
Tempo: nublada pela nu-
drugada. Bom com nebu-
loiidada pastando a ins-
tável ao entardecar. Tam-
peratura: eslivol. Míxi-
ma: 34,8 (Jacarepanuá).
Minima: 20.8 (Alio da
Boa Visla). (Detalhas no
Caderno de Classificados)

S. A, JORNAl DO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Rede
Interna: 264-4422 - End. Te-
legráfico: JORBRASIL - Telex
números 601, 674 e 

' 
678.

Sucursais: São Paulo — Av.
São Luis, 170, Ioia 7. Tel.:
257-0811. Brasília - Setor
Comercial Sul — S.CS. —

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
e 26-4038. Niterói — Av.
Amaral Peixoto, 207, salas
705/713 — Ed. Alberto Sabin

Tels.: 722-1730, 722-2030
t 718-5509. Administração

Tel.: 722-2510. Porto Ale-
gre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4.° andar. Tel.:
4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22 il 1 602. Tela-
fone 3-3161. Recife — Rüa
Sete de Setembro, 42, 8.°
andar, Telefone 22-5793.
Correspondentes: Manaus,
Belém, Sâo Luís, 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 ¦ Estado do Rio:
Dias úteis Cr$ 1,00
Domingos  Cr$ 1,50
Sâo Paulo a Minas Gerais:
Dias úteis .... Cr$ 1,50
Domingos  Cr$ 2,00
ES, SC, PR, RS, GO, DF, Al,
SE, BA, RN, MT, PB e PE:
Dias úteis Cr$ 1,50
Domingos  Cr$ 2,50
CE:
Dias úleis  CrS 2,00
Domingos  Cr$ 2,50
MA, AM, PA, AC, PI • Terri-
tórios:
Dias úleis CrS ¦ 2,50
Domingos  Cr$ 3,00
ASSINATURAS - Via Terres-
tre em todo o território na-
cionat:
Semestre CrS 180,00
Trimestre  Cr$ 90,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional;
Semestre  CrS 400,00

•Trimestre  Cr$ 200,00
Domiciliar — Somente no Es-
tado da Guanabara:
Semestre  CrS 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  USS 225.00
América do Sul:
3 meses  USS 50.00
6 meses  US$ 100.00

ACHADOS E
PERDIDOS
PERDEU-SE: Carteira do CRt«
n? 12 058-D. Eng? Humberto
Cunha dc Araújo. Tcl. 264-0105
r.-565.

PERDEU-SE - Car-.eira do CREA
n? 20 677-D 5a. Região. Tcl.
285-3054, ________

PERDEU-SET"- Galo orclo colar
branco atendendo pelo nome
de "Tiger" nas proximidade*
da Rua Itália Fausta, 270-
Barra da Tijuca. Gratifica-se a
quem der o paradeiro do mes-
mo no tel. 255-2651, 2550577
ou no endereço acima.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Além de empregadas domes*
ticas • babás, oferece enfer*
meira* e acompanhantes para
pessoas idosas e enfermas —
Tels.: 255-3688 • 256-9526.

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.
AGENCIA DE B..A B AS -

256-8346. Bcbás longa prát. io-
vens e meía-idõde c/ doe. e
ref. dc 300 a 800. A». Copa.,
1085/202.

AGENCIA 007 especia-
lista em copeiros, jardi-
neiros, caseiros, moto-
ristas, g a rç o n s cozi-
nheiros, faxineiros,:etc.
Tel. 232-5749.

ATENÇÃO DOMESTICAS - Nc-
cessito dt várias. Quer durma
ou não. Salário a partir do 500,
Agência àuinag, Rua Senador
Dantas, 117 s/842.

ATENÇÃO — Domestica venham
tomar um cafezinho e escolher
seu emprego com melhores sa-
laríos da Guanabara. Av. Cop.
610, s/loja 205.

A DIARISTA — Temos vaga p.
vecê. Traga uma efetiva e ga-
nhe limpo 30/dia 256-8346 Av.
Copacabana, 1085 ap. 202.

AGENCIA ALEMÃ OIGA -
Dispõe de imediato coz. cop.
babá escolhidissimas por D.
Olga. 235-1024 e 235-1022. Av.
Copacabana, 534 ep. 402.

ARRUMADEIRA E COPEIR_Ã~ -
Preciso 1 da cada pago 350
dou folga. R. Professor Eurico
Rabelo, 201 j-_Maracanâ. 

'.

Ã MISSÃO SOCIAL - Oferece
ótimas cozinheiras, arrum., de
cenfifinça, com ótimas referen-
cias. Tels. 252-4431 « 252-9915.

AGINCIA SELMAR - Oferece e' precisa de várias empregadas
domésticas c/dec. e refs. R. Ca-
tetc, 310, s/511. Tel. 285-3627.

A ASSOC. CATÓLICA
CRISTUR - Dirigida p/
Assist. Sociais oferece
excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa
sdeçãaTel. 252-7440.
AGE"NCTÃ~ÃTÍÃNÍICA - Ofere-

ce coz. cop. arrum. babás p/
efisas de alto trato, diar./
mons. Tcl.: J56-7503.
AGENCIA 

"NOVAK" 
-

236-4719 - 237-5533
Oferece domésticas c/
experiência c o S n h .
Cop. Arrum. Babás dia-
ristas. Av. Cop. 610 s/
loja 205.
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O Secretário-Geral fia ONU, Waldheim, debateu com Kissinger a pas no Oriente Médio

Síria e Israel
travam nova
luta em Golan

Sirios e israelenses travaram on-
tem mais um violento combate — o
terceiro nas últimas 24 horas .— nas
Colinas de Golan: um soldado de
Israel morreu e dois ficaram feridos.
De acordo com um comunicado de
Damasco, suas forças destruíram 11
posições de artilhar'..", uma rampa de
foguetes, um canhão sem recuo, três
tanques, um depósito de munições e
outro de combustível de Telaviv.

Procedente de Tripoli, o lider
palestino Yasser Arafat chegou ao
Cairo para discutir com os dirigen-
tes egípcios a participação da Orga-
nização para a Libertação da Pa-
lestina na Conferência de Genebra
sobre o Oriente Médio. (Página 2>

Mediei entrega
hojeIo título
do Proterra

O Presidente da República fará
hoje pessoalmente a entrega do pri-
meiro titulo de posse de terra do Pro-
terra, no engenho Maçangana, a 30
quilômetros do Recife, ao agricultor
José Domingos da Silva. A ãrea mede
56,90 hectares e custou Cr$ 39 630, pa-
gáveis em 10 anos, com dois de carèn-
cia, em prestações anuais iguais de
Cr$ 6 300 com juros de 7% ao ano já
incluídos.

A entrega dos outros 379 títulos de
posse de terra, que totalizarão uma
área de 15 mil hectares, será realizada
pelo Ministro Moura Cavalcanti e pelo
presidente do INCRA. Sr. Válter Costa
Porto. Na Capital pernambucana, o
General Mediei inaugura a nova sèdP
da Sudene, um edificio de 13 anda-
res, 247 metros de comprimsnto e q"."
custou Cr$ 95 milhões. (Página ?.>

Emerson obtém
primeiro lugar
em Interlagos

Emerson Fittipaldi conseguiu on-
tem a sua primeira vitória no Cam-
peonato Mundial de. Pilotos deste ano
— e também na McLaren — ao ga-
nhar o Grande Prêmio do Brasil,
disputado ontem em Interlagos. O
suíço Clay Regazzoni, com Ferrari,
foi o segundo, vindo depois o belga
Jacky Ickx, com Lotus, e o brasileiro
José Carlos Pace, com Surtees.

A prova, iniciada com atraso de
quase uma hora em virtude da de-
mora na limpeza do circuito, foi
encerrada após a 32a. volta, e não
40a. como estava previsto, em vir-
tude da chuva- que começou a cair
em Interlagos- tornando a pista
perigosa, , pois. os: carros não es-
tavam preparados para as novas
condições. (Páginas 17, 20, 21 e 22)

Argentina remiz a
300 mil t trigo que
fornecerá ao Brasil

O Ministro da Econo-
mia da Argentina, Sr. Jo-
sé Gelbard, afirmou on-
tem ao JORNAL DÒ BRA-
SIL em Buenos Aires que
seu país não terá condi-
ções de vender ao Brasil
1 milhão de toneladas de
trigo. Notícias Droceden-
tes de Buenos Aires e di-
vulgadrs ouinta-feira as-
seguravam que a transa-
cão seria concluída, mas
¦"gundo o Sr. Gelbard a

leda na safra fará com
que a Argentina só forne-
ca este ano uma quantida-
de que poderá chegar no
máximo a 300 mil tonela-
das.

O trigo será negocia-
do pelos preços do merca-
do internacional, onde a
tonelada está cotada em
cerca de 210 dólares FOB
(Cr$ 1260), e o Ministro
explicou que "a Argentina
não pretende recorrer a
outros mercados para ven-
der o trigo .ao Brasil na
quantidade prevista ante-
dormente";

O Brasil terá de im-
portar este ano 2 milhões
e 700 mil toneladas de tri-

Grivas morre
em Chipre
aos 75 anos

O Uder guerrilheiro cipriota,
General George Grivas, adversa-
rio do Arcebispo Makarios e par-
tidário da união da ilha de Chi-
pre à Grécia (Enosis,, morreu
ontem aos 75 anos, vitima de um
ataque cardíaco, conforme anun-
ciou a organização clandestina
EOKA, que ele dirigia. O comuni-
cado da entidade acrescenta qiie
seu substituto já foi designado.

Grivas, herói da luta'para 11-
bertar a ilha de Chipre do do-
minio britânico e uni-la; à Gré-
cia, destacoú-se na Segunda
Guerra Mundial como lider guer-
rilheiro e chefiava a luta contra
o Governo cipriota do Arcebis-.
po Makarios desde 1965. (Pág. 2)

go para atender a mais da
metade da demanda, cal-
culada em 4 milhões e 200
mil toneladas. Com a re-
tração da Argentina e as
dificuldades dos • Estados
Unidos, que acabam de
autorizar a importação do
produto, o GoverneSpoderá..
ter problemas para obter
trigo no mercado externo.

Estudo da Cobal mos-
tra que o consumo brasi-
leiro de carne bovina deve-
rá ser este ano de 1 milhão
e' 166 mil toneladas, das
quais 211 mil toneladas na
região do Grande Rio. De
acordo com projeções go-
vernamentais, a produção
será de 2 milhões e 200 mil
toneladas, mais 4,8% que
no ano passado.

No Rio os pequenos
restaurantes são prejudi-
cados no abastecimento
porque os fornecedores
de carne dão preferência
às grandes churrascarias,
que normalmente com-
pram maiores quantidades
e pagam a vista. Em San-
tos um açougueiro foi pre-
so por vender o quilo de
alcatra a Cr$ 20. (Pág. 15)

Bombardeio
mata 200 em
Phnom Penh

Mais de 200 pessoas morre-
ram, segundo levantamento ofi-
ciai ainda incompleto, e cerca de
400 ficaram feridas eim virtude
do intenso bombardeio a que
vem sendo submetida pelos re-
beldes nos últimos três dias a
sitiada Capital do Camboja,
Phnom Penh. Mais de 10 mil
pessoas ficaram desabrigadas e
ontem realizaram uma concen-
tração diante-do palácio presi-
dencial.

O Presidente Lon Nol, num
discurso de comemoração do ani-:
versário do Acordo de Paris so-' bre o cessar-fogo no Vietnã, fez
um apelo á 'Hanói para ter-
minar o conflito, e pediu que a
Comissão de Trégua volte a fun-
ciohar no Camboja. (Página 12)

Arábia Saudita quei
baixar os

apetróleo
O Rei Faiçal, da Arábia Saudi-

ta, estuda a possibilidade de baixar
o preço do petróleo bruto a ura ni-
vel "justo e razoável", pois está
preocupado com a situação do balan-
ço de pagamentos dos países em de-
senvolvimento e industrializados. A
afirmação foi feita ontem pelo Mi*
nistro saudita da Energia, Ahmed
Zaki Yamani, ao chegar a Tóquio

• para uma visita de cinco dias.
Yamani, que realiza com o Mi-

nistro da Energia argelino Belaid
Abdessalem uma viagem a vários
países industrializados ein missão da
Organização dos Países. Árabes Ex-
portadores de Petróleo (OPAEP),
declarou que seu Governo concede-
rá "prioridade máxima" ao Japão no
fornecimento de petróleo em troca
de assistência técnica e econômica.

-¦ tr:Mt*

preços do
M. «Mf'

nível iustdi
Os preços atuais da gasolina rio^

Kio _ CrS 1,02 para o litro da cÊfe;
mum e CrS 1,38 para o da azul ^-
são inferiores aos atualmente cobra-
dos no Japão, França e Alemanha,
mas na Argentina e nos Estados
Unidos o consumidor paga menos
pelo produto. Um levantamento do
JORNAL DO BRASIL e da UPI mos-
tra a evolução dos valores depois de
outubro nos principais centros.

. O aumento nos preços do pro-
duto no Brasil não deixa de ser co^
gitado por alguns técnicos, que con-
sideram os gastos elevados com o
subsídio à importação, a principal
determinante para essa política. Es-
pera-se, também, uma expansão rio
uso do álcool anidro mistu-
rado à gasolina (Páginas 2 e 15)
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Yamani garantiu que Faiçal estvdu redução no preço do petróleo

Convênios dão
Ci $ 300 milhões
a universidades

O Ministro da Educação, Sr. Jarbas
Passarinho, assina hoje em Belém, du-
rante a instalação do Encontro de Rei-
tores, convênios no valor de CrS 300 mi-
lhões que vão beneficiar 13 universidades
federais. Os convênios fazem parte do
programa do Departamento de Assuntos
Universitários (Ministério da Educação e
Cultura) para dotar as universidades de
maiores recursos.

O Ministério mantém entendimentos
com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento para um empréstimo de CrS
300 milhões, que serão aplicados em ou-
trás 18 universidades, entre as quais al-
gumas particulares. Todos os reitores dc
universidades federais do Nordeste, além
de autoridades estaduais, assistirão no
Pará à assinatura dos convênios.

Peron impõe às |
províncias ação
contra terror

O Presidente da Argentina, Juan Do-
mingo Peron, vai reunir os Governado-
res de todas as províncias do pais, pro-
ximamente, para instruí-los sobre a re-
pressão ao terrorismo e dizer que não
tolerará a indiferença de qualquer au-
toridade a violações do novo Código
Penal.

Um dia depois dc violentos atenta-
dos contra sedes da Juventude Peronista
e residências de seus dirigentes, um jo-
vem sindicalista ligado a esse' grupo,
Marcelo Panizza, de 25 anos, foi seques-
trado por desconhecidos. A Juventude
Peronista anunciou o sequestro como ato
da ultradireita, que "pretende impor a
lei da selva à Argentina". (Página 13)

AÇÃO BÍBLICA - Tem
para admissão imediata
domésticas com longas
referências e documen-
tadas. T. 264-0935 e
264-0808 das 7 às 2ü.
A; COPEIRA" ARRUMADEIRA -

Servindo à franeoaa. Pgo.
700,00. Exijo refs. mínima de
1 «no, Trnlaí Av. Copo., 788/
304.

I A COZINHEIRA-FORNO ou Iri-

j v!3l fino preciso pira c"al e
i fapaz. Pago 6ns 600,00. Av.

I Ç'.pç.:ib»na, 534 op. 402.

A UNI ÃO CRI STÀ aten-
de hoje pedidos de do-
mestiças c/doc ref. Ri-
gorosa seleção, a me-
lhor taxa, a maior ga-
rantia. Tel. 231-0533.

A BABA' — Tendo refs. minima
de 1 ano. Pg:, 700,00 p/ méça
de ótima aparência. P/ cuidar
de I bebe. Folgas semanais;

JValnr Av. Copa., 788/ 304.

A EXCEIENTE COZINHEIRA p/
lod; ierv., pau. 7CO.00. I casal
sem filhos. Exijo refs. minima
de t f.no. Tratar Av. Cepa,
788/304.  _^ 

BABA' P~ÀRA BEBI* - Pratijo
uma «om noçôei d« «nfyrma»
gem, c«rt. saúdt t referência.
Ord. 800, - Av. Copacabana,
583/906.

B«A' PAGO 500,00 - Com re-
ferâncl» • educada, dou folga
semanal. R. Prodessor Eurico
Rabelo, 201 — Maracanã.

BABA' — Preciso para menina
de 4 anos. Referências de um
ano. Rua General Dionisio, 19.
Ap, 202 - Botafogo.

COZINHEIRA TRIVIAL FINO -
Pano 600, t/ referências folga
semanal. R. Professor Eurico
Rabelo, 201 - Maracanã.

COZINHEIRA - Trivial fino, que
lave e paile p/ caiai, Tralar
Av, Copacabapa, 960 '304. Tia.
ier documento».

CASAI ESTRANGEIRO - Precl-
sa*se coiinhelra trivial variado
com referenciai. Ord. 500,00,
Av. Copacabana, 503/006.

COZINHEIRA - Com prities tri.
vial fino e lav. máq. Ref. 1
ano - Ord. 400 - R. Je/ônimo
Monteiro, 26/401. leblon. Tel.
267-0618.

ARRUMADEIRA -
casa três pessoas-

COPEIRA
Preciia-ic . _
Referências minimo 1 ano. Tra
tar Hilário de Goiwoia, 91 ap
801. 237-8852,

COZINHEIRO - Trivial fino la-
var (míq.l e passar para um
casal iovem. Ord. 500,00, Rif.
o doe. Tratar das 9 às 2 liorat.
R. Sousa lima, 409 - sp. 30K_

COZINHEIRA - Precisa-se do
trivial fino e mais serviços para
casal iovem, Ord. 5C0.C0. Ref.
Gustavo Sampaio. 760. Ap.
1101. Tel.t 255-4231.

EMPREGADA - Todo serviço
casal e filha 15 anca preciso
ordenado até 500. Trazer do.
cumentos. Av. Copacabana, 53-1,
ap. 402.

EMPREGADA - 3 dias na se-
mana. -Av. Nossa Senhora dc
Copacabana, 360 ap. 612. Tra-
tar dc 8 às 9 da manha.

EMPREGADA - P/ pequeno ap.
de senhor só, todo ' serviço,
dorme local, duas folgas senio-
no. Rcforôncias. Av. 28 Solem-
bro, 271/102.

EMPREGADA - lodo serviço
ckrme omprecio. Casfil sem fi-
lhes. Base CrS 250.00. Exigem-
se referencias. Tel.: 246-9014,
entre 10 c 13_bcH«.

EMPREGADA - Precisa-se para
lodo serviço, com pratica. Car*
teira e referência. Boa aparên-
cia. Paga.se bem. R. Prudente
do Morils, 164/803.

MOÇA — P/ serviços ap. rapaz
sá, pago bem exijo ótima ap.
educada. Av. Brasil coni- Regi-
na 1/ Porção, bíoco 12 cp. 102
- 9/l6h.

OFEREÇO - 2 senhoras chega-,
das do Sta. Catarina fazem to-
do serviço cozinha f o r n-ó
fsilão. Ref. 7 anos. 252-2323...,

PRECISO - 2 empregadas para
casal americano s/ filho. Ord.
450 coda. Praça Tiradentes).. 9,
sala 703. gm

PRECISA-SE de quem faça todo
torvico casal e 2 crianças. Pa-
ga-se bem Tel, 390-7556, ¦¦"".,

PRECISA-SE D~E COZINHEIRA'
que tenha prática de pentão.
Rua Gastão Penalba n? 84*«
Andarai.

. ¦¦ $£?>: ¦
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Trmpo: nublado pela ma-
•Iruti.idi. Bom com nrbu*
loildade pairando a lm-
lívol ao entardecer. Tom-
pci-atura* estável, Màxí-
ma: 34.8 (Jacaropartuá).
Mínima: 20.8 (Alto da
Boa Vista). (Dntnlhos no
Caderno do Classificados)

S. A. JORNAL DO BRASIL, Av.
Brasil, 500 (ZC-08) Tel. Redo
Interna: 264-4422 - End. Te-
legráfico: JORBRASIL - Telex
númoros 601, 674 e 678.
Sucursais: São Paulo — Av.
São Luís, 170, lo|a 7. Tel.t
257-0811. Brasília - Setor
Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra 1, Bloco 1. Ed. Cen-
Irai, 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, solas
705/713 — Ed. Alberto Sabin

Tols.: 722-1730, 722-2030
e 718-5509. Administração

Tel.: 722-2510. Porlo Ale-
gre — Av. Borges de Mo-
deiros, 915, 4." andar, Tel.:
4-7566. Salvador — Rua
Chile, 22 s/ 1 602. Tele-
fone 3-3161. Recife — Rua
Sole de Setembro, 42, 8.°
andar, Telefone 22-5793.
Correspondentes: Manaus,
Belém, São Luís, Teresina,
Fortaleza, Natal, João Possoa,
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vi-
tória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wash-
inglon, Nova Iorque, Paris,
Londres, Roma e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guanabara e Estado do Rio:
Dias úteis CrS 1,00
Domingos  Cr$ 1,50
São Paulo
Dias úteis
Domingos  Cr$
ES, SC, PR, RS, GO, DF, Al,
SE, BA, RN, MT, PB o PE:
Dias úteis .... CrS 1,50
Domingos  Cr$
CE:
Dias úteis Cr$
Domingos Cr$
MA, AM, PA, AC, Pl t Terri-
tórios:
Dias úlois .... Cr$ 2,50
Domingos  CrS 3,00
ASSINATURAS - Via Torres-
tre em todo o território na-
cional:
Semestre  CrS 180,00
Trimestre  CrS 90,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
Semestre  CrS 400,00
Trimestre  Cr$ 200,00
Domiciliar — Somente no E.-
tado da Guanabara:
Semestre  Cr$ 200,00
Trimestre  CrS 100,00
EXTERIOR (via aóroa): Améri-
ca Central, América do Nor-
te, Portugal e Espanha:
3 meses  USS 113.00
6 meses  USS 225.00
América do Sul:
3 meses  USS 50.00
6 meses  USS 100.00

Minas Gerais:
CrS 1,50

2,00

2,50

2,00
2,50

ACHADOS E
PERDIDOS
PERDEU-SE: Carteira do CRIA
n° 12 058-D. Eng? Humberto
Cunha de Araúio. Tel. 264-0105
t-565.

PERDEU-SE - Carteira do CREA
n? 20 677-D 5a. Região. Tel.
235-3054. 

PERDEU-SE: - Gato preto colar
branco atendendo pelo nome
de "Tiger" nas proximidade;
da Rua Itália Fausta, 270-
B3rra da Tijuca. Gratifica-sa a
quem der o parodeiro do mes-
mo no lei. 255.2651, 255-0577
ou no endereço acima.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ÀÇÃb~^iS5n3r^Tf/FDCr~BÉM
— Além d* empregadas domes*
ficas « babás, oferece enfer-
meiras • acompanhantes para
pessoas idosas • enfermas —
Tels.: 555-3688 t 256-9526.

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.
AGENCIA DE BABAS -

256-33*16. Babás longa práI- jo-
vens e moia-idede c/ dcc. c
ref. de 300 a BCO. A-v. Copa.,
1085/202.

AGENCIA 007 especia-
lista em copeiros, jardi-
neiros, caseiros, mofo-
ristas, g a rç o n s cozi-
nheiros, faxineiros, etc
Tel. 232-5749.
ATENÇÃO DOMESTICAS - Ne-

ceasilo d: váriís. Quer dun.i_
ou não. Salário a pfcrtir de 500,
Agénci*. Sumaq. Rua Sensdor
Ointés, 117 s/842.

ATENÇÃO — Domestica venham
tomar um cafexinho e escolher
seu emprego com melhores sa*
larios da Guanabara. Av. Cop.
610, s/loja _205.

Ã DIARISTA - Temos vaga p.
vecé. Traga uma efetiva e ga*
nho limpo 30/dia 256-8346 Av.
Cop;cabina, 1085 op. 202.

AGENCIA A-EMÃ OLGA -
DispÒ* dc imediato coz. cop.
babá e:cclhidis-im_s por D.
Oigo. 235-1024 e 235-1022. Av.
Upac-b.lna, 534 íp. 402.

ÃRRUMA0EÍRÃ E COPEÍRA*" -
Preciso 1 da cada pago 350
dou folga, R. Professor Eurico
Rabelo, 201 — Maracanã.

? A MISSAÕ SOCIAL - Of*"r"*c~_
ólimas cozinheiras, arrum., d?
confiança, com ótimas referôr-
cias. Tels. 252-4431 e 252-9915.

AG6NCIA SELMAR - Oferece e
precisa de várias empregadas
domésticas c/dec. e refi. R. Co-
tato, 310, s/511. Tel, 285-3627.

A ASSOC CATOLiCA
CRISTUR - Dirigida p/
Assist. Sociais oferece
excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa
seleção. Tel, 252-7440.
AGENCIA ATLÃNTICA - Ofere-

cc coz. cop. arrum. babás p/
cortai dc alio trelo, dlar./
nien.~,Tel,t 256-7503.

AGENCIA" novâk -
235-4719 - 237-5533
Oíerec- domésticas c/
experiência cosnh,
Cop. Arrum. Babás dia-
risías. Av. Cop. 610 s/
loja 205.
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O Secretário-Geral fia Oi\U, Waldheitn, debateu com Kissinger a paz no Oriente Médio

Síria e Israel
travam nova
luta em Golan

Sirios e israelenses travaram on-
tem mais um violento combate — o
terceiro nas últimas 24 horas — nas
Colinas de Golan: um soldado de
Israel morreu e dois ficaram feridos.
De acordo com um comunicado de
Damasco, suas forças destruíram 11
posições de artilharia, uma rampa de
foguetes, um canhão sem recuo, três
tanques, um depósito dc munições e
outro de combustível de Telaviv.

Procedente de Tripoli, o lider Yas-
ser Arafat chegou ao Cairo para tra-
tar da participação dos paiestinos na
Conferência de Genebra. Em Nova
Iorque, Kissinger debateu com o
Secretário-G e r a 1 da ONU a paz
no Oriente Médio. (Página 2»

/l/i

Argentina reduz a
300 mil t trigo que
fornecerá ao Brasil

entrega
hoje Io título
do Proterra

O Presidente da República fará
hoje pessoalmente a entrega do pri-
meiro titulo de posse de terra do Pro-
terra, no engenho Maçangana, a 30
quilômetros do Recife, ao agricultor
José Domingos da Silva. A área mede
56,90 hectares e custou CrS 39 630, pa-
gáveis em 10 anos, com dois de carên-
cia, em prestações anuais iguais de
CrS 6 300 com .íutos de 7% ao ano já
incluídos.

A entrega dos outros 379 títulos de
posse de terra, que totalizarão uma
área de 15 mil hectares, será realizada
pelo Ministro Moura Cavalcanti e pelo
presidente do INCRA. Sr. Válter Costa
Porto. Na Capital pernambucana, o
General Mediei inaugura a nova sedr-
da Sudene, um edifício de 13 and;.-
res, 247 metros de comprimento e qu:-
custou CrS 95 milhões. (Página ;'.'

P1
Emerson obtém

ime ir o lugar
em ínterlagos

Emerson Fittipaldi conseguiu on-
tem à sua primeira vitória no Cam-
peonato Mundial de Pilotos deste ano
— e também na McLaren — ao ga-
nhar o Grande Prêmio do Brasil,
disputado ontem cm ínterlagos. O
suíço Clay Regazzoni, com Ferrari,
foi o segundo, vindo depois o belga
Jacky Ickx, com Lotus, e o brasileiro
José Carlos Pace, com Surtees.

A prova, iniciada com atraso de
quase uma hora em virtude da de-
mora na limpeza do circuito, foi
encerrada após a 32a. volta, e não
40a. Como estava previsto, em vir-
tude da chuva que começou a cair
em ínterlagos tornando a pista
perigosa, pois os carros não es-
tavam preparados para as novas
condições. (Páginas 17, 20, 21 e 22)

O Ministro da Econo-
mia da Argentina, Sr. Jo-
sé Gelbard, afirmou on-
tem ao JORNAL DO BRA-
SIL em Buenos Aires que
seu país não terá condi-
ções de vender ao Brasil
I milhão de toneladas de
trigo. Notícias procedei--
tes de Buenos Aires e di-
vulgadas quinta-feira as-
seguravam que a transa-
cão seria concluída, mas
segundo o Sr. Gelbard a

:.eda na safra fará com
que a Argentina só forne-
ça este ano uma quantida-
de que poderá chegar no
máximo a 300 mil tonela-
das.

O trigo será negocia-
do pelos preços do merca-
do internacional, onde a
tonelada está cotada em
cerca de 210 dólares FOB
(Cr$ 1260), e o Ministro
explicou que "a Argentina
não pretende recorrer a
outros mercados para ven-
der o trigo ao Brasil na
quantidade prevista ante-
riormente".

O Brasil terá de im-
portar este ano 2 milhões
e 700 mil toneladas de tri-

Grivas morre
em Chipre
aos 75 anos

O lider guerrilheiro cipriota,
General George Grivas, adversa-
rio do Arcebispo Makários e par-
tidário da união da ilha de Chi-
pre à Grécia (Enosisi, morreu
ontem aos 75 anos, vitima de um
ataque cardíaco, conforme anun-
ciou a organização clandestina
EOKA, que ele dirigia. O comuni-
cado da entidade acrescenta que
seu substituto já foi designado.

Grivas, herói da luta para li-
bertar a ilha de Chipre do do-
miiriu-britanico e uni-la à Gré-
cia, destacou-se na Segunda
Guerra Mundial como líder guer-
rllheiro e chefiava a luta contra
o Governo cipriota do Arcebls-
po Makários desde 1965. (Pág. 21

go para atender a mais da
metade da demanda, cal-
culada em 4 milhões e 200
mil toneladas. Com a re-
tração da Argentina e as
dificuldades dos Estados
Unidos, que acabam de
autorizar a importação do
produto, o Governo poderá
ter problemas para o^ter
trigo no mercado externo.

Estudo da Cobal mos-
tra que o consumo brasi-
leiro de carne bovina deve-
rá ser este ano de 1 milhão
e 166 mil toneladas, das
quais 211 mil toneladas na
região do Grande Rio. De
acordo com projeções go-
vernamentais, a produção
será de 2 milhões e 200 mil
toneladas, mais 4,8', que
no ano passado.

No Rio os pequenos
restaurantes são -prejudi-
cados no abastecimento
porque os fornecedores
de carne dão preferência
às grandes churrascarias,
que normalmente com-
pram maiores quantidades
e pagam a vista. Em San-
tos um açougueiro foi pre-
so por vender o quilo de
alcatra a CrS 20. (Pág. 15)

Bombardeio
mata 200 em
Phnom Penh

Mais de 200 pessoas morre-
ram, segundo levantamento ofi-
ciai ainda incompleto, e cerca de
400 ficaram feridas em virtude
do intenso bombardeio a que
vem sendo submetida pelos re-
beldcs nos últimos três dias a
sitiada Capital do Camboja,
Phnom Penh. Mais de 10 mil
pessoas ficaram desabrigadas e
ontem realizaram uma concen-
tração diante do palácio presi-
dencial.

O Presidente Lon Nol, num
discurso de comemoração do anl-
versário do Acordo de Paris so-
bre o cessar-fogo no Vietnã, fez
um apelo a Hanói para ter-
minar o conflito e pediu que a
Comissão dc Trégua volte a fun-
cionar no Camboja. (Página 12)

*!-**#Arábia Saudita quef
baixar os preços do

petróleo a nível justo
O Rei Faiçal, da Arábia Saudi-

ta, estuda a possibilidade de baixar
o preço do petróleo bruto a um ni-
vel "justo e razoável", pois está
preocupado com a situação do balan-
no de pagamentos dos países em de-
senvolvimento e industrializados. A
afirmação foi feita ontem pelo Mi-
nistro saudita da Energia, Ahmed
Zaki Yamani, ao chegar a Tóquio
para uma visita de cinco dias.

Yamani, que realiza com o Mi-
nistro da Energia argelino Belaid
Abdessalem uma viagem a vários
países industrializados em missão da
Organização dos Países Árabes Ex-
portadores de Petróleo (OPAEP),
declarou que seu Governo concede-
rá "prioridade máxima" ao Japão no
fornecimento de petróleo em troca
de assistência técnica e econômica.

MS

Os preços atuais da gasolina nq
Kio — CrS l',02 para o litro da áó--
mura e CrS 1,38 para o da azul __=
são inferiores aos atualmente cobra-
dos no Japão, França e Alemanha,
rnas na Argentina e nos Estados
Unidos o consumidor paga menos
pelo produto. Um levantamento do
JORNAL DO BRASIL e da UPI mos-
tra a evolução dos valores depois de
outubro nos principais centros.

O aumento nos preços do pro-
duto no Brasil não deixa de ser co-
gitado por alguns técnicos, que con-
sideram os gastos elevados com o
subsídio à importação a principal
determinante pára essa política. Es-
pera-se, também, uma expansão no
uso do álcool anidro mistu-
rado à gasolina (Páginas 2 e 15)-
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Yainani garantiu que Faiçal èstvdà redução no preço do petróleo

Convênios dão
C4 300 milhões
a universidades

O Ministro da Educação, Sr. Jarbas
Passarinho, assina hoje em Belém, du-
rante a instalação do Encontro dc Rei-
tores, convênios no valor de CrS 300 mi-
lhões que vão beneficiar 13 universidades
federais. Os convênios fazem parte do
programa do Departamento de Assuntos
Universitários (Ministério da Educação c
Cultura) para dotar as universidades de
maiores recursos.

O Ministério mantém entendimentos
com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento para um empréstimo de CrS
300 milhões, que serão aplicados em ou-
trás 18 universidades, entre as quais ai-
gumas particulares. Todos os reitores de
universidades federais do Nordeste, além
dc autoridades estaduais, assistirão 'no
Pará à assinatura dos convênios.

Peron impõe às
¦¦¦*->• ' %'Mi¥

províncias ação
contra terror

O Presidente da Argentina, Juan Do-
mingo Peron, vai reunir os Governado-
res de todas as províncias do pais, pro-
ximamente, para instruí-los sobre a ré*
pressão ao terrorismo e dizer que não
tolerará a indiferença de qualquer au-
toridade a violações do novo Código
Penal.

Um dia depois de violentos atenta-
dos contra sedes da Juventude Peronista
e residências de seus dirigentes, um jo-
vem sindicalista ligado a esse grupo,
Marcelo Panizza, de 25 anos, foi seques-
trado por desconhecidos. A Juventude
Peronista anunciou o seqüestro como ato
da ultradireita, que "pretende impor a
lei da selva à Argentina". (Página ,13.)

AÇÃO BÍBLICA - Tem
para admissão imedie.ta
domésticas com longas
referências e documen-
tadas. T. 264-0935 e
264-0808 das 7 às 20.

A COPEIRA ARRUMADEIRA -
Servindo h francesa. P g o .
700,00. Exijo rcf_. mínima dc

1 ano. Traiar Av. Copa., 788/
30-.

A COZINHEIRA-FORNO ou Iri-
vial fino preciso psra ctsol c
I r.ipaz. Pago uns 600,00. Av.
C p::ebana, 534 ap^O^

A UNIÃO CRISTA aten-
de hoje pedidos de do-
rnésticas c/doc. ref. Ri-
gorosa seleção, a me-
lhor taxa, a maior ga-
rantia. Tel. 231-0533.

A BABA' - Tendo tch. mínima
de 1 ano. Pgc. 700,00 p/ moça
de ótima aparência* P/ cuidar
de 1 bebo. Folqas semanais.
Traiar Av. Copa., 788/_304._

A EXCELENTE COZINHEIRA o/
lodo serv., pau. 7C0.C0. 1, casal
sem filhos. Exl]o rafa. mínima
de l rno. Tratar Av. Cepa,
_788/304. ___.
BABA**' PARA BÉBÍ - 

"Pr-clio

umi com noções di enferma-
gem, cart, núdi e referência.
Ord. 800, — Av. Copacabana,
563/806.

BABA' PAGO 300,00 - Com r«.
fer-nda • educada, dou folga
semanal. R. Prodeisor Eurico
Rabolo, 201 - Maracanã.

BABA' — Preciso para menina
de «1 anos. Referências dc um
ano. Rua General Dionisio, 19,
Ap. 202 - Botafogo.

COZINHEIRA TRIVIAL FINO -
Pago 600, .! referências folga
semanal. R. Professor Eurico
Rabelo, 201 - Maracanã.

COZINHEIRA - Trivial fino, que
lave e passe .1 caiai, Traiar
Av. Copacabana, 960'SO*. Tra.
xer documento*.,

CASAL ESTRANGEIRO - Precl-
sa-se cozinheira trivial variado
com r-ferínclel. Ord. 500,00.
Av, Copacabana, 5B3/B06.

COZINHEIRA - Com prálica Iri.
vial fino c lav, máq. Rof. 1
ano — Ord. 40O - R. Jcrônimo
Monteiro, 26/401. Leblon. Tel.
267-0618.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se casa Ires pessoas.
Referências mínimo 1 ano. fra-
tar Hilário do Gouveia, 91 ap.
801. 237-8852.

COZINHEIRO - Trivial lino la-
var (míq.) c passar para um
casal jovem. Ord. 500,00. Rof.
e doe. Tratar das 9 às 2 horas.
R. Sousa Lima, 409 - ap^ 301.

COZINHEIRA - Precisa-Te dõ
triviel fino e mais serviços paro
casal lovem. Ord. 5CO.O0. Rol.
Gustavo Sampaio 760. Ap.
1101. Tel.i 255-4231.

EMPREGADA - Todo serviço
casa} o filha 15 unos preciso
ordenado até 500. Trazer do-
cumentos. Av. Copacabana, 53*1,
ap. 402.

EMPREGADA - 3 dias na se-
mana. Av. Nossa Senhora de
Copacabana, 360 ap. 612. Tra-
tar de 8 hi 9 da manhã.

EMPREGADA - P/ pc .ueno ap.
de senhor só, tedo serviço,
dorme local, duas folgas sema-
na. Referências. Av. 28 Setem-
bro. 271/102.

EMPREGADA - lodo serviço
derme emprr.c.0. Caiai sem fi-
lhes. Dasc CrJ 250,00. Exigom-
so referencias. Tc-I.i 246-9014,
enlreJO eJ3_horas.

EMPREGADA - 
'Prccisa-ie 

p"a"ra
todo serviço, com pratica. Car-
teira a referência. Boa apnrên-
cia. Paga-se bem. R. Prudenle
de_Morais, 164/803.

MOÇA - IV serviços ap. rapaz
só, pago bem exijo ótima ap.
educada. Av. Brasil conj. Regi-
nn f Porção, bloco 12 ap. 102
- 9/16h.

OFEREÇO - 2 senhoras chega-
cUs dc Sta. Catarina lazom. ío-
da serviço cozinha fo.r, n.-G
fogão. Rei. 7 anos. -52-2323,

PRECISO - 2 emoreiiacías-'pMa
casal americano s/ fÜho. ."¦Qrd.*
450, cada. Praça Tiradentes,. V
síla 703.

PRECISA-SE de quem (.na todo
serviço casal t 2 criançatv Pn*
ga-se bem Tel. 390-7536,

PRECISA-SE D E COZÍNH*ffÍfA
que tenha prática d» pet.r.áo.
Rua Gastão Penatba n? 84 *—
An d iira i.

m_
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Marinha britânica Israel e Síria

pode intervir na
ilha de Granada

a

Saint George'.. (AFP-AP-
JB) — Marinheiros de bar-
cos de guerra britânicos an-
corados no Caribe podem
desembarcar na agitada
ilha de Granada, no arqul-
pélago das Pequenas Anti-
lhas, a fim de pôr em iun-
clonamento os serviços pú-
blicos paralisados pela gre-
ve contra o Primeiro-Mlnis-
tro Eric Gairy.

Segundo informaram on-
tem fontes credenciadas de
Saint George's, essa possi-
bilidade foi analisada por
Gairy durante as conversa-
ções que manteve com re-
presentantes dos Governos
da Grã-Bretanha, França e
Estados Unidos para tratar
dos preparativos das festas
das Independência marca-
da para dia 7 de fevereiro.
Acrescentaram que se tratou
da segurança dos visitantes.

NEGAÇÃO DO HINO
oi

:A união de pensamentos,
corações e mãos, em busca
do destino comum — prin-
cipio básico do recém-com-
posto Hino Nacional de Gra-
nada — é diametralmente o
oposto do temor das classes
trabalhadoras de que Gai-

ry assuma poderei autori-
tários e Instaure um Estado
policial depois que a ex-co-
lônia declarar sua indepen-
dência.

Este temor manifestaram
ontem os líderes do Comitê
dos 22, órgão que'agrupa re-
presentantes de organiza-
ções cívicas, comerciais, re-
llglosas e trabalhistas e que
está à frente da onda de
greves e manifestações de
protestos realizados nos úl-
tlmos tempos na ilha.

O clima de tensão se su-
perpõe à esperança de liber-
tação. Granada está prati-
camente isolada e paralisa-
da pelas greves e fecha-
mento do comércio, provo-
cando uma aguda escassez
de alimentos e outros arti-
gos de primeira necessida-
de.

Há oito dias estão parali-
sados os serviços de eletri-
cidade, quase que só as lo-
jas de libaneses e Indianos
estão abertas e os boicotes
dos estivadores impedem o
descarregamento de gran-
des navios de carga desde
31 de dezembro. Os alimen-
tos e cargas de menor por-
te chegam a bordo de pe-
quenas embarcações.

O país
Capital: Saint George's.
Área: 344 quilômetros quadrados.
População: 110 mil habitantes —

98% negros.
Língua: inglesa.' Situação política: Como Estado As-

sociado ao Reino Unido possui Governo
(parlamentar) próprio, encarregado da
administração interna, ficando os as-
simtos de Defesa e Relações Exteriores
sob jurisdição de Londres. É uma das
oito ilhas das Pequenas Antilhas que em
fevereiro-março de 1967 a Grã-Breta-
nha transformou nos seis Estados As-
sociados das Índias Ocidentais, deixan-
do de serem colônias.

URSS protesta
contra repórter
norte-americano
..Moscou (UPI-AFP-JB) —

A União Soviética apresen-
¦tou um protesto à Embai-
xada dos Estados Unidos
contra o jornalista norte-
americano Gordon Joselof,
que, à revelia das áutorida-
des do Kremlin, entrou em
contato com ativistas judeus
para fazer uma reportagem
e agora corre o risco até de
ser expulso do território so-
viético.'Joselof, da United Press
Internacional (UPI), foi
detido pela polícia secreta
na última quarta-f e i r a
numa rua de Moscou, depois
de entrevistar-se com um
grupo de judeus que tentam
conseguir permissão para
emigrar a Israel. Os agen-
tes tomaram as anotações
da reportagem e advertiram
o jornalista de que ele não
poderia escrever sobre o as-
sunto.

AÇÕES PROVOCADORAS

A Chancelaria
Ka quinta-feira

soviética,
passada,

acusou Joselof de promover"ações provocadoras" e cha-
mou o Conselheiro político
da Embaixada dos EUA,
Mark Garrison, para comu-
nicar-lhe que "o jornalista
será expulso da URSS, se.
não modificar seu compor-
tamento profissional."

A Chancelaria revelou que
a polícia secreta tomou- 11
questões respondidas pelos
judeus a Joselof, "as quais
mostram de forma irrefu-
tável as intenções hostis do
jornalista e dos que estão
por trás." Acrescentou ain-
da que "as atividades do
correspondente norte-ame-
ricano constituem uma in-
terferência nos assuntos In-
ternos da URSS e contra-
riam o processo de norma-
lização de relações Wash-'
ington-Moscou."

Joselof refutou as acusa-
ções e a Embaixada dos
EUA afirmou que as auto-
ri dades soviéticas "pro-
curam dificultar o trabalho
legítimo de um jornalista
norte-americano."

lutam pela 3.
vez em 2 dias

Telaviv e Damasco (AFP-ANSA-AP-UPI-JB) —
Um violento duelo de artilharia — o terceiro nas
últimas 24 horas — íol travado ontem entre sírios
e Israelenses nos setores Norte e Central das colinas
de Golan, Informou a Rádio de Damasco. A emissora
assinala que houve "multas perdas materiais e bai-
xas, por parte de Israel."

Fontes de Telaviv confirmam o duelo e a exis-
tência de um soldado israelense, morto e de dois fe-
ridos, mas dizem que o Incidente ocorreu nos setores
Sul e Central de Golan. Os sírios afirmam que os
combates se prolongaram por mais de duas horas
e os israelenses, por mais de três. Israel anunciou
que morreu um de seus soldados feridos nos inciden-
tes de sábado.

COMO COMEÇOU

O combate começou às 14 horas (9 horas de Bra-
sília) quando os sírios passaram a atirar contra um
trator de Israel na região da Mazrath Beitjan, re-
velou a Rádio de Telaviv. Comunicado da Síria re-
vela que suas forças destruíram 11 posições de arti-
lharla, uma rampa de foguetes, um canhão sem
recuo, três tanques, um depósito de munições e ou-
tro de combustível.

A nota salienta que "cerca de 30 soldados israe-
lenses foram mortos ou feridos nos combates e que
os sírios tiveram quatro feridos (dois dos quais ei-
vil) e um carro avariado. Telaviv não comentou so-
bre as perdas materiais. Aumentou para 32 o total
de soldados Israelenses mortos nas frentes de Golan
e Suez, desde a trégua assinada a 24 de outubro.

Egípcios abrem amanhã
a Rodovia Cairo-Suez
Cairo, Telaviv (ANSA-AFP-JB) -O* soldados

da Força de Emergência da ONU (FENU) ocupa-
rão hoje o setor Sul da cabeça-de-ponte que os
israelenses acabam de abandonar, a Oeste do Canal
de Suez, e amanhã vão entrega-lo ao Egito, que
imediatamente reabrirá ao tráfego a estrada Suez-
Cairo.

Na tarde de hoje, o III Exército egípcio reco-
brará liberdade de movimentos devido a comple-
mentação da retirada dos israelenses do setor Sul
da cabeça-de-ponte, o que, segundo o acordo o
obriga a iniciar de imediato a retirada de seus
efetivos para o lado Oeste do Canal de Suez.

RETIRADA BILATERAL

A operação de retirada das forças israelenses
desenvolveu-se ontem com grande rapidez a tal
ponto que algumas rampas de foguetes antiaéreos
e numerosos fortes subterrâneos ficaram sem ser
destruídos. Supõe-se que os restos mortais de pelo
menos 17 militares israelenses encontrados na mar-
?em ocidental do Canal tenham sido incmerados
nos últimos dias. Um dos mortos era o piloto-Maoz
Poraz, herói da Guerra dos Seis Dias de 1967.

Pela segunda vez em poucos dias, fontes auto-
rizadas de Telaviv desmentiram noticias do diário
norte-americano The New York «me» «bre con-
tatos israelenses-jordanianos em torno da ^tirada,
da frente da Jordânia. Segundo os observadores,
a possibilidade de tais encontros deve ser descar-
tada. A precipitação de Israel para desmentir a
noticia deve-se às dificuldades que o Governo en-
contra, em formar uma coalizão com o Paitido
Nacional Religioso, contrário à evacuação da eis-
jordània.

Egito liberta

jornalista preso
há nove anos

Cairo (AP-ANSA-JB) - O jornal egípcio Al
Áklibar anunciou ontem que Mustafa Amin, seu
antigo proprietário e editor-chefe que se encon-
trava preso há nove anos cumprindo pena de pn-
são perpétua por traição em favor dos Estados
Unidas, foi libertado por decreto do Presidente
Anwar Sadat.

Mustafa foi detido em junho de 1965 sob a
acusação de fornecer informações secretas ao en-
tão Secretário da Embaixada norte-americana no
Cairo Bruce Odell, a quem o Governo egípcio con-
siderava agente da CIA. Mustafa admitiu a acusa-
ção e, depois de sua detenção, Odell deixou o Egito.

Al Akhbar, em notícia de primeira página da
edição de ontem, publicou uma declaração de Mus-
tafa Amin elogiando e agradecendo Sadat por sua
libertação. O irmão gêmeo de Mustafa, Ali Amin,
também antigo diretor e co-proprietario do jornal,
agradece a Sadat por lhe ter permitido retornar ao
Cairo AU se encontrava em Londres quando da
detenção do Irmão, e nunca mais voltara ao Egito.
Fala-se que atualmente mora em Beirute.

Os Irmãos Amin rendem homenagem "ao ho-
mem (Sadat) que abriu as portas a centenas de
prisioneiros, que reintegrou a seus cargos centenas
de magistrados e que voltou a empregar o pessoal
despedido."

Arábia Saudita admite
participação .. . *\
em Genebra baixar preço do petróleo

OLP discute
participação

Sadat concede anistia
ao ex-Ministro Fawzi

Oi Líder comunista pede
intercâmbio operário

¦ Bruxelas (ANSA-JB) — O
presidente do bloco comu-
nista no Parlamento Euro-
peu, Glorglo Amendola, fa-
lando na Conferência dos
Partidos Comunistas da Eu-
ropa Ocidental, reunidos
em Bruxelas, declarou que
a classe operária européia
não deve permanecer fe-
chada dentro das fronteiras
de cada pais.
. Acrescentou o líder co-
munista que os operários

precisam sentir-se menos
nacionalistas e cada vez
mais europeus, para que
possam participar mais ati-
vãmente da construção de
uma E u r op a socialista.
Membros da reunião tam-
bém se manifestaram a res-
peito do Mercado Comum
Europeu (MCE) que, segun-
do eles, revelou-se impoten-
te para dar "uma resposta
unitária aos problemas eco-
nômicos mundiais".

Cairo (AFP-JB) — O Presidente do Egito, An-
war El Sadat, anistiou o ex-Mlnlstro da Guerra do
Egito Mohamed Fawzl, condenado a 15 anos de
prisão em dezembro de 1971, por ter conspirado pa-
ra derrubar o Governo.

O General Mohamed Fawzi, de 59 anos, foi
Chefe do Estado-Maior do Exército de 1964 a 1968,
e torna-se agora o primeiro dos con jurados de
maio a ser anistiado por Sadat. Acredita-se que ou-
tro militar, o General Mahmud Sidkl, chefe da
Força Aérea durante a guerra de 1967, contra Is-
rael, também recebeu a anistia. Ele fora acusad_o
por dois jornalistas influentes de responsável pela
destruição dos aviões egípcios.

GELTEC fem novos telefones:
397-3311 397-3314 397-3317
397-3312 397-3315 397-3318
397-3313 397-3316 397-3319
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Cairo (ANSA-AP-JB* —
A fim de entrevistar-se com
os dirigentes egípcios, che-
gou ao Cairo o líder palesti-
no Yasser Arafat,' proce-
dente de Tripoli. Um dos' assuntos será-a participação
da Organização para a Li-
bertação da Palestina (OLP)

, na conferência de Genebra
sobre o Oriente Médio.

Segundo o jornal Al Ah-
ram, também estão no Cal-
ro oito dirigentes palesti-
nos da margem ocidental do
rio Jordão, com o objetivo
de "explicar o efeito da
guerra de outubro sobre os
palestinos e sobre os clda-
dãos israelenses". Os oito
foram deportados pelas au-
toridades de ocupação is-
raelenses em dezembro por
motivos de segurança.

Posição palestina
eslá mais clara

Helena Salem
Enviada especial

Beirute — Após alguns
dias de confusão, a posição
da Resistência Palestina
começa a ficar mais clara.
Ao que parece, Yasser Ara-
fat líder ãa Organização
para a Libertação da Pales-
tina (OLP), tem estritas
garantias ão Presidente Sa-
dat de que o Egito não vai
à segunda fase das nego-
clações de Genebra sem os
palestinos e a Siria. Essas
garantias, feitas pelo diri-
gente egípcio durante seu
encontro com Arafat, há
duas semanas, levaram es-
te último a reconsiderar
sua posição quanto ao
acordo de separação ãe
forças com Israel e a es-
tratégia adotada pelo Egi-
to.

A confusão entre a resis-
tência foi provocada por
um comunicado emitido pe-
lo comitê executivo da OLP
em Beirute, depois da as-
sinatura do acordo egípcio-
israelense, denunciando ra-
dicalmente a atitude de
Sadat. Quando esse comu-
nicado foi divulgado, Ara-
fat encontrava-se no Egito
justamente tentando escla-
recer a situação com Sadat.
Ao tomar conhecimento do
Jato apressou-se em conde-
nar a posição adotada pela
OLP. Afirmou que ela fora
tomada em uma reunião' ilegal, uma vez que o che-
fé da organização se encon-
trava ausente.
ÚNICA REPRESENTANTE

Ao que tudo indica, 7ião
foram questões formais que
levaram Arafat a condenar
a reunião do comitê exe-
cutivo. mas as garantias
que recebeu de Sadat. De
fato, meios ligados à resis-
tência tendem a achar que
ò comitê executivo se pre-
cipitou ao recusar o acordo
egipcio-israelense sem os
esclarecimentos necessários.

Fontes palestinas afir-
mam que Sadat, além de
impor a participação da
OLP em Genebra, ãispôs-se
a pressionar a Jordânia a
reconhecer a entidade co-
mo única representante do
povo palestino. O Chefe de
Estado egípcio teria garan-
tido a Arafat que o Egito
não pretende, ábsolutamen-
te, estabelecer uma paz em
separado com Israel (todo
o programa de reconstru-
ção egípcia está baseada na
utilização de capitais ára-
bes, no que corta a possíbi-
lidade de qualquer isola-
mento por parte do Gover-
no do Cairo). Sadat tam-
bém se manifestou a favor
da criação de um Estado
Palestino na Cisjordania e
Gaza.

O terceiro elemerito que
explicaria a ponderação de
Arafat seriam as garantias
recebidas de fonte ociden-
ia* a respeito da posição
norte-americana. Segundo
esta fonte, os EUA estariam
de acordo que é impossível
uma solução para o confli-
to na região sem ã parti-
cipação dos palestinos.
Washington inclusive seria
favorável à criação ãe um
Estaáo Palestino.

Munido dessas garantias,
Arafat deve acelerar agora
as discussões no interior da
resistência, no sentido de
obter 

'uma 
posição unida

para ser levada a Genebra.

ELbGÉ

Tóquio (AFP-AP-UPI-JB) — O. Mi-
nistro do Petróleo da Arábia Saudita,
Ahmed Zaki Yamani, que chegou ontem
ao Japão para visita de cinco dias, disse
que o Rei de seu pais, Faiçal, estuda a
possibilidade de baixar o preço do óleo
cru, por estar preocupado com os pro-
blemas no balanço de pagamentos dos
países industrializados e dos em desen-
volvimento. .

Quando os jornalistas lhe pergunta-
ram sobre as implicações econômicas da
duplicação dos preços do petróleo em
curto espaço de tempo, Yamani afirmou
que "na verdade, levando-se em conta as
leis da oferta e da procura, o preço do
óleo cru está bem abaixo do valor real".
Esclareceu o Ministro que falava em
nome do seu Governo e não no de todo
o mundo árabe.

IMPORTÂNCIA

Nação dependente do petróleo do
Oriente Médio, o Japão dá muito desta-
que à visita de Yamani. Quase 100 jor-
nalistas, entre repórteres e fotógrafos,
aguardavam-no em sua chegada. Ama-
nhã ele será recebido em audiência es-
pecial pelo Imperador Hiroíto e sua mu-
lher, Nagako. Nas suas três outras via-
gens ao Japão, antes da crise do petró-
leo, Yamani tinha passado despercebido.

Em entrevista coletiva à imprensa, o
Ministro saudita ressaltou que a Arábia
Saudita procura fixar um preço "justo
e razoável" para o petróleo. Declarou
que foi a Organização dos Paises Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), e não as na-

ções árabes, que decidiu pelo aumento
do óleo cru.

Reiterou que a Arábia Saudita for-
necerá petróleo a todo país que cooperar
com sua industrialização e desenvolvi-
mento econômico, acrescentando que
nesse terreno seu Governo concede "prio-
rldade máxima" ao Japão.

O Vlce-Prlmeiro-Mlnlstro Japonês,
Takeo Miki, informou que seu país aca-
ba de enviar as primeiras remessas dos
fornecimentos solicitados pelos sauditas
em regime de urgência: 500 mil tonela-
das de cimento e 16 mil toneladas de po-
lléster, cloreto de pllvinil e outros ma-
teriais plásticos.

NEGOCIAÇÕES

Além de Hiroito e Miki, Yamani vai
entrevistar-se com o Ministro da Indús-
trla e do Comércio Internacional, Ya- .
suhiro Nakasone; o Chanceler Masayo-
shi Ohira; e o Ministro das Finanças,
,Takeo Fukuda. Yamani garantirá o
abastecimento de petróleo ao Japão em
troca de assistência técnica e outros ti-
pos de ajuda.

Ele está acompanhado do Ministro
dá Energia da Argélia, Belald Abdessa-
lem, que é também diretor da Organiza-
ção dos Paises Árabes Exportadores de
Petróleo (OPAEP). Abdessalem declarou
à televisão japonesa que "os atuais ni-
veis dos preços do petróleo são razoáveis
e que os árabes não os reduziriam". Ya-
manl e o argelino realizam uma viagem
por vários países industrializados em
missão da OPAEP.

Senado começa investigações
Washington (UPI-JB) — A partir de

quarta-feira, a Comissão do Senado dos
Estados Unidos que Investiga as grandes
empresas multinacionais Inicia audiên-
cias a respeito das manobras das compa-
nhias petrolíferas desde o período ante-
rior à II Guerra Mundial, revelou o Se-
nador Frank Church.

Church divulgou ontem um depoi-
mento de James Akins, ex-dlretor da
Agência de Energia e Alimentos do De-
partamento de Estado, segundo o qual o
Governo norte-americano abriu à indús-
tria petrolífera importantes exceções nas
leis contra os monopólios para a criação
de uma frente unida destinada a enfren-
tar as ameaças árabes de nacionalizar
suas empresas.

Akins afirmou, contudo, que o Go-
verno nunca pediu concessões à indús-
tria em troca da proteção que lhe dava,
nem realizou intervenção nas negocia-
ções entre as companhias e os países
árabes com relação às nacionalizações.

Ainda de acordo com Akins, fo_a«_
os advogados das companhias que pra-
ticamente criaram e redigiram as exce-
ções das leis contra monopólios permiti-
das pelo Governo. O Senador Church,
presidente da Comissão que investiga as
multinacionais, ressalta que o depoimen-
to "mostra claramente o papel subordi-
nado e até servil do Governo em suasre-
lações com a indústria do petróleo."

Líbano tranqüiliza consumidores
Montevidéu (ANSA-JB) — "O petró-

leo não é uma arma de guerra, nós o
empregamos como elemento de paz, como
instrumento de informação e pressão",
afirmou o Ministro das Relações Exterio-
res do Líbano, Fouad Naffah, que realiza
visita oficial ao Uruguai e será recebido
hoje pelo Presidente Juan Maria Borda-
berry."Se outros países usam a guerra para
obter seus direitos, por que os árabes não
podem utilizar o petróleo, que não e ar-
ma de morte ou destruição?", sublinhou
o Chanceler Naffah em discurso na sede
do Clube Libanês de Montevidéu, perante
numerosos diplomatas e autoridades.

Ministro francês
chega ao Kuwait

<_?

Kuwait e Beirute (ANSA-AFP-JB)
— Chegou ontem ao Kuwait o Chance-
ler francês Michel Jobert que durante
dois dias manterá conversações com os
dirigentes locais a respeito do abasteci-
mento de petróleo à França.

Jobert encontrava-se em Gedda, Ca'
pitai da Arábia Saudita, onde debateu
com o rei Faiçal um acordo sobre o
abastecimento de 800 milhões de tone-
ladas de óleo à França, durante 20 anos,
que segundo rumores deve ser assinado
em março próximo.

Disse ainda o Ministro libanês que só
se poderá alcançar a paz no Oriente Mé-
dio quando Israel se retirar dos territó-
rios ocupados, sendo que outro objetivo
fundamental árabe é o reconhecimento
do direito à autodeterminação do povo
palestino.

De acordo com Fouad Naffah, os
árabes decidiram reduzir a produção de
petróleo em 5% ao mês, e não totalmen-
te, para dar tempo à assimilação da re-
dução e, sobretudo, exercer pressão sobre
Israel para que abandone os territórios
ocupados em 1967.

EUA querem usar
explosão nuclear
Denver, EÜA (AFP-JB) — A Comis-

são Norte-Americana de Energia Atô-
mica (AEC) proporá ao Governo a rea-
lização de aproximadamente 30 expio-
soes nucleares, a Oeste do pais, para li-
berar bolsas subterrâneas de gás natu-
ral, anunciou ontem o jornal Denver
Post.

O projeto tem seu custo orçado por
volta de 56 milhões de dólares (Cr$ 347
milhões) e exigirá um trabalho prolon-
gado de pelo menos cinco anos nos Es-
tados de Colorado, Wyoming e Utah. Se-
gundo o diário de Denver, o Presidente
Richard Nixon aprovará a realização do
projeto.

Mês de decisões
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A politica petrolífera mundial
poderá definir os seus caminhos
em fevereiro próximo, quando
duas importantes reuniões — a
dos consumidores em Washington,
no dia 11, e a dos produtores ára-
bes, a 14, em Tripoli — deverão
estabelecer as linhas mestras de
atuação das duas partes.

A conferência de Washington
deverá ser assistida pelos norte-
americanos, franceses, britânicos,
italianos, noruegueses, holandeses,
japoneses e canadenses. Seu obje-
tivo, segundo a convocação do Pre-
sidente Nixon, é superar as diver-
gências entre os principais consu-
midores e levá-los a adotar uma
política comum capaz de promo-
ver com sucesso, 90 dias depois,
uma reunião mundial com os pro-
dutores, para definir com vanta-
gens mútuas a questão do abas-
tecimento, produção e preço do pe-
tróleo.

A maioria dos países convida-
dos já aderiu em princípio, entre
eles a França e a Grã-Bretanha,
que têm sido os principais advoga-
dos de uma política de relações di-
retas com os árabes e mantêm du-
vidas a respeito do êxito dos obje-
tivos de Nixon. Nos dias 4 ejj, a
comissão permanente da Comunl-

dade Econômica Européia (CEE),
definirá, em reunião a se realizar
na capital belga, Bruxelas, a posl-
ção do organismo em relação à con-
ferência de Washington.

No dia 14, em Tripoli, haverá
uma reunião da Organização dos
Paises Árabes Produtores de Petró-
leo (OPAEP) — Arábia Saudita,
Iraque, Kuwait, Libia, Argélia e a
União dos Emirados do Golfo Pérsi-
co — que poderá se constituir em
elemento de mudança e alivio para
a crise petrolífera mundial, em vir-
tude do recente acordo egpicic—
israelense sobre a separação de tro-
pas no Sinai.

O Presidente do Egito, Anwar
Sadat, alcançado o acordo com a
interferência de Henry Kissinger,
fez um apelo aos paises produtores
de petróleo para que suspendam o
embargo contra os Estados Unidos,
decisão já apoiada por alguns pai-
ses, entre os quais a União dos Emi-
ratos. A Libia resiste e a Arábia
Saudita ainda não se definiu. O as-
sunto será certamente tema da
reunião. E, uma decisão favorável
às intenções de Sadat poderá criar
as condições que o Presidente Ni-
xon espera para iniciar o diálogo
construtivo entre consumidores e
produtores.
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Marinha britânica Israel e Síria olp discute Arábia Saudita admite
ameaça intervir na
ilha de Granada

Saint George's (AFP-AP-
JB) — Marinheiros de bar-
cos de guerra britânicos an-
corados no Caribe podem
desembarcar na agitada
¦Ilha de Granada, no arqui-
pélago das Pequenas Anti-
lhas, a fim de pôr em fun-
cionamento os serviços pú-
bllcos paralisados pela gre-

•ve contra o Prlmeiro-Mlnis-
tro Erlc Galry.

Segundo informaram on-'tèm fontes credenciadas de
Saint George's, essa possl-'bilidade foi analisada por
Gairy durante as conver"-?.-
ções que manteve com re-
presentantes dos Governos
da Grã-Bretanha, França e
Estados Unidos para tratar
dos preparativos das festas
das independência marca-
da para dia 7 de fevereiro.
Acrescentaram que se tratou
da segurança dos visitantes.

NEGAÇÃO DO HINO

A união de pensamentos,
corações e mãos, em busca
do destino comum — prin-
cipio básico do recém-com-
posto Hino Nacional de Gra-
nada — é diametralmente o

^oposto do temor das classes
trabalhadoras de que Gai-

ry assuma podere» autorl-
tários e instaure um Estado
policial depois que a ex-co-
lôniti declarar sua indepen-
dència.

Este temor manifestaram
ontem os líderes do Comitê
dos 32, órgão que agrupa re-
presentantes de organiza-
ções cívicas, comerciais, re-
liglosas e trabalhistas e que
está à frente da onda de
greves e manifestações de
protestos realizados nos úl-
timos tempos na ilha.

O clima de tensão se su-
perpõe à esperança de liber-,
tação. Granada está prati-
camente isolada e paralisa-
da pelas greves e fecha-
mento do comércio, provo-
cantío uma aguda escassez
de alimentos e outros arti-
gos de primeira necessida-
de.

Há oito dias estão parali-
sados os serviços de eletri-
cidade, quase que só as lo-
jas de libaneses e indianos
estão abertas e os boicotes
dos estivadores impedem o
descarregamento de gran-
des navios de carga desde
31 de dezembro. Os alimen-
tos e cargas de menor por-
te chegam a bordo de pe-
quenas embarcações.

Mll, ________________________________

O pais
Capital: Saint George's.
Área: 344 quilômetros quadrados.População: lio mil habitantes —

98% negros.
Lingua: inglesa.
Situação política: Como Estado As-

sociado ao Reino Unido possui Governo
(parlamentar) próprio, encarregado da
administração interna, ficando os as-
suntos de befesa e Relações Exteriores
sob jurisdição de Londres. É uma das
oito ilhas dás Pequenas Antilhas que em
fevereiro-março de 1967 a Grã-Breta-
nha transformou nos seis Estados As-
sociados das índias Ocidentais, deixan-
do de serem colônias.

General Grivas
morre e EOKA
tem novo chefe

Nicósia (UPI-AFP-JB) —
" O General cipriota George

Grivas, chefe da organiza-
ção guerrilheira EOKA e""partidário da união de Chi--pre à Grécia, morreu ontem* Uos 75 anos, na cidade de
Limasol, vítima de um ata-'|que cardíaco, informou um'comunicado da organização
clandestina que ele dirigia.

Segundo o comunicado,
um novo chefe foi designa-
do para o posto do General

Grivas e os objetivos da or-
ganização continuam os
mesmos: derrubar o Gover-
no do Arcebispo Makarios,
em Chipre, e concretizar a
Enosis — união da ilha com
a Grécia. Grivas, disseram'
alguns informantes da or-
ganização, já se encontrava
muito doente há algum
tempo e esse fato "prejudi-
cava" a luta da EOKA con-
tra o Governo cipriota.

O guerrilheiro da Enosis
Georges Grivas nasceu

em Chipre, sob o domínio
otomano, em 1898. Sucessi-
vãmente turco e grego, tor-
nou-se também cidadão in-
glês em 1914, quando Chipre
foi anexada à coroa brita-
nica.

Figura contraditória, um
misto de herói e bandoleiro"um grego-cipriota de pe-
quena estatura, extrema-
mente robusto, de férrea•disciplina e um terrível dis.
ciplinador, psicopatleamen--te anticomunista e nacíona-"lista helênico, um homem- que prometia fazer Chipre-saltar pelos ares se, com is-"to, pudesse atingir seu ob-"jetivo de unir a ilha à Gré-"cia", eis Grivas retratado
pelos que o conheceram.*•*"¦ A partir de 1955, Georges
Grivas, passou a dirigir a
EOKA — Organização Na-
cional de Combate Cipriota

ai— iniciando uma série de'ações terroristas que colo-¦ caram sua cabeça a prêmio."'Dez mil libras esterlinas era"quanto o Governo britânico'pagava a quem encontrasse
o homem-chave do General
Makarios, o bispo político"que fundou com ele o Movi-
mento da Juventude pró-
Enosis, isto é, da ligação da
ilha à Grécia. Makarios foi

mudando a posição segundo
os novos tempos da políti-
ca.

Guerrilheiro nato, tendo
sobre o inimigo a vantagem
do profundo conhecimento
do terreno e o apoio inte-
gral e incondicional da po-
pulação grega, conduziu a
sua estratégia. Pelos Açor-
dos de Zurique e Londres de
1960, Chipre é independen-
te.

Em agosto do ano passa-
do, o Presidente do Chipre,
Arcebispo Makarios afirma-
va que Grivas estava gra-
vemente enfermo. "A vio-
lência da EOKA demons-
tra o desejo dele de dei-
xar um testamento heróico
para a sua obscura presen-
ça na ilha". A 20 de setem-
bro, o jornal Alithia; da
comunidade greco-cipriota
anunciava a morte de Gri-
vas. A 25 do mesmo mês,
acusava o Governo de Pa-
padopoulos de pretender
assassiná-lo. No dia seguin-
te, mandava soltar o Mi-
nistro cipriota da Justiça,
Christos Vakis, seqüestra-

do em julho pela sua orga-
nização. No final do ano,
Grivas ameaçava "expio-
dir Chipre, se a Enosis não
o fizesse".

lutam pela 3.a
vez em 2 dias

Telaviv e Damasco (AFP-ANSA-AP-UPI-JB) —
Um violento duelo de artilharia — o terceiro nas
últimas 24 horas — foi travado ontem entre sírios
e israelenses nos setores Norte e Central das colinas
de Golan, informou a Rádio de Damasco. A emissora
assinala que houve, "multas perdas materiais e bal-
xas, por parte de Israel."

Fontes de Telaviv confirmam o duelo e a exls-
tência de um soldado israelense morto e de dois fe-
ridos, mas dizem que o incidente ocorreu nos setores
Sul e Central de Golan. Os sírios afirmam que os
combates se prolongaram por mais de duas horas
e os israelenses, por mais de três. Israel anunciou
que morreu um de seus soldados feridos nc» inciden-
tes de sábado.

COMO COMEÇOU

O combate começou às 14 horas (9 horas de Bra-
silia), quando os sirios passaram a atirar contra um
trator de Israel na região da Mazrath Beltjan, re-
velou a Rádio de Telaviv. Comunicado da Siria re-
vela que suas forças destruíram 11 posições de arti-
lharla, uma rampa de foguetes, um canhão sem
recuo, três tanques, um depósito de munições e ou-
tro de combustível.

A nota salienta que "cerca de 30 soldados israe-
lenses foram mortos ou feridos nos combates" e que
os sírios tiveram quatro feridos (dois dos quais ci-

-vil) e um carro avariado. Telaviv não comentou so-
bre as perdas materiais. Aumentou para 32 o total
de soldados israelenses mortos nas frentes de Golan
e Suez, desde a trégua assinada a 24 de outubro.

Egípcios abrem amanhã
a Rodovia Cairo-Sue'z
Cairo, Telaviv (ANSA-AFP-JB) — Os soldados

da Força de Emergência da ONU (FENU) ocupa-
rão. hoje o setor Sul da cabeça-de-ponte que os
israelenses acabam de abandonar, a Oeste do Canal
de Suez, e amanhã vão entregá-lo ao Egito, que
imediatamente reabrirá ao tráfego a estrada Suez-
Cairo.

Na tarde de hoje, o III Exército egípcio reco-
brará liberdade de movimentos devido à comple-
mentacão da retirada dos israelenses do setor Sul
da cabeça-de-ponte. o que, segundo o acordo, o
obriga a iniciar de imediato a retirada de seus
efetivos para o lado Oeste do Canal de Suez.

RETIRADA BILATERAL

A operação de retirada das forças israelenses
desenvolveu-se ontem com grande rapidez, a tal
ponto que algumas rampas de foguetes antiaéreos
e numerosos fortes subterrâneos ficaram sem ser
destruídos. Supõe-se que os restos mortais de pelo
menos 17 militares israelenses encontrados na mar-
gem ocidental do Canal tenham sido incinerados
nos últimos dias. Um dos mortos era o piloto Maoz
Poraz, herói da Guerra dos Seis Dias de 1967.

Pela segunda vez em poucos dias, fontes auto-
rizadas de Telaviv desmentiram notícias do diário
norte-americano The Neio York Times sobre con-
tatos israelenses-jordanianos em torno da retirada
da frente da Jordânia. Segundo os observadores,
a possibilidade de tais encontros deve ser descar-
tada. A precipitação de Israel para desmentir a
notícia deve-se às dificuldades que o Governo en-
contra em formar uma coalizão com o Partido
Nacional Religioso, contrário à evacuação da Cis-
Jordânia.

Egito liberta

jornalista preso
há nove anos

Cairo (AP-ANSA-JB) — O jornal egípcio Al
Aklibar anunciou ontem que Mustafa Amin, seu
antigo proprietário e editor-chefe que se encon-
trava preso há nove anos cumprindo pena de pri-
são perpétua por traição em favor dos Estados
Unidos, foi libertado por decreto do Presidente
Anwar Sadat.

Mustafa foi detido em junho de 1965 sob a
acusação de fornecer informações secretas ao en-
tão Secretário da Embaixada norte-americana no
Cairo, Bruce Odell, a quem o Governo egípcio con-
siderava agente da CIA. Mustafa admitiu a acusa-
ção e, depois de sua detenção, Odell deixou o Egito.

Al Akhbur, em noticia de primeira página da
edição de ontem, publicou uma declaração de Mus-
tafa Amin elogiando e agradecendo Sadat por sua
libertação. O irmão gêmeo de Mustafa, Ali Amin,
também antigo diretor e co-proprietário do jornal,
agradece a Sadat por lhe ter permitido retornar ao
Cairo. Ali se encontrava em Londres quando da
detenção do irmão, e nunca mais voltara ao Egito.
Fala-se que atualmente mora em Beirute.

Os irmãos Amin rendem homenagem "ao ho-
mem (Sadat) que abriu as portas a centenas de
prisioneiros, que reintegrou a seus cargos centenas
de magistrados e que voltou a empregar o pessoal
despedido."

Sadat concede anistia
ao ex-Ministro Fawzi

Cairo (AFP-JB) — O Presidente do Egito, An-
war El Sadat, anistiou o ex-Minlstro da Guerra do
Egito, Mohamed Fawzi, condenado a 15 anos de
prisão em dezembro de 1971, por ter conspirado pa-
ra derrubar o Governo.

O General Mohamed Fawzi, de 59 anos, foi
Chefe do Estado-Maior do Exército de 1964 a. 1968,
e torna-se agora o primeiro dos conjuraclos de
maio a ser anistiado por Sadat. Acredita-se que ou-
tro militar, o General Mahmud Sldki, chefe da
Força Aérea durante a guerra de 1967, contra Is-
rael, também recebeu a anistia. Ele fora acusado
por dois jornalistas influentes de responsável pela
destruição dos aviões egípcios.

participação
em Genebra

Cairo (ANSA-AP-JB. —
A fim de entrevistar-se com
os dirigentes egípcios, che-
gou ao Cairo o líder palesti-
no Yasser Arafat, proce-
dente de Trípoli. Um dos
assuntos será a participação
da Organização para a Li-
bertação da Palestina (OLP)
na conferência de Genebra
sobre o Oriente Médio.

Segundo o jornal Al Ah-
ram, também estão no Cal-
ro oito dirigentes palesti»nos da margem ocidental do
rio Jordão, com o objetivo
de "explicar o efeito da
guerra de outubro sobre os
palestinos e sobre os cida-
dãos Israelenses". Os oito
foram deportados pelas au-
torldades de ocupação is-
raelenses em dezembro pormotivos de segurança.

Posição palestina
está mais clara

Helena Salem
Enviada especial

Beirute — Após alguns
dias ãe confusão, a posição
da Resistência Palestina
começa a ficar mais clara.
Ao que parece, Yasser Ara-
fat lider ãa Organização
para a Libertação da Pales-
tina (OLP), tem estritas
garantias do Presidente Sa-
ãat de que o Egito não vai
à segunda fase das nego-
ciações de Genebra sem os
palestinos e a Siria. Essas
garantias, feitas pelo diri-
gente egípcio durante seu
encontro com Arafat, há
duas semanas, levaram es-
te último a reconsiderar
sua posição quanto ao
acordo de separação de
forças com Israel e a es-
tratégia adotada pelo Egi-
to.

A confusão entre a resis-
tência foi provocada por
um comunicado emitido pe-
lo comitê executivo da OLP
em Beirute, depois da as-
sinatura do acordo egípcio-
israelense, denunciando ra-
ãicalmente a atitude de
Sadat. Quando esse comu-
nicaáo foi divulgado, Ara-
fat encontrava-se no Egito
justamente tentando escla-
recer a situação com Sadat.
Ao tomar conhecimento do
fato apressou-se e»i conde-
nar a posição adotada pela
OLP. Afirmou que ela fora
tomada em uma reunião
ilegal, uma vez que o che-
fe da organização se encon-
trava ausente.
ÚNICA REPRESENTANTE

Ao que tudo indica, não
foram questões formais que
levaram Arafat a condenar
a reunião do comitê exe-
cutivo, mas as garantias
que recebeu de Sadat. De
fato, meios ligados à resis-
tência tendem a achar que
o comitê executivo se pre-
cipitou ao recusar o acordo
egípcio-israelense sem os
esclarecimentos necessários.

Fontes palestinas afir-
mam que Sadat, além de
impor a participação da
OLP em Genebra, dispôs-se
a pressionar a Jordânia a
reconhecer a entidade co-
mo única representante do
povo palestino. O Chefe de
Estado egípcio teria garan-
tido a Arafat que o Egito
não pretende, absolutamen-
te, estabelecer uma paz em
separado com Israel (todo
o programa de reconstru-
ção egípcia está baseada na
utilização de capitais ára-
bes, no que corta a posslbi-
lidade ãe qualquer isola-
mento por parle do Gover-
no do Cairo). Sadat tam-
bém se manifestou a favor
da criação de um Estado
Palestino na Cisjorãania e
Gaza.

O terceiro elemento que
explicaria a ponderação de
Arafat seriam as garantias
recebidas de fonte ociden-
tal a respeito da posição
norte-americana. Segundo
esta fonte, os' EUA estariam
ãe acordo que é impossível
uma solução para o confli-
to na região sem a parti-
cipação dos palestinos.
Washington inclusive seria
favorável à criação de um
Estado Palestino.

Munido dessas garantias,
Arafat deve acelerar agora
as discussões no interior da
resistência, no sentido de
obter uma posição unida
para ser levada a Genebra.

baixar preço do petróleo
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Tóquio (AFP-AP-UPI-JB) — O Ml-
nistro do Petróleo da Arábia Saudita,
Ahmed Zakl Yamanl, que chegou ontem
ao Japão para visita de cinco dias, disse
que o Rei de seu país, Faiçal, estuda a
possibilidade de baixar o preço do óleo
cru, por estar preocupado com os pro-
blemas no balanço de pagamentos dos
países industrializados e dos em desen-
volvimento.

Quando os jornalistas lhe pergunta-
ram sobre as implicações econômicas da
duplicação dos preços do petróleo em
curto espaço de tempo, Yamani afirmou
que "na verdade, levando-se em conta as
leis da oferta e da procura, o preço do
óleo cru está bem abaixo do valor real".
Esclareceu o Ministro que falava em
nome do seu Governo e não no de todo
o mundo árabe.

IMPORTÂNCIA

Nação dependente do petróleo do
Oriente Médio, o Japão dá muito desta-
que à visita de Yamani. Quase 100 jor-
n.alistas, entre repórteres e fotógrafos,
aguardavam-no em sua chegada. Ama-
nhã ele será recebido em audiência es-
pecial pelo Imperador Hiroíto e sua mu-
lher, Nagako. Nas suas três outras via-
gens ao Japão, antes da crise do petró-
leo, Yamani tinha passado despercebido.

Em entrevista coletiva à imprensa, o
Ministro saudita ressaltou que a Arábia
Saudita procura fixar um preço "justo
e razoável" para o petróleo. Declarou
que foi a Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), e não as na-
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ções árabes, que decidiu pelo aumento
do óleo cru.

Reiterou que a Arábia Saudita for-
necerá petróleo a todo país que cooperar
com siia industrialização e desenvolvi-
mento econômico, acrescentando que
nesse terreno seu Governo concede "prio-
ridade máxima" ao Japão.

O Vlce-Prlmeiro-Ministro Japonês,
Takeo Mlki, informou que seu pais aca-
ba de enviar as primeiras remessas dos
fornecimentos solicitados pelos sauditas
em regime de urgência: 500 mil tonela-
das de cimento e 16 mil toneladas de po-
liéster, cloreto de pllvinll e outros ma-
terials plásticos.

NEGOCIAÇÕES

Além de Hlroito e Miki, Yamani vai
.entrevistar-se com o Ministro da Indús-
tria e do Comércio Internacional, Ya-
suhiro Nakasone; o Chanceler Masayo-
shl Ohira; e o Ministro das Finanças,
Takeo Fukuda. Yamani garantirá o
abastecimento de petróleo ao Japão em
troca de assistência técnica e outros ti-
pos de ajuda.

Ele está acompanhado do Ministro
da Energia da Argélia, Belald Abdessa-
lem, que é também diretor da Organiza-
ção dos Paises Árabes Exportadores de
Petróleo (OPAEP). Abdessalem declarou
à televisão japonesa que "os atuais ni-
veis dos preços do petróleo são razoáveis
e que os árabes não os reduziriam". Ya-
mani e o argelino realizam uma viagem

, por vários países industrializados em
missão da OPAEP.

Senado começa investigações
Washington (UPI-JB) — A partir de

quarta-feira, a Comissão do Senado dos
Estados Unidos que investiga as grandes
empresas multinacionais inicia audiên-
cias a respeito das manobras das compa-
nhias petrolíferas desde o período ante-
rior à II Guerra Mundial, revelou o Sc-
nador Frank Church.

Church divulgou ontem um depoi-
mento de James Akins, ex-diretor da
Agência de Energia e Alimentos do De-
partamento de Estado, segundo o qual o
Governo norte-americano abriu à indús-
tria petrolífera importantes exceções nas
leis contra os monopólios para a criação
de uma frente unida destinada a enfren-
tar as ameaças árabes de nacionalizar
suas empresas.

Akins afirmou, contudo, que o Go-
verno nunca pediu concessões à indús-
tria em troca da proteção que lhe dava,
nem realizou intervenção nas negocia-
ções entre as companhias e os países
árabes com relação às nacionalizações.

Ainda de acordo com Akins, foraifi
os advogados das companhias que pra-
ticamente criaram e redigiram as exce-
ções das leis contra monopólios permiti-
das pelo Governo. O Senador Church,
presidente da Comissão que investiga as
multinacionais, ressalta que o depoimen-
to "mostra claramente o papel subordi-
nado e até servil do Governo em suas re-
lações com a indústria do petróleo."

Semana inglesa pode ter dois dias
Londres (UPI-JB) — O Ministro da

Energia da Grã-Bretanha, Lorde Car-
rington, declarou ontem que se a greve
dos mineiros de carvão do país, a ser
decidida em votação pelos trabalhadores
ainda esta semana, se concretizar, o Go-
verno poderá ser obrigado a reduzir a se-
mana de trabalho para dois dias e, tal-
vez, para um.

Segundo o Ministro, o conflito tra-
balhlsta no pais, com a greve, poderia
chegar a tais extremos que a energia elé-
trica seria suficiente apenas para manter
os serviços básicos, tais como hospitalar
e iluminação pública.

Ministro francês
chega ao Kuwait

Kuwait e Beirute (ANSA-AFP-JB)
— Chegou ontem ao Kuwait o Chance-
ler francês Michel Jobert que durante
dois dias manterá conversações com os
dirigentes locais a respeito do abasteci-
mento de petróleo à França.

Jobert encontrava-se em Gedda, Ca'
pitai da Arábia Saudita, onde debateu
com o rei Faiçal um acordo sobre o
abastecimento de 800 milhões de tone-
ladas de óleo à França, durante 20 anos,
que segundo rumores deve ser assinado
em março próximo.

O secretário-geral do Sindicato dos
Mineiros de Carvão, Lawrence Daly, dis-
se que a greve começará no dia 19 de fe-
vereiro se os tra" alhadores aprovarem a
decisão da diretoria. Segundo o presi-
dente do Sindicato, Joe Gormley, a gre-
ve está praticamente decidida, pois 70%
dos mineiros votarão a favor. Uma pes-
quisa feita pela televisão revelou que a
votação será de 84% pela paralisação. ____

Heath, que ontem reuniu-se com seus
assessores para examinar as medidas a
serem adotadas em caso de greve, está
decidido a enfrentar a ameaça e dispôs-
to a mobilizar a política e até o Exér-
cito para sufocar possíveis distúrbios.

EUA querem usar
explosão nuclear
«enver, EUA (AFP-JB) — A Comis-

são Norte-Americana de Energia Atô-
mica (AEC) proporá ao Governo a rea-
lização de aproximadamente 30 expio-
soes nucleares, a Oeste do pais, para li-
berar bolsas subterrâneas de gás natu-
ral, anunciou ontem o jornal Denver
Post.

O projeto tem seu custo orçado por
volta de 56 milhões de dólares (Cr$ 347
milhões) e exigirá um trabalho prolon-
gado de pelo menos cinco anos nos Es-
tados de Colorado, Wyoming e Utah. Se-
gundo o diário de Denver, o Presidente
Richard Nixon aprovará a realização do
projeto.

Mês de decisões

Perilanaj _'on-American S/A
EXPOSIÇÃO E VENDAS .
RUA FREI CANECA, 99 .

Tels.: 232-54»0 e 244-1237
VENDEDORES A DOMICILIO

A política petrolífera mundial
poderá definir os seus caminhos
em fevereiro próximo, quando
duas importantes reuniões — a
dos consumidores em Washington,
no dia 11, e a dos produtores ára-
bes, a 14, em Trípoli — deverão
estabelecer as linhas mestras de
atuação das duas partes.

A conferência de Washington
deverá ser assistida pelos norte-
americanos, franceses, britânicos,
italianos, noruegueses, holandeses,
japoneses e - canadenses. Seu obje-
tivo, segundo a convocação do Pre-
sidente Nixon, é superar as diver-
gências entre os principais consu-
midores e levá-los a adotar uma
politica comum capaz de promo-
ver com sucesso, 90 dias depois,
uma reunião mundial com os pro-
dutores, para definir com vanta-
gens mútuas a questão do abas-
teclmento, produção e preço do pe-
tróleo.

A maioria dos países convida-
dos já aderiu em princípio, entre
eles a França e a Grã-Bretanha,
que têm sido os principais advoga-
dos de uma política de relações di-
retas com os árabes e mantêm du-
vidas a respeito do êxito dos obje-
tivos de Nixon. Nos dias 4 e 5, a
comissão permanente da Comuni-

dade Econômica Européia (CEE),
definirá, em reunião a se realizar
na capital belga, Bruxelas, a posl-
ção do organismo em relação à con-
ferência de Washington.

No dia 14, em Trípoli, haverá
uma reunião da Organização dos
Países Árabes Produtores de Petró-
leo (OPAEP) — Arábia Saudita,
Iraque, Kuwait, Líbia, Argélia e a
União dos Emirados do Golfo Pérsl-
co — que poderá se constituir em
elemento de mudança e alívio para
a crise petrolífera mundial, em vir-
tude do recente acordo egpício—
israelense sobre a separação de tro-
pas no Sinal.

O Presidente do Egito, Anwar
Sadat, alcançado o acordo com a
interferência de Henry Kissinger,
fez um apelo aos países produtores
de petróleo para que suspendam o
embargo contra os Estados Unidos,
decisão já apoiada por alguns pai-
ses, entre os quais a União dos Emi-
ratos, A Líbia resiste e a Arábia
Saudita ainda não se definiu. O as-
sunto será certamente tema da
reunião. E, uma decisão favorável
às intenções de Sadat poderá criar
as condições que o Presidente Ni-
xon espera para iniciar o diálogo
construtivo entre consumidores e
produtores.

MAIS PETRÓLEO NA PÁGINA 15
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Mediei entrega primeiro título de posse do Proterra
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Costa Cavalcanti acha que
Geisel manterá política
dé irrigação no Nordeste

Isidro Duarte
Enviado especial

Juazeiro, BA — O Ministro Costa Cavalcanti
manifestou ontem a certeza de que a administração
do futuro Presidente, General Ernesto Geisel, irá
manter e até mesmo acelerar a política de irrigação
que a Suvale empreende no Nordeste.

Os Ministros do Interior e da Agricultura inau-
guraram ontem o projeto-piloto Mandacaru, em
Juazeiro, que é um dos 56 que a Suvale opera no
Nordeste. Com uma área bruta de 894 hectares,
Mandacaru conta já com a área irrigada de 370 hec-
tares, produzindo uva, melão e figo como culturas
principais e alfaia, algodão cebola, feijão, tomate,
hortaliças e sorgo como culturas opcionais.
OBJETIVOS
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O superintendente da Su-
vale, Coronel Santa Cruz
Caldas, afirmou ao JOR-
NAL DO BRASIL que a se-
leção de culturas no Projeto
Mandacaru foi realizada
com base em três objetivos
fundamentais: substituição
de importações, produção
extra-sazonal e produtos
para indústrias.

Explicou que a produção
local de uvas virá substituir
parcialmente a importação
atual de 6 mil toneladas/
ano. Revelou que posterior-
mente, com uvas provenien-
tes desta área, poderão ser
produzidos vinhos finos e
passas. O melão tipo tendral
ou valenciano amarelo é
produzido com boa rentabi-
lidade, o que poderá fazer
com que o pais passe a ex-
portador desta fruta. Se-
gundo ele, as exportações
têm sido feitas experimen-
talmente para a Europa
com resultados "excepcio-
nais".

Quanto ao figo, estão sen.
do cultivadas principalmen-
te as variedades brancas e
próprias para a secagem.

ABASTECIMENTO

auxiliará a suprir o merca-
do interno.

FILOSOFIA

O Ministro da Agricultu-
ra, Sr. Moura Cavalcanti,
afirmou ao JB que os defi-
cits no abastecimento do
mercado em diversos produ-
tos, principalmente os pere-
eiveis, podem ser aliviados,
como no caso do tomate e
da cebola. Quanto ao pri-
meiro, revelou que em qua-
se todo o país há demanda
insatisfeita do produto, e
que os preços sobem nos
meses que se seguem aos pe-
ríodos de chuvas intensas,
principalmente no Nordes-
te.

Garantiu que da produção
do projeto Mandacaru serão
selecionados os frutos de
qualidade extra para o co-
mércio, enquanto o restante
se destinará à indústria re-
gional, que poderá funcio-
nar vantajosamente o ano
inteiro. Destacou ainda do
elenco de matérias-primas
para a indústria a cana-de-
açúcar, para abastecimento
dos projetos agroindustfiais
da região, e o algodão de fi-
bra longa, cuja prqdução

Depois de destacar a im-
portancia dos projetos de
irrigação da Suvale no Nor-
deste e da água como insu-
mo moderno, o Ministro
Costa Cavalcanti afirmou
que o órgão é o grande em-
presário da irrigação e que
o seu objetivo principal é
tornar viável com o Projeto
Mandacaru a possibilidade
de aproveitamento de 40 mil
hectares de solo grumossó-
lidos potencialmente irriga-
veis.

Por seu turno, o Ministro
da Agricultura definiu os
objetivos sócio-econômicos
da irrigação no Nordeste:
criar explorações agrícolas
e economicamente estáveis
e independentes das varia-
ções climáticas, demarrar o
processo de valorização
cumulativa do homem e da
terra com base na água,
iniciar uma efetiva política
de aproveitamento da água
e solo dotando-a de um
sentido social e econômico,
intensificar o processo de
desenvolvimento e aumen-
tar a renda per capita re-
duzindo as disparidades en-
tre o setor agrícola e os de-
mais setores, incorporando
o homem do campo à eco-
nomia nacional.

Centralização
e economia

O edificio-sede da Sudene, a ser
inaugurado hoje à tarde pelo Presidên-
te Mediei, representa sobretudo centra-
lização administrativa do órgão e uma
economia de Cr$ 300 mil mensais, mon-
tante antes gasto pela autarquia com o
aluguel de 23 diferentes imóveis no Re-'
cife.

Ocupando a maior área construída
do Nordeste (50 mil metros quadrados),
o prédio tem 13 andares e 274 metrôs de
comprimento, o que o torna um dos mais
longos da América Latina.

O projeto e a construção couberam
a uma equipe de técnicos da própria Su-
dene — 14 homens sob a coordenação
do engenheiro Pedro Gorgônio Filho, que
ergueram um edifício moderno, confor-
tável e racional, onde circularão diária-
mente mais de 3 mil pessoas, entre fun-
cionários da Sudene, Suvale, Serphau,
Funai, Geipot — órgãos que se localiza-
rão no prédio — e visitantes.

Çom 8 mil janelas, 15 elevadores,
área de estacionamento para 580 vei-
culos, 80 linhas telefônicas internas e 800
externas, um consumo diário de energia
de 4 mil kVA e 300 mil litros de água,
o edificio-sede da Sudene dispõe ainda
de uma biblioteca para 100 mil volumes
e dois auditórios considerados os mais
modernos do Brasil.

Recife (Sucursal) — Está
marcada para as 11 horas
de hoje a chegada do Presi-
dente Mediei a esta Capital,
onde deverá permanecer
por 24 horas, para entre-
gar, ainda esta manhã, o
primeiro título de posse de
terra do Proterra, no Enge-
nho Maçangana, no Muni-
ciplo do Cabo, e à tarde pre-
sidir as solenidades de inau-
guração do edificio-sede da
Sudene, na Cidade Univer-
sitária.

Dez governadores * esta-
duais, o Ministro Moura Cá-
valcanti, o superintendente
da Sudene, General Evan-
dro de Sousa Lima, e di-
versas outras autoridades,
numa das maiores recepções
ao Presidente da República
já vistas fora de Brasilia, cs-
tarão aguardando o Chefe
do Governo no Aeroporto
militar do Ibura, onde de-
sembarcará acompanhado -
de sua comitiva, seguindo
imediatamente para o Cabo,
a 35 quilômetros de Recife.

ENTREGA DE TÍTULOS

O agricultor José Domin-
gos da Silva receberá o pri-
meiro título de posse de
terra do Proterra das mãos
do Presidente Mediei, cor-

respondendo à parcela 01
da Usina Cráuatá — uma
área de 5(5,90 hectares, ao
preço de Cr$ 39 630,00, pa-
gáveis em 10 anos com dois
de carência, a prestações
anuais e iguais de Cr$ . . .
6 300,00, já incluídos juros
de 1% ao ano.

A solenidade será reali-
zada na casa-grande do En-
genho Maçangana onde o
Presidente da República se-
rá homenageado por estu-
dantes do Cabo e agriculto-
res beneficiados pelo Pro-
terra e projetos de coloni-
zação do INCRA.

O Ministro Moura Cavai-
canti e o presidente do
INCRA, Sr. Válter Costa
Porto, farão a entrega de
outros 379 titulos de posse
a agricultores das Usinas
Crauatá, Frei Caneca, Cen-

. trai Barreiros e engenho
Riachão do Sul, em Per-
nambuco (74 títulos), den-
tro do Proterra, e a colonos
dos projetos de colonização
de Rio Bonito e Caxangá,
ainda em Pernambuco, c
Marcolino Dantas e Pium,
no Rio Grande do Norte,
totalizando uma área de 15
mil hectares.

Rondon
presente

Belo Horizonte (Sucursal) — O Go-
vernador Rondon Pacheco segue hoje
para Recife, onde às 16h 30m assistira
à solenidade de inauguração da nova
sede da Sudene a ser presidida pelo Pre-
sidente Mediei.

Na reunião do Conselho Deliberati-
vo da Sudene que será realizada amanhã
em Recife, o Governador de Minas será
representado pelo Secretário de Plane-
jamento e Coordenação Geral, Sr. Pau-
lo Valadares. Nesta reunião deverão ser
aprovados três projetos de interesse de
Minas, com investimento total de Cr$
151 milhões 300 mil.

O maior projeto mineiro a ser apro-
vado na reunião de amanhã — Uniagro
(União Agropecuária Pirapora S.A.) —

prevê um investimento de Cr$ 18 milhões
e criação de 100 novos empregos. Ele de-
verá ser implantado no Município de Pi-
rapora, às margens do São Francisco.

Os dois outros projetos se destinam
ao distrito industrial de Montes Claros:
Intermolnhos Nordeste S. A„ com invés-
timento de Cr$ 15,3 milhões e criação
de 100 empregos, e Passonorte, fábrica
de. calçados de couro, com investimento
de Cr$ 11,5 milhões e criação de 120 em-

•pregos diretos.

1

O PROJETO

Atuam no Projeto Man-
dacaru atualmente 50 colo-
nos treinados e seleciona-
dos pela Suvale para dina-
mizar o projeto-piloto que,
segundo o Ministro Costa
Cavalcanti, visa principal-
mente atrair a iniciativa
privada para grandes pro-
jetos industriais no vale do
São Francisco.

O Projeto Mandacaru uti-
liza para o seu sistema hi-
dráulico a água do rio São
Francisco, de onde dista
2 500 metros. A técnica con-
siste em bombeamento da
água até o canal principal
e daí em diante por gravi-
dade até a lavoura. O siste-
ma conta com estação de
bombeamento, tubulação de
recalque, canal principal,
canais secundários, canais
parcelares e rede de drena-
gem.

Petrònio tenta estimular
jovens a candidatarem-se
ao Congresso em novembro

Brasília (Sucursal) — Em sua viagem pêlos Es-
tados, o Presidente da Arena, Senador Petrònio Por-
tela, procurará estimular o aparecimento de can-
didaturas jovens ao Congresso nas eleições de no-
vembro próximo, como forma de atrair a grande
parte do eleitorado que está na faixa entre os 18 e
os 23 anos.

Num rápido levantamento, verificou-se que, en-
quanto na Região Sul o interesse dos jovens por car-
gos eletivos é pequeno, no Norte do país já se come-
ça a sentir o aparecimento de candidaturas até
mesmo viáveis.
NOS ESTADOS

Em Pernambuco, um dos
candidatos mais votados po-
dera ser o Sr. Carlos Wilson
Campos, assessor da Presi-
dencia do INCRA. Tem-se
como certa também a elei-
ção do filho do Senador
Paulo Guerra.

No Ceará, o Secretário de
Planejamento do Governo,
Sr. Luis Sérgio Vieira, de 28
anos, poderá ser eleito
Deputado e em Alagoas, o
jornalista Alberlco Cordeiro,
com o apoio do Governador
Afranio Lage, concorrerá à

Câmara Federal. No Mara-
nhão, já existe a cândida-
tura do jornalista Edison
Lobão.

As novas eleições poderão
aumentar também a banca-
da feminina, da Câmara,
composta por uma única re-
presentante, a Sra. Neci No-
vais, de 65 anos. Até agora
têm-se como certas as can-
didaturas da esposa do Se-
nador Arnon de Melo, de
Alagoas, e da irmã do Sena-
dor Wilson Campos, de Per-
nambuco, que concorrerá no
Estado do Rio.

MÉDICOS
Para clínica o cirurgia (10 vagas), precisa-se com prática

mínima 5 anos. Cargo de responsabilidade em curta iornada de

trabalho. . .
Pode acumular. Oferecc-so excelente remuneração e valori-

zacão profissional. Necessário espírito de equipe e iovialidade,

Não é plantão, nem temos convénius. Aos interessados, favor

marcar entrevista, trazendo resumo Curriculum vitae, fones

MM562 - 248-5151 - 228-9256 - 235-0750. Dr. Francisco c

Dna. Gledy, inclusive domingos. (p

A GRANDEZA DE UNI GOVERNO
E DE UMA EMPRESA ESTA NAS

OBRAS QUE REALIZAM
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A Construtora Sérvia faz terraplanagem e pavimentação. Isto é.ela abre ca-
minho para a implantação das grandes obras que aceleram o progresso.
No nosso Estado, a Construtora Sérvia colabora na infra-estrutura de
obras como o Centro Administrativo da Bahia,que o governo Antônio
Carlos Magalhães através da Secretaria do Planejamento, esta construin-
do com arrojo e plena decisão. Lá não teremos apenas a centralização
dos comandos diretivos do Governa e sim o surgimento de uma Nova
Cidade, que trará definitivamente, soluções
para os problemas urbanos de <mmm e pa¥Íme„tadora
„ossaCap«=l. SÉRVIA 
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Buzaid vai á
P. Alegre dia
8 com Elói

Porío Alegre (Sucursal)
— O Ministro da Justiça,
Professor Alfredo Buzaid.o
presidente do STF, Ministro
José Elói da Rocha, bem
como os presidentes de to-
dos os demais tribunais su-
periores e da maioria dos
Estados, se reunirão nesta
Capital, no dia 8 de feve-
reiro, para prestigiar a ses-
são solene programada pelo
Tribunal de Justiça Gaú-
cho, em comemoração ao
transcurso do seu centena-
rio de criação.

Para homenagear seus
convidados, o Tribunal de
Justiça do Rio Grande do
Sul mandou cunhar meda-
lhas de ouro alusivas às
festividades e editou 2 mil
exemplares da História do
Poder Judiciário, obra em
dois volumes, escrita por
vários historiadores e júris-
tas, sob a coordenação do
Juiz aposentado Lenine Ne-
quete. ' *
PROGRAMA

(Domo a data do trans-
curso do centenário do Tri-
bunal de Justiça do Estado

3 de fevereiro — coinci-
de com a da implantação
do Tribunal da Relação de
São Paulo, o Poder Judir
ciário gaúcho decidiu desr
locar suas comemorações
para o dia 6 de fevereiro,
para evitar a superposição
dos festejos.

O ponto alto da progra-
mação se constituirá nu-
ma sessão solene do Tribu-
nal de Justiça, a realizar-se
ã tarde do dia 8 com a pre-
sença do Ministro da Justi-
ça e dos presidenltes de tef-
dos os tribunais superiores
do pais. *

Na véspera, o Governo do
Estado condecorará o pre-
sidente do STF, Ministrb
José Elói da Rocha, com a,
comenda da Ordem do Porí-
cho Verde, até agora, ape.-
nas, conferida ao Presidên-
te Mediei.

MDB quer ;
voto direto
após Rondon

Belo Horizonte (Sucursal)
— O MDB mineiro vai insis-
tir na tese de realização de
eleições diretas para o Go-
verno do Estado em 1975,
considerando que a Emenda
Constitucional N*? 2 não fi-
xou eleição indireta para o
sucessor do Sr. Rondon Pa-
checo.

O lider do MDB na Assem-
bléia Legislativa, Deputado
Tarcísio Delgado, disse on-
tem que a consulta que pre-
tende encaminhar ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, nos
primeiros dias de março,
sobre a data da eleição do
Governador de Minas, pre-
tende sanar uma omissão da
Constituição Estadual.
NORMA LEGAL

Assinalou o Sr. Tarcicio
Delgado que o MDB minei-
ro defende a manutenção do
texto constitucional — cin-
co anos de mandato para o
Sr. Rondon Pacheco e a rea-
lização de eleições diretas.

A consulta ao TRE virá
apenas dirimir dúvidas, pois,
segundo ele, não se conce-
beria que o sucessor do Sr.
Rondon Pacheco fosse elei-
to em novembro para tomar
posse um ano e seis meses
depois.

Entende, por isso, que o
¦ Tribunal Regional Eleitoral

fixará a data da eleição pa-
ra 60 ou 90 dias antes da
posse do sucessor do Sr.
Rondon Pacheco, ou seja,
em fins de 1975, já que a
posse se daria no dia 15 de
março de 1976.

VASP fará
vôos para
o Acre

São Paulo (Sucursal) —
O Secretário dos Transpor-
tes, Sr. Paulo Maluf, infor-
mou ontem que dentro da
política de desenvolvimento
da VASP serão iniciados no
próximo dia 2 os vôos para
o Estado do Acre, com os
Boeing 737 — Advanced,
que sairão todos os sábados
de Brasília, às 8h45m, es-
calando em Ponto Velho às
10h30m, chegando a Rio
Branco às 10h40m.

Segundo o Sr. Paulo Ma-
luf, a VASP continua firme
em sua diretriz de contri-
buir decisivamente para o
desenvolvimento sócio-eco-
nômico do país, ao mesmo
tempo em que dinamiza
seus métodos operacionais.
Assim, o balanço anual da
empresa em 1973 revela um.
crescimento da ordem dc
mais de 100% nos últimos
três anos.
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Combate à tuberculose quer
imunizar 45% das crianças

Até o final do ano. 45% dos brasl-
leiros de até 15 anos deverão estar va-

"cinados contra a tuberculose, segundo' 
projeto do Ministério da Saúde, que pre-"vê a vacinação total em 1067. Para que
isso seja possível, o Ministério devera
duplicar os recursos cedidos às Secreta-
rias de Saúde dos Estados para o com-
bate à doença. ... „,„
 Enquanto Isso, no pais existem mais

de 500 mil tuberculosos, e 120 mil pessoas
¦'contraem anualmente a doença, sendo
que apenas 50 mil recebem tratamento;
um número quase igual — 40 mil — nao
chega a ser tratado, enquanto 30 mil
morrem, o que resulta num brasileiro
morto por tuberculose a cada 40 minutos.

ESTATÍSTICA

.--' Se conseguir cumprir sua meta, o
Ministério terá progredido muito em re-
lação a 1973, quando o total de crianças
de até 15 anos vacinadas com BCG in-
trodérmico alcançou apenas 15% do to-
tal da população nessa faixa etária.

O resultado desse combate quase
simbólico é uma alta prevalência da
doença no pais. Em 1971 em Belém, 25,9%
da população estavam infectadas pelo
bacilo da tuberculose. Em Salvador, os
índices eram de 20,5%, em São Paulo, de
6,6% e em Curitiba, de 6,4%. Atualmen-
te, esses índices devem estar ligeiramen-
te mais altos, já que o Ministério não
dispõe de um sistema de estatística que
lhe permita acompanhar o crescimento
da doença, principalmente no interior,
onde a situação é pior.

Mas os dados conhecidos já são gra-
ves. Segundo o Anuário Estatístico do
IBGE, o coeficiente de mortalidade por

tuberculose estimado em 13 Capitais bra-
slleiras em ordem crescente é: São Pau-
Io, 19 mortes por 100 mil habitantes;
Curitiba, 31,3; Maceió, 37,4; Elo de Ja-
nelro, 40,4; Porto Alegre, 41,5; Niterói,
46,1; Natal, 51,3; Belo Horizonte, 54,7;
Vitória, 57,3; Salvador, 58,3 Recife, 58,4;
Belém, 64,7 e Manaus, 68;5.

Comparados com índices encontra-
dos em países desenvolvidos, esses índi-
ces mostram a gravidade de nossa situa-
ção sanitária. Na Holanda e Dinamarca,
o coeficiente de mortalidade é menor que '

dois em cada 100 mil habitantes, en-
quanto até mesmo o México, com proble-
mas semelhantes aos nossos, perde 20 ,
em cada 100 mil habitantes.
TRATAMENTO

Para atender aos tuberculosos, fun-
cionam no pais cerca de 120 hospitais
especializados e 530 unidades ambulato-
riais das quais 250 são dispensárlos. O
número de leitos é de 25 mil em todo o
Brasil, o que significa um leito para ca-
da 20 tuberculosos, total insuficiente,
mesmo levando-se em conta a política
atual da Divisão de Tuberculose do Ml-
nistério da Saúde de reduzir ao máxi-
mo as internações, dando preferência ao
tratamento ambulatorlal.

Sem um plano de profundidade, o
tratamento da doença em casa não terá
muitas chances de êxito, já que é comum
o abandono do tratamento ou a aplica-
ção errada da terapêutica, responsáveis
por um elevado índice de resistência dos
bacilos a duas ou até a três drogas an-
tituberculosas, conforme ficou constata-
do na Guanabara, onde foi encontrada
no ano passado uma taxa de 22,1% de
doentes crônicos, devido a erros na apli-
cação ou abandono do tratamento.

Cruz Vermelha e Funai
vacinam índios na Amazônia
contra várias doenças

Vacinação em massa contra o sarampo, gripe,
tuberculose e varíola é a missão que desenvolve no
momento junto à população indígena da Amazônia
uma equipe da Cruz Vermelha Internacional, em co-
laboração com a Funai, dentro do programa de as-
sistência médico-hospitalar iniciado no último dia 7.

O programa atingirá, inicialmente, as tribos si-
tuadas na região dos rios Alto Purus, Jurua e Javari,
Alto e Baixo Solimões. O projeto está previsto para
durar cinco anos, ao custo de Cr$ 6 bilhões, graças
a donativos das unidades da Cruz Vermelha de ai-
guns países. Em princípio, conta com um avião, dois
navios-hospital e moderno sistema de rádio.

o apoio de pessoal treinado
das Forças Armadas. Com
dinheiro arrecadado entre

FALTA DE ASSISTÊNCIA

Saúde revela a atuação do INPS
Brasília (Sucursal) — O Ministério da

¦Saúde revelou que no período 1968/71 o
Instituto Nacional de Previdência Social
foi a instituição mais importante no se-
tor saúde, pois entre segurados e bene-
ficiários atendeu a praticamente 50%
da população brasileira.

A Política Nacional de Saúde, elabo-
rada pelo Ministro Machado de Lemos,
promete assegurar a todo_u>s municípios
saneamento urbano e rural e interioriza-
cão dos serviços de saúde, compreenden-
do equipes médicas, assistência alimentar
e farmacêutica, ambulâncias e combate
às-endemias rurais.
GASTOS

Segundo levantamento feito pelo Ml-
nistério da Saúde, o volume de gastos dis-

pendidos com a saúde pelo setor público
no Brasil, em relação ao Produto Interno
Bruto, oscilou no período 1968/71 entre
21% e 2,4%, percentagem que o Minis-
tèrio considerou baixa, mesmo para os
paises em vias de desenvolvimento.

Possivelmente em fins de fevereiro
o Ministério da Saúde encaminhará as
prefeituras uma circular explicando como
os municípios poderão obter benefícios
da Política Nacional de Saúde. Já está
aprovado um esquema de flnanclamen-
to para aquisição de ambulâncias. O fl-
nanciamento será atendido com recursos
do Pasep, concedido pelo Banco do Brá-
sil para amortização em cinco anos, a
juros de 8% ao ano, com um ano de ca-
réncia, mais correção monetária.

Vista deficiente pode render mais
São Paulo (Sucursal) — Oitenta por

cento dos deficientes visuais apresentam,
pelo menos, alguma sensibilidade à luz
— esclareceu o professor Samuel Asch-
croft, da Universidade de Maryland, Es-
.tados Unidos, e consultor da Faculdade
de Educação da USP — podendo, na
maioria dos casos, aprender a utilizá-la
com mais eficiência do que normalmente
o fazem.

Com profundos conhecimentos sobre
os problemas do cego, o professor Asch-
croft falou sobre alguns assuntos que
serão abordados durante a V Assem-
bléia-Geral do Conselho Mundial para o
Bem-Estar do Cego, a realizar-se este

¦ano em São Paulo, entre 5 e 16 de agos-
to, no Parque Anhembi.

"EDUCAÇÃO

..!'. O professor Samuel Ashcroft sali-
entou a necessidade de se promover o
levantamento das crianças cegas no Bra-
sil, se possivel, logo nos seus primeiros
anos de vida, possibilitando um planeja-
mento educacional adequado, facilltan-
do sua posterior integração no meio so-
ciai. Esse tipo de educação deveria co-

meçar o mais cedo possível, principal-
mente nas escolas pré-primária, e, as-

¦ sim, as crianças teriam maiores condi-' e capacidades.
Conhecendo as atividades desenvol-

' vidas no Brasil em função do cego, mos-'• 
trou-se satisfeito em constatar o estágio

avançado dos trabalhos, não obstante' 
exista ainda muito para se realizar, e de
uma forma mais eficiente". Elogiou a' atuação, nesse sentido, da Fundação para

Livro do Cego.
IDADE PRÉ-ESCOLAR

São Paulo (Sucursal) — A Erefeitu-
t ra] iniciou a construção de 21 centros in-' 
tegrados para atender a mais de 6 mil
crianças em Idade pré-escolar, dando-' lhes assistência de saúde, nutrição e so-
ciai.

\ ] Cada centro terá três unfdades:
creche, parque infantil e posto mater-

.' *,no-infantil. Serão localizados nos bair-
-ros periféricos da Capital e darão aos

menores condições para freqüentarem
,em melhores condições o ensino básico.

Demonstrações práticas, interven-',çôes cirúrgicas, exames de pacientes,

análise de diagnóstico e outros estudos
especializados de caráter teórico Ilustra-
rão o 24.° curso de cirurgia de varizes,
que se realizará no Serviço de Angiolo-
gia do Hospital São Camilo, nesta Capi-
tal, de 9 a 16 de março.

No curso, além das demonstrações
da cirurgia venosa, será realizada cirur-
gia dos linfáticos. Caberá ao professor
Mário Degni dirigir o curso, do qual
participarão, como conferencistas, os
professores Artur Mickelberg (Porto Ale-
gre), Vladimir do Amaral, Aymar Sper-
li (São Paulo), Emil Buriham, Rubens
C. Mayall (Rio), Romero Marques (Re-
clfe), Armando K. Cordeiro (São Paulo)
e mais nove médicos, assistentes do Ser-
viço de Angiologia do Hospital São Ca-
milo.

A estrutura do Instituto dos Ambu-
latórios do Hospital das Clínicas ficará
pronta dentro de dois anos. Lá serão
atendidas cerca de 5 500 pessoas diária-
mente, quando atualmente só são feitas
consultas diárias no velho ambulatório
do Hospital das Clinicas. A área construí-

. da do Instituto será de 95 mil metros
quadrados, dos quais 55 mil são para
atendimentos e utilidades.

Quando projetou o edifício, a Hi-
droservlce estabeleceu que o rápido de-
senvolvimento da ciência e da tecnologia
médica exigiam uma obra com caracte-
ristlcas todas especiais, que lhe dão uma
grande flexibilidade de planta e Instala-
ções, de tal forma que não ficasse obso-
ieta diante das conquistas da tecnologia
e dos novos equipamentos.
INSTALAÇÕES

O atendimento não será Interrompi-
do porque todos os equipamentos e ins-
talações ficarão em pisos intermediários.
O Centro Cirúrgico ficará no décimo an-
dar (último) e o piso de cobertura terá
um heliporto, com uma área para pri-
melros socorros. Haverá 36 salas de cl-
rurgla, um conjunto de transplantes com
duas salas e uma farmácia, que na reali-
dade será uma fábrica de medicamentos
para atender à demanda do hospital.

Os ambulatórios terão 261 postos de
atendimento. Os ambientes serão clima-
tizados e as salas de cirurgia terão pres-
são positiva para controle bacteriológico
ambiental.

O projeto foi Idealizado
em 1970, após a vinda ao
Brasil de uma expedição da
Cruz Vermelha Internado-
nal para verificar de perto
a procedência ou não de de-
núncias da imprensa es-
trangelra sobre massacres
dos indios brasileiros.

A missão, reunindo vários
especialistas, percorreu em
dois meses cerca de 20 mil
quilômetros e visitou mais
de 20 tribos em 30 aldeias.
Não se confirmaram os su-
postos maltratos, mas ob-
servou-se que no plano de
saúde o índio ia multo mal
e que os recursos da Funai
eram Insuficientes.

O risco maior decorre da
crescente aproximação en-
tre brancos e índios, sendo
os últimos bastante sensi-
veis às chamadas doenças
dos civilizados, em que uma
simples gripe -é mortal para
eles. Com a necessidade de
exploração das riquezas da
região e para que ela se de-
senvolva, surgem estradas,
sobretudo a Transamazôni-
ca e a Perlmetral Norte, e
assim se intensificam os
contatos entre brancos e in-
dios.

TRABALHO CONJUNTO

Os diretores da Cruz Ver-
melha Brasileira frisam que
esse projeto será executa-
do em estreita colaboração
com a Funai. Tanto que a
primeira equipe teve um pe-
riodo de treinamento e
adaptação em Brasilia, com
aulas teóricas dadas pelos
especialistas da Funai.

Depois disso, a equipe
deslocou-se para Manaus e
seus membros acompanham
expedições da Funai, na
condição de auxillares, vi-
sltando postos indígenas na
Região do Baixo Amazonas,
a fim de se adaptarem me-
lhor. No dia 7, juntaram-se
a eles o dlretor-executlvo
do programa, vindo de Ge-
nebra, um assessor da Cruz
Vermelha Internacional e
mais o professor Gastão Ja-
cinto Gomes, da diretoria
da Cruz Vermolha Brasilei-
ra.

as unidades da Cruz Verme-
lha Internacional, foi ad-
qulrldo um avião, equipa-
mento de rádio e toneladas
de medicamentos e enco-
mendados dois navios-hos-
pitai.

No dia 20 de novembro
último, houve em Genebra
uma reunião para acertar
detalhes da missão no Bra-
sil e concordou-se que não
haverá qualquer tentativa
de aproximação com tribos
desconhecidas, mas somen-
te com aquelas sob controle
da Funai e que são justa-
mente as mais necessitadas
de assistência em face da

proximidade dos brancos.
Frisam ainda os diretores

da Cruz Vermelha que um
projeto dessa envergadura
só é possível graças aos do-
nativos recebidos do exte-
rior, "o que nada impede
que brasileiros interessados
enviem suas colaborações à
instituição, que dispõe de
uma conta especial aberta
para esse fim."

Além do trabalho com a
Funai, deverá a missão mé-
dlco-hospltalar contar com

PROMOÇÃO DO ÍNDIO

São Paulo (Sucursal) —
A integração dos grupos in-
dígenas foi tema do edito-
rial'dó' semanário católico
O São Paulo, que circulou
ontem, concluindo pela ne-
cessldade das missões, "sem
excluir a ação própria dos
Estados em favor da pro-
moção do indlo".

Segundo o editorial, "os
indígenas necessitam de
ajuda para unia autopro-
moção, visando Incorpora-
los aos benefícios de que
gozam os outros povos da
mesma nação a que perten-
cem". Diz ainda que "para
uma legitima e harmônica
promoção, os interessados
terão que começar por co-
nhecer bem o índio, buscan.
do os valores que possuem,
compreendendo seus slste-
mas de vida".

O editorial destaca que"em lugar de se começar
por impor simplesmente
um programa pré-fabrica-
do, é necessário contar com
a consciência, responsabili-
dade e colaboração da indí-
gena' em sua própria eleva-
ção, em todos os níveis hu-
manos e, depois, cristãos".

Faria Lima defende programa
autônomo de energia atômica
Brasília (Sucursal) — O Deputado

Faria Lima (Arena-SP) defende a lm-
plantação de um programa nuclear au-
tônomo para o Brasil, com base em te-
ses de cientistas brasileiros que propug-
nam por essa opção de comportamento
quanto à política atômica, a qual seria
"o desenvolvimento de reatores à base
de urânio natural, aproveitando nos-
sos minérios nucleares".

Mostrou o deputado paulista que,
em levantamentos feitos há 10 anos, a
indústria nacional estava em condições
de participar com 60 ou mesmo 80% na
construção de reatores atômicos e que
"há no Brasil condições técnicas de pro-
dução do urânio naturalmente puro, che-
gando-se a um combustível nacional".

O SALTO INDUSTRIAL
 Levando em consideração que o

salto da indústria brasileira nos últi-
mos anos foi fantástico — observa ele

 teremos sem dúvida condições de
construir uma usina atômica totalmente
•nacional.

Revela o Deputado Faria Lima que
para a construção de uma usina são ne-
cessários seis anos, mas chama a aten-
ção para o fato de que o urânio nacional
utilizado como combustível gera um ou-
tro, também na fabricação de engenhos
nucleares.

O DOMÍNIO NUCLEAR
 Precisamos dominar a energia

atômica, capacitando nossas universlda-
des e indústrias para enfrentar os impe-
ratjvos do nosso desenvolvimento, que
podem resultar em conflito armado on-
de o poderio militar de um pais e todo
o dinheiro do mundo não poderão com-
bater o adversário, se este for senhor
da energia atômica — afirmou.

Ressaltando que a História só se re-
pete para quem a desconhece, o par-
lamentar paulista frisou que em 1948 o
ex-Presidente Artur Bernardes advertia
os brasileiros da necessidade de resol-
ver por si o problema da política do pe-
tróleo, mas "hoje temos o dever de de-
fender o ingresso do Brasil no campo
da energia nuclear".

NECESSIDADE
O Deputado Faria Lima lembrou que,

sem esquecer a História, apesar da privi-
leglada posição geográfica e da índole
pacifica de nosso povo, nos últimos 55

IBDF, em convênio com o
Estado do Rio apreende
aves e estimula a fauna

Niterói (Sucursal) — A ação conjunta entre o
IBDF e a Secretaria de Agricultura permitiu, no ano
passado, a apreensão de 5 918 aves silvestres e 67
mamíferos no Estado do Rio e incrementa a fauna
de algumas fazendas fluminenses.

Segundo os dois órgãos, o maior problema en-
frentado ainda é o comércio de pássaros na feira
dominical de Duque de Caxias, onde a fiscalização
não pode ser efetuada normalmente devido às amea-
ças recebidas pelos fiscais e o tumulto provocado
pelos vendedores, que se aproveitam do grande nú-
mero de pessoas que freqüentam o local, principal-
mente crianças, para fugir.

oer-
Caixa Econômica Federal

AVISO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DA GUANABARA receberá

propostas para a venda, pelo melhor preço, de máquinas de escrever, de
somar, de calcular, de contabilidade e autenticadoras, Iodas usadas.

•As máquinas podem ser vistas e examinadas na Av. Pedro II n.° 167
— São Cristóvão e serão vendidas no estado em que se encontram, não
aceitando a Caixa Econômica Federal qualquer tipo di. reclamação posterior
à venda.

As especificações ficam a disposição dos interessados no Departamento
de Administração — Divisão de Patrimônio — Comissão Permanente de
Compras e Contratações, na Rua Senador Dantas n.° 14 — 7.6 andar — sala
704 — das 9,00 às 16,00 horas, onde serão também recebidas as propostas

duas vias, em envelopes fechados, até o dia 08/02/74. ÍPL em

APREENSÕES

Nas atividades conjuntas
entre a Secretaria de Agri-
cultura do Estado do Rio e
o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal,' 
que firmaram convênio em
maio do ano passado, o com-
bate à caça de animais em
vias de extinção foi prlori-
tárlo, com a apreensão de
centenas de gaiolas, alça-
pões e redes, à venda nas
lojas especializadas do inte-
rior fluminense, que estão
também proibidas de co-
mercializarem qualquer tipo
de pássaro. Segundo os téc-
nicos, os principais animais
em vias de extinção são o
mico-leão (um exemplar,
inclusive, foi capturado por
um pescador do Vale do Rio
São João, sendo solto 24 ho-
ras depois pelo IBDF), a pa-
ca, a capivara, a preguiça,
o tamanduá e a lontra, en-
tre os mamíferos, e o ma-
cuco, o inhambu e o jacu,
além de diversas espécies de
pequeno porte.

Em Duque de Caxias, na
feira dominical, a fiscaliza-
ção dos dois órgãos encon-
tra sérias dificuldades que
vão desde o grande número
de pessoas que freqüentam
aquele comércio até o rebu-
llço causado pelos falsos co-
merclantes (camelôs) que,
tentando fugir, geralmente
provocam danos físicos nos
feirantes além da venda de
pássaros vindos do Nordeste

anos o Brasil se viu envolvido em dois
conflitos mundiais. Por isso, acentua, é
necessária urgente definição de uma po-
litlca realista em torno da energia nu-
clear.

Lembrou que em 1956 foram inicia-
dos os estudos no campo da energia atô-
mica e poderíamos hoje, se mantido o
nível de prioridade de nosso programa
nuclear, estar incluídos no rol das po-
tènclas nucleares efetivas.

ANGRA DOS REIS

Para o próprio presidente da Eletro-
brás, Sr. Mário Behring, ressalta o par-
lamentar paulista — aquela empresa In-
fluiu decisivamente na opção Angra dos
Reis, isto é, o enfoque energia elétrica foi
primordial, mas ela não representa a op-
ção brasileira nesse campo, porque deixa
o nosso país em total dependência do
combustível nuclear — urânio enriqueci-
do — sujeito inclusive à fiscalização de
sua aplicação.

Esclareceu, então, que o urânio enri-
• quecldo é o elemento básico para fabri-

cação de bombas atômicas e, evidente-
mente, no caso de qualquer conflito, o
seu fornecimento será imediatamente
sustado. O custo do material, por sua vez,
bem como os componentes para a cons-
trução de reatores a urânio enriquecido,
que não são fornecidos pela indústria na-
cional, irão pesar na balança comercial
de nosso país, existindo uma grande pres-
são dos fabricantes desses equipamentos,
para a venda dos mesmos.

DISPUTA
O Sr. Faria Lima finalizou aflrman-

do que atualmente no mundo existem
cinco potências militarmente nucleares
— Estados Unidos, União Soviética, In-
glaterra, França e China, sendo esta úl-
tima o primeiro país menos industrial!-
zado que o Brasil a atingir essa con-
dição. Mas todo esses países — ressalta
o parlamentar — situam-se no Hemis-
ferio Norte.

No Hemisfério Sul já existem nações
que estão prestes a adquirir o status de
potência nuclear, revestindo este fato de
grande significação para o nosso país,
pois, sendo a Argentina uma nação fron-
telriça com o Brasil e numa situação eco-
nômica talvez muito inferior ã nossa,
terá sua usina nuclear de Atucha, à base
de urânio natural, em funcionamento
antes da usina de Angra dos Reis.

Brasil já produz equipamentos
esterilizados por raios gama

São Paulo (Sucursal) — Com
um irradiador de Cobalto-GO, que
exigiu investi7iiento de Cr$ 12 mi-
Ihões e 200 mil, o Brasil entra na
era do aproveitamento inàustrial
do átomo: uma indústria de Cam-
pinas começou a fabricação de se-
ringas de i7ijeção, agulhas, band-
aid, gaze e até chupetas inteira-
mente esterilizados por raios ga-
ina. Mais de 60% da produção ini-
ciai atenderão ao mercado brasi-
leiro.

Estudos que são feitos pelo Ins-
tituto Tecnológico de Alimentos
(Campinas )e pelo Centro de Ener-
gia Nuclear na Agricultura (Escola
Superior Luis de Queirós, Piracica-
ba) poderão recomendar també7n a
esterilização por raios gama na in-
dústria de alimentos. Alguns países
compradores de manufaturados
brasileiros tornara7n obrigatória —
p0r iei _ a esterilização absoluta
dos produtos importados.

O IRRADIADOR

(principalmente da Bahia)
e de Minas Gerais, sobre os
quais fica difícil a repres-
são. Os problemas enfrenta-
dos levaram os responsáveis
a optarem por meios educa-
tivos (através de folhetos
explicativos) ao invés do
método puramente repressi-
vo.

EDUCAÇÃO
Ainda segundo os dois ór-

gãos, a fiscalização mais in-
tensa, a instituição de mui-
tas aos Infratores florestais,
o estabelecimento da co-
branca de despesas por ser-
viços prestados e a conti-
nuidade da proibição da
caça no Estado provoca-
ram um decréscimo nas in-
frações, comparando-se o
primeiro ao segundo se-
mestre do ano passado. E'
o seguinte o quadro forne-
cido: foram feitas 1264vis-
tórias florestais, 742 auto-
rizações para desmates, 260
prorrogações de autoriza-
ção para desmates, 28 201
guias de transporte de pro-
dutos florestais, 49 requeri-
mentos florestais indeferi-
dos, 355 intimaçôes lavra-
das, 302 autos de infração e
312 autos de apreensão. Fo-
ram apreendidos 10 049 sa-
cos de carvão, 18 966m3 de
lenha, 2 006 peças de toros,
58m3 de toras, 9 692 toretes
de tabibuía, 237 dormentes,
5 584 varões, 1169 moiróes,
48 caibros, 1 034 achas e 340
palmitos.

No Km 103 da Rodovia Moji-
Mirim—Ca7iipinas, a segurança ab-
soluta teve prioridade, desde que o
Cobalto-60 fõi comprado na Atomic
Energy of Canada pela Ibras-Cbo-
Indústrias Cirúrgicas e óticas, com
financiamento do Banco do Brasil.

O poço em que o irradiador foi
colocado tem 2,5m de largura e 7m
de profunáiãade, com uma parede
de concreto de 45 centímetros áe
espessura. A sala áo irradiador tem
paredes com l,72m de espessura.
Dentro da câmara há contadores
geigers, que medem o nivel da ra-
diação, e no prédio células fotoelé-
tricas que, na falta ãe energia ele-
trica, fecham automaticamc7ite o
fosso áo irraãíaãor, o imergem em
uma piscina e o isolam por com-
pleto. „

O funcionamento do aparelho
é todo automático e comandado por
cérebro eletrônico. Com uma potên-

. cia inicial de 100 mil curies (unida-
de de avaliação ãa radiação) ele
atingirá 500 mil C7ii um segundo
estágio e 1 milhão mais taráe.
XJm tratamento áe tumor cancero-
so, por exemplo, se faz com aplica-
ção áe raios gama entre 24 e 25
curies, o que dá uma idéia sobre
a potência do irradiador.

Segundo o fisico atômico Luis
Sanches, que fiscalizou a instala-
ção, haverá controle rigoroso áos
proãutos submetidos aos raios ga-
7na. Eles serão controlados por_ do-
simetros (7>isãiáores de radiação) c
selos plástiéos que mudam ãe cor
quanâo a raâiação ultrapassa o ni-
vel normal.

O nível áe radiação para os
operadores do aparelho é o menor
possível, menos que se estivesse7ii
expostos aos raios do Sol. Ainda
assi7ii todos farão testes periódicos
de doslmetria individual.

Utilizado em países como Fran-
ça, Inglaterra, Nova Zelândia, Es-
tados Unidos e Canadá, o irradia-
dor teve seu funcionamento em
Campinas autorizado pelo Conse-
lho Nacional de Energia Atômica. _
o primeiro áa América âo Sul.

Sua principal finalidaáe é a es-
terilização âe equipamentos hospi-
talares, cuja proáução — loãa des-
cartávcl (usa-se uma vez e joga-se
fora), exportada para os Estaãos

Uniâos, Europa, Oriente Médio, Pa.
quistão e Américas, âo Sul e Cen-
trai — significa consiãerável econo-
mia âe royalties. Mas a Ibras-Cbo
poáerá sublocá-lo mais taráe.

As agulhas esterilizaâas nao
ferem o teciâo, sô o afastam e sem
âor. E segunâo os técnicos, breve-
mente o espectro ginecdlógico, o
abaixaâor de língua e sondas de
estômago e intestino serão toãos
âescartáveis.

O COMBUSTÍVEL
O cobalto utilizado no irradia-

âor vem beneficiado do Canada,
mas em quatro anos devera ser tro-
cado. Até lá, prevêem os técnicos,
ele poderá ser produzido no Brasü.

— Há estudos avançados nesse
sentido, porque outras indústrias
também precisarão dele — âiz o .
Sr. Luís Sanches. ,

O Instituto de Energia Atômica
(Universidade âe São Paulo) pro-
üuz já o tetrafluoreto de urânio-
UF4 e microesferas de. óxiâo áe ura-
7iio revestidas co7ii carbono. Em
pouco tempo deve produzir varia-
dos tipos âe combustíveis nuclea-
res, porque seus físicos trabalham
em segreâo em uma série âe pro-
jetos que poãem ser utilizaâos no
plano inàustrial. . .

Brevemente o Instituto inicia-
rá construção e instalação âa pri-
meira usina-piloto i7iteiramentc
executada no Brasil — para pro-
dução de tetrafluoreto ãe urânio
— a partir das usinas-piloto de pu-
rificação âo úiureto âe amônio nu-
clear puro.

O Departamento de Engenha-
.ria Química opera atualmente duas
unidades ãe purificação âe urânio,
que produzem sal diuronato de
amô7iio nuclear puro, a partir de
concentrado de urânio de areias
monazíticas brasileiras beneficia-
das pela Usina Santo Amaro (São
Paulo). E o Instituto pretende pro-
âúzir na nova usina 500 quilos
anuais âe tetrafluoreto ãe urânio
o que, segundo cientistas, "será um
feito notável".

OS ALIMENTOS
Os Estados Unidos empregam

irradiaáores de Cobalto-60 em áo-
ses mínimas mas suficientes para
exterminar microorganismos nos
proãutos alimentícios. E âeveriam
âesâe 1972 ter comcçaâo a exigir
que os produtos importados entras-
sem devidamente esterilizados no
pais.

Depois de demorado estudo o
Governo norte-americano concluiu
que alguns países exportaâores não
reuniam conâições para atenãer à
exigência. Por isso o prazo para
sua adoção foi prorrogado.

Mas, recentemente, um jrigon-
fico italiano impôs a uma empresa
fornecedora brasileira a esteriliza-
ção por raios-gama áa carne que
ele co77ipra, para impedir a conta-
mlnação por micróbios.

As ci'escentes exigências do co-
ihércio importador levaram o Go-
verno âo Brasil a pensar scriamen-
te na possibílíãaâe âe esterilização
completa de vários produtos ali-
mentidos, para garantir conserva-
ção bem maior e melhores condi-
ções higiênicas.

ii-
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Orelhões e carrocinlias de
sorvete impedem o pedestre
de atravessar rua na faixa

Convencido de que o pedestre de Copacabana é
impedido de atravessar a rua na faixa por causa das
grades, orelhões, caixas de lixo e dos-Correios, além
das carrocinhas de sorvete e bebidas, o arquiteto Gil-
do Borges, superintendente de Obras de Conserva-
ção Sul, está estudando uma solução definitiva paraesse problema.

O objetivo do seu estudo é regulamentar o pai-sagismo ha Zona Sul, inclusive na parte referente
aos anúncios e nomes de casas comerciais — que te-
rão de ter no futuro a mesma margem da marquise
dos edifícios, a fim de reduzir a poluição visual.
O arquiteto Gildo Borges verificou que não há atual-
mente qualquer norma a ser seguida.

a subida dos carros na cair
cada; as carrocinhas de-
vem-se concentrar na Ave-
nida Atlântica (nas outras
ruas existem sorveterias e
lanchonetes); as grades
permaneceriam no lugar,
mas sem os anúncios atuais.

PROVIDÊNCIAS
A solução para as faixas,

na opinião do Superínten-
dente de Obras de Conser-
vação, é bastante simples e
muito econômica, pois bas-
tarla a mudança do local
dos objetos: as caixas de li-
xo, dos correios e orelhões
deveriam ficar junto aos
edificios e não nas esqui-
nas; as jardineiras, junto à
rua, no alinhamento do.s
postes e com pequenos in-
tervalos destinados a evitar

O Sr. Gildo Borges infor-
mou que o próprio Secreta-
rio de Obras autorizou seu
departamento a realizar um
estudo nesse sentido e que
isso será concluído o mais
depressa possível.

Figueira de 3m de diâmetro
e uns 200 anos de idade cai
e interrompe rua na Gávea

Uma figueira com tronco de uns três metros
de diâmetro e que, segundo os moradores do local,
devia ter mais de 200 anos, caiu na noite de sábado,
derrubada pelo vento, na esquina das Ruas Corco-
vado e Santa Heloísa, na Gávea, e agora o problema
é saber quem vai retirá-la, pois até ontem os Bom-
beiros não haviam sido solicitados para a tarefa.

Ontem de manhã, os Bairros do Jardim Bota-
nico e Gávea mostravam os efeitos da ventania da
noite anterior com galhos e folhas espalhados pelascalçadas de várias ruas. Ao cair, a figueira derru-
bou toda a rede elétrica à sua frente, além do poste
que a sustentava. O transito naquela área não teve
problemas, pois a árvore fica no início da Rua Cor-
covado, que não tem saída.
FIM DE VIDA

Olhando para a figueira
deitada sobre a rua, só se
pode atribuir sua morte à
velhice: com o tronco que
tinha, dificilmente, se mais
nova, seria derrubada pela
ventania. Seus grossos ga-
lhos arrebentaram toda a
rede elétrica do local, que
teve de ser reparada ontem
por dois carros da Light.

A figueira estava bem no
início da Rua Còrcovado e
sua queda só deixou ilhado
um carro — a Variant bran-
ca chapa AC-9085, de Belo
Horizonte, de propriedade
do Sr. Leonel Francisco Ma.
tos, que chegou ao Rio no
dia em que ela caiu. Ele e
sua mulher, Da. .Edna, por
pouco não morreram junto
com a árvore.

Às 18h 30m daquele dia, os

dois saíram da casa onde
estão hospedados para
comprar pão e pegaram o
carro. Andaram alguns me-
tros com o veículo e, quando
estavam embaixo da figuei-
ra, o marido achou melhor
voltarem, pois chovia muito,
venta va e relampejava bas-
tante. Ele deu marcha-a-ré
e, logo depois, a árvore caía
à sua frente.

Segundo alguns morado-
res, o vizinho que morava
em frente à velha figueira,
o Sr. Jerónimo Castilho, e
que morreu com 105 anos de
idade, contava sempre que a
árvore devia ter mais de 200
anos. O problema agora é
saber quem vai retirá-la do
local, pois até ontem o
quartel do Corpo de Bom-
beiros no Humaitá não ha-
via recebido qualquer soli-
citação nesse sentido.

Ecex garante que a Ponte
Rio-Niterói em 20 dias
fica inteiramente pronta

A Ponte Rio—Niterói deverá ficar integral-
mente pronta nos próximos 20 dias e, segundo in-
formações da Ecex, só resta agora asfaltar 2 684m,
colocar os últimos 53 postes de um total de 779,
além de cinco maiores na praça de pedágio,' e as
últimas 198 peças pré-moldadas que formam a pro-teção lateral da pista.

Já foi iniciado, também na semana passada,um trabalho complementar à obra, que consiste na
construção de novos pilares — estes para protegera estrutura da ponte contra choques de navios.
Quando a ponte entrar em tráfego normal, a 5 de
março próximo, este trabalho, a ser feito em 19
pilares, não estará concluído.
CONTRA RAIOS

Embora não empregue
pára-raios convencionais, a
ponte já conta, segundo in-
formação da Ecex, com um
eficiente sistema de prote-
ção contra descargas elétri-
cas na atmosfera. Com ele,
a ponte está isolada dos
raios, garante a empresa
pública responsável pela.
construção da obra.

Seu funcionamento é mais
ou menos o seguinte: um
cabo de cobre corre de um
lado ao outro da baia; dele
saem outros cabos, de mes-
mo material, que vão para
o fundo da baia, fazer o
terra; todos os postes, as-
sim como a estrutura meta-
lica (848) estão também li-
gados. Forma-se, assim, se-
gundo a empresa, um campo
ao longo de toda a ponta

que a torna invulnerável às
descargas elétricas.
DUQUE D'ALBA

Depois de construídos os
noves pilares de proteção da
ponte, eles serão unidos por
perfis metálicus de tal for-
ma que um navio, caso ba-
ta neles, resvale sem atin-
gir a estrutura da ponte.
Este tipo de proteção é de-
nominado Duque d'Alba e
está sendo construído com
as ilhas flutuantes usadas
anteriormente para cravar
os tubulões.

Serão assim protegidos
todos os pilares do vão cen-
trai, local de passagem obri-
gatória dos navios petrolei-
ros em demanda dos termi-
nais localizados no fundo
da baía, além de outros pró-
ximos dos estaleiros da Ishi-
kawajima, no Rio, e perto
das ilhas do Mocanguê e Ca-
ju, em Niterói

AUDIÇÃO PERFEITA COM 0 NOVO
APARELHO DIRECIONAL
Oticon 568 é a nova técnica para uma audição seletiva.
Com duas entradas seletoras da sons, uma para a frente a
outra para trás, você tem a posição exala da fonto sonora.
Conheça o Oticon 568 e veja como é fácil você ter o sau.

CENTRO
AUDITIVOms
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Rio de Janeiro, GB - Av. Rio Branco. 120,
sobreloja 21 - Tel.: 222-6602 ou 222-8144

Galeria doa Empregados no Comércio —
togactbina, GB - Av. N. S. Copacabana, 660

s/1.104 - rei.-. 236.3862 — Niterói, RI -
Av. Amaral Pelnoto, 495 - C|. 1.107/8 -
Tal.: 2-3389 - Hova IrjuaÇU, Rl - Av.
Nllo Peçanha, 301 - S/401.
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Estacionamento novo estimulou os pescadores que 
"moram 

longe a também procurar ç Aterro
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Pescador busca no Aterro
apenas um meio de acalmar
os nervos no fim de semana

Nos fins de semana, chova ou faça sol, el.es
vão chegando depois das 6 horas, alguns de carro,
outros a pé, uns com caros molinetes e outros com
a linha enrolada em simples latas, mas todos com
o mesmo objetivo: passar horas sossegadas e, se
possível, fisgar um papa-terra, espadas e piraúnasou mesmo os pequenos carapicus.

A reunião é nas pedras em frente ao Monumen-
to a Estacio de Sá, no Aterro do Flamengo, defron-
te à Avenida Rui Barbosa. A maioria confessa quevai ali mais a fim de se divertir e "acalmar os ner-
vos para enfrentar a próxima semana" do que para
pescar, pois os peixes, com a água escura e poluída,
já não aparecem como antigamente.

Para José Arza Ferreira,
morador da Avenida Rui
Barbosa, funcionário públi-
co no Estado do Rio, não
há nada melhor como tira-
gosto para acompanhar um
bom uísque ou mesmo uma
caipirinha, do que alguns
carapicus fritos. E esses não
são difíceis de fisgar na-
quele lugar. Peixes peque-
nos e brancos, os carapicus,
segundo ele, são melhores
do que sardinha.

Mas para José Arza*Pi-
lho, o importante da pesca-
ria é que ela é uma ativi-
dade que necessita, esséh-
cialmente, de paciência,.
Por isso, na sua opinião,
pescar se torna "um grãn-
de remédio para a agitação
e o nervoso que a géhtc
adquire durante a sema-
na".
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Na esquina das ruas Còrcovado e Santa Helo ísa, a figueira interrompeu uma das pistas

Engenheiros inter
Engenheiros da Administração

Regional de Campo Grande inter-
ditaram ontem o Colégio Estadual
Luís Edmundo, situado à Rua Fé-
lix Bernadete. em Campo Grande,
porque durante o temporal de sex-
ta-feira à noite o prédio ficou par-
cialmente destelhado, o que pro-
vocou a queda de paredes que da-
vam acesso ao gabinete da dire-
tora e a um dos banheiros.

O colégio, que tem seis salas
de aula, dois banheiros, cozinha e
outras duas salas, uma para dire-
tora e outra destinada às profes-
soras, estava vazio na hora do
acidente, mas os moradores solici-
taram uma equipe dos bombeiros
de Campo Grande. Ontem à tar-

ditam colégio atingido pelo temporal

TEMPO DE LAZER

Com a construção do Mo-
numento a Estacio de Sá e
a conseqüente criação de
um estacionamento a seu
lado, a pescaria, naquela
parte do Aterro do Flamen-
go aumentou bastante nos
últimos tempos, pois aos
pescadores habituais, que
chegavam ao local a pé, se
juntaram os que possuem
carro.

Elmir Ponciano, por exem-
pio, proprietário de uma
empresa, e morador do Le-
bion, prefere fugir da praia
cheia do fim de semana e
ir, de carro, para o Aterro,
a fim de pescar alguma
coisa. Levar alguns peixes
frescos para casa, segundo
explica, não há dúvida de
que é ótimo, mas o mais
importante, pelo menos pa-
ra ele e sua mulher, que o
acompanha e participa da
pescaria, é passar algumas
horas tranqüilas, preocupa,
do apenas cm colocar direi-
to a isca e jogar a linha
com perfeição.

Depois de se conversar
com outros pescadores, des-
cobre-se que a verdade de
Elmir Ponciano coincide
com a da maioria. Há 41)
anos morando no Flamengo,
o Sr. João Medeiros, de 60
anos de idade, funcionário
público, vai há 20 anos
àquele local todos os sába-
dos e domingos. Hoje, en-
tretanto, sua atividade vi-
rou puro divertimento.

— Antigamente — conta
ele — quando nem existia
o Aterro, a gente podia jo-
gar a linha em qualquer
ponto dessa praia que sem-
pre conseguia alguma coi
sa. Hoje a água está preta
e poluída, os barcos descar-
regam óleo ali mesmo no Ia-
te Clube e não se consegue
nada mais do que umas pi-
raunas ou uns carapicus.

O maior peixe que dá
naquele lugar é o papaterra
e, depois o espada, que apa-
rece mais à noite. Os me-
lhores horários (os mais
produtivos) são por volta
das 6h e às 17h e, quem
chega primeiro pega 

"os
melhores lugares (pedras
largas e espaçosas). A maio-
ria pesca de vara ou sim-
plesmente com a linha én-
rolada em latas, de cerveja
ou de óleo, pois, com moli-
nete é necessário licença.cio
Registro Geral de Pesca,
órgão da Sudepe, que cijsta
CrS 62,40.

O inconveniente do lo-
cal são as pedras que, mui-
tas vezes, prendem à pon-
ta da linha e obrigam o
pescador a mergulhar para
soltá-la. Foi o que aconte-
ceu ontem com um senhor
que levava três filhos e, no
final, já sem fôlego, apelou
para um deles, o mais ve-
lho.

— Mergulha ai meu fi-
lho e vê se consegue soltar
a linha.

de. o prédio foi vistoriado e os en-
genheiros resolveram interditá-lo,
já que outras paredes ameaçam
ruir.

Polícia
Tão logo foi constatada a

ameaça de novo desabamento, to-
dos os móveis e outros objetos ío-
ram removidos para uma outra es-
cola. Uma viatura da radiopatru-
lha permanece no local para evi-
tar invasão de desocupados. O co-
légio funciona em dois turnos,
sendo que o último termina suas
aulas às 18 horas.

No momento do desabamento,
até os serventes já haviam se re-
tirado. O Colégio Luis Edmundo é

o único que atende os moradores
do local.

, Rio pode ter chuvas

Rio e Niterói hoje terão tempo
nublado pela madrugada e bom
com nebulosidade durante c dia,
segundo previsão do Departamen-
to Nacional de Meteorologia. Ao
entardecer haverá instabilidade
com chuvas e trovoadas nas Zonas
Norte e Rural da Guanabara. A
máxima cle ontem foi de 34.8 graus
em Jacarepaguá e a minima, de
20,8 no Alto da Boa Vista. Um an-
ticiclone tropical marítimo deslo-
ca-se para o litoral de Santa Ca-
tarina, Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro e Guanabara.

Banho à fantasia na
Ilha atrai poucos

A terceira tentativa da
Riotur de promover este
ano um banho de mar a
fantasia como nos antigos
carnavais só foi animada
mesmo para os que esta-
vam inscritos cin um dos
quatro blocos que fizeram
o desfile oficial ontem na
praia da Bica. A maioria
viu de longe, sem entusias-
mo, o esforço dos passistas
diante do palanque das au-
toridades.

Como não havia sol, a
praia da Ilha do Governa-
dor receber um número re-
duzido tle banhistas e m.\ij-
tos preferiram ficar dentro
da água morna a acompa-
nhar o desfile. O Rei do
Carnaval e o Cidadão Re-
creativista assistiram à exi-
bicão dos blocos desde o ini-
cio, mas o Rei Momo ché-
gou com mais de uma hora
de atraso.

Peça demonstração sem compromisso, om seu domicilio.

Força para alimentar o organismo cuja
finalidade é impulsionar o crescimento
integral do Nordeste.

O edifício sede da SUDENE, cuja
inauguração estamos saudando, é um
exemplo de dedicação de toda uma
comunidade, unida num esforço comum,
visando um objetivo comum: o
desenvolvimento.
É uma obra gigantesca, 65.000m<, que passa
a abrigar os técnicos que constróem as
bases sobre as quais se edlficará a
grandeza de toda uma região.

A nossa contribuição:
instalamos o coração do sistema de
energia elétrica:

duas subestações com quatro
transformadores secos, num total
de 4.000 KVA;
um regulador automático de voltagem
com 4.000 KVA.
os alimentadores de A.T.
350 metros de "bus-way".

os painéis de B.T. para comando de
todos os alimentadores secundários.
o sistema de terra.

Nossos agradecimentos à Asea, Burndy,
Ficap, Pabat, Sace, Siemens e Spig cuja
colaboração no fornecimento de
equipamentos e materiais tornou possivel
esta performance.

soma engenharia:
Eletricidade.
Ar condicio.nado central
Hidráulica
e saneamento, ¦¦..
Instalacõas
industriais.,:^^..'--';";
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Braillla:
SIA. 03, lote 1055.
Fono: 42 9010

R-acIft:
Allredo Madeiros IC
Fono: 22 3027

Salvador:
Silveira Martins 59.
Tono; 3 3283



Cartas
dos
lçitorês
CTB se explica

"No JORNAL DO BRASIL
do „dia 10, o Sr. João Farias
Júnior faz nlgiunas alegações,
que precisam ser esclarecidas.
Inicialmente, o leitor afirma
qite "a CTB colocou na conta
do mês de dezembro do tele-
fone 242-5890 a importância de
CrS 31,20 referente à substi-
tuição ao aparelho. Substitui-
ção essa que não liouve."

Na verdade, o que houve
mesmo foi um equívoco do Sr.
João Farias Júnior. O usuário
atribuiu a quantia cobrada a
uma substituição dc aparelho,
quando efetivamente a impor-
tancia se referia a substitui-
ção de aparelhagem: foram
substituídos dois metros de fios
no telefone em questão, cobra-
dos* juntamente com os servi-
ços prestados pelos instalado-
res. Entende-se que a confu-
são tenha ocorrido porque na
conta telefônica, o item ó es-
critp abreviadamente subs. dc
apa.

p/Antônio Peixoto do Vale,
assessor dc relações públicas
da CTB — Kio."

JORNAL DO BRASIL
VlH-Proiidonte ExdcuIIvoi M. f. do Ntielm»nto Brito

Editon W«ít«r Fonloun

Rio, 18 dl janeiro d* 1974
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Editor de Oplnlíoi lult Albirlo Bahli

Debate a Organizar

Valor ilos animais
"Sob o título Cidade onde

ós Animais Sáo Intrusos, o
JORNAL DO BRASIL anun-
ciou que não há mais lugar
para os bichos nas cidades.
Entretanto, é justamente
quando os animais se tornam
intrusos nas cidades que psi-
qulãfras e filósofos cada vez
mais recorrem a eles e à natu-
reza como remédio para desa-
justes mentais.

Talvez por isso, poucas são
as medidas restritivas impôs-
tás' pela Organização Mundial
da Saúde ã convivência com
animais. E quando as impõe,
nas suas publicações norma-
tlVas, a OMS — cujo nome tem
sido tantas vezes invocado em
vão — o faz sempre em cará-
ter transitório, juntamente
com medidas positivas como a
vacinação canina em massa no
caso da raiva (gratuita e vo-
íãntei, para erradicação da
doença e não para erradica-
ção do animal, nem para tor-
nar a doença apenas crônica,
por razões indefinidas.•A campanha organizada que
se vem processando nesta ci-
dade contra os cães e que usa
como recurso contrapor a pre-
Sença deles ao bem da crian-
ça não encontra base de es-
pecie alguma em recomenda-
ção internacional e tem inva-
fiavelmente como origem pro-
moção baseada em um ou mais
de um dos três seguintes fun-
damentos:

. a) neuroses pessoais zoófo-
bas (V. Freud, Zoofobia In-
fantil);
| b) convicções políticas que
situam o homem apenas co-
mo fator econômico e conse-
fluentemente o animal como
rival quando não tem utilida-
fle imediata;" c) interesses pessoais que vi-
sam ao extermínio do cão po-
bre para que a vacinação pú-
blica contra a raiva seja su-
primida e canalizada para ve-
terinãrios particulares.

Como qualquer dessas moti-
vações contraria o sentimento
espontâneo da maioria do po-
vo, e principalmente o das
crianças normais, é preciso re-
correr a punições e ameaças
para a contração de mais
crianças neuróticas, sem ca-
chorro, sem pipa, sem bicicle-
ta, sem bola, sem verde.

Não são as cidades que re-
pelem os animais. Quem quer
fazê-los repelir são as pes-
soas que pretendem contruir
gente á semelhança de má-
quinas.

Lj*a Cavaloáiti — Kio."

À Receita Federal
írSW*•*V'Sou portador do CPF n'
1.6(1609917 e declarei meu im-
piasto de renda — ano-base
1971 — fora de prazo, sendo
descontado na fonte e isento
2j[ pagamento pela declaração
acima entregue, e, apesar de
há muito recorrer a esse ór-
gffb, entrei com requerimento
W 064 096) cm 10-10-73. Des-
de-a referida data tem percor-
rido diversos setores sem ne-
nliuma solução, o mesmo ocor-
te» com a declaração do ano-
base 1972, sobre a qua) até o
presente momento o banco diz
jjíííla constar na agencia onde
foi entregue a mesma.

^José Alves Leite — Rio."

Syial eslá regulado
"" "Relativamente à reclama-
jjgp do Sr. Jorge C. Lopes
da Silva, inseria nesse presti-
gloso matutino de 24 do cor-
ffefite, esclareço, como respon-
saVel pelo policiamento de
transito da área, que o aludido
leitor está mal informado. O
mesmo devia louvar o esforço
da. PM, para que todos, pedes-
tres e automobilistas, cheguem
rjjjp seus trabalhos na hora
£Bjfta, para isto graduando pro-
porclonalmente o tempo de si-
Ttal para ambas as partes. Em
Gffisos especiais é permitido o
tnibalho que é feito naquele
local, que lhe causou incom-
preensão, com resultados satis-
fatórios.
«...Não tem havido reclamações
do, nosso trabalho.
-X) Sr. Jorge Lopes, coso quei-
K poderá dirigir-se à sede do
X5, Batalhão da PM, onde rece-
berá esclarecimentos, e bem
Tfeêitas serão suas sugestões.

«¦Fausto dc Siqueira Melo, Co--rotiel comandante — Rio."

O interesse mostrado pelo futuro Governo,
em melhor aproveitar o Congresso, oferece opor-
Umidade à proposta do Senador Daniel Faraco

para que se dê nova estrutura no debate parla-
men tar. A prioridade que o representante gaú*
cho concede ao esclarecimento e à crítica situa-
se além de uma visão transitória da realidade

política nacional. Para ele o debate ordenado
constitui a essência da modernização do traba-
lho parlamentar, como processo de integrar até
mesmo as iniciativas individuais num plano de
ação conjunta e reduzir o que possa parecer teor
individual de promoção dos representantes.

O deslocamento do debate, .entendido como
algo mais orgânico do que o confronto de pontos-
de-visla opostos, mas episódicos, ou mesmo uma
sucessão de abordagens dos problemas, no mo-
tlelo proposto pelo Sr. Daniel Faraco, encontra-
ria no Orçamento o leito que o ordenaria por
um processo natural. O debate organizado seria
a forma adequada de dar poder real ao Congres-
so, pelo teor prático e objetivo dos discursos.
Por trás dos números, palpita toda uma concep-

ção de Governo, tradicionalmente subestimada

pelas correntes políticas.
Aceita universalmente a necessidade de re-

partir o Congresso, com o Executivo, a tarefa de

produzir leis, como fruto da complexidade crês-
cente do mecanismo de governar, a alternativa
do debate apresenta-se como a dimensão social
e política capaz de melhor identificar o corpo
representativo com a Nação, num plano parti-
cipante que aproxima governantes e governa-
dos.

O cunho metódico dos debates, na moldura
do Orçamento governamental, tanto na fase da

proposta como na verificação de seus resultados,
conforme o modelo Faraco, oferece um horizon-
te maior, onde se pode divisar também um con-
teúdo múltiplo de tendências que se sedimen-
tem por via de sua própria manifestação.

Como instrumento de comunicação social,

insubstituível no plano político, pode o Congres-
so realizar a intermediação entre Governo e opi-
nião pública, quer como canal de aspirações,

quer como conduto dc esclarecimento, ambos a

partir do debate.
A visão diversificada da representação poli-

tica, repartida entre a Maioria e a Minoria, que
se assentam sobre um bipartidarismo recente, é
necessidade que o alargamento do debate pode-
ria cumprir a contento. De indiscutível utilida-
de seria, por exemplo, que se tornassem expli-
citas, nas bancadas da Arena, as tendências di-
versas que se acomodam sob uma estática uni-
dade.

A multiplicidade de tendências oposicionis-
las, que aflorariam no debate, induziriam igual-
mente à visão diferenciada do bloco minoritário,
extremamente importante para uma objetiva

prospecção política do campo social brasileiro.
Constituídos ambos, Arena e MDB, de grupos e
representantes oriundos dos antigos Partidos, a
análise do comportamento e atitudes, em fun-

ção dos resíduos que nos ficaram das tendências
outrora representadas pelos extintos PSD, UDN
e PTB, permitiria a percepção realista do qua-
dro parlamentar.

O debate é a forma natural e aberta da
ação parlamentar, com um sentido político que
pouco tem a ver com o ato de votar, que expri-
me as decisões do Congresso, essas sim, vincula-
das ao compromisso da fidelidade partidária e
enquadradas pelo insubstituível mecanismo que
funciona em termos de Maioria e Minoria. A
discussão é esclarecimento. A pluralidade de
tendências harmoniza-se na responsabilidade de
votar segundo compromissos com a agremiação
política. O espectro oculto das tendências la-
tentes no quadro representativo pode enrique-
cer a atividade política e oferecer a percepção
diferenciada de um país que o desenvolvimento
econômico tende a tornar igualmente vário e
múltiplo.

Estratégia de Transição

,J;As cartas dos leito-
•res serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
•e-Jegível c endereço. To-
tlôs esses dados serão
Uevidamente verificados.

Uma das claras opções com que se defron-
tara o novo Governo será sem dúvida a de ter

que conviver com uma inflação relativamente
mais acelerada, como estratégia de transição para
manter em níveis altos o crescimento do Produlo
Interno Bruto e sustentar a taxa de oferta de
empregos.

Dos salários, não se pode esperar que crês-
cam além do que permite a fórmula tle reajuste
em vigor, a menos que se desejasse introduzir,
num ano já onerado por complicadores inespe-
rados, um novo fator de pressão sobre os custos
para obter a curto prazo efeitos de uma distri-
buição ilusória de renda.

Dos preços, não devem os empresários es-

perar entretanto uma expansão excepcional, em-
bora sem sombra de dúvida a taxa de inflação
eleva ser acrescida este ano pelo encarecimento
das matérias-primas importadas, particular-
mente o petróleo.

Como dado favorável, há que levar em cou-
ta a perspectiva de boas safras agrícolas, as quais
poderão atuar, nesta cabeceira do ano e parti-
cularuiente a partir de março — quando se ini-
cia seu ciclo normal de comercialização — como
amortecedores dos outros impactos. Assim, as
classes de níveis mais baixos de renda seriam
beneficiadas pela oferta de gêneros alimentícios
a custos menores.

E' neste quadro que certas visões pessimis-
tas do desenvolvimento da economia brasileira
merecem ser discutidas e debatidas, até porque
o fascínio dc algumas leses encobre resultados
que ainda não se tomaram visíveis, assim como
os que podem ser obtidos na medida em que o
sistema amadureça e se aperfeiçoe.

Certamente será importante considerar,
neste início de ano, que o setor público continua-
rá como o responsável pelo fornecimento de em-
pregos em larga escala, e mesmo que algumas
obras públicas federais cheguem ao fim os pro-
gramas dos Governos estaduais estarão entran-
do em período de maior ativação, o que funcio-
nará como fator adicional de absorção de mão-
de-obra.

A visão das empresas multinacionais, como
beneficiárias solitárias do aumento no consumo
de bens duráveis, nas faixas de níveis mais altos
de renda, é também distorcida por excluir os efei-
tos multiplicadores da integração industrial, num
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Geisel e o Nordeste
Haroldo Hollanda

mercado que cresce a taxas rápidas e se benefi-
cia do seu próprio tamanho.

A crítica que se faz aos privilégios da in-
dústria de bens de consumo duráveis, no cré-
dito direto ao consumidor, omite portanto os be-
nefícios da expansão horizontal do parque má-
nufatureiro, cujas margens de ociosidade foram
absorvidas e cujo crescimento se faz agora por
conta de investimentos novos — que as estatís-
ticas infelizmente ainda não computaram, para
vício do pensamento abstrato — modificando
substancialmente as relações capital/produto.

A expansão da agricultura se faz também por
conta de.um processo em que as trading com-

panies devem assumir papel relevante, com as
exportações deixando de depender estritamen-
te das flutuações dc mercado externo e dos
estritos interesses dos importadores, na medida
em que se fortalecem os mecanismos nacionais de
comercialização.

Não menos relevante — ao considerar esse .
processo aplicado ã indústria — é considerar

que a politica de exportações está montada à
base de incentivos fiscais que criam elementos
de competição. E esses elementos trabalham para
eliminar tendências monopolísticas e reduzir as
margens de manobras das grandes corporações,
simplesmente porque o que está também em jogo
é a sua própria capacidade de competir no mer-
cado doméstico.

De tudo o que se tem escrito com ingredien-
tes críticos sobre a economia brasileira, neste
momento de transição, o mais realista cerlamen-
te é a ênfase na necessidade de uma tecnologia
autônoma, ,e a evidência de que as empresas na-
cionais ficam efetivamente, neste campo, em
desvantagem no confronto com as corporações
multinacionais.

Entretanto, a atuação do Estado em seto-
re» dc base da economia torna claro que o país,
ao reservar seus próprios campos de domínio
absoluto, dispõe de meios para abrir oportuni-
dades aos empresários locais, desde que defina
uma estratégia de disseminação de oportunidades
e de acesso equilalivo à tecnologia.

A preservar estão entretanto os valores da
liberdade de escolha inerentes a uma economia
de mercado. E se, de um lado, isso incorpora

problemas que merecem correção, traz entre-
tanto dc outro lado os benefícios que a planifi-
cação absoluta elimina.

Brasília —- Se a Bahia
experimentou nos últi-
mos anos um granáe im-
pulso econômico, eviãen-
te aos olhos áe qualquer
um, o restante áo Nor-
deste;Zí<ej$.orou rréas não
chegou a alcançar uma
posição ãe equilíbrio e de
estabilidaãe relativa que
assegure, pelos set^s- pró-^
prios meios, o âesenvpj.-'s
vimento continuaão da
região.

O problema áo dese-
quilíbrio regional ofereci-
do pelo Nordeste será
sem áúviáa um dos
maiores desafios que o
General Geisel irá en-
frentar, durante a sua
administração. Embora
nascido noutro extremo
do território nacional, foi
no Nordeste, num dos
Estados mais pobres áa-
quela área, que o Gene-
ral Ernesto Geisel iniciou
a sua carreira e a sua ex-
periéncia ãe homem pú-
blico. Isto áe certo modo
deve ter marcado o seu
espirito, danão-lhe ao
mesmo tempo uma visão
inicial e verdad,eira ãos
problemas norâestinos,
sem roupagens literárias
ou âe áemagogia poli-
tica.

A política dos incenti-
vos fiscais, nascida pou-
co depois ãa Sudene,
trouxe inegavelmente
uma série de benefícios
para a região, embora
com o tempo as âistor-
ções se tornassem tão
fortes que desvirtuaram
os objetivos que àitaram
a sua criação. Hoje, por
mais áiversas que sejam
as correntes de pensa-
mento em discussão, to-
dos advogam a necessi-
dade de uma revisão
completa na política ãe
investimentos a ser se-
guiáa no Norâeste, espe-
cialmente no que toca à
Sudene.

O Nordeste — advo-
gani as suas melhores li-
derancas, revelando nes-
te ponto um espírito áe
maturiáaãe — não está
pensanão em obter favo-
res nem auxílios espe-
ciais áo Governo feáe-
ral. O que a região âese-
ja é ter oportunidades
econômicas que favore-
cam o seu crescimento.
Enfim, ser áotaáa de
uma infra-estrutura que
a torne independente,
com fôlego próprio para
enfrentar e resolver seus

. problemas.
Uma das criticas mais

freqüentes à política de
incentivos fiscais tem

consistiáo na aprovação
ináiscriminaáa de proje-
tos industriais. Com o
tempo verificou-se não
ter haviáo um estudo
criterioso ãe mercado
para a implantação de
vários projetos indus-
triais.

Torna-se assim óbvio
ser necessário, antes áe
tudo, fixar diretrizes bá-
sicas para uma política
de planejamento, não só
dos investimentos in-
ãustriais, mas também
dos' investimentos no
setor da atividade agro-
pecuária. E' também
uma tola ilusão supor
que uma região ou mes-
mo um país possam so-
breviver sem uma pro-
dução agrícola sólida. A
proximiâaãe áo Nordes-
te dos grandes centros
consumidores da Euro-
pa e da América ão Nor-
te oferece boas perspec-
tivas de competição pa-
ra seus produtos indus-
triais ou agrícolas, favo-
recidos pelo frete mais
barato e por uma gran-
de mão-de-obra ociosa.
No entanto, ãe na-
ãa aãianta partir para
qualquer projeto áe in-
vestimento mais ambi-
cioso, sem antes promo-
ver um estudo minucio-
so ãa capacidade ãe db-
sorção ãos mercados,
para não frustrar espe-
ranças, diluir recursos e
áespenãer esforços es-
senciais.

Ainâa há poucos dias,
numa roda em Brasília,
observava-se com pro-
priedade ser necessário
que o Norâeste não se
entregue também a uma
política ãe queixumes e
âe lamentos, que a naâa
conâuz, senão ao pessi-
mismo e à âerrota. _'
preciso antes ãe tudo
que o Nordeste, pelo es-
pírito ãe iniciativa âe
seus melhores homens,
procure âefenãer para a
região soluções econômi-
cas viáveis, concretas e
conseqüentes, como o
pólo petroquímico em
fase áe implantação na
Bahia ou o superporto
âe Suape, que Pernam-
buco pretenãe construir
nos próximos anos.

No campo áa agricul-
tura e áa pecuária, o
Norâeste continua se
servinão áe métoãos e
sistemas os mais ruâi-
mentares. E' essencial,
portanto, que o próximo
Governo, bem como a
iniciativa particular, pro-
curem elaborar projetos

com soluções racionais,
embora ajustaãos e ob-
servanão o que ãe me-
lhor existe para um me-
lhor aproveitamento ão
homem e das suas tra-
dições. Ainda recente-
mente lembrava-se uma
experiência frus-
trante, em certo sentido,
ocorrida em determina-
do Estado ão Norâeste:
foram distribuíãas ter-
ras e implementos agrí-
colas, oferecenâo-
se oportuniãaáes iâênti-
cas a 40 famílias japone-
sas e a 40 famílias nor-
destinas. Na área ãos
japoneses o projeto fio-
resceu, enquanto entre
os nordestinos malogra-
va. Malograva por falta
de capacidaãe? A respos-
ta é negativa, porque na
mesma região um proje-
to âe cooperativa — a
maior ão Estaão —
transformou-se n u m
granáe êxito. Os agricul-
tores norâestinos, que
fracassaram ãiante ãos
japoneses, receberam a
terra e os implementos
agrícolas, mas lhes fal-
tava o essencial: o mini-
mo áe preparo eãucacio-
nal para o exercício âa
ativiâaáe ináepenâente
que lhes era dada.

A tese poáe até parecer
antipática à primeira
vista, mas é racional e
objetiva. Não adianta
âistribuir terras nem im-
plementos agrícolas, se
ao homem não foi âaãa
nenhuma oportuniâaâe
eâucacional. Talvez \ a
melhor oportuniâaâe
que se possa oferecer ao
pequeno agricultor çti
trabalhador noráestino
áo campo ainda venha; a
ser na forma ãe organi-
zação de cooperativas,
operadas por pi-ofissio-
nais ãe vários níveis, que
procuram orientar o co-
lono e âar-lhe meios de
aãquirir conhecimentos
novos, que o elevem eâu-
cacional e socialmente.

Como se vê, a questão
ão Norâeste é grave e
complexa porque, além
ãos problemas econômi-
cos e financeiros, envol-
ve também aspectos so-
ciais, oriundos áe traái-
ções feuãaís que a nos-
sa civilização aináa não
conseguiu romper. Em
muitos casos, apesar ãos
progressos já alcançaâos
em vários setores, o tra-
balhaãor agrícola nor-
áestino continua a ope-
rar a sua enxada do
mesmo modo como o fa-
ziam seus ancestrais há
200 ou 300 anos.
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Remac faz nova pesquisa mineral
de 9200 km da costa brasileira

Classificados como a mais
sensacional promessa do oceano,
os nódulos do fundo do mar —
concentração mineral em tomo
de um ponto ou dentro de cavl-
dade — começam agora a re-
ceber atenção oficial do Gover-
no brasileiro que, através do Pro-
jeto Rcmac, realizará este ano
o segundo levantamento dos re-
cursos minerais existentes nas
águas rasas dos 9 200 km da
costa brasileira.

No ano passado, através de
um cruzeiro de cinco meses, do
Cliui ao Olapoque, os geólogos
do Projeto Remac (Programa de
Reconhecimento Global da Mar-
gem Continental Brasileira) re-
tiraram do fundo do mar, a 500
metros de profundidade, cerca
de mil amostras de nódulos que
estão sendo pesquisados para
avaliação de sua composição mi-
neral. Mas a maior ocorrência
desses minerais é no solo oceani-
co (3 300 a 5 500 m de profun-
didade) e este levará mais tem-
po para ser pesquisado no Brasil.

TÉCNICAS

A viabilidade econômica, pa-
ra a exploração dos nódulos — que
são de forma semelhante às ba-
tatas, variando de 0,5 a 25 cen-
tímetros de diâmetro — é, se-
gundo os técnicos brasileiros de-
dicados ao assunto, uma etapa a
ser alcançada a longo prazo.
Atualmente, japoneses e norte-
americanos aplicam técnicas
economicamente rentáveis de
trazê-los à tona.

Segundo o Vice-Almirante
Paulo Moreira da Silva, presi-
dente da Femar (Fundação de
Estudos do Mar), esses nódulos
crescem incessantemente, pois
são acrescidos de novas cama-
das metálicas, e perfazem, so-
mente no Oceano Pacífico, 1 tri-
lhão e 600 milhões de toneladas,
a maior parte localizando-se em
fundos superiores a 4 mil me-
tros.

Presidente da Femar e dire-
tor do Instituto de Pesquisas da
Marinha, o Vice-Almirante Pau-

. lo Moreira da Silva diz que só
muito recentemente, virtualmen-
te em 1960, um terceiro uso do
mar (os primeiros foram a pesca
e a navegação) começou a to-
mar vulto, "já representando ho-
je, em valor produzido, metade
da pesca: a exploração do pe-
tróleo submarino."

— Outras riquezas minerais
— explica ele — começam, en-
tretanto, a serem extraídas em
escala crescente e, entre elas, a
mais promissora são os nódulos
polimetálicos, também chama-
dos nódulos de manganês. Ho-
je, sua exploração ainda é ex-
perimental, mas a espectativa é

que dentro de 10 anos já esteja
abalando seriamente o mercado
metalúrgico do mundo,

Segundo o presidente da Fe-
mar, o fato é que os grandes
fundos do mar (de mais de
2 500m e atingindo 11 mil), que
se imaginavam planos e víizíos,
são, em grandes extensões, lite-
ralmente recobertos de seixos
roliços, do tamanho de uma ba-
tata, em concentração que varia
entre cinco e 10 quilos por me-
tro quadrado.

Eles se constituem, expi!,*te;
o Vice-Almirante, em torno dc
um núcleo — que poae ser um
dente de tubarão, uma espinha
de peixe, um fragmento de ro-
cha — e apresentam camadas
alternadas de oxido de manga-
nès e hidróxido de ferro. Entre
as sucessivas camadas se incor-
poram os mais variados metais,
com predomínio do níquel, do
cobre e do cobalto.

VIABILIDADE ECONÔMICA

Segundo o diretor do Insti-
tuto de Pesquisas da Marinha,"duas dificuldades maiores se
opunham à sua exploração: bus-
cá-lo em tão grandes profundi-
dades e separar os metais que
constituem os nódulos (que che-
gam a ser 20)." Hoje, entretan-
to, os japoneses e os norte-ame-
ricanos descobriram *maneiras
viáveis de trazê-los à tona.

— Os japoneses — diz o Vi-
ce-Almirante — usam caçambas
suspensas a um vastíssimo cabo
de dragagem acionado por dois
navios e os norte-americanos
utilizam uma espécie de aspira-
dor de pó que suga do fundo e
lança o produto nos porões de
um grande navio. E para a se-
paração dos metais existentes
em cada nódulo, existe uma usi-
na-piloto, pertencente à Deep
Sea Venture, que, utilizando
meios químicos, conseque bene-
ficiá-los.

O aspecto mais importante
dessa nova fonte de minerais é
a repercussão que o desenvolvi-
mento, o aperfeiçoamento e a
maior rentabilidade dessa téc-
nica poderá ter na economia
mundial, sobretudo na dos pai-
ses subdesenvolvidos. E sobre
isto, explica o presidente da Fe-
mar:

— A rentabilidade desse
processo (beneficiamento dos
nódulos do fundo do mar) apa-
rece numa escala de 1 milhão
de toneladas anuais de nódu-
los secos. Isto significa inundar
os mercados do mundo de um
grande número de metais, o que
abalará seriamente os preços e
poderá comprometer seriamen-
te o futuro daqueles países em

desenvolvimento, que vivem, vir-
tualmente, da exportação de um
minério ou metal.

O Brasil, segundo os técni-
cos em geologia marinha, está
no embrião da pesquisa sobre os
minerais que existem na plata-
forma continental do pais. Tu-
do começou com a criação, em
1972, do Projeto Remac (Pro-
grama de Reconhecimento Gio-
bai da Margem Continental
Brasileira), constituído por 16
geólogos e três geofísicos, proce-
dentes das instituições governa-
mentais que o formaram: Pe-
trobrás, Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral, Com-
panhia de Pesquisas e Recursos
Minerais, Diretoria de Hidrogra- .
fia e Navegação (do Ministério^
da Marinha) e Conselho Nacio-
nal de Pesquisas.

O Projeto Remac faz parte
do Plano Básico de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico,
da Presidência da República e,
juntamente com mais quatro
programas da área de Oceano-
grafia (Projeto Cabo Prio, Car-
tas Oceanográficas Especiais,
Pesquisa Oceanográfica da Cos-
ta Brasileira e Banco de Dados
Oceanográficos), receberá dota-
ção orçamentaria de Cr$ 46 mi-
lhões (distribuída pelos cinco)
em 1973 e Cr$ 31 milhões em
1974.

A primeira iniciativa concre-
ta do Projeto Remac surgiu a 15
de novembro de 1972 com seus
geólogos e geofísicos embarcando
nó navio Professor Bresnard, de
propriedade do Instituto de Oce-
anografia da Universidade de
São Paulo, para um cruzeiro que
terminaria a 5 de abril de 1973 e
que se constituiu "na primeira
varredura de nivel exploratório
da margem continental brasi-
Íeira".

AMOSTRAS RECOLHIDAS
O trabalho dos geólogos e

geofísicos se concentrou apenas
em águas rasas, de no máximo
500 metros de profundidade. Eles
recolheram cerca de mil amos-
trás, com cerca de dois quilos ca-
da, que, atualmente, estão sendo
pesquisadas — para verificar
seus componentes minerais — no
Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral e nos Estados
Unidos, nos laboratórios da fir-
ma Woods Hoie que, juntamente
com a empresa Lamont, vincula-
da à Universidade de Colúmbia.
mantém convênio com o Projeto
Remac.

Os resultados das pesquisas
feitas nos nódulos coletados es-
tarão prontos, segundo os téc-
nicos brasileiros, no final de
março ou principio de abril. Nes-
sa época, inclusive, será iniciado
o segundo cruzeiro — de apenas

90 dias — que se deterá nos pon-
tos onde foram recolhidos os
nódulos mais Importantes, de
acordo com o resultado da pes-
quisa que está sendo feita.

Sondagem anterior feita pe-
ia firma Woods Hoie detectou no
local chamado de Rio Grande
Rlser (Elevação do Rio Grande),
situado ao largo da costa merl-
dlonal brasileira, a ocorrência de
nódulos de manganês. Nesse se-
gundo cruzeiro, explicam os téc-
nicos, será dada maior atenção
a este local, pois é preciso saber
se, realmente, ele se constitui
numa verdadeira jazida, ou é
apenas uma ocorrência esparsa.

No primeiro cruzeiro, apesar
de ainda não terem recebido o
resultado das pesquisas, verlfl-
caram os técnicos a existência
de nódulos de calcário, com pos-
sível ocorrência de fosfato, no
platô do Ceará e em frente a
Pernambuco. Todo esse trabalho,
entretanto, é apenas uma amos-
tragem inicial do solo marinho
brasileiro, dizem os geólogos, so-
bretudo porque ele se localiza
ainda em águas rasas e só mais
tarde poderá alcançar o solo
oceânico.

Sobre a exploração econômi.
ca das possíveis riquezas mine-
rais do fundo do mar de 200 mi-
lhas brasileiro, eles explicam que
ainda é muito cedo para falar
nisso. Ainda por algum tempo o
petróleo continuará a ser o úni-
co mineral economicamente via-
vel da plataforma continental
do país.

O CASCALHO

Acha o Vice-Almirante
Paulo Moreira da Silva que se
os nódulos polimetálicos são a
mais sensacional promessa do
oceano, outros produtos, mais
triviais, "não são, por isso, me-
nos importantes".

— No Brasil, por exemplo —
revela ele — todos os fundos
costeiros, a menos de 50 metros
de profundidade, são recamados
de um granulado, chamado em
geral de cascalho, que são na
realidade os restos de algas, que
assimilando da água grandes
quantidades de carbonato de cál.
cio e magnésio, deles se revés-
tem e morrem, depositando en-
tão a granulação sobre o fundo.
E' o maerl da Bretanha, e sua
grande serventia é a calagem
dos solos ácidos que, tornados ai-
calinos, são capazes de absorver
os adubos.

No caso do Brasil, explica o
diretor do Instituto de Pesquisas
da Marinha, país de solos ácidos
e de poucas reservas de calca-
reo, o cascalho da plataforma se-
ria um precioso recurso para a
agricultura.

Ministro da Jamaica diz que
_. w>

mar pede mais flexibilidade
— A Conferência das Nações Uni-

das sobre Direito do Mar que se reuni-
rá nos próximos meses em Caracas, on-
de se procurará encontrar instrumentos
e medidas que solucionem alguns dos
problemas da humanidade, terá durante
as suas 10 semanas de duração uma pa-
lavra-chave: concessão.

A afirmação é de um jamaicano de
40 anos, Sr. Kenneth Rattray, Ministro
da Justiça de seu pais, bacharel em Dl-
reito e com o Master e PhD da London
Unlversity, e que desde dezembro últi-
mo é o detentor da confiança da maio-
ria das nações do mundo que o escolhe-
ram para ser o relator-geral da Con-
ferência da ONU sobre Direito do Mar.

O ENCONTRO
A conferência da ONU, que teve já

por diversas vezes sua data transferida,
começará agora no dia 24 de junho e
se prolongará até o dia 28 de agosto, e
não será mais realizada em Santiago
do Chile conforme estava previsto, mas
sim em Caracas. Durante as 10 sema-
nas em que estarão reunidas, as delega-
ções esperam chegar a um acordo sobre
todos os aspectos referentes ao Direito
do Mar, mas caso não consigam, uma
nova reunião sobre o assunto será rea-
lizada no próximo ano em Viena, na
Áustria.

O encontro está dividido em três co-
mitês, sendo que um deles será presidi-
do pelo Embaixador Galindo Pohl, de
El Salvador um dos membros da Comls-
são Juridica Interamericana, assim co-
mo o jurista Kenneth Osborne Rattray.

NOVA TESE
Além das conhecidas teses de mar

territorial (não dá direito a navegação
estrangeira) e o patrimonial (estabelece
uma faixa de 12 milhas como sendo ter-
ritório do Estado ribeirinho e mais 188
como zona de influência econômica do
Estado, permitindo porém a passagem
inocente de barcos estrangeiros), uma
nova tese será lançada nesta Conferên-
cia das Nações Unidas: a do mar ma-*

trlmonial, que será defendida pelos pai--
ses do Caribe e do Mediterrâneo.

Eles pretendem se reunir e criar uma
espécie de cooperativa, para que todo,,o
pescado seja dividido entre si. Não h'a*
veria então qualquer limite do mar no
que diz respeito aos recursos vivos. Pa-r,
ra o restante, poderia haver uma dlvi-
são melo a melo, como por exemplo entre
a Jamaica e o Haiti em que 100 milhas
de mar os separam. Aqui cada país
poderia ficar com 50 milhas para a ex-
ploração de minerais. Entre Haiti e Cuba;
por sua vez, existem 90 milhas e cada
um ficaria então com 45 milhas. **^

Haverá ainda grandes debates com
referência à exploração dos fundos ma-
rinhos, principalmente no que diz rés-
peito às pesquisas científicas no chama-
do "mar sem dono" — além dos limites
estabelecidos. Além disso, será estabele-
cido também o limite da plataforma con-
tiaeiital. A tese de que esta deva ir até
o ponto onde o pais tenha condições de
explorá-la, deverá ser abandonada em fa-.
vor de uma nova: a plataforma conti-
nental termina onde acaba o continente:

Será estabelecida também a limita-
ção da pesca por tonelada/ano e tenta-
da a obtenção de diversas concessões,
começando pelos paises que não possuem
mar, como a Bolívia, por exemplo. Ou-
trás concessões serão solicitadas pelos
paises que não possuem plataforma, co-
mo o Peru, ou os que tenham dificulda-
de de navegação.

Estas concessões porém só deverão
ser obtidas, se houver o compromisso de
que o pescado obtido em outras regiões
terá como único objetivo alimentar súás
populações, e não exportar. Para tudo
isto, estes países contam ainda com um
forte apoio, que são as nações africanas
que se reuniram em 1972, em Adis Abe-
ba, quando assinaram uma moção de
apoio a tese do mar patrimonial, dando
concessões especiais aos paises geologi-
camente desfavorecidos.

PERSONALIDADES ILUSTRES
INGRESSAM NA MISERICÓRDIA

CONVITE
Provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Ministro Afranio

Antônio da Costa, convida os Irmãos, Mordomos e o Corpo Médico para a visita

que o Vice-Governador do Estado da Guanabara, Dr. Erasmo Martins Pedro e
c Professor Pedro Kassab, Presidente da Associação Médica Brasileira, farão
ao Hospital Central, amanhã, terça-feira, às 10 horas, ocasião em que serão
recebidos, também, no Salão de Honra, como Irmãos da Venerável Instituição.
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* Tudo começou com um homem 
" <-." .

Ele se chamava Franciácò Müí^Szõiff fS^ 
'¦'

lE chegou ao Brasil em 1881. Instalou-sè "f <
em Sorocaba e sem queisíió fizesse parte; • fe-V',
dos seus projetos começou a"criar oque^ hpjè" •'
um dos maiores mitos brasileiros. .*,f, •; '^-^,. .

O mito fylatarazzÒ. \^¦¦"<¦' 7 *v
É uma fábrica, é um hospital, é uma usina,,

é uma firma, é uma fazenda? ¦ f.. }$ *7i'*77.
Não é nada disso isoladampntç?,mas;4 tudo ao.

mesmo tempo. •' ..'¦•. 
'^Ã^0^'f,:'V' *

S.A. IndústriasRèun.*$|sKMÁtírt^^'¦.'¦,< *;
O maior grupo industrial privado do;B^si},; f .f'7/:
Constituído de aproximadamente 200 fabrica **,' *-¦
assim distribuídas: 7*-t*V., }]¦,?%";í-Í7rfv-j7. 

''m

I Divisão de Produtos Químicos j •¦.-.'*:•< ^
Produzindo fios de nylou, rayq^éj*7íi\. 7

acetato, celulose, papel, ^pel^ceíòiia^^.^||' * '-.

caixas de papelão, embalagefis' especiais deT*.;^-'- '¦'
celofane e laminados, guardanapós, tecido."'. "j| 7:
não tecido, tintas, soda, cloro, ácido sulfüricpV.
sulfureto de carbono, carbureto de cálcio, acétilèno,
BHÇ, ácido clorídrico, resinas polivinílicas (P.V.C.),
laminados plásticos, tripas artificiais e
mais uma dezena de produtos químicos diversos.

Produzindo óleos vegetais, gordura
vegetal, margarina, sabões,
sabonetes, detergentes em pó c líquido, velas,
glicerina, cafeína,
farinha de trigo,«n_assas alimentícias e biscoitos.

IIWHEflilU
Fiação, tecelagem e estamparia dc

algodão, mistos e fibras artificiais e sintéticas,
descaroçadores de algodão, postos de compras,
fiação e tecelagem de juta, algodão e sacaria.

fi]
% *. • Azulejos, cal, cimento, salina e moinho de sal,

extração de calcário, talco, gesso,

baritina, caulim, Ieucofilito, argila quartzo,
¦ feldspato e diversos.

¦ r , IDivisão Supermercados!
Í8 lojas na capital e interior dc São Paulo,
uma no Paraná.

FDJvTsão Fazendasl
Pecuária, usina de açúcar c fábricas

de papel, celulose, florestamentos diversos, álcool
e ácido cítrico.

[Outras Ati vid*
•7 , Café solúvel e derivados, fibras acrílicas, fibras

de polyesier,bunco comercial, empresa de turismo,
transportes rodoviário, ferroviário e marítimo.

Nelas trabalham hoje 19.500 empregados
com um faturamento da ordem de
1*.500 milhões dc cruzeiros em 1972.

A soma do capital e reservas do Grupo é de
CrS 1.554.000.000,00
(hum bilhão, quinhentos e
cinqüenta e quatro \
milhões dc cruzeiros).

Pelo seu volume de U
vendas poderia ser a única !
empresa privada brasileira ]
a ser incluída na lista das %y
quinhentas maiores firmas '**_„
industriais,que a revista ..
americana "Fortune"orgaáiza anualmente.

Sua pauta dç exportação é a mais diversificada
do Brasil e ultrapassará em 19731 USS 44,000,000.00
(quarenta e quatro milhões de dólares).

O patrimônio imobiliário do Grupo Matarazzo
é gigantesco: 732 milhões de metros
quadrados, sendo 1,5 milhão deles em área
construída nuhr valor estimado acima
dos,2 bilhões de cruzeiros.

S.A. Indústrias. Reunidas F. Matarazzo.
A realidade maior que o mito. ,

!»líirfüwi.víi
lIIIIIIIIiIIiiim

Administração Central: Rua Joly, 273 - Brás - São Paulo.
Telex:021-638-Tel.: 292-5655
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Exército
firma ação f
na Amazônia

Brasília (Sucursal) — O
Exército Brasileiro marcou
sua presença a longo da
Rodovia Transamazônica ao
criar os Batalhões de In-
fantaria de Selva — que já
estão sendo Instalados —
com os objetivos de montar
um esquema de segurança
aliado à fixação da popula-
çãò e iniciar uma comuni-
dade com os militares para
ali transferidos.
,„0s batalhões criados no
eixo da Transamazônica fo-
rjLrn o de Imperatriz, no Ma-
canhão, Altamira, Marabá e
Itaituba, no Pará, e o de
Humaitá, no Amazonas, os
quais são instalados por es-
calões avançados, pelotões e
companhias de outras uni-
dades do Exército. Ao mes-
mo tempo, toda a área do
comando militar da Ama-
zònla passa pela Operação-' Amazônica a cargo das For-
ças Armadas.

PRESENÇA
"A 

existência de grandes
espaços vazios poderá ser
superada com a presença do
Exército que, ao iniciar a
instalação de tropas, auto-
maticamente, fixa popula-
ção e cria comunidades.

"Â segurança do país é
atribuição das Forças Ar-
madas, que, ao mesmo tem-
po em que cumpre sua mis-
são, promove nas regiões
ação cívico-social para
atender aos moradores de
aldeias indígenas e de
missões.

A Operação-A m a z ónica
foi planejada para realizar-
se em 11 fases, com dura-
ção de dois anos, com ob-
jetivos de reconhecimento
de toda a área de ação do
Comando Militar da Ama-
zônia — 3 milhões e 500 mil
quilômetros quadrados —
além de exercitar tropas e
testar e aprimorar a siste-
mática de apoio adminis-
trativo necessário à segu-
r^pça do pais.

..O Exército, a partir de
1<969, vem criando várias
unidades subordinadas ao
Comando Militar da Ama-
zônia. visando atender a se-
gurança e desenvolvimento
e:'_ao mesmo tempo, dinami-
zahdo e revigorando seu
dispositivo, além da melho-
ria na infra-estrutura lo-
gistica.

Fm relação às populações
ejyste a preocupação de
despertar o sentimento de
confiança e a demonstração
de- capacidade: podem-se
fazer presentes a qualquer
momento. Das operações
conjuntas participam, além
do Exército, a Marinha e a
Força Aérea Brasileira. A
Operação-Amazônica tem
seu término previsto para
o final deste ano.

Paralelamente ao traba-
lho de instalação dos Bata-
lhões de Infantaria de Sei-
va, que são ao todo 54, o de
transferências e transfor-
mação de unidades, há ain-
da a presença dos Batalhões
de Engenharia e Construção
em toda a Região Amazô-
nica.

J. J. Àbdala
continua
desaparecido

•São Paulo (Sucursal) —
Condenado a um ano de re-
cíusão desde 17 de julho úl-
timo, o industrial J. J. Ab-
dala, titular do grupo que
se acha sob intervenção fe-
dpral, continua desapareci-
do, embora um oficial de
JJistiça tenha sido designa-
do pela Justiça Federal pa-
rá localizá-lo.

*0 empresário, por deter-
minação do juiz Cid Flaquer
Scartezzini, chegou a ser
preso, mas libertado poste-
rlormente, porque seus ad-
vogados, entre eles o Sr.
Pjiulo Mauro, conseguiram o
deferimento de um habeas-
cprpus.

CONFIRMAÇÃO
t

_ O Tribunal Federal de Re-
cursos, no entanto, mante-
ve a prisão decretada pela
Justiça Federal, o que levou
a' busca do sentenciado,
também condenado à multa
d£ Cr$ 15,00, de acordo com
o Artigo 344 do Código Pe-
nal.

* O desaparecimento do Sr.
Jt J. Abdala continua cau-
s_indo estranheza, sobretu-
do porque no dia 22 último
vpnceu o prazo para que o
grupo depositasse na Justl-
çk cerca de Cr$ 800 milhões
cprrespondentes aos débitos
de sua empresa, inclusive
ifnpostos. Só os operários da
Gia. de Cimento Portland
Perus o grupo deve cerca de
CrS 25 milhões, entre sala-
rjos atrasados desde 1962 e
correção monetária.

Transportes no desenvolvimento
econômico e na integração nacional

JORNAL DO BRASIl D Segunda-feira, 28/1/74 D 1." Caderno

Tauhaté faz
v 2 700 casas
a)

Mario David Andreazza
Ministro do. Ironsporles

Tratar do transporte no desenvol-
vimento econômico e na integração
nacional é quase fustigar o óbvio. Re-
rümente, não se pode falar em desen-
volvimento dissociado da idéia de in-
tegração, do mesmo modo que não se
pode falar em integração sem primeiro
supor um sistema viário imtermodal
e harmônico, capaz de promovê-la,e
suportá-la.

Transporte é, inegavelmente,
pressuposto de desenvolvimento sócio-
econômico, pelo trabalho de integra-
ção que realiza ao promover a circula-
ção das riquezas. Por isso, sua função
principal é assegurar as transferên-
cias de bens entre os pólos econô-
micos, particularmente entre os de
produção e os de consumo, enquanto
no domínio social lhe compete, em
primeiro lugar, a viabilização do bem-
estar do povo.

Caracteriza-se, assim, o transpor-
te como atividade tipicamente inter-
mediaria e nunca como um objetivo
final em si mesmo, quer considerado
no conjunto de suas modalidades, quer
em cada uma delas separadamente,
pois o objetivo final da politica do
Governo, para o qual devem harmonio-
samentc convergir todas as ativi-

dades setoriais, é promover o bem-
estar social, que, por sua vez, se alçan-
ça na sua plenitude mediante a Inte-
gração nacional e o desenvolvimento
econômico.

Até mesmo nas regiões mais
desenvolvidas, tem-se observado que
o transporte só raramente se apresen-
ta como um serviço de consumo final,
ao passo que, em todo e qualquer pro-
cesso produtivo, vamos necessária-
mente encontrá-Jo na condição de
fator intermediário e, nessa condição,
influindo de maneira substancial na
estrutura geral dos preços e no Pro-
duto Nacional Bruto.

Por sua vez, a concatenação das
condicionantes vinculadas a um sis-
tema de transportes, integração naci-
onal e desenvolvimento' econômico,
por ser válida para qualquer pais, a
qualquer tempo e sob quaisquer con-
dições, com muito maior razão o é pa-
ra o Brasil, pais-contlnente que, pelas
desmedidas proporções de seu territó-
rio, pelos desníveis sociais e econô-
micos entre suas regiões e, acima de
tudo, pela carência de uma estrutura
administrativa à altura de suas reais
necessidades, carência que durou até
1904, além de outros aspectos próprios

da realidade brasileira, tanto tempo
teve de aguardar para ver, afinal,
dinamizadas e, a cada passo, reali-
zadas ou em curso de realização as In-
calculáveis potencialidades desta
Nação.

Implantada, porém, a nova filo-
sofia de Governo com o advento da'
Revolução de 64, a reação nacional
não se fez esperar em nenhum setor
de nossas atividades, mas, ao contra-
rio, realizou-se plenamente, ou se
vem realizando, por sucessivas etapas,
nos limites dos recursos disponíveis e
dos cronogramas estabelecidos.

Esta tem sido a fase singular de
nossa História, com um Brasil inteiro
transformando-se em menos de um
decênio pelo esforço conjunto de seu
povo e pela notável experiência em
termos de reestruturação administra-
tiva, econômica, social, técnica e
educacional. Sobretudo, em termos de
reestruturação conceituai, pois de
nada ou multo pouco valeriam
mudanças impostas à Nação, que não
contassem, para as entender, absorver
e por em prática, com uma nova men-
talidade de âmbito nacional, assim do
Poder Público como da Iniciativa Pri-
vada, irmanados, coesos, tnterdepen-

dentes, confluindo para metas e ob-
jetivos comuns.

'Tal. entretanto, não se consegue
de improviso nem aparece da noite
para o dia, porque pressupõe obra
mais profunda e abrangente, consubs-
tanciada num corpo de doutrina, de
princípios filosóflco-admlnlstrativos,
que orientam a concepção, o planeja-
mento e a conclusão de programas
governamentais adequados à reali-
dade nacional, distribuídos equitatlva
e proporcionalmente entre os diversos
setores da administração, visando,
como objetivo supremo, ao bem-estar
de todos.

Esse equilíbrio na previsão, no
planejamento, na execução e distrl-
buição de múltiplos empreendimentos
observa-se, não só no todo do comple-
xo administrativo, como também em
cada uma de suas partes componen-
tes, entre as quais avulta o setor viá-
rio, como um dos responsáveis pela
nossa arrancada para o desenvol-
vimento, que se chegou até a conside-
rar como milagre, quando é, ,na ver-
dade, apenas produto do trabalho coe-
rente, iníatigável e inflexível de todos
os brasileiros.

populares

Ferrovias ou rodovias
As inversões no setor viário ob-

jetivam, antes de tudo, reduzir o custo
total das transferências entre pólos
econômicos ou entre zonas produto-
reas e consumidoras, como conser-
vação e operação das múltiplas moda-
lidades de transporte, durante certo
periodo de tempo.

Já nas regiões menos desenvol-
vidas, o caráter intermediário da fun-
ção transportadora ganha novos
matizes. Ali, as vias de transportes,
em geral pioneiras, têm a finalidade
imediata de ampliar o uso da terra,
incentivar a geração de novos núcleos
produtores e encorajar o estabele-
cimento de atividades agropastoris e
industriais para, em decorrência, pro-
vocar a expansão das fronteiras
econômicas, inclusive pela identifi-
cação e exploração de riquezas mine-
rais ainda em potencial. Além disso,
a abertura dessas vias estimula a apa-
rição e o adensamento de núcleos
populacionais ao longo de sua diretriz,
exatamente porque a estrada faz
desencadear, progressiva c constan-
temente, fluxos migratórios origina-
rios dos centros demograficamente já
saturados. A Belém—Brasília, recém-
pavimentada, é disso expressivo
exemplo, ao propiciar a formação de
numerosos centros populacionais,
muitos transformados hoje em cida-
des que se aglutinam em suas mar-
gens.

Por oportuno, revela ainda lem-
brar que tais vias pioneiras, ao aden-
trarem florestas vigens e cortarem
vastas áreas inóspitas, promovem o
acesso a pontos distantes do territó-
rio. constituindo fator Imprescindível
à segurança e à integração político-
administrativa do pais.

Tudo Isso, evidentemente, não è
obra do acaso e, menos ainda, da im-
provisão. Ao contrário, resulta de es-
tudos, pesquisas, análises, compara-
ções, consultas, numa palavra, pia-
nejamento. Eis porque, para cada
momento, para cada região, estudam-
se as condições geo-econômicas e aus-
cultam-se as necessidades regionais,
por serem elas as principais deter-
minantes da implantação de conjun-
tos integrados de vias de transporte.
São elas que ditam as prioridades a
estabelecer. A elas se deve o critério
de opções sem a idéia de predominam-
cia de uma ou de outra modalidade
viária.

Tais conjuntos Integrados vão
sendo, por esse modo, Implantados e
construídos à medida que se justifica,
em determinada região, a necessidade
de sua presença como instrumento dé
transferências mais baratas, racio-
nais, eficientes, sempre no sentido do
enriquecimento regional, da integra-
ção e do crescimento econômico.

Analisadas as características de
cada região, considerado o estágio de
sua economia, projetados os seus pia-
nos e perspectivas de crescimento,
preparados os diferentes programas
de colonização, desenvolvimento agri-
cola, pecuário e industrial, em sistema
Integrado e levantados os fluxos de
produção, só então se procura estabe-
lecer, dentro das disponibilidades or-
çamentárias, uma infra-estrutura viá-

. ria que associe, da melhor maneira, as
várias modalidades de transporte, por
melo de uma combinação judicio-
saraente elaborada, tudo isso destina-
do a minimizar os custos totais dos
serviços e, simultaneamente, atender,
com eficiência e presteza, à demanda
dos usuários.

Fica, desta maneira, explicado por
que esta ou aquela modalidade figura
mais freqüentemente num ou noutro
progra ma governamental. Não se tra-
ta de dar preferência pura e simples
a um setor isolado, em detrimento de
outro, e sim de optar pelo Indicado
pela análise promovida na busca de
um sistema mais econômico e mais
operante. E' a procura, diríamos, do
instrumento mais adequado para 6.
melhor desempenho, em tal ou qual
região.

E' reconhecido o extraordinário
esforço do Brasil para ver ocupados
os seus Imensos espaços vazios. Nesse
esforço de integração é a estrada de
rodagem pioneira a que desponta, fo-
ra de qualquer dúvida, como o melo

i mais aconselhável e próprio para a

penetração e colonização desses hia-
tos, ao permitir acesso regular e con-
tínuo às terras inexploradas, bem
como às potencialidades existentes,
preparando, por esta maneira, seu uso
e posterior dinamização, dentro das
suas características de flexibilidade e
de transporte, de porta a porta, de
cargas menos concentradas.

Enquanto Isso. nas regiões desen-
volvidas vamos encontrar a rodovia
quase sempre como um dos elementos
componentes de qualquer sistema viá-
rio integrado. Incumbe-lhe, neste
caso. alimentar diretamente os portos
ou complen.entar os sistemas ferrovi-
ário. aéreo e de navegação interior,
sendo ela, via de regra, o único melo
de transporte entre as áreas dispersas
de produção e os pontos de concentra-
ção dos produtos exportáveis, pontos
que poderão ser os próprios terminais
exportadores, os centros de armaze-
nagem. as estações ferroviárias, os ae-
roportos ou os portos fluviais.

Logo se vê, portanto, que hoje a
rodovia é elemento comum e indis-
pensável a quase todos os programas
integrados de transportes, ocupação,
colonização e desenvolvimento. Esta
foi e tem sido a experiência mais fru-
tífera que se colheu, relativamente à
evolução dos nossos sistemas de trans-
portes. São fatos que falam de per si,
eloqüentemente. Mas qualquer análise
superficial da evolução de nossos sis-
temas viários, sem o necessário cui-
dado e Isenção de animo no pesar os
argumentos e no esgotar todas as con-
siderações, não só quanto a cada uma
das modalidades, mas também ao
conjunto integrado do sistema nacio-
nal, decerto conduzirá o observador
mino., avisado a concluir e a fixar,
ta vez, o errôneo entendimento de que
"a política de transportes do Governo
Federal tem dado mais ênfase aos in-
vestimentos rodoviários, relegando os
demais setores a segundo plano,"

Verdade é que, de modo geral,
uma eficiente rede rodoviária é con-
dição indispensável à rentabilidade
dos sistemas ferroviário, portuário e
de navegação, assim como, por igual,
imprescindível para maximizar a con-
tribuição dos transportes ao processo
do desenvolvimento econômico. Só is-
so bastaria para desmentir a preten-
dida, mas irreal, preferência por esta
modalidade, não descabendo aqui lem-
brar que, até há bem pouco tempo,
era exatamente na rede rodoviária
que residiam as maiores deficiências
do nosso sistema de transportes.

Urgia, por conseguinte, reconduzi-
ia ao posto que lhe cabia ocupar no
contexto viário nacional.

E' certo que, no setor ferroviário,
os esforços governamentais não se
vêm orientando no sentido de expan-
dir a extensão da rede. Prevê-se ate,
alguma redução em sua extensão
total. Várias linhas da Rede Ferrovia-
ria Federal S/A, construídas em
épocas remotas, quando inexlstla me-
lhor alternativa de transportes, não
podem, hoje, é obvio apresentar qual-
quer vislumbre de operação econô-
mica. Por conseguinte, o que o Govei--
no está buscando para as ferrovias é
o melhoramento das condições opera-
clonais de suas principais linhas, bem
como a substituição de antigas vias
por estradas de ferro modernas, de
avançadas características técnicas e
reduzidos custos operacionais.
Intenta-se, dessa forma, reestruturá-
las qualitativamente, antes que quan-
tltativamerite, para que voltem a
desempenhar seu papel no âmbito
econômico, com reais possibilidades de
competitividade com as demais mo-
dalldades. Sem tal critério, todos
sabemos, aumentar a extensão de
nossa malha ferroviária seria aumen-
tar-lhe ainda mais a antiecono-
micidade, porquanto um tal esforço,
além de demasiadamente oneroso,
não viria corresponder aos acenos da
demanda. Seü investimento básico é
por demais elevado, motivo pelo qual
a operação da ferrovia, na maioria
do<; casos, é da alçada do Governo.

Os critérios para a adoção desta
modalidade são mais .delicados e
exigem maior cautela. Um raciocínio
puramente econômico só aconselha e
.üsüíloà a implantação de projetos

ferroviários quando comprovamente
rentáveis, o que exige condições pecu-
liares, envolvendo, entre outros dados,
determinados tipos de carga, grandes
.onelagens, distancias médias e gran-
des de transporte e manutenção da
demanda por periodo longo e regular.

Os empreendimentos ferroviários
no Brasil não ficaram relegados a
segundo plano. Muito já se fez e mui-
tissimò se planeja e Investe para o
futuro, conforme se verá mais adiante.
Uma das providências verdadeira-
mente salutares dos Governas da Re-
volução, neste setor, foi, por "xemplo,
a execução de um programa racional
de erradicação de ramais antiecono-
micos e, em substituição a eles, a
construção de rodovias de baixo custo,
cujas vantagens operacionais justifi-
cassem os investimentos adicionais,
apesar do reduzido tráfego.

Não tem sentido, portanto, a com-
paração entre a extensão da rede des-
sas duas modalidades de transportes.
Antes, pelo contrário, o cotejo entre
ambas, em termos de extensão, leva-
ria à conclusão de que, dadas as nos-
sas dimensões geográficas, confron-
tadas com as de outros paises, as re-
des ferroviária e rodoviária brasileiras,
multo esforço estão ainda a exigir pa-
ra sua expansão e melhoria, especial-
mente a nossa malha rodoviária pavi-
mentada, que, não obstante o progres-
so alcançado nos últimos anos, sem
igual em nossa História, ainda é quase
inexpressiva. Também as ferrovias re-
clamam grandes esforços, não há
quem negue. Não, porém, no sentido
de ampliação de sua quilometragem,
porque, vimos há pouco, cumpre até
reduzir-lhes a extensão nos casos de
ramais antieconômicos. O esforço
deve ser, como tem sido, no sentido de
expandir-lhes a capacidade operado-
nal para aumentar a produtividade
dos sistema, reduzir os custos, tornan-
do-as, assim, aptas a Concorrer com as
outras modalidades de transporte,
ficando com os usuários a opção de
preferência por este ou aquele meio.

Vale a pena registrar os dados
seguintes. A extensão da rede rodovia-
ria federal, asfaltada, em torno de 31
mil km, somente conseguiu igualar-se
à da rede ferroviária nacional no
decorrer do ano de 1973. Quer isso
dizer que ainda nos achamos muito
aquém do que era de esperar, no que
diz respeito à quilometragem da rede
rodoviária. E se somarmos a essa mas-
ma rede rodoviária federal as malhas
estaduais e municipais, igualmente as-
faltadas, vamos concluir que a soma
das três (federal, estaduais, muni-
c i p a i s ) , aproximadamente de 62
mil km, é apenas o dobro da extensão
de nossa rede ferroviária. Ora, trata-
se, na realidade, de uma relação mui-
to pequena, mormente quando compa-
rada com a que possuem outros pai-
ses. Nos Estados Unidos, por exemplo,
para cada quilômetro de ferrovia exis-
tem cerca de oito quilômetros de ro-
dovias asfaltadas. Na França, a mes-
ma relação ainda é mais dlscrepante,
uma vez que ali a rede rodoviária as-
faltada, somando nada menos que
710,3 mil quilômetros de extensão, re-
presenta cerca de 20 vezes a quilóme-
tragem de sua rede ferroviária, avall-
ada em 35,2 mil km.

Para se ter uma idéia da maior
presença rodoviária nos sistemas inte-
grados de transportes, basta citar o
pronunciamento do Secretário de
1 ansportes dos Estados Unidos, Sr.
John Volpe, por ocasião do Congresso
Mundial de Rodovias realizado em ou-
tubro de 1970, em Montreal, Canadá,
quando, em seu discurso afirmou que
os Estados Unidos gastam, econômica-
mente, quatro vezes mais no transpor-
te rodoviário do que em todos os ou-
tros sistemas viários juntos. Disse
mais, que em 1969, nas viagens entre
cidades estadunidenses, cerca de 88%
das milhas/pessoa se realizaram sobre
rodovias, tendo o transporte em cami-
nhões correspondido a 73% dos fretes
interurbanos totais. Isso nos Estados
Unidos, onde à Integração dos sis-
temas viários se verifica há bem mais
tempo do que no Brasil e onde a tec-
nologla é bastante mais avançada.

Em 1890, os norte-americanos via-
javam em média, apenas 200 milhas
por ano; hoje, viajam, em média,

4 mil milhas, 3 600 das quais de au-
tomóvel, isto é, em rodovias.

Não se pode negar que o estádio
atual da economia americana e da
evolução de suas diversas modalidades
de transporte se deve à decisão gover-
namental daquele país, tomada em
1954, de construir o chamado inters-
tale system — sistema rodoviário in-
terestadual — avaliado, na época, em
18 bilhões de dólares.

Curioso notar que, na base dos in-
vestimentos anuais que se fizeram nos
últimos anos, o Brasil levaria ainda
mais de 40 anos para implantar entre
nós um sistema igual ao norte-
americano.

Foi o mesmo que ocorreu na Ale-
manha com a construção de suas au-
to-bahnen e na França com as auto-
routes. Só para ilustrar ainda mais,
observe-se que a França possui 1.400
metros pavimentados para cada quilo-
metro quadrado de seu território, en-
quanto o Brasi!. agora, após o prodigi-
oso impulso dado a seus programas
rodoviários, conta somente 8 metros
pavimentados para cada quilômetro
quadrado, vale dizer, é 170 vezes
menor em nosso país esta relação,
comparativamente com a França.

Visto o problema de outro angulo,
podemos prosseguir nas comparações.
O que se vem fazendo no Brasil, nes-
tes últimos anos, corresponde ao que
se fez nos Estados Unidos na década
de 1920, ou na França, ou Alemanha,
na década de 1930. Portanto, a recen-
te exparão da nossa rede rodoviária
e frota veiculos automotores não
represcr. mais que uma simples re-
dução do atraso em que nos achamos,
relativamente a outras nações.

Para reforçar os argumentos até
aqui invocados, vale esclarecer que a
expansão rodoviária brasileira, fruto
recente da Revolução, foi Imposta pe-
!o nosso veloz desenvolvimento econô-
mico. Nenhum outro melo de trans-
porte teria respondido tão pron-
tamente, com igual flexibilidade e ra-
pidez, aos novos requisitos da deman-
da criada por esse processo de desen-
volvimento acelerado.

Todos esses dados, por outro lado,
nos dizem muito do que nos resta
fazer ainda no campo das rodovias, a
par do gigantesco esforço que se vem
desenvolvendo no aprimoramento das
demais modalidades de transportes.

Impertinentes, pois, quaisquer
afirmativas de que teria havido prio-
ridade exclusiva para os investimen-
tos rodoviários.

Impertinentes e de todo injustifi-
caveis as assertivas de que, em face
da crise mundial do abastecimento de
petróleo, a pretensa prioridade não
teria mais sua razão de ser.

O investimento básico mundial
em vias de superfície, incluídas as
ruas, avenidas e estradas, é tão gran-
de e de tal ordem que, ante a escassez
ou o desaparecimento de determinado
produto relacionado com as formas
tradicionais de energia propulsora,
toda ia tecnologia industrial existente
se há de concentrar na procura e in-
trodução de sistemas alternativos de
propulsão, capazes de preservar inal-
terada - a utilização dessa mesma
infra-estrutura viária.

Não há quem não reconheça as
indiscutíveis repercussões provocadas
pela crise de petróleo nos sistemas vi-
ários do mundo Inteiro. Mas entre re-
conhecer tal verdade e dela concluir
pela contra-indlcação de Investimen-
tos na infra-estrutura rodoviária
medeiia distancia tão grande que, em
sadia consciência, a ninguém é dado
afirmá-lo sem incidir em grave erro
de interpretação.

Justificado, assim, o grande esfor-
ço do Governo na expansão do sis-
tema rodoviário brasileiro, dentro da
idéia primordial de implantar a
modalidade de transporte mais apro-
priada às características regionais e
aos ditames do atual estágio de evolu-
ção tecnológica, como bambem do
desenvolvimento social e econômico,
cumpre analisar o impulso, paralela-
mente ao registrado, nos outros
modos de transporte, com especial ên-
fase ao nosso sistema ferroviário.

São Paulo (Sucursal) —
Para atender aos trabalha-
dores dos novos complexos
industriais da Ford e da
Volkswagen, que se insta-
Iam em Taubaté, começou a
ser construído este mês, no
distrito de Qulrlrlm, um nú-
cleo habitacional de 2 700
casas.

As unidades são construi-
das através da Caixa Esta-
dual de Casas para o Povo
— Cecap — órgão da Secre-
taria do Trabalho, exigin-
do um investimento de cer-
ca de Cr$ 120 milhões, so-
mente na parte habitado-
nal, excluindo-se o custo
das obras de Infra e super-
estruturas. O núcleo habi-
taclonal está sendo implan-
tado numa área de 650 mil
metros quadrados, devendo
abrigar cerca de 13 500 pes-
soas.
CINCO TIPOS

A Cecap construirá, em
Taubaté, cinco tipos de ca-
sa térrea, com três dormltó-
rios. Os preços variam de
Or$ 31160j80 a Cr$ 56 400,00
com financiamento de até
25 anos, em prestações
mensais de Cr$ 260,00 a Cr$
500,00.

O novo núcleo habitado-
nal terá escolas, centro de
saúde, centro comercial, re-
de de água e esgoto, telefo-
nes, gás encanado, clubes e
áreas verdes, que cobrirão
mais da metade de toda a
área, incluindo uni bosque
para recreação.

A localização do conjun-
to no Distrito de Qulrlrlm
obedeceu a estudos prelimi-
nares em que foram anali-
sadas as tendências natu-
rais de crescimento urbano
da região, de acordo com o
censo de 1970, a taxa de
crescimento da população
urbana de Taubaté é de
5,14% ao ano.

Segurança
em obras
é precária

São Paulo (Sucursal) —
Uma pesquisa realizada pelo
engenheiro Samuel Belk, da
Secretaria do Trabalho e
Administração do Estado de
São Paulo, apontou que, na
maioria das obras de cons-
trução civil, a segurança é
precária, principalmente
quando se trata do uso de
equipamentos de transporte
vertical.

O trabalho de investiga-
ção apontou também que
apenas 7% das obras cum-
prem a Portaria 15/72 do
Ministério do Trabalho e
que a mesma porcentagem
é válida para as que uti-
lizam a embreagem centrí-
fuga para tração dos eleva-
dores empregados na fase
de construção, método con-
siderado o mais seguro pelo
técnico.
ERROS BÁSICOS

Examinando 34 obras na
cidade de São Paulo, o en-
genheiro Samuel Belk ob-
servou que 67% das torres
de elevadores são de madei-
ra, consequentemente me-
nos seguras que as de me-
tal, até hoje tidas como as
mais avançadas no gênero
de transporte vertical.

Outros dados da pesqui-
sa mostram a fragilidade
dos equipamentos utilizados
nas obras. Os guinchos.por
exemplo, no mais das ve-
zes são improvisados pelas
próprias empreiteiras —
33% — enquanto a fábrica
credenciada que mais for-
nece o equipamento fica
bem abaixo — 23%.

Mosteiro
comemora
200 anos

São Paulo (Sucursal) —
O Mosteiro da Luz, parte do
Museu de Arte Sacra de São
Paulo, completará o bicen-
tenário de fundação dia 2
de fevereiro, quando serão
celebradas duas missas de
ação de graças, com a par-
ticipação de vários sacerdo-
tes, do Blspo-Auxlliar, Dom
José Thurler, e do Bispo de
Tubarão (Santa Catarina),
Dom Anselmo Bletrula.

Fundado por Frei Antó-
nio de Santana Galvão e
Madre Helena do Espirito
Santo, o Mosteiro abriga ho-
je irmãs concepcionistas-
contemplativas — sendo
considerado por Frei Juni-
pero Belr um "pára-ralo

para São Paulo" pois, "ape-
sar de muitos pecados e
ofensas contra a majestade
divina, São Paulo continua
em pé, sem ser devorada
pelo fogo vingativo".

Segundo Frei Beir, "um

punhado de destemidas ai-
mas a rezar e a se sacri-
ficar no Mosteiro da Luz es-
tá segurando a mão da Jus-
tiça Divina, a exemplo de
Moisés que por sua oração
salvou o povo eleito". '...'
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Inscrição
em Valença
fecha a 31

Niterói (Sucursal) — A
Fundação Dom André Arco-
verde, do Município de Va-
lença, encerra na quinta-
feira as inscrições para os
vestibulares dos cursos de
Odontologia. Direito e Filo-
sofia, oferecendo um total
de 310 vagas.

As inscrições podem
ser feitas no Rio, na Aveni-
da Nilo Peçanha, 151, s*la
403, mediante pagamento da
taxa de CrS 134,00 e apre-
sentação da carteira de
identidade, dois retratos
3x4 e atestado de conclusão
do curso colegial ou equiva-
lente. Existem 70 vagas pa-
rá Odontologia, 150 para Di-
reito e 190 distribuídas nos
cursos de Letras, Materna-
tica,. Pedagogia, História e
Ciências Sociais. As provas
terão início dia 2 de feve-
reiro.
FRIBURGO E VASSOURAS

Em Nova Friburgo tam-
bém estão abertas, até dia
31 deste mês, as inscrições
para o curso de Odontologia,
que oferece 120 vagas. As
inscrições podem ser feitas
na Rua Silvio Braunes, das
8 às 22h ou em Niterói, na
Rua José Clemente, 173, sa-
Ia 607, das 14 às 17h. A ta-
xa de inscrição é de CrS
134,00 e as provas serão rea-
lizadas nos dias 9 e 10 de
fevereiro.

Também em Vassouras, as
inscrições para o vestibular
da Faculdade de Medicina
poderão ser feitas até quin-
ta-feira, havendo um total
de 150 vagas. Os candidatos
deverão procurar a secreta-
ria da Faculdade no Muni-
cipio ou fazer suas inseri-
ções no Rio, na Avenida Rio
Branco, 120, sobreloja 18,
Galeria dos Empregados do
Comércio. A taxa é de CrS
134,00 e as provas serão no
dia 9 de fevereiro.

Dentista defende
tese de mestrado

Preservação de documentos
será discutida em Brasília

Nove dentistas da Univer-
sidade Federal Fluminense,
que formam a primeira tur-
ma da América do Sul a
apresentar tese de mestrado
em cirurgia buco-maxilo-
facial, defenderão suas mo-
nografias hoje, às 8h, no
Anfiteatro Argentino de
Oliveira, do Hospital Uni-
versitário Antônio Pedro,
nesta Capital.

A banca examinadora é
formada pelos professores
Válter José Cúri, da Uni-
versidade Federal Flumi-
nense; Gaspar Soares Bran-
dão, da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul;
João Efralm Vagner, da
Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Porto Alegre; e
Eurico Krammer de Olivei-
ra, da Universidade Fede-
ral de Pelotas.

Os autores das monogra-
fias são os dentistas Almir
Meireles Lourenço, Bernar-
dino de Sousa Coutinho,
Cornélio Ribeiro Neto, Dé-
cio Nacif Surrafe, Luís
Fernando Correia de Lima,
Jaime Leão Guitmann, Luís
Flávio Guimarães Tavares,
Mário Luis Vargas Teixeira
e Renato Henrique Gomes
de Sousa.

Mobral assina
novo convênio

4 Secretaria de Educação
do Estado do Rio vai assi-
nar convênio esta semana
com o Mobral para atender
a 104 640 alunos fluminen-
ses, maiores de 14 anos, com
o Programa de Educação In-
tegrada, que promove um
curso equivalente às quatro
primeiras séries do 1.° grau.

Estes alunos, de 10 das 11
regiões escolares do Estado
do Rio, são oriundos dos
cursos de alfabetização do
Mobral e do Departamento
de Ensino Supletivo da Se-
cretaria de Educação. As
aulas serão ministradas por
1 664 professores que parti-
ciparam do último concur-
so de ingresso ao Magisté-
rio e que deverão ser con-
tratados para atender ao
convênio.

De acordo com o convênio,
a Secretaria de Educação
fornecerá os locais das au-
las e os recursos humanos,
cabendo ao Mobral o treina-
mento dos professores e o
fornecimento de todo o ma-
terial didático. O Programa
de Educação Integrada visa
a. dar ensinamentos corres-
pondentes às quatro primei-
ras séries do ensino funda-
mental, num só período le-
tivo, para os alfabetizados
do Mobral e os que deixaram
a escola.

Duas reuniões realizadas esta sema-
na, uma em Brasília e outra no Rio, po-
dem trazer soluções para dois proble-
mas que há anos afligem os historiado-
res brasileiros; a eliminação indiscrimi-
nada da documentação histórica e ad-
minlstrativa do país e a exportação de
papéis e livros raros.

No dia 21, em Brasília, uma comis-
são dos Ministérios do Planejamento e
da Justiça recebeu propostas de sete em-
presas de consultoria para o diagnóstico
e planos corretivos para a implantação
de modernização do Arquivo Nacional.
E dia 25, no Rio, o Conselho Federal de
Cultura e historiadores discutiram a
melhor política a ser adotada para a
preservação de documentos históricos e
formas de impedir a evasão do acervo
cultural.

Milhões dé .locumenlos
No velho prédio número 26 da Praça

da República, onde morou o Barão de
Ubá, está instalado o Arquivo Nacional.
Desde 1907 vêm sendo depositados lá os
papéis administrativos e históricos da
República. Milhões de documentos,
guardados em caixas metálicas, abarro-
tam os quatro andares e esperam um
tratamento mais racional que o dlspen-
sado até agora. Grande parte não foi
sequer inventariada e chegam às cente-
nas de milhares os papéis que ainda
precisam ser catalogados.

— A tarefa de selecionar e catalo-
gar documentos é uma função altamen- .
te especializada. E" preciso evitar a des-
truição de documentos, como também o
excesso de armazenamento.

Quem diz isso é o diretor do Arqui-
vo Nacional, Sr. Raul Lima, cujo maior
problema é a falta de pessoal qualifi-
cado.

— Como o Governo federal suspen-
deu há 10 anos as nomeações e con-
cursos, temos aproveitado pessoal de vá-
rias autarquias. A maioria dos funciona-
rios não tem especialização em técnicas
de arquivo. Entretanto, o pessoal que
trabalha diretamente em tarefas de ar-
quivamento tem feito nossos cursos e
procura se manter atualizado.

Tentativa de mudança
Em 1958, durante a gestão do histo-

riador José Honório Rodrigues, foi ten-
tada uma reforma do Arquivo Nac'mal.
O projeto elaborado por ele estabelecia
um conselho de administração geral de
arquivos, mas o órgão nunca foi cons-
tituido. O curso de arquivos, outra de
suas iniciativas, continua até hoje, em-
bora não tenha sido oficializado ou le-
vado à universidade. A média de 30 for-
mandos por ano, porém, não é suficien-
te para suprir a demanda de arqulvistas
para os vários setores de documentação.

Tanto o Sr. Raul Lima quanto o his-
toriador José Honório Rodrigues acham
que o Arquivo Nacional deveria ter for-
ça suficiente para evitar a dispersão dos
arquivos públicos.

— O Arquivo Nacional deveria ser a
cúpula de uma rede de arquivos — diz
o professor José Honório Rodrigues. — O
recolhimento de toda a documen I o
das instituições públicas deveria or
obrigatoriamente feito ao Arquivo Na-
cional, que então trataria da cataloga-
ção racional desses documentos, evitan-
do não só a dispersão como a cópia e ex-
cesso de papéis.

— Caberia também ao Arquivo Na-
cional — continua — fazer um lnven-
tário dos arquivos particulares, para que
se pudesse constituir uma lista do mate- *
rial existente. Essa centralização cm um
sistema nacional seria.de grande ajuda
para o pesquisador e evitaria que mate-
rial de grande valor histórico possa sei
queimado ou vendido a peso, como tem
acontecido com Indesejável freqüência.

As opções do descarte
Sobre essa destruição, diz o presiden-

te da Associação Brasileira de Arqulvls-
tas, professor José Pedro Pinto Esposei:

— O que se deplora é a falta de
padrões para a avaliação, seleção e des-
carte do que destruir. Diz-se que o arqui-
vista é o homem que sabe destruir do-
cumentos Inúteis. Não se pode presumir
hoje o que será o documento histórico
de amanhã. Mas certos critérios funda-
mentados nas técnicas modernas de ov-
ganização e métodos podem ser estabele-
cidos. A definição de um sistema moder-
no e eficiente de arquivo nacional é uma
iniciativa fundamental para que possa-
mos controlar a documentação existen-
te e dominar a que se produz diária-
mente.

O passo inicial para o estabeleci-
mento desse sistema de arquivo vai ser
dado em Brasília, onde a comissão for-
mada pelo Si. Raul Lima, pelo secreta-
rio da reforma administrativa do Minis-;
tério do Planejamento, Sr. Àloisio Mo-
reira Pinto, e pelo secretário-geral do
Ministério da Justiça, Sr. Alceu Raposo,
vai avaliar as propostas de empresas de
planejamento para o estabelecimento ds
padrões técnicos modernos para toda a
rede de arquivos do país.

A evasão de documentos
Pela Lei 5 471, de 9 de julho de 1968,

ficou proibida a exportação, sob qual-
quer forma, de bibliotecas e acervos do-
cumentais datados do século XVI ao
XIX.

O controle é dificil de ser feito.
Não há obrigação nenhuma de o cole-
cionador particular depositar para exa-
me as obras de sua biblioteca. Não há
mesmo uma listagem das coleções co-
menta o professor Américo Jacobina La-
combe, vice-presidente do Instituto His-
tórico.

Como não há um Instrumento de
controle efetivo das obras, bibliotecas
inteiras têm sido exportadas, compra-
das por instituições estrangeiras.

Nos últimos dois anos, devido à
restrição das verbas federais de educa-
ção no Governo Nixon, a evasão de li-
vros para os centros culturais america-
nos tem sido menor — afirma o profes-
sor José Honório Rodrigues, que acres-
centa: — Mas sei de um livreiro brasi-
leiro que está negociando uma bibllo-
teca importantíssima por 70 mil dólares
(Cr$ 420 mil).

Uma das bibliotecas particulares
mais ricas do Brasil é a do falecido do-
no das Tintas Ipiranga. A familia cha-
mou um perito inglês, que mostrou duas
avaliações: uma aqui e outra em Lon-
dres. Por enquanto, essa biblioteca está
intocada. O mesmo acontece com a do
colecionador João Marinho, que contém
a única primeira edição conhecida de A
Moreninha, de Macedo. A Biblioteca Na-
cional só tem a partir da nova edição.
Marinho tem as duas primeiras.

Centro mostra
Ciclo de Ouro

Com a presença do Ministro da Fa-
zenda, Sr. Delfim Neto, e do Secretário-
Geral da Fazenda, Sr. José Flávio Pé-
cora, será inaugurado o Centro de Es-
tudos do Ciclo do Ouro, a 6 de fevereiro
próximo, na Casa dos Contos, em Ouro
Preto, depois da reforma do prédio, feita
no tempo recorde de dois meses.

O Centro de Estudos, cuja finalida-
de é efetuar um trabalho sistemático de
mlcrofilmagem e catalogação da do-
cumentação histórica e econômica rela-
cionada com o ciclo do ouro, já conta
com 156 mil documentos microfilmados
realizados no Arquivo Público Mineiro.

Os documentos microfilmados, até
agora, são. apenas o início de nosso tra-
balho — diz o Sr. Regis Duprat, histo-
riador e coordenador dos projetos cultu-
rais da Subsecretária de Finanças e
quem cuida pessoalmente da organiza-
ção e restauração da Casa dos Contos.

A documentação relativa ao ciclo
do ouro está dispersa em vários arqui-
vos brasileiros. Nossa intenção é refazer
a Coleção da Casa dos Contos e para
isso pretendemos microfilmar sistemati-
camente esses documentos que chegam
a um milhão.

Ò processo usado para catalogar os
156 mil documentos já microfilmados foi
inovador. Tanto assim que a diretora-'
geral do Arquivo Nacional da Espanha
e também diretora da sessão equivalente
da OEA ficou interessada em receber
informações detalhadas da metodologia
usada para a catalogação da Casa dos
Contos.

O trabalho foi feito pelo compu-
tador, 370 IBM do Serpro de São Paulo,
no Centro de Tratamento de Informa-
ções. Levou apenas seis meses para ser
realizado por 30 estagiários de História,
com a supervisão de um analista.

A Casa dos Contos é um prédio
construído de 1783 a 1787. Era a resi-
dència do arrematador da Fazenda Pú-
blica da Colônia. Posteriormente foram
chamadas assim todas as casas que cui-
davam da cobrança do quinto do ouro
das minas gerais.

Triagem é feita
sem qualificação

Várias comissões, ao longo de nossa
história administrativa, foram nomeadas
para a eliminação dos "papéis que não
apresentassem valor legal ou histórico."

A constituição dessas comissões nada
teria de espantoso se os funcionários dc-
signados estivessem qualificados para as
funções a que se destinam. Mas o que se
lê no Boletim de Pessoal número 10 025
do dia 24 de outubro de 1973 é que o úl-
timo grupo de trabalho nomeado para
a "eliminação da documentação . inútil
relativa ao período de 1937 a 1970 no

/Núcleo Regional da GB" é constituída de
três oficiais administrativos, um auxiliar
de portaria e um escrevente datilografo.

— Uma comissão de seleção e des-
carte — diz o Sr. Raul Lima — mera-
mente burocrática não pode ter a visão
necessária para alienar documentos que
podem ser importantes para o acervo.
Essas comissões teriam de contar com a
presença de pelo menos um historiador
para proceder o critério de eliminação.

Enquanto isso se passa no Núcleo da
GB, o mesmo Ministério acaba de esta-
belecer uma coordenação de projetos cul-
turais sob a orientação de um historia-
dor, Sr. Regis Duprat, que desconhecia a
existência dessa comissão de eliminação,
uma vez que não há centralização dessas

''atividades.

PUC inicia
cursos
de Direito

Sua função sempre foi
destacada na formação dc
nossa elite, mas a advoca-
cia no Brasil não vem acom-
panhando a evolução eco-
nômica e social do pais,
continuando agregada a
conceitos ultrapassados. Tc-
mos hoje 66 731 advogados e,
dos 22 mil inscritos na Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil, apenas pouco mais dc
2 mil vivem cxclusivainen-
te da profissão, Dos 2 820
formados em 1972 pelas Fa-
culdades de Direito do Rio,
acredita-se que só 45% cs-
tão advogando.

Consciente dessa rcalida-
dc, o Departamento de Ciên-
cias Jurídicas da PUC or-
ganizou uma série de cursos
dc especialização, destina-
dos ao aperfeiçoamento dos
profissionais de Direito. O
planejamento inclui uma
serie de cursos, alguns iné-
ditos em todo o pais, já es-
tando estruturado os de Di-
reito Penal, Direito dc Tra-
trabalho, Direito Agrário,
Direito de Empresa, Direito
Internacional Contempora-
nco e Direito Público Civil.

O' problema
Segundo uma pesquisa

realizada pelos sociólogos
Olavo Brasil de Lima Jú-
nior, Lúcia Maria Klein e
Antônio Soares Martins
(apresentada durante um
recente encontro nacional
de advogados), 65% dc pro-
f i s s i o n a i s entrevistados
acham que a profissão per-
deu muito prestigio nos úl-
timos 10 anos. Os advoga-
dos enfrentariam uma série
dc dificuldades, unindo seus
instrumentos a uma má-
quina judiciária que não
consegue suportar muito
bem a gama de questões
que diariamente lhe são
submetidas.

Por outro lado, o ensino
piora dia a dia na maioria
das escolas e, se bem que o
Direito não seja mais a
profissão preferida pelos
candidatos a vestibulares do
Grande Rio (pesquisa feita
pela Cesgranrio), ela conti-
nua primeiríssima nas ci-
dades do interior. Junta-se
a isso o número ainda gran-
dc (calcula-se uma média
de dois por ano em cada
grande cidade) de cursos de
Direito que proliferam por
todo o pais.

A falta de professores não
c o único responsável pelo
baixo nível no ensino de
Direito. Ela se soma a um
currículo ultrapassado e a
um mercado já saturado.

A proliferação das Fa-
culdades de Direito deu ori-
gem aos cursos de fim de
semana, onde a média dc
alunos em cada turma é dc
100 a 150. Como se isso não
bastasse, a impressão geral
hoje é a de que os cursos
estão sendo criados e ali- .
mentados apenas para os
iniciantes, para os que re-
cem-graduados. Não há es-
pecializações e os profissio-
nais que almejam uma atua.
Iização e aperfeiçoamento
maiores são obrigados a
correr outros países.

Foi a consciência de todos
esses problemas que forçou
o Departamento de Ciências
Jurídicas da PUC a partir
para um esquema novo de
cursos (já tem o seu Mes-
trado muito bem equipado)
dc especialização

UEG matrícula
para Geografia

A Universidade do Esta-
do da Guanabara abre hoje
às 14 horas as matrículas
para o curso de bacharela-
to em Geografia. Os candi-
datos devem levar dois rc-
tratos 3x4, xerox autentica-
do do diploma ou certidão
de conclusão do curso de li-
cenciatura, xerox autentica-
da da carteira de identida-
de e outro do registro de
nascimento.

As matrículas ficam aber-
tas só até 1.° de fevereiro,
das 14 às 19h 30m, no Pa-
vilhão Haroldo Lisboa da
Cunha, sala 214, no campus
universitário da UEG. ,

Transformações
não ameaçam

do ensino
cursinhos

A sobrevivência dos cursos que pre-
param candidatos para o vestibular nao
está ameaçada pela evolução da política
educacional de nivel superior, nem ha
aualquer receio por parte dos seus res-
ponsáveis de que o ensino profissional!-
zante venha extingui-los aos poucos. Ao
contrário, há uma quase certeza de que,
apesar das tentativas governamentais
de estimular o ensino técnico, o brasilei-
ro cada vez mais procura ingressar na
universidade, buscando nela o status so-
ciai que o profissionalizante não da.

Reunindo em debate os responsáveis
pelos maiores cursos preparatórios, do
Grande Rio — Victor Nótrlca, do MCB,
Edgard Cabral de Menezes, do Galotti, e
Antônio De Vries, do Vetor — o JB ob-
teve deles a certeza de que o atual sis-
tema de vestibular continuará por mui-
tos anos mais, e esta certeza aumenta na
medida em que os cursos se reagrupam
em fortes organizações, ampliam seu es-
paço fisico e montam uma estrutura que
vem para ficar.

JB — Na sua opinião, os cursinhos
adestram o candidato para o vestibular
ou preparam-no para o grau superior dc
ensino?

Nótrica — A atividade do curso pré-
vestibular tornou-se, no nosso entender,
parte integrante do processo de ensino
do segundo grau. Não se pode falar em
adestramento, pois as provas estão ela-
boradas de tal maneira que o candidato
apenas adestrado jamais conseguiria su-
cesso. As provas dc Química da Comcitec
c da Combimed comprovam o que afir-
mámos.

Dc Vries — Os adversários inventa-
ram a expressão adestrar no intuito dc
nos menosprezar, de diminuir o traba-
lho diário, paciente, metódico, de arte-
sanato dos cursos vestibulares. No ini-
cio do ano recebemos alunos desabitua-
dos ao estudo, que nunca viram deter-
minadas matérias ou viram mal. Reali-
zamos uma tarefa de missionários. Que
fazem nossos inimigos? Dizem que ades-
tramos. Se a universidade prosseguisse
no nosso ritmo, formaria bons técnicos,
melhorando nossa posição em relação a
outros paises.

Menezes — Os bons cursos preparam
o candidato realmente, não só para o
vestibular como também para o grau
superior de ensino, através de uma só-
lida base.

Uma dessas comissões periódicas do
Ministério da Fazenda alienou em 1971
documentos da Alfândega da Bahia como
inúteis, e que só foram salvos pela inter-
venção de um enviado do Arquivo Na-
[cional. Ele os incorporou ao acervo do
Arquivo Estadual da Bahia. Outra comis-
são procedeu ao descarte de documentos
que foram salvos pelo prof. Guy de Ho-
landa. Este, por mero acaso, soube do fa-
lo, quando dava um curso em Goiás,
onde a comissão trabalhava, em fins de
1971.
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mi Completo - Moderno - Eficiente. Do Jardim da Infância à Faculdade.
17 Cursos Profissionalizantes do 2.0 Grau-Vesilbulares com o A. D. N.

ü 1 MATRÍCULAS ABERTAS - INÍCIO DAS AULAS. DIA 11 DE FEVEREIRO
TODOS OS CURSOS PELA MANHA, À TARDE E Á NOITE.
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Instituto
de Educação

Terminam dia 31 as ins-
cricões para o Curso dc For-
mação de Professores de En-
sino de l.° Grau (antigo
Curso Normal) do Instituto
de Educação, na Rua Mariz
e Barros, 273, que oferece
364 vagas. As inscrições são
feitas no horário das 12 às
1G horas.

Os candidatos devem
apresentar certidão de re-
gislro civil de nascimento ou
de casamento, que compro-
ve idade inferior a 27 anos
na data . do encerramento
das inscrições, prova de con-
clusão dos estudos de 1.°
Grau, com endereço, nome
do estabelecimento e data
dc conclusão do curso, três
fotos 3x4 c contribuição de
CrS 30,00 para o Departa-
mento dc Ensino dc 2."
Grau.

•JB — A sobrevivência dos cursinhos
não estaria ameaçada, a longo prazo,
pela evolução da política educacional
para o ensino superior?

Nótrica — Os cursos que não apli-
carem uma dinâmica de trabalho com-
pativel com o atual espirito imprimido
pelo Governo estão condenados a uma
recusa pela sociedade. Quanto às carac-
teristicas de terminalidade do segundo
grau profissionalizante, não considero
que este fator tenha peso, pois, em úl-
tima análise, é o aluno que decidirá se
pretende ou não prosseguir na área uni-
versitária. Na Guanabara, a profissiona-
Iização de segundo grau não será absor-
«ida pela sociedade coom etapa termi-
nal de estudo. O número crescente dc
candidatos às universidades endossa esta
afirmação.

De Vries —¦ Para acabar com os cur-
sinhos só um decreto especifico. Os cur-
sos sobrevivem pela sua grande capa-
cidade de adaptação. Basta que a regra
seja estabelecida na época própria e os
cursos se adaptam. Quanto à termina-
lidade, como falar dela se foram decre-
tados abonos para os técnicos e auxi-
liares técnicos? Os exames supletivos se
encarregam de desequilibrar qualquer
tentativa de nivelamento.

Menezes — De forma alguma. Os
jovens não vão aceitar o profissionali-
zante com caráter de terminalidade por
duas razões: 1) se a própria lei preten-

de que" sejam concedidos créditos a quem
tem profissionalizante, isto é um grande
estimulo para que o aluno tente o ves-
tibular; 2) enquanto não houver uma
melhoria salarial para os profissionais
dc nível médio, todos aqueles que estão
nesta faixa tentarão curso superior. A
sociedade de consumo é um fato, as
pressões para ter televisão, carro, são
óbvias e muito fortes. O funil será cada
vez maior.

,IB — Os cursinhos vêm aprovei-
tando, como professores, ex-alunos que
tiveram sucesso excepcional em vestibu-
lares passados. Isso não contribuiria
para diminuir ainda mais o nivel do
ensino?

uii

Nótrica — Nosso grupo tem seu cor-
po docente constituído de professores dl-,
plomados, com larga experiência. Nao
impede que universitários com o dom da
comunicação e excelentes conhecimentos
da matéria possam ser bons professores,
se forem orientados por profissionais iSc
fato e se integrarem nesta equipe.

De Vries — Os professores dos cur-
sinhos são registrados na Secretaria de
Educação. Alguns de nossos professores
são ex-alunos, porém cursaram faculda-
des de Educação.

Menezes — Nós entendemos que o
magistério só deve ser exercido em nivel
profissional. Nenhum acadêmico pode
desempenhar a função de médico, as-
sim nenhum acadêmico pode desempe-
nhar a função de professor no sentido
lato da palavra.

JB — A técnica utilizada nos vesti-
bula res. dc perguntas objetivas, é uma
solução de facilidade ou c uma solução
de verdade, que verifica de fato os cò-
nhecimentos do vcstibulando?

Nótrica — É claro que, sendo o vestir
bular um sistema de massa, o único pro-
cesso de correção honesto e eficiente ,é.
mesmo o de computação. Em algumas
disciplina, como Português, nem sempre,
a objetividade é atingida, mas, em face
dos problemas técnicos das vantagens da
correção por computação, devemos con-.
siderar plenamente válido o sistema ado-
tado.

De Vries — O grande número de.
candidatos exigiu a computação na cor-
reção. As perguntas são inteligentes e de
modo algum a múltipla escolha pode ser
apresentada como condicionadora. Sendo
bem usada, é apenas uma técnica de.
aferição. "•

Menezes — _ praticamente a única
solução. Só através de computador po-
de-se corrigir 66 048 provas. Não é a me-
lhor forma de verificação de aprendiza-
gem, mas é a única exeqüível.

JB — O.ual a vantagem que os cur-
sinhos levam sobre o ensino de segundo
grau?

Nótrica — O curso leva vantagens'
fundamentalmente, porque tem suas tur-"
mas por alunos que possuem um objetivo^
comum e bem definido. O processo com-"
petitivo do concurso e a concorrência en-
tre os cursos honestos promovem estimu-J
lo nos professores e, ano a ano, a insti-
tuição pré-vestibular oferece aos seus
alunos novos métodos, novos recursos,
novos equipamentos.

De Vries — A vantagem que levamos'
é nossa dedicação, capacidade de traba-
lho e eficiência. Ninguém pode se aco'V.
modar. Professor não dá aula sentado. O
aluno sente que está numa competição:;
Em colégio isso não é possível pois ele
já se habituou a certas normas.

Menezes — Os cursos vestibulares
têm um know-how próprio, apresentam
uma infra-estrutura especifica. Existe
um hiato entre o segundo grau e a uni-^
versidade, em termos de necessidade dè'
conhecimentos e esta é a principal fun-
ção dos cursos.

fê

CURSO PREMIUM
VESTIBULAR

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.
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Informe JB
Aos quase Ministros

Diz Pacheco, o jornalista: 
"Em

política, ser lógico é ser profeta. Apli-
quem-se certos princípios a certos fa-
tos e a conseqüência é sempre a mes-
ma. Mas é mister que haja os fatos
e os princípios."

ooo

Interrompe o candidato: "Mas o
senhor os aplicou?" E informa Pa-
checo: "Apliquei sim, senhor. E advi-
nhei. Leia o meu quinto artigo e vera
com que certeza matemática pintei a
situação atual. Ah, ia me esqueceu-
do. Receba Vossa Excelência meus
cumprimentos."

ooo

Pouco depois a casa do cândida-
lo foi invadida por velhos c novos
amigos, entre os quais o inventor de
uma máquina para descascar café.
Todos louvaram as virtudes ão futu-
ro ministro até que se soube que nao
fora escolhido para coisa alguma c,
portanto, sua casa esvaziou-se em
poucos minutos.

ooo

Esta cena ocorreu no Rio de Ja-
neiro em 1S63, quando um grupo dc
amadores levou a peça Quase Minis-
tro, de autoria do jovem escritor Ma-
chada de Assis.

dar as relações Brasil-Chile de 1964 a
68, era um militante ativo da coliga-
ção antlallendlsta.

Sua esposa, Luz, mantém uma bou-
ílçite em Santiago e cinco das suas fl-
lhas, que no Rio começaram a desen-
volver suas aptidões musicais, forma-
ram um conjunto ao qual deram o
nome de Alvorada, que vem se apre-
sentando com sucesso na televisão.

Apesar dc seu antlallendlsmo,
Hector Corrêa, um político conserva-
dor e um católico militante, continua
vivendo cavalheirescamente com os
honorários de sua banca de advogado,
sem qualquer açodo para voltar à po-
lítica ou a algo de parecido.

Uma economia de
desperdício

Os técnicos da Associação Paulis-
ta de Papel e Celulose Informam: "Pa-

pel não é lixo. Pode ser reaproveltado."
E oferecem uma estatística compara-
tiva: no Brasil, o reaproveitamento dc
papel é de 25% para cada milhão de
toneladas, enquanto nos países desen-
volvidos a reciclagem oscila de 35 a
62%.

Previsão salarial

Nos últimos 10 anos o percentual
de aumento utilizado para corrigir o
desconto dos dependentes no* imposto
de renda, fixado em janeiro, sempre
foi igual ao indice de aumento do sa-
lário mínimo, que é divulgado em
abril.

///

A menos que essa coincidência —
ou tradição — venha a ser rompida,
o aumento do salário mínimo deverá
ser de 11%.

Praias de papel
Técnicos do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária co-
mfcearão a verificar nestes dias as es-
crituras de terras existentes nos car-
tórios de Angra dos Reis. A conferên-
cia e microfilmagem deverá acompa-
nhar os desdobramentos das proprie-
dades desde o tempo das sesmarias.

III

Um trabalho semelhante serviu
para despoluir as terras de Parati, in-
testadas de documentos duvidosos. De-
pois de Angra, o INCRA continuará
a percorrer a zona fértil da Rio—San-
tos, marchando sobre Ubatuba, Cara-
guatatuba e Santos.

III
Essa verificação do cadastramen-

to de terras supervalorizadas servirá
para garantir as transações que vêm
sendo realizadas na área, pois se todas
as velhas escrituras tivessem fé abso-
luta, seria possível que o litoral da
Rio—Santos tivesse uma extensão car-
torial maior que toda a costa brasi-
leira.

Uni cavalheiro

Durante os três anos de Governo
de Salvador Allende, o ex-Embaixa-
dor chileno no Brasil, Hector Corrêa
Letelier, chegou a pensar seriamente
na chegada de um dia em que só lhe
restaria o exílio e, segundo informou
a um amigo, estava disposto a mu-
dar-se para o Rio.

O ex-Embaixador, a quem inú-
meras pessoas -devem a proteção do
asilo e os dois paises devem uma ex-
cepcional ação diplomática, desfazen-
do as intrigas que procuravam enre-

Numa época de crise de papel, ati-
rar jornais e caixas de papelão velho
no lixo é uma forma indireta de pôr
fogo em dinheiro.

História do Brasil
Continuam aparecendo livros im-

portantes a respeito da História do
Brasil. Infelizmente, estão em inglês.
Só a Universidade da Califórnia anun-
cia mais três.

O primeiro é um estudo sobre o
tráfico negrelro, Protesto e Resistên-
cia em Angola e no Brasil, preparado
pelo professor Ronald Chilcote. O se-
gundo, de Dauril Aldem, chama-se
Raízes Coloniais do Brasil Moderno.

O mais interessante parece ser o
Estudo sobre a Escravidão no Brasil,
do professor Robert Conrad, da Uni-
versldade do Illinois. Entre outras re-
velações, ele Indica que de 1 milhão e
meio de escravos existentes no pais em
1872, só 1500 sabiam ler. Nos últimos
100 anos, como se vê, a situação me-
lhorou.

Um Chanceler difícil

Tudo indica que enquanto alguns
Ministérios estão podendo ser preen-
chidos com relativa facilidade — ape-
sar de não se poder garantir nomes
nem funções — o Itamarati está se re-
velando uma Pasta pesada e difícil de
ser aberta.

Nos quadros da carreira, há no-
mes suficientes para vários mandatos
presidenciais e nas últimas semanas
vários prováveis estiveram em Brasília
fazendo consultas ou gozando férias.
Aos poucos, retornaram a seus postos,
conforme farto registro da imprensa.

Nejiócio da China

Margot Fonteyn embarca hoje
para o Chile. Vai responder ao convite
do Governo de Santiago que lhe ofe-
rece o lugar de consultora artística de
arte da dança no pais.

Recentemente, a famosa bailarina
vendeu ao Governo do Panamá todas
as roupas e cenários dos quatro atos
do Lago dos Cisnes encenados pelo
Royaf Ballet. O material, de primeira
qualidade, custou ao Governo uma pe-
chincha.

Lance-livre
O Coronel Gustavo de Moraes Rego

viaja na próxima quarta-feira para Por-
to Alegre. Vai preparar a última viagem
de estudos do General Ernesto Geisel ft
um Estado brasileiro.

Estréia esta semana, em Salvador, a
peça de Vinícius de Moraes As Feras.

No Rio, o ex-Ministro do Interior do
Governo Castelo Branco, Sr. João Gon-
çalves de Oliveira.

Começará, no próximo dia 13, numa.
praia do Estado do Bio, a filmagem de
Uma Tarde. Outra Tarde, romance de .lo-
sué Montello.

O Ministro Bilac Pinto, preparando-se
para uma viagem ao Paraná, De lá segue
direto para Brasília, pois os trabalhos do
Supremo começam dia 6.

O General Antônio Luís de Barros
Nunes está fazendo um levantamento mi-
nucloso sobre a situação do esporte no
país.

O Maranhão já está preparado para
aproveitar o minério da Serra dos Cara-
jás: acaba de ser constituída a Compa-
nhia Docas do Maranhão, que vai admi-
nistrar o Porto de Itaqui.

A Livraria Leonardo da Vitiei in-.ni-
jurando suas novas instalações: Hua
Melvin Jones. Lá, os clientes do crediário
de D. Vanna, cujas fichas incendiaram-se
em dezembro, poderão saldar suas obriga-
ções.

O cinqüentenário de Jenner será co-
memorado com três retrospectivas: nos
MAM do Rio, Salvador e Sáo Paulo.

A Banda de Ipanema sairá este ano
pelo décimo ano consecutivo. Já confir-
mar.int suas presenças, na sexta-feira que
antecede o Carnaval: Clementina de Je-
sus, Cartola, Nelson Cavaquinho, Elizete
Cardoso, Jorge Ben, Ismael Silva, Chico
Buarque, Clara Nunes e Grande Otelo.

O acadêmico Cândido Mota Filho re-
velando, agora, uma série de pinturas que
vinha fazendo lia anos.

O cx-Ministro Carlos Medeiros da Sil-
va, cm Petrópolis, conjluindo a leitura da
biografia de Getúlio Vargas escrita pelo
filho do Secretário de Estado John Foster
Dulles.

Oito músicos, selecionados em univer-
sidades norte-americanas, vão dar um
curso profissionalizante para músicos em
Pernambuco. E' promoção da Escola de
Belas-Artes da Universidade Federal de
Pernambuco.

• O sinal da Praça XV, onde o tráfego
está sobrecarregado com o fechamento da
Avenida Antônio Carlos, contínua a ofe-
recer apenas 20 segundos para a traves-
sia dos pedestres. Com esse tempo, o mais
seguro é atravessar de táxi as quatro pis-
tas,

Sérgio Mendes retornou ontem para
os Estados Unidos. Levou uma agenda
cheia e a promessa de estudar uma apre-
sentação no Brasil ainda este ano.

O ex-Senador Vitorlno Freire apostou
mil cruzeiros com o Sr. Oscar Dias Corrêa:
ele garante que o Governador Rondon
Pacheco não terá um mandato dc cinco
anos.

Em abril, o' Ministério dos Transpor-
tes vai inaugurar o mais moderno porto
salineiro do pais, em Areia Branca. Foi
construído no litoral do Rio Grande do
Norte, numa Ilha artificial. ¦

• A televisão alemã fazendo um do-
cumentário sobre a vida e a obra do es-
critor Jorge Amado.

O Ministério da Saúde inicia no pró-
ximo dia 31 as obras dc construção do
Instituto Nacional de Epidemiologla, na
cidade satélite de Gama.

O General Marinho Luta:, ouja fazen-
da exemplarmente administrada o Gene-
ral Ernesto Geisel visitou em Mato Gros-
so, foi colega de turma dos Marechais
Humberto Castelo Branco e Ademar dc
Queiroz.

REPELENTE
ELETRÔNICO

(CONTRA MOSQUITOS)

de fabricação

japonesa, que
manda para

"china" 
qualquer

mosquito.

Foi aperfeiçoado dopoii de profundas pesquisas realizadas

com insetos por uma couipe de biólogos americanos. E o

primeiro instrumento eletrônico do seu gênero operado a pilh.i.

Emite ondas sonoras intoleráveis para os mosquitos, afugen-

l.ndo-os rapidamente. Sua extraordinária eficiência laz com

que milhões dc europeus e americanos o usem regular-

mente. O aparelho ò operado por um única chove, é portátil

e pode ser colocado no chão oü sobre uma mesa. Eficiente

tanto interno como externamente, protege os amantes do

ar livre, pescadores, campistas, no lar, etc, em qualquer

lugar evitando as possibilidades dc infecções transmitidas

por mosquitos. Menor que um maço de cigarros, cabendo

facilmente na palma da mão.

Lançamento Exclusivo da CAMPESCA
Cr$ 90,00
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Festival de Inverno vai ser Lima elogia
em 22 cidades com vagas e o cinema cie
taxa de inscrição reduzidas brasileiros

Belo Horizonte (Sucursal) - O 8* Festival de
Inverno, em Ouro Preto e outras 21 cidades minei-
ras, entre 30 de junho e 28 de julho, terá suas vagas
reduzidas para quase a metade (de 580 para 300),
segundo informou a Universidade Federal de Minas
Gerais. .

A taxa de inscrição foi também reduzida de
Cr$ 450,00 para Cr$ 100,00, não tendo maiso aluno
direito à alimentação. Em Ouro Preto serão dados
cursos nas áreas de Artes Plásticas (90 vagas), Mu-
sica (90 vagas), Teatro (25), Dança (15), Literatu-
ra (30), Arquitetura (25) e Cultura Artística Brasi-
leira (25).

A cjaump.
Av. Princesa Isabel, 236-A

ao lado do Teatro Princesa Isabel

abreu A MARCA DAS VIAGENS
INESQUECÍVEIS

NAVIO FUNCHAL
BRASIL-PORTUGAL

PARTIDA DO RIO - 4/3/74

ITINERÁRIO: RIO - SALVADOR -
RECIFE - MADEIRA - LISBOA

VÁRIOS PASSEIOS
EM TERRA DURANTE AS ESCALAS

O PROGRAMA

Além dos cursos em Ouro
Preto e dos programas em
outras cidades — Belo Ho-
rizonte, Caeté, Cataguazes,
Conceição do Mato Dentro,
Congonhas, D i a m a n tina,
Itabira, Juiz de Fora, La-
vras, Mariana, Minas No-
vas, Paracatu, Raposos, Sa-
taará, Santa Bárbara, San-
ta Luzia, Santos Dumont,
São João Del Rei, Serro, Sc-
te Lagoas e Tiradentes —
O Festival de Inverno deíi-
niu uma série de promo-
ções especiais.

Entre elas, o lançamento
do sexto número da Revista
Barroco, a única especiali-
zada no assunto em todo o
mundo, a realização em
Lavras do III Encontro de
Museus Mineiros e, em Dia-
mantlna, do II Encontro de
Educação Artística. Em São
João Del Rei deverá ser fei-
to o II Seminário sobre
Teatro e o Festival Brasilei-
ro de Teatro Amador.

Para comemorar o 15.°
aniversário do Ars Nova
(coral da UFMG), está sen-
do organizado um festival
de corais, com participação
de grupos do país e alguns
do exterior. Deverá ser rea-
lizado ainda um festival de
dança. ' -

Com duração de uma se-
mana, estão previstos cursos
volantes de arte, sobre os
temas Introdução ao Estu-
do da Arte, Artes Plásticas,
Arte Barroca, Literatura,
Música, Dança, Cinema,
Teatro, Folclore e Arte Po-
pular, Música Popular, Ar-
quitetura Barroca, Cultura
Brasileira e Cultura Minei-
ra.

O 8.° Festival terá como
tema 300 Anos do Ciclo do
Ouro e do Diamante, em
comemoração do 300.° ani-
versàrio da primeira expe-
dição de Fernão Dias Pais
Leme por terras mineiras,
iniciada em 21 de julho de
1674. Serão comemorados
também os 200 anos do Co-
légio do Caraça.

Petrópolis tem verão
de concerto e recital

EUROPA MARAVILHOSA
INICIO EM LISBOA À CHEGADA
DO NAVIO FUNCHAL DIA 16/03

37 DIAS - 10 PAÍSES

PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA
ITÁLIA-ÁUSTRIA

SUIÇA - ALEMANHA - HOLANDA
BÉLGICA - INGLATERRA

Niterói (Sucursall — A
Abrate — Cultura Artística
de Petrópolis inicia dia 2
de fevereiro o 3.° Festival
de Verão da cidade, com
programa que prevê reci-
tais, concertos, palestras e
seminários sobre arte, todos
com entrada franqueada ao
público.

O programa será aberto
com um recital do pianista
Artur Brasil. No dia 3 ha-
verá concerto do Conjunto
Música Antiga, do Serviço
de Radiodifusão Educativa
(Ministério da Educação e
Cultura). Para o dia 4 está
prevista apresentação do
barítono Belchior dos San-
tos e do pianista Arnaldo
Rebelo.

GRANDES DESCONTOS
BAIXA ESTAÇÃO - PLANO FAMILIAR - MENORES

OS MELHORES E MAIS AMPLOS FINANCIAMENTOS

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU:

O FESTIVAL

O Festival de Verão irá
até 17 de fevereiro, com re-
citai da pianista Miriam
Ramos, noite da canção
brasileira, concerto do quin-
teto de Sopros da Rádio

MEC, recital de canto da
professora Maria Aguiar,
palestra de Eurico Nogueira
França sobre Heitor Villa-
Lobos, concerto de canto
pelos sopranos limara Tei-
xeira e Diva Mendes, pa-
lestra da professora Alda
Caminha sobre Busoni, con-
certo do Madrtgal Ars Go-
thica, sob a regência do pro-
fessor Paulo Brand.

E ainda recital da pianis-
ta Lenice Rodrigues, con-
certo de canto e piano, se-
mlnário sobre música con-
temporanea dirigido pelo
maestro Ricardo Tacuchian,
concerto de violino e piano
com Stanislaw Smilgin e
Ilze Trindade, recital da
pianista Vitalina Vital Bra-
sil, palestra da professora
Hebe Machado Brasil sobre
Debussy, recital do tenor
Paulo Barcelos e recital da
pianista Edite Bulhões.

Todas as apresentações
serão na sede da Abrate, na
Rua Doutor Sá Earp, 280.
Petrópolis.

Lima (ANSA-JB) — A lm-
prensa peruana recebeu com
aplausos, apesar da ausên-
cia de nomes consagrados
como Joaquim Pedro de An-
drade, Gláuber Rocha e Rui
Guerra, a Semana do Cine-
nia Brasileiro, encerrada
com a exibição de oito fil-
mes.

Ela foi limitada mas
serviu para se apreciar ao
menos certo setor do cine-
ma que se realiza' atual-
mente no Brasil — afirma
o crítico Francisco José
Lombardi no jornal El Cor-
reo.

A Culpa, de Domingos de
Oliveira, foi o filme prefe-
rido de Lombardi por "sua
excepcional fotografia e
original planificação." Em
segundo lugar o critico des-
tacou, "pelo tratamento do-
eumental muito rico", Como
era Gostoso Meu Francês,
de Nelson Pereira dos San-
tos. O longa-metragem do
estreante Antônio Calmon

Capitão Bandeira — foi
satidado como "filme criti-
co, aberto, apocalíptico, no-
tadamente moderno."

Colônia de
férias faz
nova etapa

Niterói (Sucursal). — O
Departamento de Educação
Física do Estado do Rio co-
meca a promover hoje, no
Ginásio Caio Martins, a ser
gunda etapa de sua colônia
de férias, com a participa-
ção de meninos e meninas
de três a 15 anos.

Quem quiser, participar
ainda poderá fazer inseri-
cão, porque o Departamen-
to vai manter as inscrições
abertas durante a primeira
semana da colônia, medi-
ante pagamento da taxa dc
CrS 30,00. O número de par-
ticipantes não pode exce-
der a 2 mil.

A colônia de férias do
Caio Martins é promovida
há quase 30 anos e só cri-1
ancas sem problemas de
saúde podem participar.
Para se inscrever elas têm
de apresentar atestado mé-

. dico e dois retratos.
A segunda etapa vai reu-

.nir 18-turmas de crianças,
como na primeira, que ter-
minou sexta-feira com 1 500
participantes. Será realiza-
da em dois turnos diários
— das 8 às llh 30m e das 14
às 17h 30m — até 22 de fe-
vereiro.

ABREUTUR
Rio de Janeiro: Rita méxico, 21A - Lo-

ja - Tel.: 232-2500 - Embratur 168

(GB 68) - Cai. "Á" São Paulo: Av. São

João, 665 - Loja - Tels.: 35-5176 -

34-7823 - 36-4302 - 35-8522 -^

36-8303 e 34-2152 - Embratur 132>

(SP 67) -,Cat. *;A".

Encontro de folclore
se encerra com samba

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS

SÃO JUDAS TADEU
1 

Aut. Parecer n.° 2.164 de 7-11-73 (C.F.E.)
Cursos: Pedagogia e

f Port. Inglês
Letras \ Port. Literatura

{ Port. Francês
236 vagas

Vestibular elassifleatório: 2-2-74
INSCRIÇÕES ABERTAS

Rua Clarimundo de Melo, 79 - Tel. 229-5.(85

I—

Brasília (Sucursal) —

Após 11 dias de exposições,
mesas-redondas e apresen-
tações de grupos folclóri-
cos, encerrou-se ontem, no
Ginásio de Esportes, a Fes-
ta Nacional do Folclore,
com a presença do Presi-
dente Mediei e a exibição
do bumba-meu-boi (Mara-
nhão), do Centro de Tradi-
ções Gaúchas, de quatro es-
colas dc samba do Rio e de
um grupo folclórico do Pa-
raguai.

Os brasilienses viram e

aplaudiram Zequinha, o
maior mestre-sala da Im-
pério Serrano; Irene, a
porta-bandeira da Portela;
Pele, considerada a maior
passista do Rio de Janeiro;
Isabel Valença, a Chica da
Silva do Salgueiro, e uma
seleção dos melhores rit-
mistas de cada escola de
samba.

Foram também e ncerra-
das ai Exposição de Artes
Técnicas e Populares, o VII
Congresso Brasileiro de Foi-
clore e o X Festival Folcló-
rico do Distrito Federal.

Por uma questão de economia,
Mr. Paul Getty nunca comprou
uma T Vem cores. Sempre alugou.

Ninguém se transforma no homem mais rico do
Mundo por acaso.

Ê preciso saber usar o dinheiro. Inclusive
rias coisas boas da vida.

Mr. Paul Getty bem que podia comprar
uma TV em cores para o seu castelo em
Sutton Place, na Inglaterra. Mas ele prefere
ter uma TV em cores, sem comprar.
É mais barato, muito mais inteligente
e, também, mais cômodo.

A COLORTEL trabalha
exatamente para as pessoas que
pensam - e agem - como o homem
mais rico do Mundo. A COLORTEL
aluga.

Na COLORTEL uma TV em
cores custa mais barato.
Nada de juros. Nada de empatar
capital. Em caso de enguiço, a
COLORTEL paga o conserto
e ainda empresta outro
aparelho. Na hora. Você não
perde o seu programa.

E todo ano ò aparelho é trocado
por um novlnho em folha; Nada
de modelos obsoletos, fora de moda.

Mas, se depois de todas essas
vantagens você resolver comprar o •

televisor, a COLORTEL vende.
E considera como parte do pagamento
tudo que foi pago como aluguel.

Faça exatamente como o homem mais rico
do Mundo: pague mais barato pelo seu prazer.

Nào deixe a sua família esperando. Ligue para
266-1569 ou 266-1591. A instalação é Imediata.

OLORTEL
COLORTEL SA

Sistemas Eletrônicos
Rua Mona Barreto, 165 - Botafogo

tel. 266-1569 • 266-1591

Criança ganhará
centro tle lazer

São Paulo (Sucursal) —
Uma praça com muito ver-
de e todos os equipamentos
para distração e lazer, será
construída no Centro da ci-
dade. O Centro dc Convi-
vivência da Criança, que
ocupará a área onde se lo-
calizava o Teatro Leopoldo
Fróis, é resultado da politi-
ca de integração entre a
iniciativa privada e a ad-
ministração municipal.

Projetado pelos técnicos
da Prefeitura, que pretende
implantar 100 outros até
julho, o Centro será exe-
cutado de graça pela Enge-
ral — Engenharia e Obras
S/A.
OS BRINQUEDOS

A praça, entre as Ruas
Major Sertório, Doutor Vi-
Ia Nova, General Jardim e
Cesário Mota Filho, antes
abrigava entre suas írondo-
sas árvores um velho tea-
tro. A Prefeitura resolveu
demolir o prédio e construir
o Centro de Convivência da
Criança, ao mesmo tempo
em que aumenta a área ver- .
cie.

Em 3 100 metros quadra-
dos será construído peque-
no teatro de arena para cs-
petáculos infantis, setores
para bicicletas e outros
brinquedos, play-
groimd bancos e tanques de
areia. Gramados bem trata-
dos completarão o conjunto,
do qual faz parte a Btblio-
teca Infantil instalada há
anos no local. O bairro on-
de será construído o Cen-
tro é densamente povoado.
OS MINIBOSQUES

Jardinelros da Prefeitura
conseguiram estabelecer um
recorde de plantio de árvo-
res: plantaram mais de 2 600
mudas de diversas espécies
em menos de 5(5 horas de
trabalho. As mudas foram
plantadas nos três primei-
ros mlnibosques da série de
53 que serão implantados
em diversos bairros até o
fim do ano.

Os três primeiros foram
implantados nos bairros da
Mooca, Granja Julicta e
Jardim da Saúde. Inicial-
mente previa-se o plantio
de 2 300 mudas, que dentro
de dois anos serão árvores
crescidas, mas os 36 370 me-
tros quadrados de áreas a
serem implantados compor-
taram o plantio de mais de
2 600 mudas.
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 1973

DÉBITO CRÉDITO

J - DESPESAS OPERACIONAIS

¦:' Juros, comissões e correção monetária ; -

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pessoal impostos e taxas, material de expediente, aluguéis, conser-
vação de imóveis, comunicações, fiscalização, fretes, locação, ma-
nutenção e outras

III - PERDAS DIVERSAS E AMORTIZAÇÕES 

IV - PROVISÕES

Para acorrer a encargos operacionais e administrativos

- REFORÇOS

Artigo 37 dos Estatutos 

VI * DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

Fundo de Reserva, cota 10%  • • %$$&&
Fundo de Reserva de risco em operações de cambio WM^&
Dividendo*. w.-UU.uuu.uu
Percentagem da Diretoria 3ag 

_«543 55Fundo de Previsão 3B9.342..4_,_-

259.559.630,90

1.854.367.449,55

169.769.713,36

806.451.746,51

400.000.000,00

- RENDAS OPERACIONAIS

Juros, comissões, tarifas sobre serviços e outras rendas operacionais

II - OUTRAS RENDAS  

III - LUCROS DIVERSOS .
Recuperação de créditos compensados, transações e reaiustes patn-
moniais e outros

3.882.079.358,59

126.483.515,86

137.649.215,52

656.863.549,65

4.147.012.089,97
4.147.012.089,97

BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Da Direção Geral e agências no País

ATIVO

DISPONÍVEL 

REALIZÁVEL

Empréstimos

Da Carteira de Crédito Gera. ^jg&jjg
Da Carteira de Crédito Rural 18.8 7.800.878,30
Da Carteira de Comércio Exterior í'.li nilln? nR
Da Carteira de Câmbio 1.241.094.307,06,

Outros Créditos

Departamentos e Correspondentes no Exterior -

em moedas estrangeiras IS i«w M7 47
Outras contas vinculadas a câmbio •••*••_•_•"__ °*ntóIS'Si'70
Aplicações do Programa de Formação do PASEP 4.099.95/.938,70
Outras contas • • 

359.409.862,52

PASSIVO

44.280.641.424,17

Valores e Bens

IMOBILIZADO 

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

12'.790'.240'.672,53 30.974.651.728,78

2.339.259.306,27

1.259.912.200,70

68.538,93

...; 22.163.876.234,95

NÃO EXIGIVEL
ranita, . 2.880.000.000,00
Reservas' e Fundos ;.,'..'.  4.251.255.529,91

EXIGIVEL

?enósitos 33.478.373.887,19ES exjbiblíldid-s gS
Obrigações (especiais) 13.676.583.491,14

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

. ..aví*?

7.131.255.529,91

67,590.634.937,94

4.492.052.593,52

22.163.876.234,95

101.377.819 296,32
101.377.819.296,32

BALANÇO CONSOLIDADO E CONDENSADO - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS E NO EXTERIOR

(812 agências no País e 14 no exterior)

A T IV O

4.220.425.343,55
DISPONIBILIDADES

EMPRÉSTIMOS E OUTRAS OPERAÇÕES ATIVAS . .* '• - 91 •898'651 "162'44

TÍTULOS MOBILIÁRIOS

IMOBILIZADO '¦'.'

OUTRAS CONTAS  •

PASSIVO

1.762.639.155,52

1.805.450.796,94

3.086.723.112,96

102.773.889.571,41

CAPITAL

RESERVAS 

DEPÓSITOS
À vista 
A prazo

OPERAÇÕES PASSIVAS

RECURSOS PARA REFINANCIAMENTO

OUTRAS EXIGIBIUDADES ....

RESULTADO PENDENTE

2.880.000.000,00

4.251,255.529,91

40,081.938.935,48
27.111.548.858,00 67.193.487,793,48

4.832.150.669,22

15.603.087.376,95

3.521.855.608,33

4.492.052.593,52

102.773.889.571,41
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Papa elege
santa freira
espanhola

Cidade do Vaticano (AP-
JB) — O Papa Paulo VI
proclamou ontem a canonl-'
zação de uma freira espa-
nhola do século XIX, bea-
tlflcada em 1950: Sóror Te-
resa Jornet e Ibars, funda-
dora da Ordem das Irmã-
zinhas dos Pobres e dos An-
clões, nascida em 1843 em
Aytona, no Nordeste da Es-
panha.

O Sumo Pontífice subli-
nhou a nacionalidade espa-
nhola da nova santa, de-
clarando: "Não desejamos
calar o desejo de que a Es-
panha possa sempre en-
contrar na fidelidade às
suas tradições religiosas e
históricas a fonte de plena
e magnífica expressão pa-
ra sua livre e orgânica uni-
dade interior e para seu
renovado impulso no cum-
primento dos difíceis e
grandes deveres que hoje a
História propõe a toda so-
ciedade civil e progressista."

IGREJA E ESPANHA

As palavras de Paulo VI
foram interpretadas como
uma referência ao atual
confronto entre a Igreja,
mais progressista, e o Go-
verno espanhol, no que diz
respeito às relações Igreja-
Estado.

Na cerimônia de canoni-
zacão de Sóror Teresa, o Ge-
neralíssimo Francisco Fran-
co, Chefe do Estado espa-
nhol, fez-se representar pe-
lo Ministro da Agricultura,
Tomas Allune y Garcia-Bas-
ter.

Queda fere
Ministros
na Grécia

Atenas (AFP-AP-JB) —
Quatro ministros do Gabl-
nete grego ficaram feridos
ontem ao cair um andaime
de obras na igreja Thoto-
kos, num bair**o da capital
grega, quando faziam uma
inspeção, informaram on-
tem em Atenas fontes ofi-
ciais.

O Ministro do Comércio,
Ioannis Anastasoupoulos,
fraturou uma perna, en-
quanto o Ministro das Obras
Públicas, Tryfon Trian Ta-
phylakos, o Ministro dos
Transportes, Alexandre
Tzavelas, e o Ministro sem
Pasta, Ilias Ba.oiroulos, re-
ceberam ferimentos leves. A
visita era presidida pelo
Primeiro-Mlnistro Adaman-
tios Androtsopoulos, o qual
não subiu no andaime.

Francês
mata seus
4 f illios

Reims, França (AP-JB)
— Jacques Evrard, um de-
sempregado de 26 anos de
idade, assassinou ontem, a
tiros, seus quatro filhos,
com um rifle e depois ten-
tou suicidar-se com a mes-
ma arma, informou a poli-
cia local. As idades das cri-
ancas variava entre cinco
meses e sete anos.

assassino, com graves
ferimentos na cabeça, foi
levado ao hospital e a po-
licia informou que tempos
atrás ele já havia atirado e
ferido a mulher, juntamen-
te com um vizinho que ti-
nha ido socorrê-la.

Camboja
pede trégua
a Hanói

Phnom Penh, Saigon, No-
va Iorque, Washington, Pa-
ris e Londres (ANSA-UPI-
AFP-JB) — Num discurso
de comemoração de um
ano da assinatura do Açor-
do de Paris sobre a trégua
do Vietnã, o Presidente do
Camboja, Marechal Lon
Nol, solicitou o fim de toda
atividade militar norte-
vietnamita no país e a
reativação da antiga Co-
missão Internacional de
Fiscalização e Supervisão
da Trégua (CIFST).

Sábado, pelo menos 30
pessoas morreram em
Phnom Penh em conse-
quéncla de ataques comu-
nistas realizados contra a
Capital cambojana. No
Vietnã, onde segundo esta-
tistlcas 70 mil pessoas mor-
reram desde 28 de janeiro
de 1973, data da asslnatu-
ra do acordo de paz, ofi-
ciais norte-americanos des-
tacam o grande fortaleci-
mento militar do Vietnã do
Norte para possíveis ofen-
slvas em ampla escala.

Quatro jornalistas da te-
e v is ã o norte-americana

ABC, detidos sábado pela
policia do Vietnã do Sul
quando voltavam de uma
aldeia controlada pelo Go-
verno Revolucionário Provi-
sório (GRP), foram liberta-
dos ontem.

Radiofolo UPI
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Cem mil pessoas se reu-
niram em Barcelona
para expressar seu apoio
ao Governo áo Genera-
lissimo Francisco Franco,
tenâo em vista a agita-
ção áos nacionalistas
bascos e dos movimentos
de esquerda desde o
atentado contra o Pri-
meiro-Ministro Carrero
Bianco. A manifestação
foi feita no 35.° aniver-
sário da entrada de tro-
pas comandadas por
Franco em Barcelona,
onde, há poucos dias,
desconheciâos âestruí-
ram à bomba um monu-
mento aos que morreram
na guerra civil em âefesa
âa monarquia. Embora
o novo Primeiro-Minis-
tro Árias Navarro tenha
prometido fazer conces-
soes políticas, permitiu-
do inclusive, a exis-
tência ãe oposição
organizada, a agitação
na Espanha conti-
nua, assim como
os julgamentos políticos

"L'Unitá" denuncia
reuniões políticas
em quartel italiano

R o m a i ANSA-JB) —
Quartéis do Norte, Centro
e Sul da Itália foram colo-
cados em e s t a d o de aler-
ta c generais realizaram
reuniões para estudar a
situação política interna
e medidas a serem
adotadas a respeito, revelou
o jornal do Partido Comu-
nista italiano, L'Unitá. De
acordo com o II Tempo, as
medidas excepcionais de se-
guranoa foram ordenadas
somente entre forças da po-
licia e carabineiros de Ro-
ma devido a um possivel
ataque terrorista.

Um porta-voz do Ministé-
rio da Defesa classificou de"absolutamente sem funda-
mento" a noticia sobre o es-
tado de alerta em quartéis
e conferências de militares
de altas patentes. Nada de-

clarou, entretanto, a respei-
to da possibilidade de um
atentado, cuja natureza não
foi precisada, "mas que oca-
slonou a recomendação de
máxima vigilância", afirma
II Tempo.
MEDIDAS DE
EMERGÊNCIA

O diário comunista subli-
nha que em algumas regiões
militares foram adotadas
planos que se referem a me-
dldas de emergência, sendo
que generais reuniram-se
paia "fazer considerações
sobre a situação politica
tendente a ocasionar este
tipo de medida".

Conclui o L-Unità: "O mo-
vimento. dificilmente pode-
ria ser definido como ati-
vidade de rotina e exige os
necessários esclareclmen-
tos."
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Radiofoto UPI

Camboja
pede trégua
a Hanor

Phnom Penh, Saigon
(A NSA-UPI-AFP-JB) -
Num discurso dc comemo-
ração de um ano da assina-
tura do Acordo de Paris_so-
bre a trégua do Vietnã, o
Presidente do Camboja, Ma-
rechal Ldn Nol, solicitou o
fim de toda atividade mili-
tar norte-vietnamita no pais
e a reativação da antiga
Comissão Internacional de
Fiscalização e Supervisão
da Trégua (CIFST).

Phnom Penh vem sendo
submetida; há três dias, a
violentos ataques rebeldes,
que. segundo cifras oficiais
incompletas, já provocaram
.OO mortes e ferimentos em
100 pessoas. Dez mil mora-
;lores dos bairros periférl-
cos, onde se localizam 500
mil refugiados, ficaram de-
sabrigados e se dirigiram
para o centro da Capital.

'IETNA

No Vietnã, onde segundo
statisticas 70 mil pessoas

morreram desde 28 de janei-
ro de 1973, data da assina-
tura do acordo de paz, ofi-
_iais norte-americanos des-
tacam o grande fortaleci-
mento militar do Vietnã do
Morte para possíveis ofen-
ivas em ampla escala.
Quatro jornalistas da te-

e v is ã o norte-americana
\BC, detidos sábado pela
policia do Vietnã do Sul
quando voltavam de uma
,\ldeia controlada pelo Go-
verno Revolucionário Provi-
;ório (GRP), foram liberta-
los ontem.

Senadores
fazem apelo
i Nixon

Nova Iorque ÍAFP-JB) —
.s Senadores norte-ameri-
*anos Edward Brooke, re-
.ublicano. e Clairbone Psll,

lemocrata, disseram ontem
que seria melhor para Nl-
•con renunciar antes de ver
i Congresso destitui-lo.

Os dois senadores, que fa-' aram num programa de
televisão em New Bed-
Cord, Massachusetts. disse-
ram que "a não ser que o
Presidente tenha documen-
tos que provem a sua ino-
cència, é preferível que rc-
núricie." Outro Senador de-
mocrata, F. Borico, decla-
rou que a população norte-
americana "dará um suspi-
•o de alívio quando Nixon
leixar a Presidência."

Papa elege
santa freira
spanliola
Cidade tio Vaticano (AP-

Bj — O Papa Paulo VI
uoclamou ontem a canoni-
ação de uma freira espa-
íhola do século XIX, bea-
tificada em 1950: Sóror Te-
i esa Jornet e Ibars, funda-
•tora da Ordem das Irmã-
inhas dos Pobres e dos An-
iões, nascida em 1843 em
.ytona, no Nordeste da Es-
.anha.

O Sumo Pontifica subli-
íhou a nacionalidade espa-
íhola da nova santa, de-
¦larando: "Não desejamos
•alar o desejo de que a Es-
.anha possa sempre en-
¦ontrar na fidelidade às
suas tradições religiosas e
.íistóricas a fonte de plena
> magnífica expressão pa-
a sua livre c orgânica uni-
iade interior e para seu
renovado impulso no cum-
primento dos difíceis e
grandes deveres que hoje a
História propõe a toda so-
¦iedade civil e progressista."

Queda fere
Ministros
ia Grécia
Atenas I AFP-AP-JB) —

.uatVo ministros do Gabl-
aete grego ficaram feridos
ontem ao cair um andaime
de obras na igreja Thoto-
kos, num ba!<- o da cr.pital
grega, quando faziam uma
inspeção, informaram on-
tem em Atenas fontes ofi-
:iais.

. O Ministro do Comércio,
toannis Anasta.oupoulos,
fraturou uma perna, en-
ctuanto o Ministro das Obras
Públicas, Tryfon Trian Ta-
phylakos, o Ministro dos.
Transportes, Alexandre
Tzavelas, e o Ministro sem
Pasta, Illas Bale; -ulos, re-
ceberam ferimentos lr'es. A
visita era presidida pelo
Primeiro-Ministro Adaman-
tios Androtsopoulos, o qual
náo subiu no andaime.
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Cem mil pessoas se reu-
niram em Barcelona
para expressar seu apoio
ao Governo do Genera-
líssimo Francisco Franco,
tendo em vista a agita-
ção dos nacionalistas
bascos e dos movimentos
de esquerda desde o
atentado contra o Pri-
meiro-Ministro Carrero
Blanco. A manifestação
foi feita no 35.° aniver-
sário da entrada de tro-
pas comandadas por
Franco em Barcelona,
onde, há poucos dias,
desconhecidos destrui-
ram à bomba um monu-
mento aos que morreram
na guerra civil em defesa
da monarquia. Embora
o novo Primeiro-Minis-
tro Árias Navarro tenha
prometido fazer conces-
soes políticas, permitiu-
do inclusive, a exis-
téncia de oposição
organizada,- a agitação
na Espanha conti-
nua, assim com o
os julgamentos políticos

aLU~nita? denuncia
reuniões políticas
em quartel italiano

II o m a (ANSA-JB) —
Quartéis do Norte, Centro
e Sul da Itália foram colo-
cados em estado de aler-
ta e generais realizaram
reuniões para estudar a
situação política Interna
e medidas a serem
adotadas a respeito, revelou
o jornal do Partido Comu-
nista italiano, L'Unitá. De
acordo com o II Tempo, as
medidas excepcionais de se-
gurança foram ordenadas
somente entre forças da po-
licia e carabineiros de Ro-
ma devido a um possivel
ataque terrorista.

Um porta-voz do Ministé-
rio da Defesa classificou de
"absolutamente sem funda-
mento" a noticia sobre o es-
tado de alerta em quartéis
e conferências de militares
de altas patentes. Nada de-

clarou, entretanto, a respei-
to da possibilidade de um
atentado, cuja natureza não
foi precisada, "mas que oca.
slonou a recomendação de
máxima vigilância", afirma
II Tempo.
MEDIDAS DE
EMERGÊNCIA

O diário comunista subli-
nha que em algumas regiões
militares foram adotadas
planos que se referem a me-
dldas de emergência, sendo ,
que generais reuniram-se j*-
para "fazer considerações
sobre a situação política
tendente a ocasionar este
tipo dc medida".

Conclui o fUnitã: "O mu-
vimento dificilmente pode-
ria ser definido como ati-
vidade de rotina e exige __
necessários esclarecimen-
tos."
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Chanceleres
não firmarão
[ralados

Caracas, M o n t e v i ti é u ,
Washington (AP-AFP-JBi
— O Ministro das Relações
Exteriores da Venezuela,
Arlstides Calvani, declarou
ontem que na Conferência
dos Chanceleres America-
nos, que reunirá Chancele-
res latino-americanos com
o Secretário de Estado Hen-
ry Kissinger, não serão ce-
lebrados tratados nem as-
siiiados convênios.

A reunião será na Cidade
do México, de 21 a 23 de fe-
vereiro próximo, c será a
"primeira e única" oportu-
nidade da América Latina
realizar suas aspirações em
relação aos Estados Unidos,
segundo declararam altos
funcionários , norte-ameri-
canos. As mesmas fontes ad-
vertiram que o êxito ou fra-
casso da reunião depende-
rá. não de Kissinger, mas
de seus interlocutores lati-
no-americanos.

Peron reunirá governadores contra terror
J_ %^X V/XA X Vy -H..1.J.J.X. ^ 

J-) Buonos Ah_es (UpI.Ap.JB) _ Em ^eve o Preslclcnt.

"mm exalta
economia

Atentados partiram da direita

Buenos Aires — O recrudes-
cimento da violência no fim da.
semana passada na Argentina
deverá determinar o apressamen-
to da publicação do novo Código
Penal, a fim de que o Governo
possua meios para combater os
extremistas. Os atentados come-
tidos sábado de madrugada, pre-
sumivelmente por grupo de di-
rcita, foram encarados pelos cir-
culos oficiais como uma verda-
deira provocação. .

Desde o atentado à Gráfica
Coctal, há uns 15 dias, a violèn-
cia no pais estava por conta da
sumivelmente por grupos de di-
rcita haviam se recolhido, prin-
cipalmente devido às medidas de
repressão postas em prática a
partir áo ataque à guarnição mi-

litar de Azul. No sábado, ao con-
trário dos dias úteis, já se po-
dia observar um relaxamento de
policiamento ostensivo nas ruas
dc Buenos Aires.
AGITAÇÃO POLÍTICA

Paralelamente ao terrorismo,
Peron deverá ter uma semana
plena de agitação política. O as-
sassinato de cinco operários pela
policia em Córdoba passou a ser
o palco das atenções agora, de-
pois que os dois temas nacionais
— o Código Penal e a Crise Ins-
titucional da Província de Bue-
nos Aires foram superados. A
Confederação Geral dos Traba-
lhadores cordobesa pediu a mo-
bilização de seus sindicatos con-
tra a repressão indiscriminada c

Jeronyino Alves.
Enviado e.pcci.l

c bem possível que venha a fa-
zer manifestações públicas. _ A
própria situação politica de Cor-
doba encontra-se bastante caóti-
ca, com a maioria dos sindica-
tos reivindicando aumentos sala-
riais e o Governador Ricardo
Obregon desafiando o pacto so-
ciai ao. permitir a elevação dos
salários.

A província de Buenos Aires
voltou à normalidade com a as-
censão do sindicalista Victorio
Calabro ao Governo. A solução
encontrada pela Câmara dos
Deputados-de conduzir o Vice-
Governador à chefia do Execuli-
vo, vago desde a renúncia do Go-
vernador Oscar Bidegain, eoitou
que fosse decretada uma inter-
venção federal na Província.

Buenos Aires (UPI-AP-JB) - Em breve, o Presidente
da Argentina Juan Domingo P.ron reune-sc com 

^ 
o- 

brüSlleira
vernadores de todas as Provincias do pais para dar-lhes
instruções precisas a respeito da campanha de lepiessao
ao terrorismo, sublinhando que "nao ira tolerar a indlfe-

^^Xl^T^L junto a fontes oficiais
em Buenos Aires, Peron explicará aos governadores que
na campanha, se necessário, as Forças Armadas também
oartlciparáo ativamente, e caso ocorram incidentes como
'o 

do último dia 20 poderão ser determinadas outras se-
veras medidas não- incluídas no novo Código Penal.

J

A VIOLÊNCIA

Dia 20 o Exército Revolucionário do Povo (ERP) ata-
cou uma guarnição militar em Azul e matou um coronel,
sua mulher e um soldado. Pouco depois, Peron chamou
a atenção das autoridades da Província de Buenos Aires,
o que culminou com a renúncia do Governador Oscar Bi-
degain, substituido pelo Vice Victorio Celabro.

Ao ataque de Azul, seguiu-se a aprovação de modifi-
cações no Código Penal, apesar de fortes oposições i_ue
ocasionaram a renúncia e expulsão do Movimento Justa-
clalista de oito deputados da Juventude esquerdista. A re-
forma penal inclui a pena de morte e prevê penas duas
vezes mais seréras contra atos terroristas.

Mesmo assim, a onda de violência não tende a dimi-
nuir e sábado, 24 horas após a aprovação das 21 emen-
das ao Código, explodiram '22 bombas em Buenos Aires,
Bahia Blanca e Rosário.
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Nova Iorque (AP-JB) — O
Brasil Cresce como Uma Po-
tência Dinâmica é o titulo
de um artigo publicado on-
tem pelo The New York Ti-
mes, onde se assinalam "ai-

gumas cifras impressionan-
tes do boom econômico bra-
sileiro: as exportações au-
mentaram em 1973 na or-
dem de 53%, as reservas
cambiais duplicaram pas-
sando para .6 bilhões e 500
mil dólares; e os investi-
mentos externos foram de 3
bilhões e 500 mil dólares".

O jornal salienta que "a

América Latina obteve supe-
ravits de cambio exterior
sem precedentes em 1973
com suas exportações de ali.
mentos, fibras e minerais,
sendo que as perspectivas de
preços apresentam-se ainda
melhores neste ano". O The
New York Times dedicou
parte de sua volumosa edi-
ção dominical à análise da
situação de vários países em
desenvolvimento.

INFLUÊNCIA BRASILEIRA

Essa análise apareceu na
Revista Econômica Interna-
cional que contém anúncios
de paises latino-americanos,
principalmente do Brasil,
Argentina, Equador, México,
República Dominicana e ou-
trás nações centro-america-
nas — todos amplamente
estudados pelo The Ncv>'
York Times, em artigos de
várias procedências.

O jornalista H. J. Maiden-
berg, de Buenos Aires, em
matéria intitulada Para os
Latinos: A Segunda Revo-
lução Industrial, acentua
que "o Brasil, esse meio
continente de lingua portu-
guesa, exerce um crescente
domínio econômico e políti-
co sobre seus vizinhos me-
nores de fala espanhola —
Uruguai, Paraguai e Bolívia.
O golpe direitista de setem-
bro último no Chile está si-
tuando esse país ao lado do
Brasil".

EXPORTAÇÃO E CRISE

O articulista comenta que
"pela primeira vez, desde
sua Independência, alguns
paises latino-americano'- co-
meçaram a penetrar no
mercado mundial com pro-
dutos industrializados, e ou-
tros passaram a reter suas
matérias-primas para o pró-
prio consumo ou para obter
melhores preços e um trata-
mento preferencial."

"No conjunto, a América
Latina enfrenta muito bem
a crise petrolífera, já que a
maioria dos grandes países
da região — exceto o Bra-
sil — é auto-suficiente ou
precisa importar pouco com-
bustivel. Enquanto os gastos
do Brasil com petróleo em
1973 subiram de 570 milhões
de dólares a 800 milhões de
dólares, suas exportações
nesse ano saltaram de 4 bi-
lhões de dólares para 6 bi-
lhões e 200 mil dólares."

VAI AO EXTERIOR

"Além disso, o Brasil par-
ticipa cada vez mais de em-
presas de exploração petro-
lifera no exterior." Mais
adiante acrescenta o arti-
culista: "O Peru, que agora
compra apenas 35 mil bar-
ris diários de petróleo, de-
verá transformar-se num
exportador importante em
poucos anos. O Equador,
cujo óleo cru entrou no mer-
cado mundial em meados de
1972, amplia suas vendas."

Quanto à América Cen-
trai, Maidenberg afirma que
"embora a alta de preços

•das matérias-primas tenha
melhorado as balanças de
pagamento dos paises da re-
gião, essa alta ainda não
permite a criação de um pó-
lo industrial como os do
Brasil, Argentina e México
em termos de automóveis,
computadores, maquinaria,
sapatos, produtos têxteis,
etc."

PNB DO BRASIL

O artigo intitulado O Bra-
sil Cresce como uma Potèn-
cia Dinâmica, que não traz
assinatura, observa que "o

quinto maior país do mun-
do elevou, em 1973, seu Pro-
duto Nacional Bruto em
11%, Índice superior ao ai-
cançado pelas outras gran-
des nações". A República
Dominicana proclama que
conseguiu crescimento anual
de 12,9% em seu PNB.

"Apesar de sua produção
industrial ter sido o dobro
da agrícola (calculada em
torno de 15%), o Brasil ul-
trapassou Cuba como prin-
cipal produtor de açúcar de
cana e é superado apenas
pelos EUA na cultura de so-
ja", conclui.
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Informe econômico

Vendendo uma
nova imagem

0 Banco Lar Brasileiro, associaáo ao
Chase Manhattan Bank, vai promover
em escala internacional um fórum para
âebates sobre a economia brasileira, que
se estenáerá âe 18 a 29 âe março e cobri-
rá as ciâaáes áe Tóquio, Lonâres, Paris,
Frankfurt e Milão.

Para a realização dos debates com
empresários sobre as perspectivas áa
economia brasileira, o Chase vai mobili-
zar pessoal ão Lar Brasileiro — irá o Pre-
sidente Robert Blocker — e técnicos de
sua matriz norte-americana, entre os
quais Peter Belmont, Roger Hipskinã e
Ernst Lipkau, que é membro âa âiretoria
áo Deutsche-Suâamerikanische Bank,
também ussociaâo ao Lar Brasileiro. Do
Rio, irá acompanhando a missão o áiré-
tor áe Marketing dó Chase no Brasil,
Denis Bourke.

O objetivo do banco é âivulgar as
oportuniãaães para investimento no Bra-
sil e proporcionar aos empresários uma
visão mais aproximaàa ão que é a econo-
mia âeste país. A presença ãe técnicos
que hoje se encontram no Chase em Nova
Iorque e já estiveram longamente no
Brasil âeve assegurar um nível áe infor-
mação sem áúviâa interessante para os
empresários no exterior.

City
Esta semana o First National City

Bank âe Nova Iorque âivulgou sua carta
de análise econômica em que faz pre-
visões sobre o mercaâo financeiro e a con-
juntura mundial. "Uma inflação genera-
lizaâa em 1974" — ãiz o City — "poâe
representar um perigo bem maior áo que
a crise ãe energia, ocasionanâo c reãução
áo crescimento econômico." O banco pre-
vê que meâiãas monetárias restritivas le-
varão "os homens áe negócio e as âonas-
áe-casa a diminuírem os seus gastos."

Os economistas ão City Bank obser-
varam ainãa que uma ãas conseqüências
âa crise ão petróleo foi um corte no doi-
lar overhang, ou seja, ãas disponibili-
âaáes em áólares existentes nos Bancos
Centrais.

A carta econômica do banco norte-
americano estima que os países industri-
aüzaâos terão âe pagar "a fantástica
soma âe 50 bilhões ãe áólares em petróleo
em 1974", caso o aumento ãos preços áo
óleo seja freado aos níveis atuais e o for-
necimento retorne a níveis normais. As-
sim, os Estados Unidos pagarão pelo pe-
tróleo 10 bilhões âe áólares (CrS 62 bi-
lhões), o equivalente a 14% ãe sua pauta
âe importação.

Para o Japão
O custo adicional ãas importações áe

petróleo para o Japão — ainda segundo
o City Bank — será áe 28% ão total ãas
suas importações e a Europa Ociãental
chegará a 35% sobre suas importações
fora ão continente.

Menos âe uma terça parte ãas reser-
vas aãicionais obtiãas, repentinamente,
pelos países proãutores ãe petróleo, será
consumiãa com suas importações dos pai-
ses industrialmente mais avançados em
1974. A fatia maior do bolo será investiâa
em recursos financeiros nos Estaâos
Uniâos, mais que em outras moeãas, for-
talecenâo assim o âólar.

A perspectiva âe uma recessão mun-
âial traria como conseqüência uma baixa
nas taxas ãe juros nos Estaâos Uniâos âe
até 50%. Isso âepenâerá, entretanto, ãa
sustentação ou não áos cortes nos for-
necimèntos de petróleo e áe uma maior
ou menor taxa áe inflação.

Segunâo o City Bank, "a incerteza,
tanto sobre a inflação quanto sobre o
ritmo ãos negócios, causaâa pela crise
áe energia, poâe alterar a tenâência cícli-
ca normal das taxas ãe juros a curto pra-
zo."

Internamente
Segunâo técnicos ào mercaâo, no

que se refere às taxas áe juros, o sistema
financeiro brasileiro áeverá realizar rea-
justes capazes âe compatibilizar as taxas
para os investiàores com os ínãices âe
preços. Administrado entretanto como
vem senão, é pouco provável que as taxas
áas maiores instituições reflitam logo
qualquer tenâência altista, embora 

*se

possa registrar o que parece ser, em ai-
guns casos, o oferecimento âe vantagens
aãicionais pelas pequenas empresas.

Previsão do Setor agrícola Safra de multo será de 3 Minas
D^ #1 milhões de toneladas estima

ainda é precária no Brasil n0 Estado de São Paulo abates
Por falta absoluta de dados es-

tatísticos acerca de uma previsão do
crescimento do setor agrícola do
Brasil, qualquer tentativa de prog-
nóstico é íeita pelos técnicos gover-
namentais muito mais pelo que ob-
servam do comportamento das ofer-
tas e da comercialização do que por
observação empírica d o compor-
tamento da produção.

Para a soja, as perspectivas são
classificadas com apenas uma pala-
vra: satisfatórias, pois "qualquer
prognóstico agora seria preliminar."
Na realidade, a produção agrícola
brasileira tem ainda como principal
fator de expansão (irregular e
momentâneo), os índices de preços
tanto aqueles fixados para o pro-
dutor quanto os de mercado.

Dependência

Pela estreita dependência dos
preços, calcula-se que, para este ano,
o milho e o feijão sejam algumas das
culturas que apresentem maior ex-
pansão em relação ao ano passado.
Isto, por terem sido beneficiadas
com os preços mínimos para 1974. E
no ano que vem, como se comporta-
rão?, Ninguém sabe. Tudo depende
da política financeira e do incentivo
que o Governo se dispuser a dar.

O que ocorre é que, com exce-
ção das culturas mais tradicionais
e de pouco consumo tanto no mer-
cado interno quanto no externo,
como é o caso da mandioca, o agri-
cultor altera o número de hectares
plantados e o tipo de cultura de
;acordo com os incentivos, que são
fixados através de um planejamento
de muito curto prazo. Este mecanis-

Companhia de Habitação Popular do Estado
da Guanabara — COHAB-GB

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.°l/74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LOCAÇÃO DE LOJAS
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DA

GUANABARA — COHAB-GB torna público que receberá no dio
28 de fevereiro de 1974, às 15:00 horas, em sua sedo, na
Avenida Nilo Peçanha, 26 — 2.° andar, sala 210, em audiência
pública, d documentação de habilitação c propostas para locação,
respectivamente, das lojas A, B o C, de sua propriedade, oxis-
tentes no Conjunto Habitacional de Francisco Enes, lituado à Rua
Francisco Enes, 222, Penha — Guanabara.

Os interessados poderão receber informações na Comissão
Permanente de Licitação, no mesmo endereço acima mencionado,
até o dia 15 de fevereiro de 1974, no horário normal dc ex-
pediente.

mo faz com que qualquer previsão
seja difícil já que, com ele, o Gover-
no pode, de maneira indireta, mudar
o quadro da tendência.

O que se sabe^é que o sorgo pode
apresentar grande expansão no mer-
cado interno, tendo em vista a sua
utilidade como produto formador de
ração, que, junto com a soja e o mi-
lho, possuem grande agilidade no
mercado internacional.

Pesquisas
A precariedade na pesquisa de

sementes faz também com que, além
dos preços, algumas culturas sejam
limitadas por fatores climáticos. As-
sim ocorre com o trigo, cuja pro-
dução ainda se encontra concentra-
da nos Estados do extremo Sul do '

pais, e com o cacau, que depende de
microclimas especiais.

O comportamento do mercado
internacional é um guia seguro para
os agricultores de produtos expor-
táveis. No caso do algodão, espera-se
aumento de produqão neste ano (o
do tipo temporário), porque as cota-
ções do mercado externo se mostram
favoráveis, devido ao ressurgimento
as fibras de algodão em substituição
às fibras sintéticas. A sua expan-
são, no entanto, é lenta ao longo dos
anos pela característica de ser ai-
tamente sofisticada.

Do arroz, não se esperam gran-
des mudanças. Esse tipo de cultura
poderá sofrer apenas (como vem so-
frendo) uma alteração de zonas de
plantio. O que se nota é que, no Sul,
as áreas plantadas já não são tão ex-
tensas como as da Região Central.

Produtividade de soja aumenta
Porto Alegre (Sucursal) — Enquanto

não são comercializadas as últimas par-
tidas dc trigo, cujo total industrializável
no pais chegará a 1 milhão e 900 mil to-
neladas, os agricultores se mostram oti-
mistas em relação à produtividade da so-
ja que, graças ao bom tempo, poderá su-
bii* de 1,5 para 1,6 t/ha, dando uma co-
lheita Je 3 milhões e 800 mil toneladas
no Rio Grande do Sul.

A perspectiva de bons preços para a
soja desestimulou, todavia, a cultura do
sorgo granííero, cuja colheita chegou a
620 mil toneladas no ano passado. Por is-
so, a produção de sorgo ficará em 30Ü
mil toneladas, que serão colhidas na
mesma época da soja. Também a partir
de fins de março estarão sendo colhidas
no Estado cerca de 1 milhão e 400 mil to-
neladas de arroz, com uma produtivida-
de por hectare de 200 quilos a mais que
no ano passado.

Áuto-súficiência
Os triticultores acham que é possivel

atingir, a médio prazo, a auto-suficiência
de trigo, cujo consumo nacional está pre-
visto em 4 milhões e 200 mil toneladas
neste ano. Para isso, sugerem uma políti-
ca persistente de preços compatíveis com
os custos, que estimularia a produção
não só nos Estados meridionais, mas
também em outras áreas potencialmente
triticolas, como o Sul do Mato Grosso e
o planalto mineiro.

O plantio em áreas mais ao Norte vi-
ria dar estabilidade à produção nacional
de trigo, tornando a colheita menos su-
jeita às variações climáticas regionais.

Departamento Geral de Comerciali-
zação do Trigo Nacional (CTR1N) já ad-
quiriu dos triticultores 1 880 mil tonela-
das. estando previsto um total final de

milhão e 900 mil tonelad.s, em todo o
país. Desse total, já foram remarcadas
por navio, para o Centro e Norte do pais
134 mil toneladas, e mais 18 mil tonela-
das para São Paulo e Santa Catarina.

Embora fiquem em poder dos moi-
nhos, como depositários, as cotas de tri-
go permanecem de propriedade -lu Go-
verno federal até a sua liberação, feita
por frações semanais. O trigo nacional
será distribuído prioritariamente aos
três Estados produtores do extremo Sul,
que consomem pouco mais de 600 mil to-
neladas/ano. O volume restante, de 1 mi-
lhão 300 mil toneladas, irá para outros
Estados, complementar as cotas dc trigo
in.portado.

Exportações de soja
O bom tempo poderá garantir um

aumento de 100 kg/ha na produção e

produtividade da soja. cuja colheita não
deverá atingir à meti fixada pelo Gover-
no do Estado, de 4 milhões de toneladas,
mas terá um incremento de 36% se che-
gar a 3 milhões 800 mil toneladas. Como
a capacidade de industrialização do Rio
Grande do Sul é 1,4 milhão de tonela-
das, estarão disponíveis para a expor-
tacão mais de 2 milhões de toneladas de
.soja em grão, separada a semente para
a safra seguinte.

A indústria gaúcha produzirá, dessa
safra, 250 mil toneladas de óleo >; 1 mi-
lhão de toneladas de farelo. Como as ex-
portações dependerão da orientação do
Governo federal, os industriais não sa-
bem o que poderão negociar com o exte-
rior. Na safra anterior, foram exporta-
das quase 5J mil toneladas de óleo e 822
mil toneladas do farelo de soja. Em todo
o pais, serão industrializadas 4 milhões
de toneladas de soja. que clarão 2 nu-
lhões de t de farelo c 760 mil toneladas
clc óleo. Os empresários calculam que,
teoricamente, haverá um saldo nacional
exportável de 100 mil toneladas de óleo.

Arroz e sorgo

Embora tenha sido semeada igual
área (390 mil ha), espera-se unia colhei-
ta de arroz ligeiramente superior a do
ano anterior, atingindo 1 milhão 400 mil
toneladas. E' possivel que a produtivida-
de média chegue a 3 700 kg/ha — contra
3 141 kg/ha de três anos atrás. A colheita
que começa em fins de março deverá ele-
var os estoques do Instituto Rio-Gran-
dense do Arroz, que hoje estão em cerca de
180 mil toneladas do produto beneficia-
do. Desse volume, os gaúchos gostariam
de exportar cerca de 70 mil toneladas, ti-
das como excedente da safra passada,
para aproveitar os bons preços do mer-
cado externo, que chegam hoje a 600 dó-
lares (Cr$ 3 720,00 para o arroz de me-
lhor qualidade.

Por não se terem dado conta de que
a manutenção do ICM na exportação vi-
sava a desestimular a saída do sorgo, e
provocar o seu aproveitamento interno
como forragem produtora de carne bovi-
na, os plantadores da fronteira e zona
Sul do Estado abandonaram a cultura c
passaram para a soja, cujos preços ex-
ternos prometem continuar compensado-
res. Foi semeada metade da área do *ano
passado, e a produção prevista é de 300
mil toneladas. Além disso, muito sorgo foi
plantado fora de época, no mês de janei-ro, cm áreas da fronteira onde tempo-
rais destruíram a soja. Isso vai reduzir
bastante a produtividade da granifera.

São Paulo (Sucursal) — Mais de 3 mi-
lhões de toneladas de milho serão colhidas na
saíra deste ano, firmando-se o Estado como o
principal produtor daquela cultura, com 20%
do total nacional. A cultura do feijão sofreu
um aumento de 60% na área plantada e
157'í na venda de sementes, o que provocara
a maior produção paulista de feijão de todos
os tempos, enquanto o algodão devera per-
manecer nas mesmas 621 mil toneladas colhi-
das em 1973. , .

A Secretaria de Agricultura ainda nao
divulgou sua primeira estimativa para o ano
agrícola de 74, mas, segundo técnicos em agri-
cultura, as previsões para este ano sao bem
favoráveis. O aumento registrado na cultura
do feijão deve-se ao alto preço que o produto
alcançou no ano passado e, embora os preços
já estejam normalizados, o índice mínimo es-
tá satisfazendo as exigências dos produtores.
FEIJÃO

A cultura do feijão aumentou em 60%
sua área cultivada; 157% na venda de sêmen-
tes; 60'/, na produção e, na produtividade,
passou de 530 para 540 quilos por hectare. O
acréscimo na venda de sementes registrou-se
na região Sudoeste (Itaporanga, Ribeirão Ver-
melho do Sul, Itararé, Barão de Antomna,
Taquarituba e Coronel Vacedo), cidades onde
se desenvolve a assitência técnica regionali-
zada para o feijão. Foram vendidas 15 344
sacas de 50 quilos de feijão, somente pela Se-
cretaria- de Agricultura, representando o au-
mento de 157% registrado. Isso significa que
a percentagem pode ser acrescida, pois par-
ticulares também vendem sementes de feijão.

Assim, o Estado deverá produzir cerca de
200 mil toneladas contra as 133,8 mil tonela-
das de 1973, produção considerada ainda in-
suficiente para abastecer São Paulo, que para
atender a sua demanda compra o produto do
Paraná, Goiás e Bahia.
MILHO

A produção de milho deverá superar em
muito as 3 milhões de toneladas colhidas em
1972. No ano passado, a produção caiu paia
2,5 milhões de toneladas, porque os baixos
preços desestimularam os produtores. Para es-
te ano, houve um aumento aproximado de
ÍOTÍ na área plantada, com substancial acres-
cimo, também, na venda de sementes: 130 242
sacas de 50 quilos, vendidas somente pela Se-
cretaria de Agricultura, sem computar as
sementes vendidas por particulares.
ALGODÃO

O algodão teve uma redução de 3,5% em
sua área de plantio, mas deverá alcançar as
mesmas 621 mil toneladas colhidas em 1973,
em decorrência da elevação do nível de pro-
dutividade e do emprego de técnicas avan-
çadas. Isso, se as condições climáticas forem
favoráveis. Em 72, a produtividade foi de 1 048
quilos por hectare, enquanto, em 73, esse
número subiu para 1 385. As sementes de ai-
godão são vendidas apenas pela Secretaria
de Agricultura e, este ano, foram vendidas
524 017 sacas de 30 quilos.

Goiás lem dificuldades
em prever resultados
Goiânia (Correspondente) — Nenhum

dos setores ligados ao assunto sabe prever,
ainda que de forma aproximada, a produção
de carne este ano em Goiás, especialmente
porque a situação anda confusa sob muitos
aspectos. Por alto, entretanto, estima-se para
o período da safra produção média de 5 mil
toneladas mensais.

O mercado local absorve não mais que mil
toneladas, considerando-se o consumo normal
nas épocas em que a oferta se dá em boas con-
dições. Os produtores, que se negaram a qual-
quer declaração a respeito, continuam cri-
ticando o que consideram um contrasenso: o
Governo forca a venda do quilo de carne a
Cr§ 6,00 e importa a CrS 12,00.
PERSPECTIVAS

As perspectivas globais sobre a produção
de carne em Goiás são contraditórias. En-
quanto os setores governamentais estimam
acentuada melhoria, com os programas de in-
centivo do Governo Federal, os produtores
acham que o setor da pecuária está sendo le-
vado ao desestimulo em face justamente das
providências governamentais.

Na área oficial admite-se que a produção
tende a subir este ano, graças principalmente
às realizações do Proterra na região situada
acima do Paralelo 13. Esse programa está in-
centivando a fixação de matrizes na região e
a formação de melhores pastagens, o que dá
base a urna previsão otimista no campo da
produção.

Leia editorial "Estratégia de Transição'

Rio do Janeiro, 24 do janeiro do 1974.

Bonjamin Mornas
Direlor-Presidente

COHAB

Companhia de Habitação Popular do
Estado da Guanabara - COHAB

C.G.C. - M.F. 33.525.221

Acham-se à disposição dos Senhores Acionis-
tas, na sede social, sita à Avenida Nilo Peçanha, 26
— 5.° andar, nesta Cidade, os documentos de que tra-
Ia o Art. 99 do Decreto-Lei n.° 2.627, de 26 de
setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1974.

(a.) Benjamin Moraes
Diretor - Presidente

Sindicato Nacional da
Indústria da Extração

do Ferro e
Metais Básicos
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL
C;nvido os Srs. associados qui*

tos a comparecerem mi Assem-
btéia Geral Extraordinária deste
Sindicato, a realizar-se na sua sede
social ò Av. Nilo Peçanha, 50,
grupo 1.810, nesta cidade, no
dia 11 de fevereiro do corrente
ano às 13,30 horas, em primeira
convocação, o, caso não se con-
siga número legal, no mesmo dia
a local, as 14,30 horas, em so-
(junda e última convocação com
qualquer númoro, a fim do tra-
tar do segulnle: —

a) eleger os membros das Co-
missões do "Stem" e do
Quotas;

b) assuntos de Interesso geral.
Rio do Janeiro, 21 de ianoiro

de 1974.
(a.) João Sérgio Marinho Nunes

Presidente (P

MTPS
IPASE

Hospital dos Servidores do Estado — HSE
Equipe Técnica de Alto Nível - ETAN

EDITAL ,
De conformidade com a Instrução Normativa

DASP n.° 15/73, publicada no Diário Oficial de 28
de dezembro de 1.973, fica convocado o Médico
nível 21.A, deste Hospital, CÉLIO PIRES, matrícula
n.° 2.130.354, para submeter-se a leste de De-
sempenho no Serviço de Cirurgia Geral — 9.° andar
do HSE, no dia 31 de janeiro de 1.974, às 9,00
horas.
2. O desatendimento à presente convocação im-

portará em desistência da transposição de cargos
de que trata o Decreto n.° 72.493/73, publicado
no Diário Oficial de 20 de julho de 1.973.

(a.) MARIA APARECIDA FERRO DO LAGO
Presidente

li*

Belo Horizonte (Sucursal)
— Com um rebanho bovino
estimado em 16 milhões dc
cabeças, Minas deverá abar.
ter este uno 1920 mil bovl-
nos, levando-se em conta
que a taxa média de desfru-
tes é atualmente de 12%. Es-
te rebanho, abatido, deverá
produzir 354 600 toneladas
de carne, das quais apenas
25% poderiam ser exporta-
das, depois de tiradas as
quotas necessárias ao abas-
tecimento dos centros con-
sumidores de Belo Horizon-
te, Rio e São Paulo.

Para o pecuarista Paulo
Salvo, ex-presidente da Co-
missão de Pecuária de Cor-
te da Federação da Agricul-
tura de Minas Gerais —
(PAEMG), mesmo com esta
produção, o abastecimento
de ;*arne bovina, na próxlr
ma entressafra, poderá sei
irregular uma vez que por
íalta de estocagem, quer de
boi em pé ou de carne, ç
produto não será suficiente
para atender à demanda,
que cresce a cada dia. ,
CONSUMO INTERNO

Para os técnicos do De-
partamento de Desenvolvi-'
mento Rural do BDMG não,
se pode falar em expor-
tação de carne bovina no]
momento, pois o produto
nem mesmo está sendo su-',
ficiente para atender os'
mercados consumidores dosi
grandes centros.

Na opinião do técnico
Paulo Gama, a escassez de
carne no mercado não é ba-,
sicamente questão de preço.
Pode-se dizer que atualmen-
te o país passa por uma es-
cassez de gado bovino, que,.
se não aparecia antes do
tabelamento, era porque o
preço elevado da arroba do
boi fazia com que produto-
res, invernistas e frigorífi-i
cos levassem ao abate o que
podiam e o que não podiam.
Nos atuais preços, explicou,
o setor evita descartar tan-'
to quando já descartou, pois
os lucros não são mais com-
pensadores.

Segundo Paulo Salvo, a
diluição da crise de carne,'
principalmente na entressa-
fra, somente será possível
se os órgãos oficiais libera-
rem a estocagem da carne
dentro de percentuais exa-
tos, até o final de março,
quando existirá algum exce-
dente de gado com bom ga-
nho de peso — média de
16-18 arrobas.

Ele acha que, através do
escalonamento dos índices
de estocagem de carne bovi-
na até atingir plena safra,
os órgãos oficiais, além de
garantir o produto para a
entressafra, podem agir co-
mo elemento regulador do
consumo interno, pois, se
for lançado grande volume
de carne no mercado, nave-
rá sem dúvida consumo em
exagero.

Leite espera
por problemas
Feio Horizonte (Sucursal)

— O presidente d a Co-
missão de Pecuária de Leite
da Federação da Agricultu-
r a de Minas G e ra i s
(FAEMG), Sr. Joaquim Bal-
bino de Carvalho, acredita
que se a próxima revisão do
preço do leite não for am-
pladc modo a cobrir os eus-
tos dos insumos e transpor-
te, o setor será atingido por
nova crise na próxima en-
tressafra.

Segundo ele, poderá ocor-
rer um desestimulo entre os
produtores de leite que anu-
lará o crescimento de 20?;õ
ocorrido na produção, tor-
nando necessária até mes-
mo a importação de leite
em pó. Atualmente, levan-
do-se em conta os índices
de produtividade do periodo
das águas, os preços fixados
pelo Governo satisfazem o
produtor, pois, mesmo pe-
queno, ainda há lucrativi-
dade no setor.
AUMENTO DE PRODUÇÃO

Segundo a Secretaria da
Agricultura de Minas, a
produção de leite no Estado
atingiu, ano passado, um
volume de 3 bilhões de li-
tros, e, apenas este mês, po-
de-se estimar um aumento
de produção cm torno de
20%.

Segundo seus técnicos, es-
te aumento deve-se princi-
palmente ao inicio do perio-
do das águas, quando os
pastos passaram a ter
maior poder nutritivo. Além
deste fator, acreditam que
a revisão do preço do pro-
duto contribuiu também
para o aparecimento da
produção do fazendeiro oca-
sional, que, antes do último
tabelamento, estava deixan-
do o bezerro mamar o leite
que em períodos normais
seria destinado às coopera-
tivas.

Minas, o maior Estado
produtor de leite, além de
participar com 60; do abas-
tecimento de leite da Gua-
nabara. envia ainda uma
média diária de 400 mil li-
tros para' São Paulo, que é
o segundo produtor do país.
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Argentina limita venda máxima
de trigo ao Brasil em 300 mil t
"¦"Buenos Aires — A Ar-
gentina não tem condi-
cões para vender ao Bra-
sil 1 milhão de tonela-
dás de trigo, conforme
estava previsto, e somen-
te poderá chegar a um
total de 250 'a 300 mil
toneladas. A informação
fói prestada com exclu-
sividade ao JORNAL DO
BRASIL pelo Ministro
da Economia, Sr. José
Gelbard.

Segundo o Sr. José
Gelbard, a safra não
correspondeu às expec-
tativas — foi a menor
elos últimos anos — o
que obriga a Argentina
a embarcar apenas uma
pequena partida de 200

mil toneladas ao preço
do mercado internacio-
nal. Dentro dos próximos
20 dias, entretanto, é
que se poderá saber se
a venda será ampliada,
mesmo assim, em mais
50 ou 100 mil toneladas
apenas.

O Ministro da Eçono-
mia salientou ainda que
a Argentina não preten-
de recorrer a outros mer-
cados internacionais pa-
ra vender trigo ao Bra-
sil na quantidade previs-
ta inicialmente. A úni-
ca coisa que poderemos
fazer — finalizou — é
atender às necessidades
de trigo do Brasil com
essa pequena partida.

.*#

Às dificuldades que
começam a aparecer
Com a retração da oferta de trigo por

parte da Argentina c com as novas medidas
do Governo dos Estados Unidos, autorizando
a importação do produto, o Brasil poderá mu-
tlar o esquema tle compra no mercado inter-
nacional, pois tinha nestes países dois de seus
maiores fornecedores.

Neste ano, para um consumo previsto de
4 milhões 200 mil toneladas, o Governo bra-
sileiro terá que importar necessariamente 'í

milhões c 700 mil toneladas, já que a safra
nacional é dc a?enas 1 milhão c 500 mil to-
nela das (as restantes 200 mil serão comercia-
lizadas como sementes).

Ate agora, somente 800 mil toneladas cs-
tão garantidas, através dc acordo com o Ca-
nada. No mercado externo, restam como
opções a Austrália c os países da Cortina de
Ferro, como a Polônia. Alem do problema dc
fornecedores, o Brasil terá que enfrentar este
ano um gasto com importação de trigo consi-
dcravelmcnte maior do que o do ano passado.

Enquanto em 1973 a cotação media do tri-
go ficou cm torno dos 125 dólares a tonela-
ila. espera-se que durante este ano o produto
seja cotado acima dos 200 dólares. Enquanto
o jrasto total com importação de trigo foi dc
387 milhões de dólares no ano passado, cal-
cula-se que a despesa minima deste ano seja
de 500 milhões de dólares.

^

Restaurante recebe menos
carne porque vendedor dá
preferência a churrascaria

Os pequenos restaurantes da cidade estão sendo
ps maiores prejudicados com a crise da carne, já que
os fornecedores preferem garantir o abastecimento
de seus clientes mais importantes — as grandes
churrascarias — que sempre compram carne em
•grandes quantidades e costumam pagar à vista.

As filas voltaram a se formar na manhã de on-
tem diante dos supermercados, mas, com carne ou
sem ela, os compradores se dispersaram cedo, recla-
mando que muitos estavam vendendo a carne uru-
guaia ainda congelada, porque tinham que fechar às
13 horas e não dava tempo para esperar o completo
descongelamento.

Feios iuudos
.. Diante do Supermercado
.Mar e Terra, na Av. Subur-
bana, a fila de ontem co-
meçou a se formar antes
das cinco da manhã e a
carne só passou a ser ven-
dida a partir das 8h30m.
Por volta das 11 horas, mais
de 100 pessoas que ainda
«e encontravam em pé no
local comentavam que "o
sol fraco deve estar atrapa-
lhanclo a praia de muita
gente, mas está colaboran-
do com o pessoal das filas".

¦ Muitos compradores se in-
tegraram à fila no Mar e

-Terra, vindos de um posto
próximo das Casas da Ba-
nha, onde a carne já tinha

se esgotado, segundo eles,
"porque estamos vendo car-
rinhos saírem pelas portas
dos fundos, com muita car-
ne, na certa para bares e
restaurantes".

O Supermercado Ideal, de
Pilares, vendeu na manhã
de ontem grande quantida-
de de carne fresca, de aba-
tedouro próprio — chã, pa-
tinho, lagarto, contrafilé
— e pouco antes do meio-
dia só havia para vender
filé mignon e poucos com-
pradores. Segundo informou
o gerente, hoje será coloca-
da à vencia novamente a
carne congelada vinda do
Uruguai.

Redução
Os restaurantes de vários

pontos da cidade que náo
têm no churrasco o seu pon-
to forte e são menos impor-
tantes para os fornecedores
estão com seu abastecimen-
to de carne reduzido de 20%
a"50%, e tratam de sugerir
àôs fregueses pratos de pel-
xc, galinha, massas e ou-
trás alternativas."' Garçom de um restauran-
te da Rua 1* de Março, José
Francisco Araújo acha que"o calor está ajudando,
porque a gente pode disfar-
car a falta de carne com vá-
rios tipos de salada, e os
freqüentadores aceitam
bem, concordando que com
esse calor é melhor comer
coisas mais leves".

Vários gerentes dn res-
taurantes pequenos admi-
tem que às vezes ficam
mesmo sem carne e o jeito é
explicar aos igueses que"não tem, e pronto", mas,
como são compi adores de
quantidades pequenas de
carne habitualmente, pre--ferem não comentar os ex-
pedlentes a que tem que re-
correr para garantir seu
abastecimento, mesmo re-
duzido."Um dos prtprietários da
Churrascaria Pavilhão, no
Cíimpo de São Cristóvão, o

Sr. Nuno Ferre' ~.. couta que
além de seu fornecedor ha-
bitual de carne teve que rc-
correr agora a mais dois.
para garantir o suficiente
no atendimento de seus fre-
gueses, que consomem em
torno de 100 quilos de car-
ne em dia de movimento.

Ele comenta que no mês
de janeiro o movimento
normalmente diminui, por-
que é época de férias e via-
gens, mais além disso exis-
te agora um outro fator.

— Parece que o carioca
tem medo de carne conge-
lada, e pensa que todos os
restaurantes serve m a
mesma carne. Por isso, mui-
ta gen.j agora está prefe-
rindo almoçar e jantar em
casa mesmo, em vez de co-
mer fora.

A alcatra ele está com-
prando a Cr$ 14,00 o quilo
— o mesmo preço de venda
dos supermercados — mas
pelo filé-mignon ele vem
pagando Cr$ 20,00 o quilo
iCr$ 1,00 a mais do que a
tabela) e teve que aumen-
tar o preço do churrasco de
filé-mignon no cardápio,
que passou para Cr$ 22,00,
enquanto os outros tipos dc
churrasco continuam em
Cr$ 18,00.

Cobal faz projeções do.
consumo dc alimentos no
pais de agora a 1980

¦ Brasília (Sucursal) — A Cobal concluiu estudo
sobre o abastecimento de gêneros alimentícios no
Brasil, com estimativas que vão de 1974 a 1980,
necessários à implantação, acompanhamento e ava-
liaçâo das atividades relacionadas ao programa de
estoques reguladores adotados pelo Governo.

Para 1974, concluíram os técnicos que a popula-
ção brasileira, formada por 106 milhões 456 mil 609
pessoas, consumirá, por exemplo, 1 milhão 166 mil
243 toneladas de carne bovina, enquanto em 1975
o consumo do mesmo produto será de 1 milhão 619
mil 307 toneladas. Só a região metropolitana do
Grande Rio exigirá a distribuição de 211 mil 200
toneladas de carne bovina, para atender a uma po-
pulação de cerca de 7 milhões de habitantes.

PROJEÇÕES TÉCNICAS

Os estudos divulgados pela Cobal foram apre-
sentados na semana passada ao Ministro da Agri-
cultura, Sr. Moura Cavalcanti, pelo presidente do
órgão, Sr. Rubens Albuquerque. O trabalho foi ela-
borado pela equipe da consultoria técnica da Co-
bal. Segundo o Sr. Rubens Albuquerque, "os dados
sobre a demanda de produtos alimentares, calcula-
dos com base em técnicas de projeção da população
cada vez mais precisas, são de valor essencial para
a política de funcionamento das centrais de abas-
tecimento e para a movimentação de estoques re-
guladores".

Segundo as estimativas, até 1975, quando a po-
pulação brasileira terá atingido cerca de 110 mi-
Ihões de pessoas, haverá um consumo efetivo dc
5 milhões 834 mil 568 toneladas de arroz para a
demanda potencial dc 5 milliões 335 mil 726 tone-
ladas. O feijão terá 2 milhões 596 mil 688 toneladas
de consumo, para 3 milhões 674 mil 180 toneladas
de demanda.

Produção cresce
tle '4,8% este ano

Para 1974, segundo dados governamentais, es-
pera-se uma produção de carne bovina da ordem
de 2 milhões e 200 mil toneladas, o que registrará
um aumento de 4,8% em relação ao ano passado
i2 milhões e 100 mil toneladas).

Do total, o Brasil deverá exportar cerca de 80
mil toneladas contra 120 mil toneladas exportadas
no decorrer de 1973. A quantidade exportável po-
dera se alterar de acordo com as medidas que o
Governo adotar para regularizar o mercado d?
carne bovina.

A crise no abastecimento interno fez com que
se recorresse, este ano, a uma alternativa que não
era utilizada há dois anos: a importação de car-
ne in natura. Até agora, desde que a tabela entrou
em vigor, o Governo importou, ainda em 1973, cer-
ca de 6 mil toneladas do produto argentino que
ajudaram o abastecimento até os primeiros dias de
janeiro. Agora, mais 15 mil toneladas de carne uru-
guaia já foram negociadas e, de acordo com os téc-
nicos dos órgãos governamentais, maiores quan-
tidades poderão ser importadas até que a situação
se normalize.

No ano passado, até o mês de setembro, o Bra-
sil só importou 497 toneladas, das quais mais de
90% se constituía de miúdos e baby-beef. Na ope-
ração, foram gastos 4 milhões e 390 mil dólares
CIF (com frete, seguro e armazenagem) equiva-
lentes a CrS 26 340 mil. Na importação das 15 mil
toneladas de carne de traseiros do Uruguai (carnes
de primeira e alcatra, filé sem osso e mignon).
serão gastos 30 milhões de dólares FOB (sem con-
tar as despesas de fretes, seguro, armazsnagem e
transporte) — CrS 180 milhõss.

Tendo em vista a melhoria do abastecimento
no mercado interno, o Governo teve a intenção de
incentivar o consumo de carnes dianteiras no Bra-
sil Central (onde a relação é de três traseiros para
cada dianteiro). Uma campanha chegou a ser ela-
borada, mas com o desaparecimento das carnes
dianteiras, desviadas para as indústrias, a relação
de consumo continua desequilibrada até que novas
medidas venham a ser tomadas no sentido de au-
mentar o fluxo da carne produzida 

"para 
os cen-

tros consumidores.

Açougueiro é
preso em Santos

São Paulo (Sucursal) — Enquanto na Capital
extensas filas se formavam nos supermercados e
açougues para a compra de carne fresca, em San-
tos, o proprietário da Casa de Carnes São Carlos, Sr.
Carlos Augusto Senhoraes, foi preso pelo 2.° Dis-
trito Policial, pois cobrou CrS 20,00 pelo quilo de
alcatra, quando a tabela da Sunab estabelece o
preço de CrS 14,00.

A queixa foi prestada por José Hílton dos San-
tos, que, ao pagar CrS 20,00, exigiu do proprietário
da Casa de Carnes uma nota fiscal especificando in-
clusive o tipo de carne que havia comprado. No 2.°
Distrito, José foi informado de que outras queixas
já haviam sido feitas contra Carlos Augusto Se-
nhoraes, mas anteriormente nenhuma delas fora
comprovada por nota fiscal.

SINDICATO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

EDITAL
Pelo presente faço saber que no dia 26 de março de 1974

(terça-feira) serão' realizadas neste Sindicato eleições para renova-
çao do Diretoria, Conselho Fiscal e respectivos suplentes, ficando,
portanto, aberto o prazo dc quinze |15) diss para o registro de
chapas na Secretaria e que correrá a partir da data da publi-
cação deste edital, tudo na forma da legislação vigente. As
chapas deverão ser apresentadas cm separado, uma para Diretoria
e Suplentes; outra para Conselho Fiscal e Suplenles, assinadas por
todos os candidatos que as integrarem cm 3 (três) vias, cujo
requerimento de inscr,cão poderá ser assinado por qualquer dos
candidifos que as integrarem, devendo, todavia, ser apresentados
todos os requisitos do artigo II e §§ da Portaria n.° 4C, de
21 de ianoiro de 1965 com as alterações constantes das Por-
lartas n°s. 264, de 31-5-65 c 446, de 2I-B-65 respectivamente,
do Ministério do Trabalho c Previdência Social.

A mesa coletora (única), funcionará na sedo deste Sindicato,
no horário das 10 às 16 horas e o "quorum" necessário é dc
2/3 dos Associados deste Sindicato; não alcançado esse "quorum",

ficam desde já convocados os Associados para o dia 10 de
abril de 1974 orp 2.° convocação, sondo necessário* os votos dc
mais de 50% i, ainda, ;e não obtido esse "quorum", om 3.°
convocação dia II do abril dc 1974, nccessariamonle com os
votos dc mais de 40% dos Associados.

Rio de Janeirp, 14 de ianoiro dc 1974.

WILFRED PENHA BORGES
Presidente
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Aumentos
ainda são
cogitados

Brasília (Sucursal) — A
gasolina e os demais deri-
vados do petróleo poderão
sofrei- um novo aumento em
fevereiro próximo, em de-
corrência da elevação dos
preços do produto no mer-
cado internacional, cujo va-
lor médio por barril é hoje
de 12 dólares (CrS 74,641.
A informação é de um alto
funcionário do Ministério
das Minas e Energia.

A decisão do novo au-
mento será tomada pelo
Presidente da República,
depois de conhecer a situa-
ção geral da politica petro-
lifera nacional, através de
um documento a ser elabo-
rado pelo Ministro Dias
Leite e que lhe será entre-
gue no próximo dia 31 de
janeirr O Governo, que
continua subsidiando os
preços internos dos combus-
tiveis, está se inclinando
para abandonar esta poli-
tica e partir para a reali-
dade dos preços.
FLUTUAÇÃO E SUBSÍDIOS

— Os preços do petróleo
internacional — disse o
funcionário — continuam
flutuando violentamente
para cima. Basta ver que
em outubro do ano passa-
do, antes do inicio da cri-
se mundial que abalou o se-
tor, um bar- '1 de óleo cru
custava um pouco mais de
tr~3 dólares. Hoje, este
mesmo barril custa 12 dó-
lares. A diferença desses
valores é em parte subven-
cionada pelo Governo, que
assim vem agindo para não
prejudicar os setores eco-
nómicos do pais.

Os subsídios dados pelo
Governo ao setor logo nos
dois primeiros meses da
crise atingiu a mais de Cr$
1 bilhão, importância que
deverá duplicar at5 o final
deste mês. A única medida
tomada oficialmente para
diminuir um pouco estes
subsídios foi um aumento
dado, extraordinariamente,
em novembro passado, pa-
ra as gasolinas automoti-
vas e querosene de aviação.
Este aumento, na verdade,
segundo algumas fontes do
Conselho Nacional do Pe-
tróleo, deveria ter sido de
33%, caso o Governo cor-
tasse a subvenção.

Álcool anidro será mais
usado para diminuir as
taxas de investimentos

Brasília (Sucursal) — Afora as medidas de ra-
cionamento. a adição de álcool anidro na gasolina
automotiva será uma das fórmulas a serem aplica-
das pelo Governo, tendo em vista diminuir os in-
vestimentos maciços no setor de combustíveis, atra-
ves de subsídios dados para a compra de petróleo
no exterior.

O Brasil deverá gastar este ano. na opinião de
técnicos do Governo, só na importação de óleo cru,
cerca de 2 bilhões de dólares (CrS 12 bilhões), que
pode se elevar a 3 ou 4 bilhões de dólares (Cr$ 18
ou 24 bilhões), dependendo dos preços do merca-
do exterior. "A menos que se faça um racionamen-
to ou se tomem outras medidas de ordem econô-
mica, gastaremos com petróleo todo o dinheiro
apurado na venda do café" — adiantaram estes
técnicos.

SOLUÇÃO

— Este problema — acentua um especialista
do Conselho Nacional de Petróleo — seria resolvi-
do com o acréscimo de álcool na gasolina na pro-
porção de 10%. Atualmente esta mistura é feita,
oficialmente, na ordem de 3<íó. e o próprio CNP tem
resoluções neste sentido, admitindo que se adicio-
ne até 4% de álcool.

Recentemente, a General Motors do Brasil de-
nunciou ao CNP que várias distribuidoras de com-
bus tiveis cm São Paulo estavam colocando álcool
na gasolina na proporção de 20%, o que é considera-
do prejudicial para bom funcionamento e rendimen-
to do motor. Sem que se façam algumas modifica-
ções no sistema de carburação, a percentagem de
álcool ideal é de 10%.

Segundo ainda dados do CNP, para atender com a
percentagem de 10% de álcool anidro na gasolina,
haveria necessidade diária, fora da produção pro-
gramada do setor, de 1 milhão e 200 mil metros
cúbicos e, consequentemente, a utilização de mais
300 mil hectares de cana de açúcar.

PROBLEMAS

A falta de açúcar para a produção de álcool
e a falta de refinarias especiais, para promover a
mistura de álcool anidro e gasolina para uso nos
veículos automotores, poderão impedir o Governo
dc usar esta solução para diminuir os seus gastos
com a compra de petróleo.

Ainda mais, de acordo com o relatório do
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), só um Esta-
do brasileiro tem condições de fato para a exe-
cução dessa pretensão governamental; é o Estado de
S. Paulo, que já faz esse tipo de mistura, extra-ofi-
cialmente, na proporção de 15% ou mais.

Mesmo que houvesse refinarias suficientes —
diz um técnico do IAA — o plano aprovado pelo
Instituto, em agosto do ano passado, prevê que a
produção brasileira de álcool para a safra 73/74
atingirá 665 milhões de litros, dos quais 85 mi-
Ihões são destinados â exportação. O plano do IAA
prevê também o aumento da mistura carburante
para o ano de 1974, de acordo com o comportamen-
to da safra e do consumo.

Uma comparação de preços

Subsídios, os
gastos em pau Ia

Não obstante ser pratica-
mente impossível a fixação
do valor a ser dispendido
com os subsídios concedidos
ús importações de petróleo
este ano, pode-se contudo
dizer que serão muito eleva-
dos, mais talvez que o total
das importações de petróleo
de 1973, já sensivelmente
majoradas com a elevação
dos preços, acelerada no se-
gundo semestre.

Admitindo-se, a grosso
modo, um preço médio de 3
dólares por barril (CrS 18,60)
em 1973 (em 1972 foi inferior
a 2 dólares — Cr$ 12,44),
o valor com o pagamento
dessa importação será dc
aproximadamente 750 mi-
Ihões de dólares CrS 4 665
milhões). Para es/c ano. os
prognósticos mais otimistas
situam o preço médio em 10
dólares (CrS 62,20) por bar-
ril.

Tomando-se por base es-
te preço e admitindo-se que
se repita a mesma quanli-
dade importada em 1973, em
face da iminente politica de
contenção do consumo, tc-
remos um dispêndio total de
2 bilhões 500 milhões de dó-
lares (CrS 15 bilhões 550 mi-
Ihões), quantia superior,
portanto, em 1 bilhão 750
milhões de dólares (CrS 10
bilhões SS5 milhões) à do
ano anterior.

O subsidio à Petrobrás. co-
mo grande prejudicada com
o aumento do óleo brulo im-
portado, será provavelmen-
tc calculado com base na di-
ferença entre este valor e
os aumentos especiais que
forem autorizados para a
venda dos derivados, duran-
te o ano.

Aumentos especiais por-
que terão o objetivo de com-
pensar os aumentos excep-
cionais dos preços do óleo
bruto importado, pois em
condições normais os au-
menlos periódicos servem,
apenas, para corrigir os
efeitos inflacionários sobre
os custos da Petrobrás e das
empresas privadas que
atuam no setor.

Tem-se como certo que
serão elevados os aumentos
dos preços de venda dos de-
rivados. Mas, também é cer-
to que eles náo serão lão
elevados que dispensem um
nível também elevado dc
subsídios. A menos que a
própria Petrobrás, compran-
do caro e vendendo bara-
to, suporte uma parte do
prejuízo de eventuais des-
níveis de aumentos de pre-
ços do produto importado c
dos derivados vendidos no
mercado interno brasileiro.

O problema dos subsídios
à importação de petróleo
bruto, nas ocasiões de emer-
gència, como agora, é dos
mais graves entre os que já
foram criados c que ainda
vão ser criados este ano
pela crise petrolífera mun-
dial. O subsidio procurará
corrigir os efeitos inflado-
nários dos violentos au-
mentos. porém tem uma
limitação implícita nos efei-
tos colaterais também in-
flacionários da destinação
de vultosos recursos espe-
ciais para esse fim.

Por outro lado, na exe-
cução dessa política há o
cuidado em não carregar
demais a parte da Petrobrás
na distribuição dos prejui-' -.os globais que, parece não
haver dúvidas, serão inevi-
táveis e muito grandes.

O preço atual da gasoli-
na para o consumidor bra-
sileiro, se não chega a ser
um dos menores do mun-
do, também está longe de
se acercar do que vigora em
alguns dos principais cen-
tros. O produto comum, por
exemplo, que está a CrS
1,02 no Rio, custa Cr§ 0,839
nos Estados Unidos, mas
atinge a CrS 1,922 na Ale-
manha e na França.

Um levantamento reali-

zado pelo JORNAL DO
BRASIL e pela UPI mos-
tra a evolução dos preços
desde outubro de 1973, para
as gasolinas comum e es-
pecial. Os valores da tabe-
Ia a seguir são em cruzei-
ros, por litro, tendo sido fei-
tas as conversões cambiais
de acordo com as cotações
vigentes no mercado de No-
va Iorque na última sex-
ta-feira.

PREÇO DA GASOtINA

PAIS OUTUBRO/73 DEZEMBRO/73 JANEIRO/74

Comum Eip. Comum Eip. Comum Esp.

Alemanha Ocidental 1,574 1,749 1,061 1,836 1,922 2,077

Estados Unidos 0,657 0,707 0,839 0,904 0,839 0,904

Argentina 0,571 0,698 1,015 1.205 1,015 1,205

França 1,364 1,483 1,483 1,601 1,922 2,076

Inglaterra (') 1,054 1,095 1,095 1,150 Í.2C5 1.301

Japão 1,451 1,658 1,658 1,866 1,653 1,866

Brasil 0.8CO 1,040 0,880 1,150 1,020 i,380

OBS.: (") — preços médios.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

COMANDO DE APOIO MILITAR

DIVISÃO DE PROCURA E COMPRAS

AVISO
De ordem do Exm.° Sr. Comandante do Co-

msndo de Apoio Militar, aviso, aos interessados
que, de acordo com o Decreto-Lei n.° 200, de . ..
25/02/67, está aberta, a partir da presente data,
a inscrição de firmas para fornecimento de materiais
e prestação de serviços, durante o ano de 1974,
mediante "Tomada de Preços" a serem realizadas
no correr do ano em questão.

G edital, contendo as normas estabelecidas
para a inscrição, assim como qualquer outra infor-
mação, podem ser obtidas na Divisão de Procura e
Compras do COMAM, no Edifício do Aeroporto
Santos Dumont, 3.° andar, na cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado da Guanabara, nos dias úteis, das 12,00
às 17,30 horas.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1974.

(a.) UBIRAJARA DE MEUO MEIRA - Ten Cel Ini
Chefe da Divisão de Procura c Compras

FEPASA-Ferrovia Paulista S.A.
1 END. TELEG. FEPASA

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

EDITAL
CADASTRO DE FORNECEDORES

A FEPASA — Ferrovia Paulista S.A. comu-
nica que, de acordo com a tei 89, de 27 de dezem-
bro de 1972, está reorganizando o seu Cadastro
de Fornecedores paia o ano de 1974 e convida os
fabricantes e revendedores de produlos metalúrgi-
cos, materiais elétricos e firmas especializadas no
ramo de materiais ferroviários a retirarem o formu-
lário para Inscrição Cadastral na sua Divisão de Com-
pras, sita à Praça Júlio Prestes, 148 - 1.° andar -
sala 22, das 12 as 17 horas, de 2a. a óa.-feira.

Comunica, também, as firmas cadastradas em
1973 e que ainda não renovaram a inscrição que
o atual Cartão de Inscrição terá validade até 31 de
janoiro de 1974, impreterivelmente.

Eng.° Walfrido de Carvalho
Direlor Administrativo

(P
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Secretário promete ação
criminal contra corredores
da Avenida Edson Passos

O Secretário de Segurança Pública, General
Antônio Faustino da Costa, está procurando encon-
trar uma forma de enquadrar criminalmente aque-
les que venham a ser detidos participando de corri-
das na Avenida Edson Passos, especialmente no
peça da Curva do Bandolim, que neste fim de se-
mana causou a morte de Ricardo César Gibeli de
Faria e ferimentos em mais três pessoas.

A informação é do Assessor de Imprensa da Se-
cretaria de Segurança, Sr. Perez Júnior. Ele infor-
mou ainda que o General Antônio Faustino mandou
enquadrar o pai de Paulo Roberto Reis Paiva, o
culpado pelo acidente, por ter dado fuga ao filho, do
Hospital do Andaraí, onde o rapaz fora preso ao
procurar socorros médicos, levando-o para uma ci-
dade do interior de Minas Gerais.

DIFICULDADES

A Secretaria de Seguran-
ça, segundo o Assessor de
Imprensa, tem recebido de-
zenas de denúncias sobre
os pegas no Alto da Boa
Vista. Choques e patrulhas
da Polícia Militar têm sido
mandados ao local, mas an-
te a aproximação dos sol-
dados, o participantes da
corrida desaparecem.

As 22 horas de sexta-fel-
ra última um choque do
Regimento Caetano de Fa-
ria. da PM. foi mandado e
ficou no local até as 2 ho-
ra da madrugada. Os sol-
dados, no entanto, viram
apenas o transito normal
para a ida ou vinda da Bar-
ra da Tijuca. Às 2 horas,
o choque recebeu ordem de
regressar e logo .surgiram
os corredores, que saíam de
várias ruas das proximida-
des, conforme as informa-
ções oficiais.

Segundo o Assessor de
Imprensa da Secretaria,
não adianta colocar um po-
liciamento permanente em
toda a extensão da Edson

Passos, porque Isso prejudl-
caria vários pontos da ci-
dade onde a presença da
Policia é mais necessária. A
solução, para o Secretário
de Segurança, será o enqua-
dramento de todos os par-
ticipantes do pega criminal-
mente. Até agora, a Policia
tem se limitado a multar o
carro e o Conselho de Tran-
sito a desemplacar e cassar
a carteira do motorista por
cinco anos.

Essas penalidades para os
participantes do pega re-
presentam muito pouco:
eles sempre conseguem em-
placar o carro em outra ci-
dade e até mesmo tirar a
carteira de habilitação em
outro Estado. A primeira
providência do General An-
tònio Faustino, ontem, ao
saber do acidente ocorrido
na madrugada de sábado,
foi mandar a Polícia abrir
Inquérito para processar
criminalmente, além de
Paulo Roberto Reis Paiva,
culpado do acidente, o seu
pai, que providenciou sua
fuga do Hospital do Anda-
rai.
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Ônibus da linha Padre
¦_-_ i

Miguel capota em Barros \
FíUio e fere 10 pessoas \

Dez pesoas saíram feridas no acidente ocorriüQ
às 19 horas de ontem, na Estrada João Paulo, em
Barros Filho, onde o ônibus da linha Padre Mi-
guel—Madureira, de placa GB IA-0753, conduzido
por Emídio José de Assis, ao fazer uma curva fecha-
da e em velocidade, capotou.

Os feridos, transportados em várias ambulan-
cias e carros particulares para o Hospital Carlos
Chagas, sofreram apenas ferimentos leves. As víti,
mas são Neide Oliveira Sales, Moisés Sobreiro de
Sousa, Alcides Monteiro de Melo, Francisco Luis;
Regina Helena Nunes, Benedito Nunes Soares, Ma-
ria Helena, Luís Rodrigues, Alberto dos Santos Mo-
reira (passageiros) e Emjdio José Assis, o motorista.

O barulho do choque do vagão com o poste deu a impressão que o desastre era mais grave

Trem elétrico descarrila

Comerciante é morto a
tiros em Honório Gurgel
ao defender mercearia

O comerciante Antônio Durvalino Marques, de
43 anos, proprietário do Bar e Mercearia Ururai,
384, Honório Gurgel, foi assassinado a tiros na ma-
drugada de ontem ao reagir a três indivíduos que
tentaram assaltar seu estabelecimento.

A vítima morreu a caminho do Hospital Carlos
Chagas e um seu freguês, Valdomiro dos Santos,
também baleado no peito, está internado em estado
grave no Centro de Tratamento Intensivo. Os ban-
didos fugiram de carro e o fato foi registrado pela
31.? Delegacia Policial.

na estação de Campo Grande
sem causar nenhuma morte

Dormentes apodrecidos, segundo técnicos, te-
riam causado ontem, às 14h 37m, na estação de
Camrjo Grande, o descarrilamento dos dois últimos
vagões dn trem elétrico TJS-29, que partira de
D."Pedro II com destino a Santa Cruz. O elétrico
vinha com nove carros e poucos pasageiros. Nin-
guém morreu, mas ambulâncias e bombeiros estive-
ram no local.

Quando as rodas saíram do trilho, o trem bateu
num poste de sinalização, destruindo-o parcialmen-
te. Parte da estação que dá para a passagem sub-
terranea também foi atingida. Em conseqüência do
acidente, a linha 1 ficou interrompida, passando o
tráfego, no trecho de Campo Grande a Bangu, a
correr pela linha 2.

ra o local equipes de socor-
ro, para recolocar a compo-
sição nos trilhos.

Segundo informações de
pessoas que estavam na
plataforma, o barulho pro-
vocado pelo choque do trem
com o poste de sinalização
dava a impressão de que o
acidente era muito maior. A
maioria d o s passageiros
viajava nos primeiros car-
ros, o que evitou pânico.

Acidentes de trânsito em
Minas Gerais matam 12 e
ferem 22 no fim da semana

Belo Horizonte (Sucursal) — Doze pessoas
morreram feridas neste final de semana, em conse-
quência de 21 acidentes de transito, envolvendo 24
veículos, nas ruas desta capital e nas rodovias fe-
derais e estaduais de Minas.

O maior número de mortos, quase todos por
atropelamento, foi registrado em Belo Horizonte,
segundo o Departamento de Medicina Legal. São
eles: Otávio Costa Guerra, Eliodório Miguel de Al-
meida, José Dias, José Alves Araújo, Vanis Lúcia da
Silva, José Geraldo Dias Matos e Rogério Pereira
do Nascimento.

ENGENHEIRO

Na Rua Maria Quitéria,
em Ipanema, capotou o Bu-
gre GB-FC-1129, causando
graves ferimentos em seu
motorista, o engenheiro
Murilo Azevedo da Cunha,
de 24 anos, que foi interna-
do no Hospital Miguel Cou-
to. A 13.n Delegacia Policial
registrou.

MENINA

Quando tentava através-
sar a Avenida Brasil, em
Irajá, a menina Teresa
Cristina dos Santos Reis, de
15 anos, foi atropelada e
morta por uma Rural de
placa não identificada. A
vitima chegou a ser levada
por populares para o Hos-
pitai Getúlio Vargas, mas
já estava morta ao chegar.
A 39.'" Delegacia Policial re-
gistrou.

SEIS FERIDOS

A excessiva velocidade do
Opala KA-6262 (RJ), dirigi-

do pelo comerciante Edílio
Freitas, de 38 anos, solteiro,
provocou o atropelamento
simultâneo de um grupo de
seis pessoas que tentava, na
madrugada de ontem, atra-
vessar a Avenida Duque de
Caxias, próximo à Brigada
Aeroterrestre, em Deodoro.

As vitimas foram Dona
Alice Ferreira da Silva, de
37 anos, casada, Rua Elví-
dio, 907, Mesquita, Estado
do Rio; suas filhas Marga-
rete Rose, de 13 anos, é
Márcia Cristina, de sete
anos; além de Mara Lúcia
Mendes Faria (10 anos), sua
irmã Solange (13), e Darle-
ne da Silva Sá, também
com 13 anos, todas reslden-
tes em Mendes, no Estado
do Rio.

A menina Márcia Crlstl-
na foi levada para o Hospi-
tal Sousa Aguiar, onde fi-
cou internada, e as demais,
com ferimentos lf /es, foram
medicadas no H*~ lital Car-
los Chagas. O comerciante
apresentou-se ã 30.a Delega-
cia Policial.

POUCA VELOCIDADE

A composição dc nove
carros era conduzida pelo
maquinista Jurimar Pereira
da Silva. O acidente só não
teve conseqüências mais
graves pelo fato de o trem
já estar praticamente den-
tro da plataforma, com
velocidade reduzida. A dire-
ção da Pede Ferroviária
imediatamente deslocou pa-

O trem e seus perigos

REALENGO

Dois homens armados
tentaram asaltar pela ma-
drugada, o bar e mercearia
do prédio n<? 874 da Estra-
da General Canrobert Pe-
reira da Costa, em Realen-
go. de propriedade do co-
merciante João Vieira da
Cruz.

Houve, porém, reação de
pessoas que se encontravam
no estabelecimento. Saíram
feridos o comerciante, com
um tiro no abdomem, o seu
empregado Mário Ferreira
de Paula, com uma bala na
perna e outra no braço di-
reito, e o freguês Cristiano
da Cunha, que levou um ti-
ro nas costas. Foram me-
dicados no Hospital Olivé-
rio Kraemer.

LARANJEIRAS.

Dois bandidos atacaram
também de madrugada a
Garagem Nossa Senhora
Aparecida, na Rua Soares
Cabral, Laranjeiras, onde
obrigaram o vigia Balbino
da Silva a entregar-lhes a
chave do Volkswagen EJ-
3115, ali estacionado.

De posse do veiculo, fugi-
ram. A 9a. Delegacia os
procura.

LINS

Doi.s homens, um dos
quais de bermuda e óculos
escuros, assaltaram na ma-
nhã de ontem a Organiza-
ção Universal, na Rua Apu-
bá, 621, Lins, de onde rou-
baram CrS 3 mil de duas
caixas.

O gerente disse que este
é o quinto asalto que seu
estabelecimento registra.

TODOS OS SANTOS

Dois indivíduos fizeram
parar o táxi Volkswagen
TA-25-86, dirigido por Ma-
nuel Augusto Nunes, em

Todos os Santos. Imobiliza-
do, o motorista foi intima-
do a entregar-lhes o carro,
no qual os marginais fugi-
ram em direção ao Viaduto
do Méier.

A queixa foi registrada na
24a. Delegacia Policial.

CASA DE BEBIDAS

Niterói (Sucursal) — Cin-
co homens armados de re-
vólveres calibre 45 e de
duas metralhadoras assai-
taram, ontem, em São João
de Meriti, a firma Hércules
de Bebidas Ltda., á Rua São
João Batista, 562, fugindo
com CrS 30 798,36, em dois
carros roubados, após tro-
carem tiros com policiais.

Dois tiros atingiram a
máo esquerda de Hamilton
Afonso da Silva, socorrido
no Hospital Municipal, pro-
prietário da Variant FG
05-72, da Guanabara, que os
assaltantes levaram, junta-
mente com o Volkswagen
TL, amarelo, DA-25-20, do
Estado do Rio, de proprie-
dade de Gilson Roberto da
Rosa, que o abandonara
sob ameaça de armas.

EM FURNAS

Na Delegacia de Policia
dc Angra dos Reis estão
presos, desde ontem, os
quatro indivíduos que ten-
taram assaltar, no sábado,
o escritório da firma Cons-
truções e Engenharia S.A.
(Ecel), empreiteira da Usi-
na Nuclear de Furnas, e fe-
riram dois guardas de se-
gurança da área, Osni Pe-
reira dos Santos e Edivaldo
Rodrigues Pessoa, que rea-
giram a bala, pondo-os em
fuga.

Além de João Serafim,
estão presos na delegacia
de Angra dos Reis: José
Assis de Carvalho Wilson
do Espírito Santo e Regi-
naldo Ferreira da Silva.

Avanço de sinal, falhas
nas comunicações entre
maquinistas e cabinas de
controle, fadiga dos guar-
da-chaves, falta de revisão
mecânica das locomotivas,
descarrilamentos, sinaleiras
avariadas c passagens dc
nivel com estradas sem
cancelas são algumas das.
causas apontadas para os
acidentes ferroviários.

Os acidentes mais signl-
ficalivos a partir dc janei-
ro de 1973 foram os sc-
guintes:

24/1 — O descarrilamen-
to de sete vagões de um
trem da Central do Brasil,
entre as estações de Paulo
de Frontin e Palmeira da
Serra, no Estado do Rio,
provocou a interrupção do
tráfego ferroviário entre a
Guanabara e São Paulo por
cerca de 24 horas. Náo liou-
ve vitimas.

2/2 — Um trem da Leo-
poldina, com 10 vagões, qtte
saíra do Rio com destino a
Campos, descarrilou em Rio
Bonito, no Estado do Rio.
causando a morte de 12
pessoas e ferindo 33.

1/3 — A composição U-48
da Fepasa — Ferrovias

Paulistas S.A. — chocou-se
com uma máquina renova-
dora de lastro, saiu dos tri-
llws e um dos seus nove va-
gões descarrilou, ferindo
sete pessoas.

22/3 — Um trem prefixo
MP-4 colidiu com um ou-
tro. de prefixo U-67, na Es-
tação de Quitaúna, em São
Paulo, ferindo 20 pessoas e
paralisando o tráfego fer-
roviôrio por cinco horas.

S/io — Dez pessoas mor-
reram e 94 ficaram feridas
na estação de Sampaio, na
Guanabara, quando o trem
elétrico UM-33 da Central
do Brasil foi abalroado pela
máquina diesel MK-3106.

17/12 — Dezoito pessoas
morreram e 40 ficaram fe-
ridas no choque de trens
ocorrido em Plataforma,
próximo a Salvador, Bahia.

10/1/74 — Vlníe e três
dos 51 vagões do trem da
Central do Brasil prefixo
KE-11G. que vinha de Mi-
nas Gerais, descarrilaram
no quilômetro 61 do ramal
Japeri-Pedro II e 12 deles,
após destruírem postes, par-
te de uma rede elétrica e
uma ponte, caíram no rio
São Pedro, bloqueando seu
leito.

Mortes

Na Policia Rodoviária
Federal foram registrados
dois mortos e 22 feridos, em
11 acidentes. Na capotagem
da Variant placa BI-6624,
de Carvalho (SP), dirigida
por Ismael Oliveira Nasci-
mento (25 anos, casado),no
quilômetro 124 da BR-381,
morreu o proprietário do
carro, Jacson Araújo Nas-
cimento (24 anos, solteiro I,
ficando feridos, além do
motorista, os passageiros
Elvira Andrade Araújo, Ma-
ria Raimunda Santos, Elio-
mar Araújo e Flávio Lúcio
Almeida.

Na BR-381, quilômetro 8
o Volkswagen SP2, placa
GL-2155, de Conselheiro La-
faiete, dirigido por Carlos
Roberto Peret Teixeira 136
anos, solteiro i, atropelou o
menino Geraldo Sousa i)3
anosi, matando-o.

A Policia Rodoviária Es-
tadual registrou, anteon-
tem, três acidentes, nos
quais morreram três pes-
soas — Joaquim Evereciano
Pereira Neto, Marcos Rodri-
gues Lima e Geraldo Santos
Filho, ferindo-se oito pas-
sageiros.

AVISOS RELIGIOSOS

Ouro Preto reforça portas
de igrejas e PM deve
criar um pelotão de elite

Belo Horizonte (Sucursal) — Seis meses depois
que assaltantes roubaram do Museu da Prata da
matriz de Nossa Senhora do Pilar relíquias avalia-
das em Cr$ 6 milhões, as velhas igrejas de Ouro
Preto continuam com trancas nas pesadas portas
barrocas c guardas armados criam dificuldades para
os turistas, mas as investigações a nada conduziram.
Agora a Polícia Militar pretende criar um batalhão
de elite, com 150 homens selecionados, para prote-
ger os tesouros.

Atormentado pelo desaparecimento da custo-
dia do Santíssimo Sacramento ( um metro de altu-
ra e Cr$ 1 milhão de valor), de uma urna de ouro
e prata (Cr$ 800 mil), de uma coroa de Nossa Se-
nhora do Pilar e outra do Menino Jesus, três cálices,
uma caneta de ouro, uma chave de sacrário buri-
lada a ouro, dois brincos de berilo e diamante, um
escapulário de ouro de Nossa Senhora das Dores e
outras jóias, o vigário do Pilar, padre José Feliciano
da Costa Simões, passou noites sem dormir e ficou
gravemente doente.
A SEGURANÇA

Brasília
Brasília (Sucursal) —

Quatro colisões, uma das
quais com nove mortos e
um atropelamento, marca-
ram o transito neste fim de
semana. Nas três colisões
restantes iáo houve vitimas
fatais e em uma delas fe-
riu-se o motorista João
Francisco Fontana, que di-
rigia sem habilitação, o que
é relativamente comum na
cidade.

Os corpos da jornalista
Sandra Inez Lima e de seu
irmão Iran Lima, mortos na
estrada da Cidade-Satélite
de Sobradinho, foram on-
tem p....a Porto Alegre, on-
de serão sepultados.

Das outras sete vitimas,
seis foram enterradas on-
tem nesta cidade e perma-
nece sem identificação o
corpo de uma moça branca,
de aproximadamente 20
anos.

Outra colisão grave foi a
que ocorreu na Avenida
W-3, com dois Volkswagens
e dois Corcéis, ferindo leve-
mente os oito passageiros.

o fim da semana nesta Ca-
pitai e nas estradas. Em
acidentes diversos morre-
ram o industriário Bráulio
Amorim Rocha, 30 anos, ca-
sado, José Linas, 27 anos,
solteiro, Ulisses José Alves
Brandão, 28 anos. solteiro e
uma mulher de identidade
ignorada, aparentando 30
anos.

R. G. do Sul
Porto Alegre (Sucursal)

— Quatro pessoas morreram,
enquanto 35 outras ficaram
feridas nos 24 acidentes re-
gistrados, nesta Capital, no
fim de semana, com o en-
volvimento de 35 veículos,
que provocaram 11 colisões,
nove atropelamentos, duas
capotagens, uma queda de
moto e uma queda de um
ônibus.

O acidente de maior gra-
vidade ocorreu na esquina
das Ruas Santana e Do-
mingos Crescendo, com a
colisão do Volkswagen dè
placas AK-4680 com a late-
ral do ônibus de prefixo 47,
da Empresa de Transportes
Coletivos Viamão, da qual
saíram mortos o motorista
do veiculo particular, Van-
derlei Rodrigues Barbosa,
de 21 anos, e um de seus
dois acompanhantes, cuja
identidade ainda não foi
esclarecida pela polícia.

O terceiro ocupante do
Volkswagen, Pedro Serafim
Teixeira, de 35 anos, com
ferimentos pela cabeça e
pelo corpo foi internado em
estado grave no Hospital de
Pronto-Socorro.

Uma outra morte resul-
tou da colisão do Corcel di-
rigido por Eduardo Sousa,
de 23 anos, com um Opala
da Patrulha Radiomotoriza-
da da Brigada Militar, o
motorista do automóvel
particular morreu no local.
Enquanto os seus quatro
acompanhantes e dois PM
— cabo Lisidório Ávila da
Silva, e soldado Altair de
Freitas — eram hospitali-
zados.

O cobrador de ônibus,
Adroaldo Soledade Jardim,
de 22 anos, foi a quarta vi-
tima, tendo morrido na sa-
Ia de recuperação do Pron-
to-Socorro, para onde íoi
recolhido após ser atrope-
lado pelo Corcel dirigido
por Mário Gimenez Filho,
de 21 anos.

Ônibus no muro
O ônibus 185, da linha NI-

lópolis—Praça Mauá, con-
duzido por Sebastião de
Aguiar, quando passava pe-
Ia Avenida Brasil, próximo
da entrada da Ilha do Go-
vernador, ficou com a bar-
ra de direção presa e atra-
vessou a mureta de separa-
ção das pistas indo de en-
contro a um muro.

Além do motorista fica-
ram feridos o passageiro Jo-
sé Timóteo da Silva, o tro-
cador Antônio Alves Teixei-
ra e as passageiras Maria
Celma Alves de Sousa, Ma-
ria Gonçalves e Rosângela
Aguiar de Oliveira, atendi-
dos, os dois primeiros, no
Hospital Getúlio Vargas, e
os demais no Sousa Aguiar.

Quatro vítimas

CARLOS GISMONTI
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Evone de Souza Gismonti e família agra-
decem sensibilizados as demonstrações de
carinho recebidas por ocasião do faleci-
mento de seu querido CARLOS e convi-

dam os parentes e amigos a assistirem à missa por
intenção de sua boníssima alma que será celebrada
na Igreja N. S.° do Carmo — Rua 1.° de Março, dia
29, terça-feira, às 9,00 horas. Agradecem antecipa-
damente aos que comparecerem a este ato de fé
crista.

As portas do Pilar ga-
nharam trancas de segu-
rança e na matriz dc Nos-
sa Senhora da Conceição
de Antônio Dias, o vigário
— Padre Francisco Barro-
so — reforçou as entradas
e instalou um sistema dc
alarma eletrônico no Mu-
sou do Aleijadinho. que
funciona nos porões, como
o Museu da Prata do Pi-
lar.

Soldados da Polícia Mi-
lilar náo permitem que os
turistas entrem nas igrejas

com bolsas ou sacolas
grandes. E são obrigados a
anotar número da placa de
seus carros, Idade e sexo
dos visitantes.

O efetivo da Delegacia de
Ouro Preto (37 soldados)
foi aumentado para 61 ho-
mens, mas a cidade precisa
de no mínimo 100. Segun-
do o Comandante da Po-
licia Militar, Coronel Vi-
cen te Gomes da Mota, um
batalhão especial protegerá
om breve os tesouros de
Ouro Preto e também de
Mariana, a 13 quilômetros
da antiga capital dc Minas.

São Paulo
São Paulo (Sucursal) —

Das 12h de quinta-feira até
às 12h de ontem, registra-
ram-se 61 acidentes nas es-
tradas estaduais, provocan-
do 97 feridos leves, 38 gra-
ves e 13 mortos. As Vias
Anhanguera e Washington
Luis, com seis.

O acidente mais grave foi
o ocorrido na 6a.-íeira, na
Via Anchieta, no Km 13,
com um Dodge Dart que vi-
nha de Santos e bateu nu-
ma das pilastras dc uma
ponte. O veiculo rachou-se
ao meio, provocando a mor-
te de três pessoas, uma no
local e duas outras, duas
horas depois, no Hospital
São Bernardo do Campo. O
motorista encontra-se em
estado grave.**

Bahia
Salvador (Sucursali —

Quatro pessoas morreram e
26 ficaram feridas em oito
acidentes de veículos e no-
ve atropelamentos durante

Goiás

Goiânia (Correspondente)
Dez acidentes de transito

registraram-se no último
fim de semana nesta Capi-
tal e em rodovias próximas,
mas a maioria deixando
apenas danos materiais.
Houve oito vítimas com três
mortes.

Em acidentes no transito
urbano desta Capital mor-
reram Divina Linhares Mo-
reira, de sete anos, o estu-
dante Luís Sérgio Martins,
de 16 anos e um homem
ainda não identificado, de
cor branca, aparentando 50
anos.

Cuiabá (Correspondente)
José Pedro Ribeiro foi o

único morto nos acidentes
de transito do fim de sema-
na nesta Capital. O Volks-
wagen por ele dirigido, dc
placa AA-8290, foi colhido
violentamente por um ònl-
bus da Viação Noroeste,
chapa AA-1460, que faz a
linha Cidade Alta.

O comerciado José Osvnl-
do de Sousa, de 20 anos, re-
tirou sem autorização o Cor-
cel DJ-1134 da agência de
automóveis Carlomari, na
Avenida Suburbana, 2 970, e
colidiu com o Corcel DJ-
0453, dirigido por Osvaldo
Lopes de Sousa, na Avenida
Monsenhor Félix, Irajá, com
ferimentos em quatro pes-
soas.

As vítimas foram Carmem
Lúcia de Sousa, de 19 anos,
Sandra Maria de Sousa, 19
anos, e Linda Maria da Pe-
nha, de 20 anos, que viaja-
vam em companhia de José
Osvaldo de Sousa, que nada
sofreu, e o motorista Osval-
do Lopes de Sousa, todos
medicados no Hospital Ge-
túlio Vargas,

"GELO BAIANO"

Após bater em um gelo
baiano que divide as pistas
na Rua Francisco Eugênio,
em São Cristóvão, o Volks-
wagen de placa GB FA-9857.
dirigido por Arlindo da Cos-
ta Lopes, perdeu a direção
e mergulhou no Mangue, em
frente ao quartel do Bata-
lhão de Guardas da Policia
Militar.

Como o nível da água cs-
tava baixo, o carro — que
caiu de lado — ficou preso
no fundo do canal, na areia
ali existente. Só mais tarde
é que, com a chegada de
carros-guindastes, o Volks-
wagen foi retirado. O moto-
rista, com ferimentos leves,
foi medicado no Hospital
Sousa Aguiar e depois com-
pareceu à 17a. Delegacia Po-
liclal, para esclarecimentos.

CASAL

Luciano Peixoto Alexan-
dre, de 25 anos, e sua acom-
panhante Nadir Mara Mar-
tins da Costa, de 16 anos,
foram medicados no Hospi-
tal Getúlio Vargas com con-
tusões leves. Eles saíram fe-
ridos quando o Volkswagen
GB ED-5715, dirigido pelo
primeiro, bateu no Opala de
placa SP SD-3165, na Ave-
nida Brasi], em frente ao
Mercado São Sebastião,
provocando capotagem. O
ocupante do Opala, que não
foi identificado pela poli-
cia, nada sofreu.

EMBRIAGADO

Alexandrina da Silva Be-
zerra, de 54 anos, foi atro-
pelada ontem à tarde na
Rua Déllo Gunnará, em
Edem, pelo Volkswagen RJ
GB-1074, dirigido por um
motorista que — segundo as
testemunhas — estava em-
brlagado. A mulher, levada
para o Hospital Getúlio
Vargas, morreu ao ser me-
dicada.

O ônibus da linha Castelo
Coelho Neto, placa GB IA-
0771, dirigido por Ademar
Muniz Mala, passando cm
grande velocidade pela Rua

Virgem Pelegrina, na Pieda-
de, colheu uma bicicleta,
onde estavam os menores
Wallace Vaz Cavalcante, 16
anos, e Paulo Frederico Pa-
dilha, 14 anos, atirando-os
a uma grande distancia.

Os meninos foram levados
para o Hospital Getúlio
Vargas, onde se internaram
em estado grave, Wallace
sofreu fratura exposta da
perna direita com perda de
substancia. O motorista,
que tentou fugir, foi preso
cm flagrante e levado para
a 24a. Delegacia Policial.

ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursal) Duas
pessoas morreram, uma der
las Hélio do Carmo Vieira,
solteiro, 23 anos, que mora-
va em- Ururai, Campos,
atropelado pelo ônibus da
empresa Útil (CH-0083) no
Km 10 da BR-101, em fren-
te à usina do Cupim, e 29
ficaram feridas em aciden-
tes de tráfego ocorridos no
Estado do Rio no final da
semana.

Ontem, em Venda da
Cruz, São Gonçalo, defron-
te ao número 35 da Rua
Porciúncula, o Volkswagen
vermelho CB-0531 (RJ) có-
lidiu com o ônibus JJ-0109
(RJ) da Expresso Tenente
Jardim, ferindo Maria Alice
Sepulveda Serra Cardoso
Barbosa, casada, 23 anos,
que dirigia o automóvel, e
matando uma mulher que a
acompanhava e não foi ain-
da identificada. Maria Alice
se encontra internada, em
estado grave, no Hospital
Antônio Pedro.

Na localidade de Porto da
Madama, São Gonçalo, .o
ônibus da Viação ABC pia-
ca JJ 0642, dirigido por Itu-
pari Silvino de Mendonça,
colidiu com o ônibus de tu-
rismo, particular, CG 0969
(GB), cujo motorista, Sebas-
tião Ferreira de Almeida,
casado, 33 anos, residente
em Realengo, no Rio, se
acha em estado grave no
Hospital Universitário Antô-
nio Pedro.

Outro que sofreu ferimen-
to grave foi o menino Oton
André Araújo Alves, de 14
anos. filho de Gilson Vici-
ra Alves e Dulce Araújo Al-
ves, residentes na Rua Pé-
dro Melo 403, em Padre Mi-
guel. Sairam feridas mais
26 pessoas, a maioria passa-
geiros do ônibus de turismo:

Antônio Emiliano da Sil-
va, casado, 37 anos. morreu
ontem ao ser atropelado pé-
lo ônibus da Viação Starí-
dard Turismo Ltda., dirigi-
do por Genildo Xavier Pé-
çanha.

Ao atravessar a Estrada
Circular, em Queimados,
Helena Fernandes Pompcu,
casada, 65 anos, foi atrope-
lada pelo ônibus da Viação
Granario, FI-0989-RJ, cujo
motorista desapareceu sem
ser identificado. A vítima
morrru ao chegar ao Hos-
pitai de Nova Iguaçu. _4,
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Secretário promete ação
criminal contra corredores
da Avenida Edson Passos

O Secretário de Segurança Pública, General
Antônio Faustino da Costa, está procurando encon-
trar uma forma de enquadrar criminalmente aque-
les que venham a ser detidos participando de corri-
das na Avenida Edson Passos, especialmente no
pega da Curva do Bandolim, que neste fim de se-
mana causou a morte de Ricardo César Gibeli de
Faria e ferimentos em mais três pessoas.

A informação é do Assessor de Imprensa da Se-
cretaria de Segurança, Sr. Perez Júnior. Ele infor-
mou ainda que o General Antônio Faustino mandou
enquadrar o pai de Paulo Roberto Reis Paiva, o
culpado pelo acidente, por ter dado fuga ao filho, do
Hospital do Andaraí, onde o rapaz fora preso ao
procurar socorros médicos, levando-o para uma ci-
dade do interior de Minas Gerais.

DIFICULDADES

A Secretaria de Seguran-
ça, segundo o Assessor de
Imprensa, tem recebido de-
zenas de denúncias sobre
os pegas no Alto da Boa
Vista. Choques e patrulhas
da Policia Militar têm sido
mandados ao local, mas an-
te a aproximação dos sol-
dados, o participantes da
corrida desaparecem.

As 22 horas de sexta-fel-
ra última um choque do
Regimento Caetano de Fa-
ria, da PM, foi mandado e
ficou no local até as 2 ho-
ra da madrugada. Os sol-
dados, no entanto, viram
apenas o transito normal
para a ida ou vinda da Bar-
ra da Tijuca. Às 2 horas,
o choque recebeu ordem de
regressar e logo surgiram
os corredores, que saíam de
várias ruas das proximida-
des, conforme as informa-
ções oficiais.

Segundo o Assessor de
Imprensa da Secretaria,
não adianta colocar um po-
liciamento permanente em
toda a extensão da Edson

Passos, porque Isso prejudl-
caria vários pontos da ci-
dade onde a presença da
Policia é mais necessária. A
solução, para o Secretário
de Segurança, será o enqua-
dramento de todos os par-
ticipantes do pega criminal-
mente. Até agora, a Policia
tem se limitado à multar o
carro e o Conselho de Tran-
sito a dcsemplacar e cassar
a carteira do motorista por
cinco anos.

Essas penalidades para os
participantes do pega re-
presentam muito pouco:
eles sempre conseguem em-
placar o carro em outra ci-
dade e até mesmo tirar a
carteira de habilitação em
outro Estado. A primeira
providência do General An-
tònio Faustino, ontem, ao
saber do acidente ocorrido
na madrugada de sábado,
foi mandar a Policia abrir
inquérito para processar
criminalmente, além cie
Paulo Roberto Reis Paiva,
culpado do acidente, o seu
pai, que providenciou sua
fuga do Hospital do Anda-
rai.

Comerciante é morto a
tiros em Honório Gur gel
ao defender mercearia

O comerciante Antônio Durvalino Marques, de
43 anos, proprietário do Bar e Mercearia Ururai,
384, Honório Gurgel, foi assassinado a tiros na ma-
drugada de ontem ao reagir a três indivíduos quetentaram assaltar seu estabelecimento.

A vítima morreu a caminho do Hospital Carlos
Chagas e um seu freguês, Valdomiro dos Santos,
também baleado no peito, está internado em estado
grave no Centro de Tratamento Intensivo. Os ban-
didos fugiram de carro e o fato foi registrado pela31.a Delegacia Policial.

REALENGO

Dois homens armados
tentaram assaltar pela ma-
drugada. o bar e mercearia
do prédio n? 874 da Estra-
da General Canrobert Pe-
reira da Costa, em Realen-
go, de propriedade do co-
merciante ' João Vieira da
Cruz.

Houve, porém, reação de
pessoas que se encontravam
no estabelecimento. Saíram
feridos o comerciante, com
um tiro no abdomem, o seu
empregado Mário Ferreira
de Paula, com uma bala na
perna e outra no braço di-
reito, e o freguês Cristiano
da Cunha, que levou um ti-
ro nas costas. Foram me-
dicados no Hospital Olivé-
rio Kraemer.

LARANJEIRAS.

Dois bandidos atacaram
também de madrugada a
Garagem Nossa Senhora
Aparecida, na Rua Soares
Cabral, Laranjeiras, onde
obrigaram o vigia Balbino
da Silva a entregar-lhes a
chave do Volkswagen EJ-
3115, ali estacionado.

De posse do veículo, fugi-
ram. A 9a. Delegacia o.s
procura.

LINS

Dois homens, um dos
quais de bermuda e óculos
escuros, assaltaram na ma-
nhã de ontem a Organiza-
ção Universal, na Rua Apu-
bá, 621, Lins, de onde rou-
baram CrS 3 mil de duas
caixas.

O gerente disse que este
é o quinto assalto que seu
estabelecimento registra.

TODOS OS SANTOS

Dois indivíduos fizeram
parar o táxi Volkswagen
TA-25-86, dirigido por Ma-
nuel Augusto Nunes, em
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Trem elétrico descarrila í
na estação de Campo Grande
sem causar nenhuma morte ;

Dormentes apodrecidos, segundo técnicos, ter
riam causado ontem, às 14h 37m, na estação de .
Campo Grande, o descarrilamento dos dois últimos
vagões do trem elétrico US-29, que partira de
D. Pedro II com destino a Santa Cruz. O elétrico
vinha com nove carros e poucos passageiros. Nin-
guém morreu, mas ambulâncias e bombeiros estive-
ram no local.

Quando as rodas saíram do trilho, o trem bateu
num poste de sinalização, destruindo-o parcialmen-
te. Parte da estação que dá para a passagem sub-
terranea também foi atingida. Em conseqüência do
acidente, a linha 1 ficou interrompida, passando o
tráfego, no trecho de Campo Grande a Bangu, a
correr pela linha 2.

O barulho do choque do vagão com o poste deu a impressão de que o desastre era mais grave

Ônibus capota em Barros Filho
e 10 passageiros saem feridos

POUCA VELOCIDADE

A composição de nove
carros era conduzida pelo
maquinista Jurimar Pereira
da Silva. O acidente só não
teve conseqüências mais
graves pelo fato de o trem
já estar praticamente den-
tro da plataforma, com
velocidade reduzida. A dire-
cão da Rede Ferroviária
imediatamente deslocou pa-

ra o local equipes de socor-
ro, para recolocar a compo-
sição nos trilhos.

Segundo informações de
pessoas que estavam np.
plataforma, o barulho pro-
vocado pelo choque do trem
com o poste de sinalização
dava á impressão de que o
acidente era muito maior. A
maioria dos passageiros
viajava nos primeiros car-
ros, o que evitou pânico.

i

O trem e seus perigos

Dez pessoas saíram feri-
das no acidente ocorrido às
19 horas de ontem, na Es-
trada João Paulo, em Bar-
ros Filho, onde o ônibus da
linha Padre Miguel—Madu-
reira, de placa GB IA-0753,
conduzido por Emíclio José
de Assis, ao fazer uma
curva fechada e em veloci-
dade, capotou.

Os feridos, transporta-
dos em várias ambulâncias
e carros particulares para
o Hospital Carlos Chagas,
sofreram apenas ferimentos
leves. As vitimas são Nei-
de Oliveira Sales, Moisés
Sobreiro de Sousa, Alcides
Monteiro de Melo, Francis-
co Luis, Regina Helena Nu-
nes, Benedito Nunes Soa-
res, Maria Helena, Luis Ro-
drigues, Alberto dos Santos
Moreira (passageiros) e
Emídio José Assis, o moto-
rista.

ENGENHEIRO
Na Rua Maria Quitéria,

em Ipanem** capotou o Bu-
gre GB-FC-1129, causando
graves ferimentos em seu
motorista, o engenheiro
Murilo A?;evedo da Cunha,
de 24 anos. que foi interna-
do no Hospital Miguel Cou-
to. A 13.a Delegacia Policial
registrou.

Todos os Santos. Imobiliza-
do, o motorista foi intima-
do a entregar-lhes o carro,
no qual os marginais fugi-
ram em direção ao Viaduto
do Méier.

A queixa foi registrada na
24a. Delegacia Policial.

CASA DE BEBIDAS

Niterói (Sucursal) — Cin-
co homens armados de re-
vólveres calibre 45 e de
duas metralhadoras assai-
taram, ontem, em São João
de Meriti, a firma Hércules
de Bebidas Ltda., à Rua São
João Batista, 562, fugindo
com CrS 30 798,36, em dois
carros roubados, após tro-
carem tiros com policiais.

Dois tiros atingiram a
mão esquerda de Hamilton
Afonso da Silva, socorrido
no Hospital Municipal, pro-
prietário da Variant FG
05-72, da Guanabara, que os
assaltantes levaram, junta-
mente com o Volkswagen
TL, amarelo, DA-25-20, do
Estado do Rio, de proprie-
dade de Gilson Roberto da
Rosa, que o abandonara
sob ameaça de armas.

EM FURNAS

Na Delegacia de Policia
de Angra dos Reis estào
presos, desde ontem, os
quatro indivíduos que ten-
taram assaltar, no sábado,
o escritório da firma Cons-
trucôes e Engenharia S.A.
(Ecelt, empreiteira da Usi-
na Nuclear de Furnas, e fe-
riram dois guardas de se-
gurança da área, Osni Pe-
reira dos Santos e Edivaldo
Rodrigues Pessoa, que rea-
giram a bala, pondo-os em
fuga.

. Além dc João Serafim,
estão presos na delegacia
de Angra dos Reis: José
Assis de Carvalho Wilson
do Espírito Santo e Regi-
naldo Ferreira da Silva.

AVISOS RELIGIOSOS

CARLOS GISMONTI
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Evone de Souza Gismonti e família agra-
decem sensibilizados as demonstrações de
carinho recebidas por ocasião do faleci-
mento de seu querido CARLOS e convi-

dam os parentes e amigos a assistirem à missa por
intenção de sua boníssima alma que será celebrada
na Igreja N. S.Q do Carmo - Rua 1.° de Março, dia
29, terça-feira, às 9,00 horas. Agradecem antecipa-
da/nente aos que comparecerem a este ato de fé
cristã.

MENINA
Quando tentava através-

sar a Avenida Brasil, em
Irajá. a menina Teresa
Cristina dos Santos Reis. de
15 anos, foi atropelada e
morta por uma Rural de
placa não identificada. A
vitima chegou a ser levada
por populares para o Hos-
pitai Getúlio Vargas, mus
já estava morta ao chegar.
A 39.a Delegacia Policial re-
gistrou.

A excessiva velocidade do
Opala KA-6262 (RJ), dirigi-
do pelo comerciante Edílio
Freitas, dc 38 anos, solteiro,
provocou o atropelamento
simultâneo de um grupo de
seis pessoas que tentava, na
madrugada de ontem, atra-
vessar a Avenida Duque de
Caxias, próximo à Brigada
Aeroterrr jtre, em Deodoro.

As vitimas foram Dona
Alice Ferreira da Silva, de
37 anos, casada, Rua Elvi-
dio. 907, Mesquita,' Estado
do Rio; suas filhas Marga-
rete Rose, de 13 anos, e
Márcia Cristina, de sete
anos: além de Mara Lúcia
M-mdes Faria (10 anos), sua
irmã Solange (13), e Darle-
ne da Silva Sá, também
com 13 anos, *?das residen-
tes em Mendes, no Estado
do Rio.

A menina Márcia Cristi-
na foi levada para o Hospi-
tal Sousa Aguiar, onde fi-
cou internada, e as demais,
com ferimentos 1 :es, foram
medicadas no H íital Car-
los Chagas. O comerciante
apresentou-se à 30.a Delega-
cia Policial.

ÔNIBUS NO MURO
O ônibus 185, da linha Ni-

lópolis—Praça Mauá, con-
duzido por Sebastião de
Aguiar, quando passava pe-
ia Avenida Brasil, próximo
da entrada da Ilha do Go-
vernador, ficou com a bar-
ra de direção presa e atra-
vessòü a mureta de separa-
ção das pistas indo de en-
contro a um muro.

Além do motorista fica-
ram feridos o passageiro Jo-
sé Timóteo da Silva, o tro-
cador Antônio Alves Teixei-
ra e as passageiras Maria
Celma Alves de Sousa, Ma-
ria Gonçalves c Rosângela

Aguiar de Oliveira, atendi-
dos, os dois primeiros, no
Hospital Getúlio Vargas, e
os demais no Sousa Aguiar.

QUATRO VITIMAS

O comerciárlo José Osval-
do de Sousa, de 20 anos, re-
tirou sem autorização o Cor-
ecl DJ-1134 da agência de
automóveis Carlomari, na
Avenida Suburbana, 2 970, e
colidiu com o Corcel DJ-
0453, dirigido por Osvaldo
Lopes de Sousa, na Avenida
Monsenhor Félix, Irajá, com
ferimentos em quatro pes-
soas.

As vítimas foram Carmem
Lúcia de Sousa, de 19 anos,
Sandra Maria de Sousa, 19
anos, e Linda Maria da Pe-
nha, de 20 anos, que viaja-
vam em companhia de José
Osvaldo de Sousa, que nada
sofreu, e o motorista Osval-
do Lopes de Sousa, todos •
medicados no Hospital Ge-
túlio Vargas.
"GELO BAIANO"

Após bater em um gelo
baiano que divide as pistas
na Rua Francisco Eugênio,
em São Cristóvão, o Volks-
wagen de placa GB FA-9857,
dirigido por Arlindo da Cos-
ta Lopes, perdeu a direção
e mergulhou no Mangue, em
frente aò quartel do Bata-
lhão de Guardas da Policia
Militar.

Como o nível da água es-
iava baixo, o carro — que
caiu de lado — ficou preso
no fundo do canal, na areia
ali existente. Só mais tarde
é que, com a chegada de
carros-guindastes, o Volks-
wagen foi retirado. O moto-
rista. com ferimentos leves,
foi medicado no Hospital
Sousa Aguiar e depois com-

pareceu à 17a. Delegacia Po-
licial, para esclarecimentos.

Luclano Peixoto Alexan-
dre, de 25 anos, e sua acom-
panhante Nadir Mara Mar-
tins da Costa, de 16 anos,
foram medicados no Hospi-
tal Getúlio Vargas com con- .
tusões leves. Eles saíram fe-
ridos quando o Volkswagen
GB ED-5715, dirigido pelo
primeiro, bateu no Opala "de
placa SP SD-3165, na Ave-
nida Brasil, em frente ao
Mercado São Sebastião,
provocando capotagem. O
ocupante do Opala, que não
foi identificado pela poli-
cia, nada sofreu.
EMBRIAGADO

Alexandrina da Silva Be-
zerra. de 54 anos, foi atro-
pelada ontem à tarde na
Rua Délio Guanará, em
Edem, pelo Volkswagen RJ
GB-1074, dirigido por um
motorista que — segundo as
testemunhas — estava em-
briagado. A mulher, levada
para o Hospital Getúlio
Vargas, morreu ao ser me-
dicada.

O ônibus da linha Castelo
Coelho Neto. placa GB IA-
0771, dirigido por Ademar
Muniz Maia, passando em
grande velocidade pela Rua
Virgem Pelegrina, na Pieda-
de, colheu uma bicicleta,
onde estavam os menores
Wallace Vaz Cavalcante, 16
anos, e Paulo Frederico Pa-
dilha, 14 anos, atirando-^os
a uma grande distancia.

Os meninos foram levados
para o Hospital Getúlio
Vargas, onde se internaram
em estado grave, Wallace
sofreu fratura exposta da
perna direito com perda de
substancia. O motorista,
que tentou fugir, foi preso
em flagrante e levado para
a 24a. Delegacia Policial.

Avanço de sinal, falhas
nas comunicações entre
maquinistas e cabinas de
controle, fadiga dos guar-
da-chaves, falta de revisão
mecânica das locomotivas,
descarrilamentos, sinaleiras
avariadas e passagens de
nivel com estradas sem
cancelas são algumas das
causas apontadas para os
acidentes ferroviários.

Os acidentes mais signl-
ficativos a partir de jariei-
ro de 1973 foram os se-
guintes:

24/1 —- O áescarrilamen-
to de sete vagões de um
trem da Central do Brasil,
entre as estações de Paulo
de Frontin e Palmeira da
Serra, no Estado do Rio,
provocou a interrupção do
tráfego ferroviário entre a
Guanabara e São Paulo por
cerca de 24 horas. Não hou-
ve vítimas.

2/2 — Um trem da Leo-
poldina, com 10 vagões, que
saíra do Rio com destino a
Campos, descarrilou em Rio'
Bonito, no Estado do Rio,
causando a morte de 12
pessoas c ferindo 33.

1/3 — A composição U-4S
da Fepasa — Ferrovias

Paulistas S.A. — chocou-se
com uma máquina renovei-
dora de lastro, saiu dos tri-
lhos e um dos seus nove va,-
gões descarrilou, ferindo
sete pessoas.

22/3 — Um trem prefixo
MP-4 colidiu com um ou-
tro. de prefixo U-G7, na Es.-
tação de Quitaúna, em São
Paulo, ferindo 20 pessoas e
paralisando o tráfego fer-
roviário por cinco horas. ¦

8/10 — Dez pessoas mor.-
reram e 94 ficaram feridas
na estação de Sampaio, na
Guanabara, quando o trem
elétrico UM-33 da Central
ão Brasil foi abalroado pela
máquina diesel MK-3106.

17/12 — Dezoito pessoas
morreram e 40 ficaram fe-
7idas no choque de treits
ocorrido em Plataforma,
próximo a Salvador, Bahia.

10/1/74 — Vinte e três
dos 51 vagões do trem da
Central do Brasil prefixo
KE-116, que vinha de Mi-
nas Gerais, descarrilaram
no quilômetro 61 ão ramal
Japeri-Pedro II e 12 deles,
após destruírem postes, par-
te de uma rede elétrica e
uma ponte, cuiram no rio
São Pedro, bloqueando seu,
leito.

Trânsito mata mais 12 em Minas
Belo Horizonte (Sucur-

sal) — Doze pessoas mor-
reram e 22 ficaram feridas
neste final de semana, em
conseqüência de 21 aciden-
tes de transito, envolvendo
24 veículos, nas ruas desta
Capital e nas rodovias fe-
derais e estaduais de Minas.

O maior número de mor-
tos por atropelamento, foi
registrado em Belo Horizon-
te, segundo o Departamento
de Medicina Legal. São
eles: Otávio Costa Guerra,
Eliodório Miguel de Almei-
da, José Dias, José Alves
Araújo, Vanis Lúcia da Sil-
va, José Geraldo Dias Ma-

• tos e Rogério Pereira do
Nascimento.

Mortes
Na Polícia Rodoviária

Federal foram registrados
dois mortos e 22 feridos, em
11 acidentes. Na capotagem
da Variant placa BI-6624,
de Carvalho (SP), dirigida
por Ismael Oliveira Nasci-
mento (25 anos, casado), no
quilômetro 124 da BR-381,
morreu o proprietário do
carro, Jacson Araújo Nas-
cimento (24 anos, solteiro),
ficando feridos, além do
motorista, os passageiros
Elvira Andrade Araújo, Ma-
ria Raimunda Santos, Elio-
mar Araújo e Flávio Lúcio
Almeida.

Na BR-381, quilômetro 8
o Volkswagen SP2, placa
GL-2155, de Conselheiro La-
faiete, dirigido por Carlos
Roberto Peret Teixeira (36
anos, solteiro), atropelou o
menino Geraldo Sousa 03
anos), matando-o.

A Polícia Rodoviária Es-
tadual registrou, anteon-
tem, três acidentes, nos
quais morreram três pes-
soas — Joaquim Evereciano
Pereira Neto, Marcos Rodri-
gues Lima e Geraldo Santos
Filho, ferlndo-se oito pas-
sageiros.

Estado do Kio
Niterói (Sucursal) Duas

pessoas morreram, uma de-

las Hélio do Carmo Vieira,
solteiro, 23 anos, que mora-
va em Ururai, Campos,
atropelado pelo ônibus da
empresa Útil (CH-0083) no
Km 10 da BR-101, em fren-
te à usina do Cupim, e 29
ficaram feridas em aciden-
tes de tráfego ocorridos no
Estado do Rio no final da
semana.

Ontem, em Venda da
Cruz, São Gonçalo, defron-
te ao número 35 da Rua
Porciúncula, o Volkswagen
vermelho CB-0531 (RJ) co-
lidiu com o ônibus JJ-0109
(RJ) da Expresso Tenente
Jardim, ferindo Maria Alice
Sepulveda Serra Cardoso
Barbosa, casada, 23 anos,
que dirigia o automóvel, e
matando uma mulher que a
acompanhava e não foi ain-
da identificada. Maria Alice
se encontra internada, em
estado grave, no Hospital
Antônio Pedro.

Na localidade de Porto da
Madama, São Gonçalo, o
ônibus da Viação ABC pia-
ca JJ 0642, dirigido por Itu-
pari Sllvino de Mendonça,
colidiu com o ônibus de tu-
rismo, particular, CG 0969'GB), cujo motorista, Sebas-
tião Ferreira de Almeida,
casado, 33 anos, residente
em Realengo, no Rio, se
acha em estado grave no
Hospital Universitário Antô-
nio Pedro.

Outro que sofreu ferimen-
to grave foi o menino Oton
André Araújo Alves, dc 14
anos, filho de Gilson Viei-
ra Alves e Dulce Araújo Al-
ves, residentes na Rua Pe-
dro Melo 403, em Padre Mi-
guel. Saíram feridas mais
26 pessoas, a maioria passa-
geiros do ônibus de turismo:

Antônio Emillano da Sil-
va, casado, 37 anos, morreu
ontem ao ser atropelado pe-
lo ônibus da Viação Stan-
dard Turismo Ltda., dirigi-
do por Genlldo Xavier Pe-
çanha.

Ao atravessar a Estrada
Circular, em Queimados,
Helena Fernandes Pompeu,
casada, 65 anos, foi atrope-

lada pelo ônibus da Viação
Granario, FI-0989-RJ, cujo
motorista desapareceu sem
ser identificado. A vitima
morreu ao chegar ao Hos-
pitai de Nova Iguaçu.

Brasília
Brasília (Sucursal) —

Quatro colisões, uma das
quais com nove mortos e
um atropelamento, marca-
ram o transito neste fim de
semana. Nas três colisões
restantes .lão houve vítimas
fatais c em uma delas fe-
riu-se o motorista João
Francisco Fontana, que di-
rigia sem habilitação, o que
é relativamente comum na
cidade.

Os corpos da jornalista
Sandra Inez Lima e de seu
irmão Iran Lima, mortos na
estrada da Cidade-Satéllte
de Sobradinho, foram on-
tem p: a Porto Alegre, on-
de serão sepultados.

Das outras sete vítimas,
seis foram enterradas on-
tem nesta cidade e perma-
nece sem identificação o
corpo de uma moça branca,
de aproximadamente 20
anos.

Outra colisão grave foi a
que ocorreu na Avenida
W-3, com dois Volkswagen
e dois Corteis; ferindo leve-
mente os oito passageiros.

São Paulo
São Paulo (Sucursal) —

Das 12h de quinta-feira até
às 12h de ontem, registra-
ram-se 61 acidentes nas es-
tradas estaduais, provocan-
do 97 feridos leves, 38 gra-
ves e 13 mortos. As Vias
Anhanguera e Washington
Luís, com seis.

O acidente mais grave foi
o ocorrido na 6a.-feira, na
Via Anchieta, no Km 13,
com um Dodge Dart que vt-
nha dc Santos e bateu riu-
ma das pilastras de uma
ponte. O veiculo rachou-se
ao meio, provocando a mor-

i te de três pessoas, uma no

local e duas outras, duas
horas depois, no Hospital
São Bernardo do Campo. O
motorista encontra-se em
estado grave.

Bahia
Salvador (Sucursal) —

Quatro pessoas morreram e
26 ficaram feridas em oito
acidentes de veículos e no-
ve atropelamentos durante
o fim da semana nesta Ca-
pitai e nas estradas. Em
acidentes diversos morre-
ram o industriado Bráulio
Amorim Rocha, 30 anos, ca-
sado, José Linas, 27 anos,
solteiro, Ulisses José Alves
Brandão, 28 anos, solteiro e
uma mulher de. identidade
ignorada, aparentando 30
anos.

R. G. do Sul
Porto Alegre (Sucursal)

— Quatro pessoas morreram,
enquanto 35 outras ficaram
feridas nos 24 acidentes re-
gistrados, nesta Capital, no
fim de semana, com o en-
volvimento de 35 veiculo.s,
que provocaram 11 colisões,
nove atropelamentos, duas
capotagens, uma queda de 

'

moto e uma queda de ura
ônibus.

O acidente de maior gra-
vidade ocorreu na esquina
das Ruas Santana e Do-
mingos Crescendo, com a
colisão do Volkswagen de
placas AK-4680 com a late-
ral do ônibus de prefixo 47,
da Empresa de Transportes
Coletivos Viamão, da qual
saíram mortos o motorista
do veiculo particular, Van-
derlei Rodrigues Barbosa,
de 21 anos, e um de seus
dois acompanhantes, cuja
identidade ainda não foi
esclarecida pela policia.

O terceiro ocupante do
Volkswagen, Pedro Serafim
Teixeira, de 35 anos, com
ferimentos pela cabeça e
pelo corpo foi internado em
estado grave no Hospital de
Pronto-Socorro.

Ouro Preto reforça portas
de igrejas e PM deve
criar um pelotão de elite

Belo Horizonte (Sucursal) — Seis meses depois
que assaltantes roubaram do Museu da Prata da
matriz de Nossa Senhora do Pilar relíquias avalia-
das em Cr$ 6 milhões, as velhas igrejas de Ouro
Preto continuam com trancas nas pesadas portasbarrocas e guardas armados criam dificuldades paraos turistas, mas as investigações a nada conduziram.
Agora a Polícia Militar pretende criar um batalhão
de 'elite, com 150 homens selecionados, para prote-
ger os tesouros.

Atormentado pelo desaparecimento da custo-
dia do Santíssimo Sacramento (um metro de altu-"ra e Cr$ 1 milhão de valor), de uma urna de ouro
e prata (Cr$ 800 mil), de uma coroa de Nossa Se-
nhora do Pilar e outra do Menino Jesus, três cálices,
uma caneta de ouro, uma chave de sacrário buri-
lada a ouro, dois brincos de berilo e diamante, um
escapulário de ouro de Nossa Senhora das Dores e
outras jóias, o vigário do Pilar, padre José Feliciano
da Costa Simões, passou noites sem dormir e ficou
gravemente doente.
A SEGURANÇA

As portas do Pilar ga-
nharam trancas de segu-

¦ rança e na matriz de Nos-
sa Senhora da Conceição
de Antônio Dias, o vigário
— Padre Francisco Barro-
so — reforçou as entradas
e instalou um sistema de
alarma eletrônico no Mu-
seu do Aleijadinho, que
funciona nos porões, como
o Museu da Prata do Pi-
lar.

Soldados da Polícia Mi-
litar não permitem que os
turistas entrem nas igrejas

Detetive é
assassinado
a facadas

O detetive Elton Pacheco
Estrela, da Delegacia de Rou-
bos e Furtos, Seção Norte,
foi assassinado a facadas à.s
últimas horas da noite de
ontem, pelo motorista do
táxi de placa GB TA15429,
Saide Célio Antônio Bra-
gança, na Rua Torres de
Oliveira, na Piedade. Levado
em um carro particular pa-
ra o Hospital Sousa Aguiar,
o policial chegou morto.

A policia apurou que o
detetive e o motorista tive-
ram uma discussão, quando
o profissional sacou dc uma
faca e golpeou o agente di-
versas vezes, fugindo a se-
guir. Na fuga, abandonou o
carro no Méier e embarcou
em um táxi. A polícia cer-
cou a Rodoviária Novo Rio
para prender o assassino.
pois recebeu indicação dc
que cie pretendia viajar.

com bolsas ou sacolas
grandes. E são obrigados a
anotar número da placa de
seus carros, idade e sexo
dos visitantes.

O efetivo da Delegacia de
Ouro Preto )37 soldados)
foi aumentado para 61 ho-
mens, mas a cidade precisa
de no mínimo 100. Segun-
do o Comandante da Pó-
lícia Militar, Coronel Vi-
cente Gomes da Mota, um
batalhão especial protegera
em breve os tesouros de
Ouro Preto e também de
Mariana, a 13 quilômetros
da antiga capital de Minas.

Adilson faz
exame
psiquiátricoj

Niterói (Sucursal) —
Adilson Cândido de Olivei-
ra, o suposto seqüestrador
do menino Carlos Ramirez.
será transferido, hoje, do
xadrez da Delegacia de Ho-
micidios para o Hospital
Psiquiátrico de Jurujuba,
onde concluirá o exame de
sanidade mental a que vem
sendo submetido desde sex-
ta-feira.

Na polícia, foram pratica-
mente concluídas na ma-
drugada de sábado as in-
vestigações sobre as pistas
ciadas por Adilson, chegan-
dp a maioria dos policiais a
conclusão dc que sua con-
fissão, é fruto de "sua ima-
glnação." No sábado e oh-
tem. não houve diligência
sobre o caso.

¦ES

1
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Ao .ado de Ctay Regazzoni,

*r«

íe^nto 
"-XrBwcrson 

FitttpaWi c^SÕròü e fez o público vibrar, reconhecendo que a vitória ficou com quem realmente a mereceu

VENCER A LOTUS, O MELHOR DA FESTA
i maior satisfação de Emer-

/\ son Fittipaldi ao receber a
^7*- bandeirada de chegada,
ontem, em lnterlagos, talvez não
tenha sido pela vitória em si,
mas pelo fato de ter conseguido
derrotar a Lotus, sua antiga
equipe e a Colin Chapman, um
austero inglês a quem o piloto
elogia como construtor de carros,
mas condena com veemência co-
mo pessoa.

Emerson reconhece que mui-
to na sua carreira de piloto ele
deve a Chapman, o homem que
vendo suas qualidades em 1970,
nas provas de Fórmula-3 das pis-
tas inglesas, o contratou para a
sua equipe na esperança de que
seria Campeão Mundial. Espe-
rança que em 1972 transformou-

se em realidade. Mas acha queisso não o impede de criticá-lo
como pessoa. E, entre outros mo-
ti vos, aqui cita os principais:

1 — No final de 1970, Jochen
Rindt morreu em Monza, nos
treinos para o GP da Itália, um
dia depois do próprio Emerson
ter sofrido um grave acidente e
escapado milagrosamente. Rindt
era o Campeão Mundial e primei-ro piloto da Lotus há vários anos.
Emerson ficou impressionado
com a frieza de Chapman, quemomentos após o acidente tomou
um avião e foi para Londres, dei-
xando Nina Rindt, a mulher do
austríaco, sozinha e desesperada
no local.

2 — Já praticamente cam-
peão mundial de 1972, Emerson

participou em Londres da milio-
nária prova Rothmans 50 mil, no
Autódromo de Brands Hatch.
Chapman havia concordado com
o piloto brasileiro que o seu Lo-
tus poderia ser todo pintado para
essa prova de Fórmula-1, extra-
campeonato, com as cores verde
e amarelo, pois o patrocínio era
do IBC, sendo o piloto o intei;me-
diário da transação.

Na antevéspera da corrida
Chapman, entretanto, deu ordens
para que o carro fosse novamen-
te todo pintado de preto, deixan-
do Emerson indignado por causa
do contrato feito com o IBC.
Tranqüilo por temperamento,
nesse dia Emerson chegou ao Ho-
tel Rembrandt, de Londres, a ter
um acesso de raiva tão grande
que desejava romper seu contra-
to com a Lotus, o que só acabou
não acontecendo porque perderia
a chance de se sagrar campeão
mundial.

Mas isso não o impediu de
escrever um artigo na revista
Quatro Rodas afirmando: — O
Chapman para fazer um bom ne-
gócio é capaz de negociar a sua
própria mãe.

3 — Na temporada do ano j
passado, Collin Chapman con- |
trata o sueco Ronnie Peterson, jtambém, como piloto número 1
da Lotus. E começa — segundo
Emerson — a lhe dispensar maio-
res atenções durante os prepara-
tivos para os grandes prêmios. A
revolta do brasileiro culminou
durante o GP da Itália, quando
ainda tinha remotas esperanças
de conquistar o título de cam-
peão mundial caso vencesse a
prova. Estava em segundo lugar
e o primeiro era Ronnie Peterson.
Emerson durante as últimas vol-
tas ficou sempre esperando que
Chapman desse o sinal para que
Peterson se deixasse ultrapassar.
O sinal não veio e Stewart foi
proclamado' campeão por anteci-
pação. Depois, nos boxes, Emerson
confessa que quase brigou com
Chapman.

A discussão foi violenta e o
piloto começou então a tratar
com rnais objetividade de sua saí-
da da Lotus, o que acabou acon-
tecendo no final do ano, quando
assinou um contrato com a Mc-

Laren, levando para a escuderia
inglesa o poderoso patrocínio da
Marlboro-Texaco, firmas que es-
tavam dispostas a acompanhar
Emerson para qualquer equipe
que se transferisse.

Emerson explica que suas
relações com Chapman eram qua-
se que exclusivamente profissio-
nais e que, por isso mesmo, che-
gou a pensar também em conti-
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nuar na Lotus. Pensou muito an-
tes de se decidir pela McLaren,
por quem ontem conseguiu sua
primeira vitória, de forma bri-
lhante.

Ele continua cumprimentan-
do a Chapman, não o considera
um inimigo ou coisa parecida,
mas não esconde que seu maior
desejo nesta temporada é derro-
tar a Lotus.

Chapman diz que
Emerson queria
Peterson de fora

Há exatamente um ano.
quando Emerson também venceu
o GP em lnterlagos, Colin Chap-
man, jogava o seu boné para o
alto comemorando a vitória do
piloto brasileiro. Ontem, Chap-
man limitou-se apenas a falar ra-
pidamente com Ronnie Peterson
e Jacky Ickx e logo depois deixou
o Autódromo para o Hilton Hotel
rie onde à noite seguiu para o Ae-
roporto e embarcou de volta à In-

glaterra. Mas, antes, fez revela-
ções ao JORNAL DO BRASIL.
Afirmou que, por ele, Emerson te-
ria continuado na Lotus, mas isso
não aconteceu porque não pôde
concordar com o seu desejo, que
era o de afastar o sueco Ronnie
Peterson da equipe.

— Eu desejava que o Emer-
son renovasse contrato com a Lo-
tus. Por isso lhe fiz várias propôs-
tas. Mas o problema de Emerson
não era dinheiro. O que ele dese-
java eu nunca admiti, ou seja,
que o Ronnie Peterson deixasse a
Lotus.

Na opinião de Chapman, esse
foi o único motivo pelo qual
Emerson não renovou seu contra-
to com a Lotus:

— Ele várias vezes garantiu
que, se o Peterson fosse embora,
continuaria. Mas não me tornei
seu inimigo por causa disso. Con-
tinuamos amigos e apenas com-
petimos em equipes diferentes.

Chapman elogiou Emerson
como bom piloto — não passou
disso — mas acentuou que está
muito satisfeito com Peterson e
Ick;_ e está certo de que sua equi-
pe fará uma ótima campanha
neste campeonato. E aí faz uma
revelação:

— Já no próximo Grande
Prêmio, o da África do Sul, estrea-
remos o novo modelo da Lotus.
Será o Lotus 73-D, que vem sen-
do testado na Inglaterra com su-
cesso. Tenho absoluta certeza de
que andará muito mais do que
nossos carros atuais.

O MUNDIAL DE PILOTOS

i

" 
Piloto?.;: Pai» Çü£5

Clay Regazzoni S_l«a Ferrari ** '2
Emerson Fittipaldi -..-sil !{Si_~ - ¦ 9
Denny Hulme N.va Zelândia McLaren 6 .-. v

Niki'lauda Áustria Ferra' °
Mike Hailwood Incilaierra Melam, a
J .cky l.k>: Bélgica *-°lus %
...i Cario, Face Brasil Surtee, 3
Jean Pi<"'e Bèltoise Fra/W [™ ,
Ronnie Peler.cn Suecie *-<«*»• _' Patrick Depnillcr França 'Yreei.

O MUNDIAL DE CONSTRUTORES
No Mundial de Construtores, apenas o carro mais bem coloco-

cio de cada equipe marca pontos. Assim, no GP de ontem, em-

bora a McLaren lenha tido dois representante, entre os se,, pri-

meiros colocados (Emerson e Hailwood), apenas o resultado de

um deles, o melhor (Emerson), foi computado.

Mclaron (Emerson, Hulme, Hailwood) ....... 18

ferrari (Regazzoni, lauda)  *

Lotus (Peterson e Ickx) 

Surtees (Pace o Mass) • * *

BRM (Bèltoise, Pescarolo, Migauit)

lyrrell (Scheckter e Depailler)

CLASSIFICAÇÃO DO GP DO BRASIL
A classificação oficial do GP do Brasil foi a seguinte:

- Emerson Fittipaldi (Brasil), McLaren, Ih24m37s6d

- Clav Regà-zÔnl (Sulca), Ferrari, Ih24n,50s63c

- Jacky Ickx (Bélgica), Lotus, Ih22m6s70c, uma volta 0 menos

A - José Cario, Pace (Brasil), Surtees, Ih22ml8s24c, uma volla

a menos
_ Mike Hailwood (Inglaterra), McLaren, lh22m40s 44c, uma

volta a menos

- Ronnie Peterson (Suécia), Lotus, Il,23m3s34c, uma volta a

menos .'_«---_,_._.
- Carlos Reutemann (Argentina), Brabham, Ih23m9s55c, uma

volta a menos
B - Patrick Depailler (França), Tyrrell, Ih23m24s82c, uma volta

a menos ,
9 - James Hunt (Inglaterra), March, Ih23m25s77c, uma volta a

menos _, , i
10 - Jean-Pierre Bèltoise. (França), BRM, Ih24m26s62c, uma vol-

ta o menos
11 - Denny Hulme (Nova Zelândia), McLaren, Ih24m31s88c, uma

volta a menos
12 - Jody Scheckler (África do Sul), Tyrrel, Il,24m36s01c, uma

vol.ii ã menos
13 - Henri Pescarolo (França), BRM, Ih21m45s07c, duas voltas

a menos
14 .- Richard Robart. (Inglaterra), Brabham. Il,22m39s65c, du__

voltas íi menoa
15 - Jochen Mass (Alemanha), Surtees; Ih23n,45s92c, duas voi-

tas u monos
16 - Graham Hill (Inglaterra), Lola, Ih24m26s27c, duas volta, a

menos
17 .- Fr.in.ois Migav.lt (frança), BRM, Ih*.3m44s63c, três voltas

d menos,

A média horária de Emerson foi rlc- 180,623 km, enquanto

que a melhor volta foi a 26a. da Clay Regazzoni, com 2m36s5c.

A me !ior vo.l.-. de Enierion foi de' 2m36sl5c.



18 - TURFE JORNAL DO BRASIL D Segunda-feira, 28/1/74 ? 1.° Caderno

Ruralita ganha lOOOm
em lmo2sl na direção
do jóquei Gonçalino

Rur*llta, filha de Jerry
Honor e Ruralista, de pro-
priedade do Stud Roger
Quedon e treinamento de
Gonçalino Feijó, venceu a
eliminatória de mil metros
— quinta prova — na reu-
nião de ontem à tarde no
Hipódromo da Gávea, as-
slnalando lm 2s 1/5, em pis-
ta de areia pesada, sob o
governo de Gonçalino Feijó
de Almeida, campeão da
estatística do ano passado.

Medaillon e Arquitetus

pularam com atraso, des-
pontando Pane, que coman-
dou às ações na primeira
parte do percurso, seguido
de Ruralita, Mangeador,
Medaillon e Contrabordo.
Na reta de chegada, Rurali-
ta dominou Pane para ven-
cer bem, com Medaillon zl-
guezagueando em toda a
reta, mas obtendo a tercei-
ra colocação, e Dama Ara-
by, com F. Carlos em seu
dorso, completou o marca-
dor.

Resultados
1» 1'árco — 1400 metros —

Areia pesada

V> Sandrina, P. Alves ... 57

2? Lenciana, J. Pinto ... 56

Vencedor: (2) 0,33 — Dupla:
124) 0,G2 — Placés: (2) 0,22 e
(6) 0,42 — Tempo: lm28s —
Proprietário: Haras Tibagi —
Treinador: Antônio Pinto da
Silva.

21 Páreo — 1300 metros

1? H. Compass, G. Meneses 56

2' Pandro, R. Carmo ... 57

Vencedor: (4) 0,35 — Dupla:
(23) 0,24 — Placés: (4) 0,17 e
(2) 0,13 — Tempo: lm22sl/5.
Não correu: (3) Lady Piastra

Proprietário: Coudelaria
Freitas — Treinador: Silvio
Morales.

3? Páreo — 1 «00 metros

l? Zeta, G. F. Almeida . . 57

2*? Marianela, R. Marques 56

Vencedor: (6) 0,67 — Dupla:
(14) 1,17 — Placés: (6) 0,25 e
(I) 0,19—-Tempo: lm42s'2,5 —
Proprietário: Stud Ferractor —
Treinador: Valdir Meireles.

4' Páreo — 1200 metros

1*? Bel, G. F. Almeida ... 55

2'? Timonera II, J. M. Silva 55

Vencedor: (4) 0,36 —Dupla:
(24) 0,31 — Placés: (4) 0,18 e
(II) 0,18 — Tempo: lml5s3/5

Proprietário: Stud Seguro —
Treinador: Almiro Paim Fi-
lho. Angelique (7), derrubou
Levi Correia após cruzar o es-
pelho. — Dupla Exata: com-
binaçào 04-11: CrS 15.70.

5' Páreo — 1 000 metros

1' Ruralita, G. F. Almeida 53

2? Pane, W. Gonçalves . 51

3? Medaillon, P. Alves . 55

4? Dama Araby, F. Carlos 51

Vencedor: (7) 0,27 — Dupla:
(24) 0,3G — Placés: (7) 0,20 e
(4) 0,22 — Tempo: lm02sl/5.
Náo correu: (5 — duas faixas)
Anarose — Proprietário: Stud
Roger Guedon — Treinador:
Gonçalino Feijó.

fi? Páreo 1300 metros

1? Viinory, R. Marques . . 57
2? Inclinada, J. F. Fraga . 53

Vencedor: (4) 0,14 — Dupla:
(13) 0,17 — Placés: (4) 0,11 e
(1) 0,12 — Tempo: lm22s2/5 —
Proprietário: Antônio Carlos
Gomes Cruz — Treinador: Ru-
bens Carrapito.

T> Páreo — 1300 metros

li Sweet Apple, P. Cardoso 48

2? Lady Jalna, A. Santos 55

Vencedor: (5) 0,41 — Dupla:
(13) 0,84 — Placés: (5) 0.25 e
d) 0,32 — Tempo: lm21s2/5 —
Proprietário: Stud Mondesir —
Treinador: Almiro Paim Filho.

8'-' Páreo — 120ü metros

1" Follin Wu, G. Fagundes 56

2? Petardo, C. Abreu ... 50

Vencedor: (4) 0,56 — Dupla:
(13) 0,41 — Placés: (4) 0,26 e
(1-íaixa), 018 — Tempo: . . .
lml5s3/5 — Proprietário: Stud
Hanna (SP) — Treinador: E.
P. Coutinho.

Dupla Exata: combinação
04-01: Cr$ 17,00.

Movimento geral de apostas:
Cr$ 1297 943,00.

Potro Magnésio atropelou
nos últimos 200 meiros e
assinalou 42sl/5 no barro

Porto Alegre (Sucursal) — Com uma arran-
cada nos últimos 200 metros, o potro Magnésio, que
teve a condução de Antônio Alvani, venceu o quar-
to e mais importante dos oitos páreos disputados
ontem no Cristal, livrando vários corpos para
Tempter Dawn.

Mister Aceguá. o grande favorito do público,
chegou em quarto lugar. Esse páreo, disputado em
700 metros entre nacionais de dois anos sem vitória,
teve uma dotação maior de CrS 6 mil. Magnésio fez
o bom tempo de 42sl/5, considerando a raia de
areia pesada devido a chuva.

Outras
1' Páreo — 1 300 metros —

Areia leve

1? Jok, A. Saliba

2' Omira, C. Silva

Vencedor: (7) 0.16 — Dupla:
(56) 0,56 — Placés: (7) 0,11 e
(6* 0,18 — Tempo:: lm24sl/5
— Treinador: Amo Altermann.

V> Páreo — 1200 metros —
Areia leve

1? Abadytto, C. Silva

_'> Troféu, A. Fernandes

Vencedor: (1) 0,10 — Placés:
(1) 0,19 e (3) 0.12 — Tempo:
lml5s2/5 — Treinador: Amo
Altermann.

3? Páreo — 1200 metros —
Areia pesada

1? Recruta Zero, C. Dutra .

2? Deifico. A. Oliveira

Vencedor: (3) 0,36 — Dupla:
(13) 0,13 — Placés: (3) 0.10 e
(1) 0,10 — Tempo: lml5s3/5 —
Treinador: Gabriel Silva.

4'*' Páreo — 700 metros —
Areia pesada

1* Magnésio, A. Alvani

2' Tempter Dawn, D. Minetto

Vencedor: (1) 0,43 — Dupla:
(12) 1,56 — Placés: (1) 0,27 «
(2) 0,34 — Tempo: 42sl/5 —
Treinador: José C. da Silva.

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Ruralita, argentina, demonstrou desembaraço na estréia, ganhando a eliminatória de 1 000 metros, com Gonçalino

PROGRAMA

1? PAREÔ - AS I9H50M - 1 600 METROS - RECORDE - AREIA - FARINEUI - 1m37«2/5

1-1 Nambi, G. F. Almeida 7
2-2 Parny, R. Carmo 3

3 Ttigão, J. Pinlo A
3-4 Sadalysscs, J. Pedro F9 . 2

5 Zéco, J. F. Fraga .... 1
d—6 Rinch, G. Meneses .. 5" Rofalá, U. Meireles . 6 57 3? ( 8) Nambi o Justilho

~1 "
57 19(8) Justilho . Rofalá I 600 At l'40"4 P. Morgado
57 69 ( 9) Fair Kiw o Rinch 1 600 At 1*41" D. Cassas
53 .' 5? ( 8) Nambi e Justilho 1 600 At 1'40"4 A. Nahid
57 29 (10) Salso e Baton 1 300 At 1'22"3 B. P. Carvalho
57 79 ( 8) Nambi e Justilho I 600 At 1'40"4 J. Coutinho
57 49 ( 8) Nambi e Justilho 1 600 Al 1'40"4 A. Moraies

i 1 600 .Al l'40"4, I A. Wora:es

29 PAREÔ - AS 20H20M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - JABURU - lm00sl/5

I
1-1 Labi, G. F. Almeida ... 58 ; 19 (12) Estang e Kanchu 1 000 AP 1 *03"2 A. P.-,'m F9
2-2 Pebo, A. Morales F9 . . 56 I 39 (15) Sul e Ponteador 1 300 AL 1*23" F. P. Lavcr

3 Xandoca, D. F. Graça ... 56 I 8° (15) Sul e Ponteador 1 300 AL 1*23" R. Costa
3-4 Beabá, L. Caldeira ... 53 159 (15) Sul _ Ponteador 1 300 AL 1*23" O. 3. loocs

5 C. DMvoire, J. Castro . 56 39 ( 8) Pana e Boetic 1 000 AL 1*03" J. Pioto
4-6 Estang, F. Carlos .... 55 109 (15) Sul e Ponteador 1 300 AL 1*23" A. r.a.-oo

7 Marfin, l. Januário ... 53 I 1? (14) Pionante e B.mwa ! 1 000 AP 1*23" J. Burioni

39 PAREÔ - ÀS 20H50M - 2 100 METROS - RECORDE - AREIA - BEAM RAY - 2ml2h2/5

1-1, Rocco, J. Pinto 54 49 (11) Quickset . Nickname I 1 600 AP 1*41" J. I. Pedrosa
2-2 Anfion. G. Meneses ... 56 49 ( 8) Kurós e Zar.der | 2 1O0 AL 2*15" A. P. Silva

3 Quotidiano, R. Marques 57 19 ( 7) El Chile e Zurco I - 2 100 AP 2'18"3 G. Ulloa
3-4 Momo, G. F. Almeida . 57 79 (11) Quickset . Nickname I 1600 AP 1*41" P. Morgado

5 Royal Horse, F. Lemos . 53 59 (10) Queixume e E. Side i 1 300 AL 1'22" G. L. Ferreira
4-6 Zurco, W. Gonçalves . 52 99 ( 9) El Ksar e Quibalo j 2 100 AL 2'17"4 N. P. Gome»

7 Ben Belo. J. Reis ... 57 29 (14) X. Beleza e Inforpo 1 400 AL l'28"2 L. Ferreira

49 PAREÔ - ÀS 2IH20M - 1300 METROS - RECORDE AREIA DASTUR - lml8s4/5 - DUPLA EXATA

1-1 Tuly, J. Escobar .... 56 I 29 ( 7)
Malandrino, J. Santos . 12 £6 ' 119 (II)
Big Deal, R. Marques . 56- 49 ( 7)

2-4 Fantilo, A. Ramos ... £6 ' 79 ( 7)
5 Nebel, G. Meneses ... 10 £6 69 ( 7)
" Sir Ocarina, U. Meireles 13 £6 . 79 ( 9)

3-6 Rio do Sul, J. M. Silva . 14 £6 79 (10!
Hiqhlord, P. Fontoura . £6 : 6? ( 7)
Phocbus, A. Morales F9 £6 69 ( 9)
Cimur, L. Maia .... £6 89 (10)

4-10 El Pardo, G. Peçar.ha . 11 £6 I 119 (12)
11 Axéco, J. Castro ... 57 ! 89 ( 9)
12 Desenho, J. Reis £6 I 99 ( 9)
13 Goula-h, F. Esteves ... £6 * 109 (12)

P. de Ouro e El. Gesle
Nago e Errol
P. de Ouro e Tuly
P. de Ouro e Tuly
P. de Ouro e Tuly
Auluro e Rubeniz
Nago: e Beau Gcsle
Apple Tree e Nago
Arturo e Rubeniz
Nagor e Beau Gesíe
Gingai e P. de Ouro
Pascal e Ritério
Gonzo e Errol
Castiço e Foky

1 400
1 500
1 400
1 400
1 400
I 400
1 200
1 600
1 400
1 200
1 300
1 600
1 200
1 400

AL
AP
At
AL
AL
GI
Al
GI
GI
Al
AL
AL
AP
AL

1*31**2
1'38"2
1*31 "2
1*31 "2
1*31**2
1*26"
1'17"1
1'36"3
1*26*'
1'17"1
I'24"l
1'42"1
1*I8"2
1'28"3

A. V. Nevet
B. Figueiredo
W. Pedersen
R. A. Barbosa
L. Acuna
L. Acuna
W*. P. lavor
A. Orciuoll
S. Moralos
W. G. Oliveira
F. P. lavor
B. Ribeiro
F. Cosias
W. Aliano

59 PAREÔ - ÀS 21H50M - 1 600 METROS - RECORDE - AREIA - FARINEUI - Im37i2/S

1-1 Akibin, P. Alves .... 56
2 Zapo, U. Meireles ... £6

2-3 Pitica, C. Oliveira ... 56
4 Ornadcr, R. Carmo ... 56

3-5 Keiko, H. Vasconcelos . £6
6 Zurei, J. Reis £6

4-7 Quitar, G. F. Almeida . 58
Arum (c). J. F. Fraga . £6
Ródia, l. Januário .... 54

29 ( 9) Eranio e Pitica
99 ( 9) El Roy e Fiord
39 í 9) Eranio c Akibin
19 (11) Neptuno c Part Prís
39 ( 9) El Roy e Fiord
59 ( 9) El Roy o Fiord
39 (12) Good Joe e Oudas
19 (12) G. Gordon e Faxinais
19(7) Arer.gucira e Humita

1 300
1 500
1 300
1 600
I 500
1 500
1 403
1 300
1 3C0

Al
Al
AL
AL
AL
AL
GL
AP
AP

1*23"
1'36"4
1*23*'
1'44"2
1'36"4
1'36"4
1'23"3
1'21"1
1'23"3

R. Mcrgado
C. I. P. Nunes
N. P. Gomes
P. Duranti
O. B. Lopes
W, Pedersen
G. Feijó
R. Carr:pÍto
J. D. Moreira

provas
5? Páreo — Areia pesada

19 Borbola, C. Albernaz

2' Lady Spring, B. S. Almeida

Vencedor: (1) 0,10 — Dupla:
(14) 1,97 — Placés: (1) 0,10 e
(4) 0,12 — Tempo: lml7s3/5 —
Treinador: Milton Farias.

6' 1'áreo — 1200 metros —
Areia pesada

19 Prinette, A. Alvani

20 Marioki, A. Collnres

. Vencedor: (1) 0.13 — Dupla:
(.15) 0.12 — Placés: (1) 0,15 e
(9. 0,62 — Tempo: lml5s2/5 —
Treinador: Ervandil Lopes

7' Páreo — 1200 metros —
Areia pesada

19 Damsel, B. S. Almeida

2' La Bugia, A. Pereira

Vencedor: (2) 0,92 — Dupla:
(26) 1,69 — Placés: (2) 0,48 e
(1) 0,26 — Tempo: lml7s —
Treinador: Juan T. Alvez.

8*> Páreo — 1200 metros —
Areia pesada

1' Indian Legend, A. Oliveira
29 Tempter Black, D. Minetto

Vencedor: (2) 0,23 — Dupla:
(25) 0,30 — Placés: 12> 0,15 e
(5) 0,22 — Tempo: lml7s3/5 —
Treinador: José G. Santos.

Movimento geral de apostas:
CrS 259 mil

69 PAREÔ - ÀS 22H20M -- 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - DASTUR - lml8i4/5

1-1 Romanesco, G. Fagundes ,
2 Engraçadinha, J. M. Silva .

2-3 Arcngueira, J. Pinto . .
4 Bituva, A. Hodecker . . .

3-5 Venenosa, F. Pereira F9 . .
6 Esta, C. Abreu

4-7 Humita, A. Morales F9 . .
8 Ogra, E. Ferreira . . ." Bõlatizs, A. Ramos . . .

£6 19 ( 8) Stephaine e Delosco
56 69 (13) Ródia e Ogra
58 29 ( 7) Ródia e Humita
55 109 (10) Benkai e Humita
58 129 (15) Macha e Suavíssima
55 49 ( 7} Ródia e Arengueira
58 39 ( 7) Ródia e Arcngueira
55 79 ( 7) Ródia e Arengueira
56 59 ( 7) Ródia o Arengueira

I 200
1 300
1 303

1 200
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300

At
AP
AP
Al
Al
AP
AP
AP
AP

1*18**3
1'24"4
1'23"3
H 7"3
1*25"2
1'23"3
1'23"3
1'23"3
1'23"3

Exp. Coutinho
F. P. Lavor
W. Pedersen
M. Canejo
G. I. Ferreira
F. Abreu
J. L. Pedrosa
5. Morales
S. Morales

79 PAREÔ - ÀS 22H50M - 1 600 METROS - RECORDE - AREIA - FARINEUI - 1m37i2/5

1-1 Maximíliano, R. Marques 54
2 Lycon( J. F. Fraga ... 53

2-3 Evenfall, G. Meneses . 55
4 Zoé, l. Caldeira ... 58

3-5 Cronos, F. Pereira F9 . . 58
6 Bastião, P. Cardoso ... 52

4-7 Orgiva, l*. D. Guedes . £6
Zurmarino, J. Pinto ... 55
Ladim, J. Pedro F9 . . . 55

59 ( 8) Angico e Zorlita
79 ( 8) Maragogi e Sul
49 ( 8) Angico e Zorlita
79 ( 8) Angico e Zorlita

109 (10) Idum e Zurco
69 (14) B. Boy c Beira Rio
19 ( 9) Zorlita e Above AM
99 (14) Pionante e Marlim
19 ( 5) Edaz e Bastião

1 6CO AL 1'44"4 | R. Carrapito
I 600 AP 1'43"4 O. M. Fernandes
1 600 AL 1'44"4 W. Penelas

6C0 At l'!4"4 I C. Ribeiro
100 AP 2'17"1 I B. Ribeiro

1 300 Al 1*24" C. I. P. Nune.
1 300 AP 1'24**1 Z. D. Guedes
1 000 AP 1*03" I J. Burioni
1 600 AM I '46**1 * W. Pedersen

89 PAREÔ - AS 23H20M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - JABURU - lmOOsl/S - DUPLA EXATA

l-l Condada, J. Pedro F.o . .
2 Homérlca. p- Cardoso . . .

2-3 Elair, A. Ramos . . . .
Issy II, F. Lemos . . .
Destinguida, J. Santana . .

3-6 Razzola, R. Marques . . .
Linka, E. R. Ferreira . .
Hymaya, A. Portilho . .

4-9 Konitrá, R. Carmo . . .
10 M. Brava, G. F. Almeida .
11 Sabalera II, A. Morales F9

8 Ç7
11 57
10 57

57
57
57
57
57
57
56
57

19 (11)
69 ( 9)
69 ( 7)
59 ( 6)
69 (10)
19 (10)
59 ( 9)
69 ( 9)
29 ( 6)
59 (10)
19 ( 7)

Flavinha e Sabalera II 1 300 AP 1'25"1 B. P. Carvalho
Emil e Baionette 1 200 AM 1*16" C. I. P. Nunes
Miss Daniele e Vimory 1 003 AL 1'02"3 M. F. Neves
Gondoliora e Kenitrá 1 200 Al 1'15"3 M. Mendes
Omaha . Aeromoça '. 1 300 Al 1'23"1 M. Canelo
OEA c Otsmona 1 200 AL 1'18"3 H. Tobias
Emil e Baionette 1 200 AM 1 '16" O. B. Lopes
Eskiiv c Distinguida 1 200 GI 1'15"3 A. Ricardo
Gondoliera c Eskin 1 200 AL 1'15"3 J. Coutinho
Omaha e Aeromoça I 1 300 AL 1 23 1 I N. P. Gomes
Inclinada o Floriiu ' 1 403 Al t'31"l S. Morales

99 PAREÔ - AS 23H50M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - JABURU - lmOOsl/S

1-1 Irradiada, P. Fontoura . 56
2 Don Assu, J. B. Paulielò 54

2-3 Ziloane, E. R. Ferreira . 54
4 Refém, F. Esteves ... 58

3-5 Trenlon, L. Maia ... 54" Furstemberg, F. Lemos 58
4-6 Bomcloy, W. Gonçalves . 57

Magia Negra, C. Abreu . 53
Quíitralnt, G. Fagundes 54

19(7) Acchito c J. James l'30O AL l'23"l
59 (14) Blue Boy e Beira Rio 1 300 AL 1*24'
4.0 (13) Pedregal e Epitácio 1 000 AL 1 02 4
89 (10) Exodus e Zurco 1200 AL 11*1*2

129 (12) Arum e G. Gordon 1 300 AP 1 21 1
109 (10) Ratibor e Chico Diabo 1 300 AP 1*26
99(13) Pedregal c Epitácio 1000 AL 1'02 4
29 ( 8) Daimaru e Petite Reine 1 000 Al 1 03 "4

69 ( B) Daimaru e Magia Negra 1 000 Al I 03 '4

A. Orciuoll
M. Cno|o
N. Linhares
E. P. Coutinho
H. Tobias
O. M. Fernondet
N. P. Gomes
F. Abreu
Exp. Coutinho

Nossos palpites
- RINCH NAMBI SADAIYSSES
_ PEBO IABI MARFIM

- ANFION MOMO ROCCO
- GOULASH PHOEBUS TULY
- QUITAR KEIKO AKBIN
- VENENOSA ARENGUEIRA ROMANESCA
- CRONOS EVENFAU ZOÉ
- CONDADA KENITRÁ RAZZOLA
- IRRADIADA REFÉM DON ASSU

Quitar retorna em forma
na milha da quinta prova
como excelente indicação

De volta sob nova orientação técnica e defen-
dendo outros interesses, Quitar pode marcar a pri-
meira vitória do Stud Squilinho, cujo titular é a
atriz de televisão Deborah Duarte. O pensionista de
Gonçalino Feijó reaparece preparadissimo e como
baixou de turma é a melhor indicação nos 1 600 me-
¦tros do quinto páreo da programação de hoje à
noite.

Montaria de Gonçalino de Almeida. Quitar pos-
sui vários exercícios de distancia e marcou o melhor
tempo nos aprontos. Akibin, vindo de segundo lugar
para Eranio e Pitica, terceiro na mesma carreira,
deverão decidir a formação da dupla com Keiko.
portador de trabalho razoável e bem situado na dis-
tancia. E' possível que este último prevaleça for-
mando a dupla 34.

APRONTO

Rinch realizou excelente partida final para en-
frentar Nambi e outros nos 1 600 metros da pri-
meira carreira. Marcou 51s2/5 nos 300, galopando
com impressionante facilidade ao lado de Rofalá.
que vai ao páreo como bom reforço do pilotado de
Gabriel Meneses. Nambi, vem de ganhar na turma,
mas não deverá gostar de correr pela variante, pois
a reta é curta demais para o seu estilo de corrida.

ABSOLUTO

Pebo parece absoluto no quilômetro da segun-
da prova. Vindo de terceiro em sua derradeira atua-
cão e livre dos dois adversários que lhe chegaram
na frente. Pebo é uma excelente indicação, podendo
decidir a corrida na primeira parte do percurso.
Muito viável o prevalecimento da dupla 12 com La-
oi, uma vez que os demais inscritos são mais fracos.

FORÇA

Não há como se fugir de Anfion no terceiro pá-
reo, em 2 100 metros. O castanho vem de boa atua-
ção frente a Kurós e volta agora em turma bem
mais fraca. E' a força e a indicação que se impõe.
O principal adversário é Momo, difícil de ser cor-
rido e irregular, mas portador de sugestivo exerci-
cio de 2ml8s2/5 nos 2 040 metros, milha final de
lm4õs2/5, braceando com bastante tranqüilidade
por fora. Rocco é o terceiro nome da competição.

CAMPANHA

Goulash reaparece após longa ausência. Esteve
no prado de Serra Verde, em Belo Horizonte, onde
venceu algumas provas, obtendo ainda ótimo se-
gundo lugar para Blue Blood numa prova clássica.
E' a força da carreira seguinte e está sendo apon-
tado pela maioria como um ganhador iminente.
Phoebus é perigoso adversário, pois volta em per-
feito estado atlético e credenciado por sugestivo
exercício ao lado de Olaim, do qual venceu fácil.
Tuly é o principal nome do retrospecto.

ESTREANTE

Muito comentada a estréia de Romanesca, uma
etnia escura, bom porte, mas aparentando não os-
tentar perfeita forma técnica, pois além de ter tra-
balliado regularmente, apenas mostrou estar pesa-
da. cheia de carnes. Romanesca é ganhadora de
diiatro carreiras no Paraná e estréia em páreo aces-
sive'. E só por isso pode ganhar. A melhor nos trei-
nos foi Venenosa e a principal figura do retrospec-
to é Arengueira.

EQUILÍBRIO

Bastante equilibrado se apresenta o campo da
sétima prova, em 1 600 metros. Não existe um no-
me de destaque, uma vez que todos os concorren-
tes vêm de atuações regulares. Evenfall foi o que
chegou mais perto na última e Zoé Impressionou
favoravelmente na partida final. Cronos. que vem
de cura, convenceu no treino que realizou há 15
dias.

TRÊS NOMES

Condada, Razzola e Kenitrá, todos portadores
de bons treinos podem decidir o primeiro lugar no
quilômetro da penúltima carreira. Condada im-
pressionou favoravelmente no trabalho de lm 04s
2/5, terminando muito firme e Kenitrá foi o des-
taque nos aprontos. Por seu turno, Razzola vem
de fácil vitória em, turma ligeiramente mais _ ira-
ca e só progressos acusou em seu estado atlético.
Das ovtras, Muneca Brava pode ser citada c* Elair
não deve ficar Inteiramente fora de cogitação.

VELOZ
Dotada de expressiva velocida d? c vindo dc

recente vitória no Hipódromo Llneu de Paula Ma-
chado, em Campos, Iradiada é a indicação Lógica
da competição quo encerra a corrida de hoje à noi-
te. Irradiada está bem colocada na turma e no par-
curso e caiu em turma francam'.-.nt3 fav.:: Avel. So-
mente Refém, que chegou ontem ác Beio Hórlzóri-
te, onde atuou com relativo suessso, pode amaaçar
a vitória da favorita. O.s outros são mais fracos.

Gloucesler
estabelece
um recorde

São Paulo (Sucursal)— Gloucester, pilotado
por J. G. Silva, venceu
ontem à tarde em Cidade
Jardim, o primeiro pá-
reo, o mais importante,
destinado a cavalos de
três e quatro anos, na
Prova Especial Prêmio

. Manuel da Nóbrega. O
vencedor estabeleceu no-
vo recorde na pista pe-
sada de areia, com tem-
po de lm37sl/10, levan-
do como dotação CrS 20
mil. Em segundo chegou
Enéas, montado por S.
Vera.

Gloucester é paulista,
filho de Sillage e Pureza,
e de propriedade de Cei-
lio Gimenes. Tem como
criador o Haras Morro
Grande e treinador J. O.
Silva Filho. Até o sexto
páreo a raia esteve so-
mente pesada, quandocomeçou a chover e a
encharcar a pista. Os
portões arrecadaram CrS
1248,50 e as apostas
atingiram CrS ....
2.074.605,00.

Resultados

1.° Páreo — 16ÕÕ"me-
tros — areia — CrS 20
mil
1.° Gloucester, J. G. Sil-
va
2.° Enéas, S. Vera
3.° Gadahar, J. Borja
Tempo: 1'37"1/10 (Re-corde) — Vencedor: 0,18— Dupla (24) 1,09

2.° Páreo — 1 600 me-
tros — areia — CrS* 13
mil
1.° Fotogênica, R. Pena-
chio
2.° Anatolia, S. Guedes
3.° Getalica, S. P. Barros
Tempo: 1'42" — Vence-
dor: 0,12 — Dupla (12)
0.22 —Placés: 0,11 e 0,12

3.? Páreo — 1 200 me-
tros — areia variante —
CrS 10 mil
1.° Jucá Cintra, A. L. Sil-
va
2.° Bofetão. M. Sousa
3.° Macis, M. A. Carva-
lho
Tempo: 1'14"7/10 —
Vencedor: 0,91 — Dupla
(12) 1,60 — Placés: 0,40

e 0,21
-1.° Páreo — 1 100 me-

tros — areia variante —
CrS 15 mil
i.° Malquericio, J. P.
Martins
2.° Batasam. L. A. Pe-
reira
3.° Elianto, J. C. Ávila
T e m p o: 1'07"9 10 —
Vencedor: 0,36 — Du-
pia (18) 1,68 — Placés:
0,22 e 0,35

5'-' Páreo — 1.300 metrosAreia — Cr$ 10 mil
1. Salpico, E. Medina'
2. Tyran, R. Oliveira'
3. Campesio, J. Almeida
Tempo: 1'20"5/10 —
Vencedor: 1,59, Dupla:
(56) 6,32, Placés: 0,67 e
0,52.

6? Páreo — 1.800 metros
Areia — Cr$ 15 mil

1. Go For Good, J. Borja
2. Ticambre, J. Dacosta
3. Valentim, E. Amorim
Tempo: 1'54", Vencedor:
0,18, Dupla (14) 0,85,
Placés 0,15 e 0,27.

7<> Páreo — 1.600 metros
Areia —- Cr$ 13 mil

1. Jarrito, S. P. Barros
2. Distico, R. Panachio
3. At Last, A. Soares*
Tempo: 1,40", Vencedor:
0,68 Dupla (24) 0,59,
Placés: 0,38 e 0,16.

8'-' Páreo — 1.300 metros
Areia — Cr$ 15 mil

1. Tira-Prosa, L. Cava-
lheiro

2. Dàmeriéz, A: Artin
3. Baim, J. Borja
Tempo: 1'21"„ Vence-
dor: 0,75, Dupla (46)
2,08, Placés: 0.46 e 0,24.

O1-' Páreo — 1.300 metros
—¦ Areia — Cr$ 15 mil

1. Bita, U. Bueno
2. Lunática II, S. Vem
3. Meias, E. Sampaio.

Tempo: r21>'6/ÍÒ, Ven-
cedor: 0,24, Dupla (36)
0,48, Placés: 0,16 e 0,19

~::..-:.s.r:^?Y-iui^n-":^^^--^^;rv<-^f'^'<™



JORNAL DO BRASIL Q Segunda-feira, 28/1/74 D 1.° Caderno ESPORA - 19

Clay e Frazier enfrentam-se pensando
1 ¦" __T___¦.**

no título
Radiofoto AP

Buckup vence a Regata de
Abertura da Classe Snipe

,i .<. Maceió (Correspondente) — O
. paulista Mário Buckup, com o barco

¦ Petão, foi o vencedor da Regata
¦da Confraternização (Abertura) do
XXV Campeonato Brasileiro da Cias-
se Snipe, prova realizada ontem na
raia da Avenida Duque de Caxias.

.* 7 Apesar da vitória do paulista, a
¦equipe do Rio Grande do Sul, mos-

. trando o seu favoritismo para o
Campeonato, foi a que mais

•colocou barcos entre os 10 primeiros
colocados. O tempo esteve bom para
velejar e apenas õs iatistas paulistas
reclamaram da distancia da raia e

• da violência do mar aberto.
Começa hoje

O XXV Campeonato Brasileiro
' "da Classe Snipe teve a sua solenida-' de de abertura às lOh com a presen-

ça do Governador Afranio Lajes, que
hasteou a Bandeira Nacional, e do

• Contra-Almirante Carlos Augusto
Guimarães.

Às lOh de hoje, no mesmo locai,
será disputada a primeira regata do
Campeonato, e às 15h será corrida a
segunda, ambas valendo pontos pa-

•- ra o resultado final.

A prova de ontem teve lh30m
de duração, com a participação de
49 embarcações, num percurso olím-
pico em que os ventos variam entre
15 e 17 milhas de velocidade.

O resultado da Regata da Con-
fraternizacão foi o seguinte: 1.° Má-
rio Buckup (SP); 2.° Gustavo Tor-
res Filho (BA); 3.° Paulo Renato
Paradeda (RS); 4° Nelson *Picollo
(RS); 5.° Gastão Brun (GB); 6.°
Luis Eduardo (RS); 7.° Boris Os-
tergrem (RS); 8.° Gastão Altamayer
(RS); 9.° Celso Pontes Miranda
(AL); e em 10.° Waldemar Bier
(RS).

iNo Uruguai
Montevidéu (AFP-JB) — As

brasileiras E. Lessmann e P. Die-
trich, a bordo de Corumi, foram as
vencedoras da primeira regata do
Campeonato Sul-Americano da Cias-
se Pingüim, e na segunda prova o
campeão mundial e bicampeão bra-
sileiro dessa classe de barcos, Pedro
Paulo Petersen e François Cartan,
com Baliza V, do Clube dos Caiça-
ras, que havia ficado em sétimo lu-
gar nessa prova, foi o vencedor.

Sla prova de saveiros
_GMensageiro 55 chegou 1°

Salvador (Sucursal) — O
barco Mensageiro do Mar, foi
o grande destaque da V Rega-
ta de Saveiros, disputada ontem
na baía de Todos os Santos,
pois além de ser o campeão na
sua classe — vela de uma pena
— ganhou o prêmio de Cr$ 500,
do Departamento de Turismo
do Estado, Bahiatursa, por ser
batizado com o nome mais iden-
tificado com o folclore local.

A competição realizou-se
sob o sol forte é ventos de No-
roeste variáveis, fatores que
favoreceram para um bom de-
sempenho dos saveiros. O Men-
sageiro do Mar cumpriu o per-
curso de três e meia milhas ma-
rítimas no tempo de 2h40m,
chegando em segundo lugar o
barco Ciclone.

A V Regata de Saveiros é
uma promoção anual da Capi-
tania dos Portos da Bahia e
Governo do Estado e, segundo
o Capitão de Mar-e-Guerra Al-
berto Oliveira, a intenção de
realizar a competição é "perpe-
tuar o Saveiro como a embar-
cação pioneira do transporte

marítimo na baía de Todos os
Santos."

Os 122 saveiros inscritos
foram divididos em quatro cias-
ses: vela de içar, vela de uma
pena, vela de duas penas e es-
cunas. Os vencedores da regata
foram estes:

Vela de içar: em l'-') Nova
Moeda, de Henrique Costa; 2?)
Vendaval II; 3'*) Paraíso.

Vela de uma pena: em 1")
Mensageiro do Mar, de Antônio
Dias Gomes; 2?) Ciclone; 3*?)
Az de Ouro.

Velas de duas penas: em
Io) Bambolê, de Euclides San-
ta Rita; 2 , Deixa Falar; 3?)
Opala.

Escunas: o melhor coloca-
do foi o saveiro Força do Des-
tino, de Nelito Taboada.

O saveiro era embarcação
típica da baía de Todos os San-
tos até pouco tempo, sendo o
principal meio de transporte
entre Salvador e as ilhas do
recôncavo baiano. Tão tradi-
cional como as jangadas do
Ceará, o saveiro é também um
dos principais cartões postais
da Bahia.

Telefoto JB
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Saveiros, um espetáculo folclórico
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Portuguesa derrota
Porto por 3 a 2

Lisboa (UPI-JB t — A equipe
da Portuguesa de Desportos, de São
Paxilo, derrotou ontem ã tarde por
3 a 2 a do Futebol Clube do Porto,
em partida amistosa que serviu
para a apresentação ao público do
jogador peruano Tcophilo Cubillas.

Apesar do tempo chuvoso,
mais de 50 mil pessoas assistiram
a uma boa exibição do peruano, no
Estádio das Antas, que chegou _
arrancar do público fortes aplau-
sos. Os gols foram marcados por
Enéas (dois) c Tatá, descontando
Ricardo e Cubillas.

Melo Acúrsio foi o juiz. e as
duas equipes formaram assim:
Portuguesa — Zecão, Cardoso, Dá-
cio, Calegari e Isidoro; Xaxá, Di-
cá e Basilio; Antônio Carlos, Enéas
e Cabinho (Tatál. Clube do Porto —
Tlbl, Rodolfo, Ronaldo, Rolando e
Guedes; Marco Aurélio, Cubillas e
Bené; Oliveira, Abe) (Júlio) e Ri-
cardo.

^S^ífe'iv'7 ______x_\t________\___^$_V_.:''^" '''<ÀI$_____\_______________________¦' :.:','¦

Nova Iorque (UPI-AP-
AFP-JB) — Cassius Clay
e Joe Frazier, dois ex-
campeões mundiais de
boxe — pesos-pesados —
enfrentam-se hoje às
22h 30m — hora do Rio
— no Madison Square
Garden de Nova Iorque,
numa luta de 12 assai-
tos muito aguardada,
pois o vencedor adquiri-
rá automaticamente o
direito de desafiar o
atual detentor do título,
George Foreman.

No primeiro combate
entre os dois, a oito de
março de 1971, Clay per-
deu seu título e sua in-
vencibilidade para Fra-
zier, na chamada Luta
do Século, tendo sido
aclamado vencedor de
maneira unanime pelos
dois juizes e pelo árbitro
da luta. Quanto a Fra-
zier, foi nocauteado por
Foreman, a 22 de janei-
ro de 1972, em Kingston,
na Jamaica.

A carreira tle cada um
JOE FRAZIER

Carotina do Sul.

1965 - 16 de agosto - Woody Goss -
20 de setembro - Mlko Bruce
28 do setembro — Ray Staples
II de novembro - Abe Davis

Nasceu no dio 12 de janeiro do 1944, om Bcolort, na

1966

Filadélfia - KO-1.
Filadélfia - KO-3.
Filadélfia - KO-2.
Filadélfia - KO-1.
Filadélfia - KO-1.17 de ianeiro - Mel Turnbow

4 de março - Dick Wipperman - Nova Iorque - KO-S.
4 de abril - Charley Politc - Filadélfia - KO-2.

28 do abril - Dontoro Smllh - Filadélfia - KO-3.
19 de maio - Chuck loslle - Alabama - KO-3.
26 de maio - Al Jones - Alabama - KO-1.
25 do julho - Billy Daniels - Filadélfia - KO-6-
21 de setembro - Oscar Bonavena - Nova Iorque - Ganhou
por pontos.
21 de novembro — Eddie Mochcn Alabama - KO-10.

Com a mesma calma com que espera a luta, Miguel foi à igreja

mmmmm_____mmmwmm__w_wm^mmmmmm^

1967 - 21 de fevereiro - Doug Jones - Filadélfia - KO-6.
11 de abril - Jcfferson Davis - Miami - KO-5.

4 de maio - George Johnson - L. A. - Por ponto:.
19 de iulho - George Chuvalo - Nova Iorque - KO-4.
17 do outubro - Tony Doylo - Filadélfia - KO-2.
18 de dezembro - Marlon Conners - Boston - KO-3.

1968 - 4 de marco: Buster Mathis - Nova lorquo - KO-11. 24 do junho: Ga-
nha o Campeonato Mundial do Pesos-Posados voncondo Manuel Ramos
em Nova Iorque - KO-2. 10 do dezembro: mantém o titulo de
campeão mundial do pesos-pesados vencendo Oscar Bonavcma em
Filadélfia por pontos.

1969 - 22 de abril: Dave Zyglewickz - Houston - KO-1. 23 de junho: man.
tém o titulo do campeão dos pesos-posados vencendo Jerry Quarry,
em Nova Iorque, KO-7.

1970- 16 de fevereiro: Jimmy Ellis - Nova Iorque - KO-5. 18 de no-
vembro mantém o titulo de campeão mundial dos pesos-pesados von-
cendo Bob Foster em Detroit — KO-2.

1971 - 8 de março: Cassius Clay — Nova lorquo - por pontos.

1972 — 15 do janeiro: Torry Daniels — Nova Orleans - KO-4.. 25 de maio:
mantém o titulo do campeão mundial dos pesos-pesados vencendo
Ron Slander em Omaha — KO-5.

1973 - 22 do janeiro: Goorgo Foreman - Kingston - KO-2. Perde o titulo
do campeão mundial. 2 do julho: Joe Bugner, em Londres, ganha por
pontos.
Lutas realizadas: 31. Lulao ganhas: 30. Lulas ganhas por nocaute: 25.
Lutas perdidas: 1 (nocaute). Nenhum empate.

Cassius Clay - Nasceu no dia 17 do janeiro de 1942, cm Louisville, Kentucky,

1960 — 29 de outubro: Tunney Hunsakerk, em Louisville, por pontos. 27 de
dezembro: Herb Síller, Miami, nocaute no quarto assalto.

1961 — 17 de janeiro: Tony Esperti, Miami, nocaute no terceiro assalto. 7 de
fevereiro: Jim Robinson, Miami, K-0 no primeiro assalto. 21 de feve*
reiro: Bonnie Fleeman, Miami, K07. 19 do abril: lamar Clark, Louis-
ville, KO-2. 26 de jcnho: Duko Suko Sabedong, Las Vegas, por oontes. 22

de julho: Alonzo Johnson, Louisville, por pontos. 7 de outubro: Alex
Miteff, Louisville, KO-é. 29 de novembro: Willi Besmanoff, Loulsvll-
le, KO-7.

1962 - 10 de fevereiro: Sonny Banks, Nova lorquo, KO-4. 2B de fevereiro:
Don Warner, AAiami, KO-4. 23 de abril: Georgo Lcgan, Luisiana, KO-4
19 do maio: Billy Daniels, Nova Iorque, KO-7. 20 de julho: Ale] La-
vorante, L.A., KO-5. 15 de novembro: L.A. KO-4.

Polugayevsky esgotado

pára jogo com Karpov

1963 -

1964 .

1965

1966

Moscou (AP-JB) —
Demonstrando cansaço
pela sua participação
nas quartas de final do
Campeonato Mundial de
Xadrez; que dic—ita con-
tra o teu compatriota
Anatoly Karpov, o gran-
de mestre soviético Lev
Polugayevsky declarou-
se doente e obteve o adia-
mento de sua sexta p-.r-
tida, que estava prevista
para amanhã.

Os organizadores adia-
ram a partida pr.ra quar-
ta-feira, quando Polu-
gayevsky voltará a ten-
tar neutralizar a vanta-
gem d 2 um ponto conse-
guida por Karpov, joga-
dor que tem 22 anos e
foi considerado o melhor

enxadrista da União So-
viética em 1973.
RECI*RSO

Karpov venceu Polu-
gayevsky na quarta par-
tida, depois de terem ter-
minado as três primeiras
empatados. A quinta
também apresentou um
empate, após uma ligeira
vantagem de Polugaye-
vsky, que mesmo assim
não conseguiu vencer.

O adiamento é o re-
curso usado por um
grande mestre que este-
ja jorando abaixo de suii
capacidade. Sempre ale-
gam "razões de saúde" e
desse modo procuram a
recuperação do desgaste
psicológico.

Em 1972, quando
disputava a final do

Campeonato Mundial
contra o norte-america-
no Robert Fischer, Spas-
sky também solicitou
adiamento de várias par-
tidas.

Na série entre Karpov
e Polugayevsky, o pri-
meiro é considerado fa-
vorito. O vencedor será
aquele que conseguir r*ri-
meiro três vitórias ou
acumular mais vitórias
num máximo de 16 par-
tidas.

Em Palma, de Mallor-
ca, o soviético Tigran
Petrossiam (brancas)
venceu o húngaro Lajos
Portisch por abandono
no 23.° movimento. Pe-
trossian realizou uma
abertura inglesa. Cada
um conta com uma vitó-
ria e quatro empates.

24 de janeiro: Charles Powell, Pittsburg, KO-3. 13 do março: Doug
Jones, Nova Iorque, por oontos. 18 de junho: Henry Cooper, lon-
dres, KO-5.
25 de fevereiro: Sonny Liston, Lewis, KO-7. Ganha o titulo mundial
dos pesos-pesados.
25 de maio: Sonny liston, lewis, KO-1. 22 de novembro: Floyd Patter-
son, Las Vegas, KO-12. Mantém o titulo mundial dos pesos pesados.
25 de março: George Chuvalo, Toronto, ganhou por pontos. 21 do maio:
Henry Cooper, Londres, KO-6. Mantém o titulo de campeão mundial des
pesos pesados. 6 de agosto: Brian London, Londres, KO-3. Mantém o
titulo mundial dos pesos pesados. 10 de Setembro: Karl Mildenberger,
Frankfurt, KO-12. Mantém o titulo mundial dos pesos pesados. 14 de
novembro: Cleveland Willians, Houston, KO-3. Mantém o titulo do cam-
peão mundial dos pesos pesados.

- & de fevereiro. Ernie Terroll, Houston, ganhou por pontos, 22 de marços
Zora Folley, Nova Iorque, KO-7. Mantém o titulo mundial dos pesos
pesados.

1968 ¦

1970

1971

1969 Inativo.

Mequinho e outro émpdlè
August a, Georcjia

(UPI-JB) — O brasilei-
ro Henrique Mecking,
Mequinho, não conse-
guiu descontar a derro-
ta que tem para o sovié-
tico Victor Korchnoi, ao
empatar ao fim do déci-
mo-sétimo lance a séti-
ma partida pelas elimi-
natórias do Campeonato
Mundial de Xadrez.

Os dois Grandes Mes-
três optaram pelo empa-
te quando ambos tinham
apenas um bispo, um ca-

valo e sete peões, além
do rei. Korchnoi, que
venceu a quinta partida
da série, ainda lidera a
disputa com um ponto
a zero.

O JOGO
A partida, lance por

lance, foi assim:

MEQUINHO

(Brancas)
KORCHNOI

(Prolas)

3.°
.1.°
5.°
6.°
7."
B.°
9.o

10°
11°
12.°
13°

14.°

15.°

16.°

17°
1.° P4D C3BR
2.0 P4B0 P3R

C3SR
P3CR
B2D
DXB
C31
B2C
0-0
TRID
C5R
CXC
DXP

TXD

T2D

T(1)1D

TXT

EMPATE

P3CD
B5C
BXBCH
B3T
P4B
C3B
0-0
T1B
PXP
PXC
DXD

P4BD

TRID

TXT

R1B

26 de outubro: Jerry Quarry, Allanta, 0-3. 7 dc dezembro: Oscar Dona-
vena, Nova Iorque, KO-15.

8 de março: Joe Frazzer, Nova York, ganhou por pontos. 26 de julho:
Jimmy Ellis, Houston, KO-12. Luta pelo titulo mundial. 17 de novembro:
Buster Mathis, Houston, ganhou por pontos. 26 de dezembro: Jurgcn
Blin, Zurique, KO-7.

1972 - 1 do abril: Mac Foster, Tóquio, ganhou por pontos. 1 de maio: George
Chuvalo, Vancouver, ganhou por pontos. 27 do junho: Jerry C"'"*"*'
Las Vegas KO-7. 19 do julho: Al Bluo Lews, Dublin, KO-11. 20 de
setembro: Floyd Pattorson, Nova Iorque, KO-7. 21 de novembro: Bod
Foster, Stealine, KO-8.

1973 -, 14 de fevereiro: Joo Bugner, Las Vegas, ganhou por pontos. 31 da
março: Ken Norton, San Diego, ganhou por pontos. 10 de setembro:
Ken Norton, Alabama, ganhou por opnlos.. 20 dc outubro: Rudi Lub-
bers, Djacarta, ganhou por pontos.
Lutas realizadas: 45. Lutar, ganhas: 43. lutas ganhas por nocaute: 31.
Lutas perdidas: 2. Lutas perdidas por nocaute: 0. Nenhum empate.

Miguel pediu aos
céus pela vitória

Tóquio (AP-AFP-.IB) — O
brasileiro Miguel tle Olivei-
ra, que enfrentará o cam-
peão Koichi Wajima, no dia
5 ile fevereiro próximo, no
Ginásio Metropolitano de
Tóquio, pelo título mundial
dos médios ligeiros, apro-
veitou o dia de hoje para ir
à missa, como faz sempre
no Brasil.

Desde quarta-feira última
na capital japonesa, Miguel,
que tem 26 anos, diz que
não está preocupado com a
luta, pois tem aproveitado o
tempo para melhorar sua
forma física, afirmando que
se encontra em ótimas con-
dições.

Aproveitando seu dia li-

a sua
vendo

vre, Miguel de Oliveira alem
de assistir à missa numa
igreja católica dc Kandá,
perto do hotel onde eslá
hospedado, foi visitar, à
tarde, o Centro Comercial
de Akihabara, onde com-
prou presentes para
noiva. Depois ficou
filmes.

Na parte da manhã, ele
foi ao Parque Meiji, acom-
panhado do empresário Gli-
ecrio Mattei, o treinador e
seu spárring, Edmundo Lei-
te, para correr cerca dc cin-
co quilômetros durante meia
hora, como um treinamen-
to leve para a luta de 15 as-
saltos que, segundo ele, se-
rá a melhor de sua carreira.

Mais boxe no "Ctuhorno ir

FVTEBOL INTERNACIONAL
ESPANHA

Granada 2x0 Castellon
Murcia 0 x 1 Real Madri
Athlotic de Bilbao 1 x 2 Real Sociedod
Zaragozn 3 x 1 Espanhol
Málaçja 3x0 Santander
Oviedo 1 x 0 Elclio
Atlético de Madri 3 x 1 Las Palmai
Valencià 6 x 1 Giion

CLASSIFICAÇÃO:

Barcelona 28 pontos, Málaga e Zarago-

za 25, Athletic Bilbao 24, Atlético Madri e

Granada 23, Real Madri, Valencià And Real

Sociodad 20, Celta 18, Espanhol c Oviedo
18, Gijon o Murcia 17, Las Palmas c Elche
16, Castellon c Santander 15.

ITÁLIA

Cagliari 1 x 1 Roma
Cesena 0 x 1 Internazionale de Milão
Juventus de Turin 0x0 Unerossi dc

Viconza

Lazio do Roma 4x0 Bologna
Milan 1 x 0 Foggia
Napoli I x 0 Genoa

Sampdoria de Gênova 1 x 2 Fiorcntina
de Florêncio

Verona 0 x 1 Torino

POSIÇÕES:
Lazio 25 pontos ganhos, Juventus, Ná-

poli e Fiorcntina 20, Milan 18 Inter 17, To-
rino 16, Foggia, Cagliari e Bologna 15, Ce-
sena 13, Roma 12, Genoa e Lanerossi 9, Ve-
rona 8 o Sampdoria 7.

FRANÇA

Nantos 3 x 1 Saint Eticnnc
Angcrs 1 x 0 Lyons
Lens 3x0 Rennes
Marseille 2x0 Nice
Mônaco 0x2 Nimos
Rei ms 3x2 Strasboug
Socbaux 4 x 1 Noncy
Meti 1 x 1 Troyes
Bastia 2x0 Sedan
Paris 2x2 Bordeaux

CLAS5IFICAÇÃO

Nantes 39, Solm Etienno 39, lens 35,
Anfjers 34, Lyons 33, Roims 33, Nimes 32,

Sochaux 31, Nico 31 c Nancy 28.

BÉLGICA

Círculo Brujas 2x0 Bcveren

Antwerp 3x2 Molenbecck

Beringen 0x0 Berchem Spòrl

Liegeois 4x0 Trond

Bccrschol 2x0 Lierse

Mfllinols 2 x 1 Standard

Wa regem 2x2 Brugeois

Anclerlecht 2 x 1 Dlest

COLACAÇÒES:

1) Anderlecht 27 pontos, 2) Antwerp

22, 3) Molonbeek 21, 4) Waregom 20, 5)

Standard Y Malinois 19, 7) Liegeois Y Bove-

ron 18, 9) Circulo Brujas 17, 10) Lierse, Bru-

fjcois Y Beorschot 15, 13) Borcehm ,Sport 14,

14) Diest 12, 15) Beringen 11, 16) Strond 10

pontos.

GRÉCIA

Panionios I x 0 Panathinaikos
larissa 3 x 1 Apollon de Atenas

Heraklis 2 x 1 Panseralkos
Ponahalkl 2x2 Aris
Ethnikos 4x0 Fostir
Kavalla 0x2 Olympiakos do Pireu
Apollon do Salonica 0x0 Egaleo
Olympiskos de Volu 2x0 Paok
Haek 3 x 1 Apool

CLASSIFICAÇÃO:

Olympiakos elo Pireu, 30 pontos, Aris,

26, Panathinaikos 25, Paok 24, Panionios 22,

Aek 19, Panahalkl 1B, Larissa 16, Olympakos

Volou e Heraklis 15, Ethnikos 14, Fostir e

Panseraikos 13, Apoel, Kavalla e Egaleo 12,

Apollon Atenas e Apollonsalonicfi 9,

ESCÓCIA

Aberdcen 0x2 Dundee

Collic 6 x I Clydebank

Cowdenboath 0x5 Ayr

Falkirk 2x2 Dunfermline

Fofar 1 x 6 St. Johnstono

Monlrose 1 x 1 Stirling

Motherwell 2x0 Brcchin

Parlick 6 x I Ferranti

Queen of Souih I x 0 Easl Fife
Raith 2x2 Morton.

HOLANDA
Go Ahead 1 x 1 AZ67

Haarlem 0 x 1 Feyenoord

Uwraht 3x2 Nac

PSV 1 x 1 Twenle Is

Ajax 2 x 1 Nec

Mw 0x0 AmstercJam

De Graafsvvap 3x3 Broningon

Spnrta 2 x 1 Roda FC

Telstar 3x0 Den Haag

O Ajax lidera o campeonato com 34

pontos, soguido pelo Twenle e pelo Feyeno-

ord, com 32.

INGLATERRA

Covenlry 0x0 Derby
Everton 0x0 West Bromwich Albion

Nottingiiam Forest 4 x 1 Mancliestor Cily

Porlsmoulh 0x0 Orient

PRIMEIRA DIVISÃO:
Stoko 1 x 0 Chelsea
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CONTA-GIRO
Quatro cambistas foram presos no Portão 2 de

Intcrlagos, vendendo ingressos falsificados, quan-
lio tinham ainda em seu poder 17 para vender. A
policia acredita que cies agiam desde ontem cedo.

t Centenas de pessoas que pagaram Cr$ 100,00
para colocar seus carros nas dependências em
frente ii curva-2 e saíram para passear antes da
corrida, surpreendentemente não puderam retornar
para onde estavam e vários deles tentaram arrom-
bar os portões.

Cerca dc 100 veiculos que estavam estacionados
sobre as calçadas, nas proximidades de Intcrlagos,
foram guinchados pelo Detran e o DSV — Depar-
tamento de Serviços Viários — para locais distan-
tes e desconhecidos pelos donos, para que eles
aprendam a não desrespeitar as leis do transito.

De madrugada, quando a chuva caiu forte em
Interlagos, as pessoas que estavam acampadas fl-
caram revoltadas e começaram a extravasar Bua
raiva jogando latas vazias de cerveja, objetos e
garrafas, sujando a pista e comprometendo o es-
pctáculo, o que motivou o atraso na largada. A
policia foi chamada às pressas, pelos organizadores
do GP e não conseguiu prçnder ninguém.

Maria Helena, mulher de Emerson, não recebeu
ninguém em sua casa na hora da corrida, aparen-
tando estar bastante nervosa. Grávida de quatro
meses, cia preferiu não ir a Intcrlagos, por reco-
mcndíição médica, evitando assim qualquer emo-
ção maior.

O pai de Emerson, o radialista Wilson Fittipaldi,
quando transmitia a corrida mostrou seu conheci-
mento sobre a pista, apontando os locais onde seu
filho poderia ultrapassar ao piloto sueco, Ronnie
Peterson. No inicio da prova ele assegurou que a
curva-2 seria o local e não errou.

Emerson Fittipaldi deitou-se sábado às 22 ho-
ras e levantou-se às sete do domingo. O piloto saiu
tranqüilo de sua casa, no Morumbi, em sua BMW,
dirigindo-se para o Ibirapuera, fazendo o percurso
cm oito minutos. De lá tomou um helicóptero que
o levou ate o autódromo.

Cerca de 30 pessoas foram medicadas e libe-
radas ontem durante a prova, no pronto socorro
instalado em Interlagos, com queimaduras, devido
ao forte sol.

Ao término da corrida, Emerson falou com sua
mulher atraVés de uma emissora de rádio, e dedi-
cou a vitória a ela c ao filho que vai nascer. Maria
Helena deu-lhe os parabéns e disse: Emerson, você
esteve sensacional. Volte logo, que quero beijá-lo.

Todos os carros que participaram da corrida
de ontem já estavam desmontados, suas peças so-
bressalentes e ferramentas encaixotadas, formando
264 volumes (o mesmo número que entrou em Vi-
racopos há oito dias). Destas, uma parte vai para
Brasília, participar da corrida de inauguração do
Autóciromo do Distrito Federal.

O.s doze carros que correrão em Brasília, sai-
ram ontem às onze horas da noite para Viracopos
e serão embarcados hoje de manhã num cargueiro
da Trade Winds Aircraft Company Limited e trans-
portados para Brasília.

Os outros 13 carros seguirão diretamente para
Londres, terça-feira de manhã. Não se sabe ainda
se o mesmo avião que levará os carros para Bra-
sília transportará os outros para Londres.

Niki Lauda provou que c mesmo uni piioto
tranqüilo. Largando na segunda fila, ele era um
dos favoritos da prova, mas um defeito na bobina
e no transformador fizeram com que abandonasse
após a terceira volta. Quando o mecânico da Me-
relli, que equipa a parte elétrica da Ferrari, viu o
defeito e disse que náo adiantava continuar, Lau-
da saltou do carro, tranqüilo c foi assistir à corri-
da junto com o chefe de sua equipe.

Para assistir à corrida mais confortavelmente
— segundo sua própria opinião — um rapaz subiu
numa árvore bem alta, mostrando dotes de alpi-
nista. que lhe valeram aplausos iniciais. Contudo,
quando a corrida terminou, ele teve de gritar um
humilhante pediu**,' de socorro para os bombeiros",
não sabia como descer. Desceu cabisbaixo e ame-
ciromado, depois que os bombeiros o auxiliaram
com uma escada. O rapaz agradeceu, os bombeiros
sorriram.

Mais dc CrS 1 milhão foram arrecadados com
as vendas de ingressos para o Grande Prêmio do
Brasil de Fórmula-1, realizado ontem. A Comissão
Organizadora da prova somente saberá o total arre-
cadado hoje. uma vez que deverá somar o que foi
vendido nas bilheterias localizadas fora de Inter-
lagos, com o que foi vendido no Autódromo. Segun-
do Wilson Fittipaldi, pai dc Emerson, aproximada-
mente 80 mil pessoas compareceram a Interlagos,
isto é, 20 mil a menos do que no ano passado.
• A prova de ontem mostrou que a marcação do
consumo de gasolina, feita por funcionários da em-
presa fornecedora de combustível é, no mínimo,
falha: um papel rabiscado a lápis que serve de
orientação para totalizar o número de litros gas-
tos, somou 1 210 litros, só ontem. Mas os 25 carros
que largaram tinham seus tanques cheios com 220
litros cada, isto é, 5 500 litros.

Esta quantidade, somada ao consumo dos dois
dias de treinamentos e do treino extra-oficial de
ontem de manhã, momentos antes da prova, dá
aproximadamente 12 mil litros, isto é, dentro das
previsões dos organizadores e no limite da per-
missão dada pelo Conselho Nacional de Petróleo,
que autorizara 30 mil litros, nas corridas de São
Paulo e Brasília.

As emissoras de rádio da Argentina que trans-
mitiram o Grande Prêmio do Brasil, criticaram o
atraso de uma hora para o inicio da corrida, conside-
rando "um erro imperdoável, num acontecimento
de tanta importância". Alguns comentaristas ci-
tando o "excessivo rigor na concessão de credenciais
aos jornalistas".

Somente pouco antes de começar a prova é que
algumas rádios sul-americanas confirmaram a
transmissão direta de Interlagos. Até sábado, os
organizadores se negavam a conceder credenciais
a equipes de rádio que tinham chegado naquele
dia. Para a Rádio de Angola, por exemplo, só tinha
sido dada credencial para o locutor, sendo negada
para o técnico.

A RÁDIO JORNAL DO BRASIL acompanhou o
Grande Prêmio do Brasil du Fórmula-1, transmitiu-
do flashes, diretamente dc Interlagos, e apresentan-
do entrevistas com os pilotos. Mas, além das trans-
missões dc Interlagos — apresentadas durante os
noticiários O Jornal do Brasil Informa, os ouvintes
acompanharam o andamento da corrida, através
da informações cm meio à programação musical.
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Nem a presença de Bárbara, sua noiva, animou Peterson, que teve início de desidratação

Peterson entrou no boxe a
100 quilômetros horários

São Paulo — A entrada de Ron-
nie Peterson na ista que leva aos
boxes, quando sentiu que um dos
pneus traseiros estava para estou-
rar, devido ao aquecimento ao
completar a 18.n volta, foi quase a
100 quilômetros por hora, assustan-
do o grande número de pessoas que
dali assitiam a prova.

Seu pneu foi trocado em me-
nos de 15 segundos, para mostrar
a eficiência dos mecânicos da Lo-
tus. Entrentanto, seus chefes de
equipe, Coloin Chapmann e Peter
Warr, começaram a sentir a der-
rota que Emerson ia impor, 13 vol-
tas depois.

Colin Chapmann franziu a
testa quando notou que seu melho;'

loto estava se encaminhando pa-
ra o boxe e nem foi atendê-lo. Fi-
cou absorto na corrida, consultai*.-
do às vezes seus grandes cronôme-
tros. tentando, provavelmente,
calcular as possibilidades de Ja-
cky Ickx.

Foi seu assistente Peter Warr
quem comandou a rápida troca de
nneus, aos gritos de preocupação.
Peterson saiu em grande velocida-
de após os 15 segundos de parada,
deixando para trás um rastro de
fumaça, pelo contato do pneu tra-
seiro no piso ainda seco da saida
do boxe.

Os mecânicos e chefes de equi-
pe da Lotus voltaram aos seus pos-
tos, junto a um muro, em frente

aos boxes, e era evidente a preo-
cupação de todos. Peterson acaba-
ra de perder a corrida e as espe-
ranças eram agora dirigidas à Ja-
cky Ickx. que acabou em terceiro.

DESIDRATAÇÃO
Se não bastasse o azar com o

pneu traseiro, Ronnie Peterson
acabou ficando desidratado, devi-
do ao forte calor que fez ontem
em Interlagos e sentiu fortes ton-
turas, apoiando-se depois nos om-
bros de sua bonita noiva, Barbara.

Uma injeção de glicose e soro
¦ reanimaram logo o excelente pilo-

to da Lotus, que mesmo em des-
vantagem pela parada, ficou ainda
em sexto lugar. ,

Reutemann acha que decepcionou
Bastante decepcionado c o m

sua fraca atuação no Grande Pré-
mio do Brasil de Fórmula-1. o pilo-
to argentino Carlos Reutemann.
logo após o encerramento da cor-
rida, pediu desculpas a alguns dt*
seus compatriotas que se encontra-
vam nas proximidades do boxe da
equipe Brabham e, antes do inicio
da prova, o incentivaram com gri-
tos de "Fuerza Lole."

Carinhosamente apelidado pe-
Io público argentino de Lole. Car-
los Reutemann dirigiu-se aos anil-
gos para dizer-lhes "não pude, in-
felizmente, fazer mais do que isso
e sinceramente eu esperava me
comportar melhor e repetir a cor-
rida que fiz em Buenos Aires." O
piloto entretanto, não quis dar
muitas explicações que justificas-
sem sua queda de produção á par-
tir da quarta volta, quando foi ul-
trapassado por Ronnie Peterson e
Emerson Fittipaldi: "O bico da mi-
nha Brabham estava saindo mui-
to para fora da pista, desregulaclo.
e eu não pude em nenhum ins-
tante da prova controlar o car-
ro."

DESCONTROLE

Ao contrário do que se espera-
va, a Brabham de Carlos Reu ti-
mann não estava tão "certinha"
ontem como nos treinos oficiais de
sexta-feira e sábado. Logo de ma-
nhã, no rápido treino de verifica-
rão do carro e teste de pneus, d:-
feito na bomba injétorá e desa-
certo na suspensão traseira eram
os problemas do piloto argentino.
Tanto assim que, nas cinco voltas

que deu, o carro apresentava os
mesmos defeitos, impedindo-o du
render mais a exemplo dos treinos
da véspera quando sua atuação
lhe dera o direito de largar na pri-
meira fila ao lado de Emerson Fit-
üpaldi

No teste rápido de ontem dt*
manhã, Reutemann fèz tempos
apenas razoáveis: 2m37s4d, 2m37.s
3d. 2m37s8d, 2m36s5d e 2m36s2d. E
por mais esforço que fizesse não
conseguia baixá-los, o que deixou-
o apreensivo, embora o piloto de-
monstrasse claramente sua inten-
cão dc provar que é de fato um
grande piloto. Tanto assim que o
argentino deixou de retribuir um
beiio de sua mulher e reeusou-s?
a dar uma entrevista a uma emis-
sora argentina, tudo isso para ou-
vir atentamente às instruções d"
Bernie Eclestone, chefe da equipe
Brabham, que também estava um
pouco apreensivo, uma vez que
chegara a confidenciar a um dos
mecânicos que "a Brabham de
Reutemann não está no ponto
ideal."

Mãos ciuzadas. o argentino co-
locou-se na primeira fila de lar-
gada. Sorriu para uma parte do
público, que aplaudiu. Sinal de lar-
gada c, confirmando sua condição
de ser um dos favoritos, Reute-
mann pegou a ponta, seguido por
Ronnie Peterson e Emerson Fitti-
paldi. Ele correu de forma correta
durante as quatro voltas iniciais:
entrava e saía certinho nas curvas,
ganhava algum., vantagem nas re-
tas e tudo parecia indicar que re-
petiria a excelente atuação que te-
ve no Grande Prêmio da Argentina.

No boxe da Brabham. Bernie
Eclestone chegou a se surpreender
com a liderança de Reutemann
até a quarta volta. Em razão dos
defeitos de última hora no
Brabham, ele não esperava tanto.
Mas, Reutemann corria muito bem
e não dava a impressão de que se-
ria ultrapassado tão cedo, o que
veio a acontecer na quarta volta,
na Ferradura. Repentinamente,
seu Brabham pareceu falhar e o
carro começou a sair muito da pis-
to, com o bico desregulado puxan-
do muito para fora.

Em razão disso, o argentino foi
obrigado a diminuir seu ritmo, fa-
zendo muito esforço para não parar
definitivamente, contentando-se em
permanecer apenas no pelotão di-
anteiro à procura de alguns pon-
tos no Campeonato Mundial de
Fórmula-1. Ultrapassado por Pe-
terson e Emerson na quarta volta,
o argentino continuou em terceiro
até a sexta volta. Depois foi ultra-
passado por Clay Regazzoni, Jacky
Ickx, José Carlos Pace e Mlke Hail-
wood.

— Eu não conseguia controlar
o carro — explicou rapidamente
depois — que saia muito de bico.
Por isso não pude manter minha
boa colocação. Eu não queria parar
nos boxes para tentar ganhar pe-
Io menos um ponto. Enfim, não en-
tendo o que esse carro foi dar logo
antes da largada para a prova. —
Quinze minutos depois, o piloto
deixava o autódromo. Um jornalis-
ta argentino bateu em seus om-
bros, cumprimentou sua mulher e
disse em seguida: Fuerza, Lole.
fuerza.

A força exagerada da segurança
O ponto de honra de uma em-

presa de segurança (Bertel Segu-
rança Industrial S.A.) contratada
para fiscalizar a entrada dos boxes,
do autódromo e todos os portões e
portas de Interlagos foi ter seu no-
me nos jornais e sua imagem na
TV durante 10 minutos. Na esco-
lha entre a fiscalização e a exor-
bitancia do poder de policia, esta
empresa preferiu ficar com a últi-
ma e deu aos seus homens revól-
veres, cacetetes e a recomendação
clc obediência cega.

Por isso, quem estivesse com
uma credencial já com o papelzi-
nho do dia destacado, não poderia
entrar, "o Sr. poderia perfeitamen-
te ter pego esta credencial por aí_ e
agora está querendo entrar e não
tem nada de jornalista aqui não.
Tem gente muito mais importante
que jornalista aqui dentro e não
está chiando como o Sr."

REVIDE

E foi justamente um rapaz que
não era importante nem jornalis-
ta, que revidou a agressão de um
destes homens da segurança, acer-
tando um violento soco em seu ros-
to e aceitando uma briga com ou-
tros três, que avançaram sobre ele
com cacetetes. A Polícia Militar,
que foi a Interlagos com 2 mil ho-
mens e um grupo de choque do

Corpo de Operações Especiais, não
interveio em nenhuma dessas bri-
gas, porque não viu ou porque ti-
nha instruções expressas para "não
se n*"*ter neste tipo de confusão",
segundo um oficial. "Viemos aqui
para policiar e não podemos permi-
tir violências.

— Terminada a corrida sabe-
mos que devemos proteger quem
ganhar, principalmente se for o
Emerson. Emerson chegou em pri-
meiro e logo formou-se um cordão
em torno dele. Quem estava no gal-
pão onde se guardavam os carros
uão precisava sair ou mostrar cre-
dencial de jornalista, era só falar
em inglês. Um fotógrafo que não
falava outra lingua além do portu-
gúês nem teve tempo de mostrar
sua credencial, acabou tomando
uma pancada nas costas.

A Polícia Militar não partici-
pou e nem acudiu um grupo de tor-
cedores nas arquibancadas, inocen-
temente envolvidos primeiro num
conflito, depois na falta de educa-
cão de alguns rapazes que preten-
diam a expulsão de outros que
ocupavam os melhores lugares. A
única saída foi pular de uma altu-
ra de quatro' metros c arriscar cair
sobre garrafas e latas. Mas foi na
chegada do Governador Laudo Na-
tel e do Prefeito Miguel Colasuonno
que se ouviram os gritos da torci-
da. dirigidos exatamente para a

Hailwood mostrou
que está entre os
melhores pilotos

O ex-campeáo mundial de
Fórmula-2 de 1972, Mike
Hailwood, mostrou ontem
que está entre os melhores
pilotos de formula-1, da
atualidade, com uma atua-
ção acima da média dos
participantes do Grande
Prêmio do Brasil, o que lho
valeu o quinto lugar na
classificação final.

Hailwood, que já tinha
obtido um dos melhores
tempos na fase de classifi-
cação ficou entre os melho-
res colocados durante toda
a prova, chamando a aten-
ção por sua excelente atua-
ção. Apesar de seu McLaren
da equipe Hardley Mclaren
ter apresentado problemas

policia. Primeiro o público pediu
em altos brados "polícia, policia",
depois, não se sabe porque, mudou
o refrão para "vagabundos, vão tra-
balhar".

Se para o público, a polícia, o
Governador e o Prefeito nada acon-
tecia, os jornalistas eram os que
mais sofriam.

Primeiro, para compensar a
farta distribuição de credenciais de
"boxe" e "transito livre" (mais
aquela do que estai os organizado-
res da prova decidiram proibir a
entrada da.s pessoas que tinham a
credencial "boxe", mesmo que exi-
bissem sua carteira de jornalista,
qu seja, que estavam lá para traba-
ihar.

Segundo, pelo excesso de zelo
em relação aos pilotos, a polícia e
empresa de segurança particular
proibiram os jornalistas de conver-
sar com pilotos, mecânicos, chefes
de equipe ou mesmo so aproximar
dos carros.

Terceiro, a policia nada fez
quando os mecânicos da equipe
Embassy Racing Graham Hill
agredi ram indiscriminadamente
jornalistas e mulheres que procura-
vam se abrigar da chuva, numa
parte de seu boxe. Um deles acer-
tou um murro numa mulher, outro
pegou uma chave de fenda, mas foi
contido.

no balanceamento de pneus
ele não parou,
ENTUSIASMO

Hailwood conseguiu o
quinto lugar (na Argentina
ele ficou em quartoi e obte-
ve mais três pontos para
sua equipe que soma agora
cinco. Ele promete muito
nos próximos grandes pré-
mios e está entusiasmado.

— As coisas estão indo
bem e o carro evolui a cada
Grande Prêmio. Conto com
uma boa assistência tele é
sozinho na equipe) e se de-
pender de mim as coisas
vão continuar assim ou me-
lhorar ainda mais — disse
o piloto.

Lola cíe Edwarcls íoi
í.a a deixar a prova

O Lola T 370, n° 27, do in-
glês Edwards, foi o primei-
ro carro a entrar para o bo-
xe, ontem, quando a prova
estava ainda na sua segun-
da volta. Ele não pôde mais
retornar, porque o motor de
sua Lola estava em más
condições.

Em seguida parou o
Brabham BT 42. dc outro

inglês, John Watson. único
representante da equipe
Hexagon Racing, também
com problemas no motor,
quando se esperava que não
surgiriam outras modifica-
ções, o March ri? 10, do neo-
zelandês Howden Ganley,
da March Engineering, tam-
bém entrou no boxe para
regular o aerofólio.

OuJ ras paradas
Outros pilotos precisaram

abandonar a prova em se-
guida. O austríaco Nikki
Lauda, um dos grandes fa-
voritos. parou no boxe na
quarta volta para também
não mais voltar. O motor
de sua Ferrari começava a
falhar, e segundo afirmou
depois, poderia ter fundido
na pista.

O March de Howden Gan-
ley, que voltou a pista de-
pois da primeira parada,
parou no boxe mais quatro
vezes desistindo depois na
18a. volta. Peter Revson, dos
Estados Unidos, um dos me-
lhores pilotos de Fórmula-1,
foi obrigado a deixar a cor-
rida devido ao calor exces-
sivo, que acabou estours
do um de seus cilindros.

O alemão Jochem Mass.
da Tcam Surtees, também
deixou a prova antes do
encerramento, para a troca
rápida de pneus. O Itália-
no Arturo Merzário. da
Frank Williams, começou a
ter problemas antes da lar-
gada devido a falhas do mo-
tor de seu Iso. Depois de
10 voltas o pilito foi obriga-
do a deixar a prova pela
deficiência do sistema de
aceleração.

O francês Jean Pierre
Jarier teve problemas com
os freios e precisou aban-
don ar a prova. Peterson,

que apenas teve que trocar
um pneu traseiro, foi o que
menos demorou no boxe, fi-
cando apenas 15 segundos.

Sol, chuva e.confusão
na lesta cie interlagos

O dia em Interlagos, on-
tem, começou com um sol
bem forte e terminou com
grossos pingos de chuva mas
milhares de jovens, acom-
panhados de suas namora-
das, carregando mochilas,
geladeiras de jibcrcjlass e
pecas de acampamento não
reclamaram. A chuva aper-
tou quando a corrida ter-
minava e eles aproveitaram
para brincar com ela ao
longo da Avenida Interla-
gos. A multidão arrastava-
se em frente ao muro do
autódromo. Alguns estavam
sinceramente felizes com a
vitória do brasileiro Emer-
son Fittipaldi. e comenta-
vam isso. Outros estavam
contentes por terem passa-
do um fim de semana diíe-
rente, acampando ao longo
do circuito, em vez de en-
frentar as filas dos cinemas
e dos teatros.

Os motoristas de táxi es-
tavam ainda mais satisfei-
tos com a chuva. Eles vivem
reclamando das baixas ta-
rifas e das corridas curtas
e trabalhosas do meio da
semana. Ontem, aos gritos
de "mais um para a cidade
e rodoviária", atraíram fa-
cilmente passageiros para
seus carros, mesmo cobran-
do vinte cruzeiros por pes-
soa. Um casal achou o pre-
ço provocativo e preferiu fi-
car debaixo de uma árvore,
esperando a chuva melho-
rar. As ruas próximas do
autóciromo ficaram com-
pletamcnte congestionadas,
transformadas num gigan-
tesco estacionamento.

A FESTA DE ONTEM

No GP cio Brasil, somados
os pesos dos carros obtém-
se o resultado de 15 958 qui-
los de latarias c motores,
que consumiram aproxima-
damente 760 litros de gaso-
Una cada. As fábricas de
pneus importaram da In-
glaterra para São Paulo
mais de 300 unidades. O
pneu de um carro dc cor-
rida, segundo informou um
funcionário da Good Ycar,
chega a custar 2 mil cru-
zeiros.

Havia em Interlagos un-
tem, dezenas de motos es-
tacionadas. Não faltou gen-
te que veio de carona para
assistir à corrida, além de
um exótico espectador: eri-
quanto os motores ronca-
vam na pista um pequeno
avião monomotor dava vol-
tas, sobrevoando Interlagos.
Um rapaz que não queria
comprar Ingresso aproveitou
sua agilidade para subir nu-
ma árvore e, do alto. ganhar
uma visão panorâmica do
circuito. Outro subiu num
telhado e teve menos sorte*.
caiu e leriu-se gravemen-

te, tendo a coxa direita cor-
tada pelas telhas. Foi remo-
vido para o Hospital das
Clínicas.

A Comissão Organizadora
distribuiu mais de mil cre-
denciais permitindo a en-
trada nos boxes. Porém foi
fácil notar que não era tão
grande o número de jorna-
listas: também não falta-
ram os bicões de sempre,,
que puderam agir em con-
junto com a guarda de se-
gurança. O.s 1 631 guardas
da Polícia Militar — fora
cias outras companhias e do
DOPS — tiveram pouco ser-
viço:- seis pessoas foram
presas e conduzidas ao 43?
Distrito, acusadas de falsifi-
carem e venderem ingressos.

Um rapaz, que trazia uma
arma mas não tinha porte
legalizado, também foi pa-
rar na cadeia. O Major Ubi-
ratan Godói, apesar da cal-
ma aparente, não escondia
para alguns repórteres um
fato: os homens do 39"? Ba-
taihão da Polícia Militar.
que comanda, prenderam os
falsários, denunciados por
um porteiro. Dois deles, po-
rém, foram presos duas ve-
zes: "O Distrito, inexpllca-
velmente — comentou o
Major — soltou esses dois
elementos e eles retorna-
ram para cá, vendendo mais
ingressos falsos. Recolhe-
mos 13 dessas cópias xilo-
grafadas."

AS AUTORIDADES

Todo mundo sabe que o
Governador Laudo Natel e
são-paulino e. quando ele
desceu de seu helicóptero
particular, pouco antes do
inicio aa prova, foi vaiado.
O coro repetia insistente-
mente "Coríntians, Corin-
tians." A prova estava mar-
cada para às llh30m mas
foi transferida para o meio-
dia e meia. Enquanto o Go-
vernador e outras autorida-
des sumiam no meio de um
palanque oficial e conforta-
vel, um dos organizadores
da prova criticava dura-
mente a Prefeitura por não
ter tomado providências
simples como pavimentar os
buracos da Avenida Inter-
lagos.

Outro organizador expli-
cava porque a largada atra-
sou: durante a noite, os jo-
vens acampados ao longo do
circuito atiraram na pista
garrafas e latas de cervejas.
Os carro-plpas do Corpo de
Bombeiros foram chamados
às 8h para limpar a sujei-
ra e, já eram 10h30m e na-
da dos carros chegarem.
Denny Hulrrié dava entre-
vistas, prometendo nào cor-
rer caso a pista não estives-
se em condições às llh30m.
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São PauZo — Ao ven-
cer o Grande Prêmio do
Brasil, Emerson Flttipal-
di mostrou que o McLa-
ren M-23 n.° 5 da Mari-
boro-Texaco poderá
dar-lhe condições de sa-
grar-se campeão mun-
dial da temporada, caso
hão apresente problemas
mecânicos que possam
afastá-lo das melhores
colocações.

O excelente trabalho
de equipe, chefiado por
Teddy Mayer e as qua-
lidades técnicas do pilo-
to brasileiro estiveram
associadas ontem em In-
terlagos e a confraterni-
zação da Marlboro-Te-
xaco, no galpão, após a
corrida, foi uma festa
também do público que
não se intimidou com a
força policial, usada
muitas vezes com exces-
so.

ULTRAPASSAGEM
PARA VENCER

Pace fez boa corrida e acíiou que poderia ter chegado em 3.° se a chuva não caísse, impedindo-o de ultrapassar Ickx

O vencedor do Grande'
Prêmio do Brasil assu-
miu a liderança da pro-
va na 15a. volta, ultra-
passando, com catego-
ria, na curva 2, o sueco
Ronnie Peterson, da Lo-
tus, que havia superado
o argentino Carlos Reu-
temann, primeiro a to-
mar a ponta. Meia hora
após a grande festa,
Emerson falou sobre a
vitória.

— Além de todo o tra-
balho de minha equipe,
na preparação do carro
durante os dois dias de
treino, acho que o im-
portante na minha vitó-
ria foi ter corrido deva-
gar durante as primeiras
voltas, para gastar com-
bustível sem exigir mui-
to dos pneus. Quando foi

. possível ultrapassar o
Ronnie, meu carro esta-'
vaem ótimas condições
e eu não tinha mais na-
da a temer.

Se a chuva não ante-
cipasse o final da compe-
tição, o comportamento
inicial de Emerson tam-
bém lhe garantiria a van-
tagem, que era bem ele-
vada para uma prova de
Fórmula-1.

Acompanhado por cer-
ca de 300 pessoas e prote-
gido pela polícia, o pilo-
to deixou o podium a
caminho do galpão onde
encontrou-se com Teddy
Mayer e seus mecânicos
para a confraternização
demorada. O piloto abra-
çou o chefe da equipe e
agradeceu emocionado.

— Muito obrigado,
Teddy. Espero que tudo
continue assim. O méri-
to da minha vitória é
também seu e dos meca-
nicos.

Como estava de passa-
gens compradas para os
Estados Unidos, para on-
de viajou ontem às 20
horas, com destino à Fló-

rida, onde participará de
uma olimpíada denomi-
nada "Jogos dos supers-
tars", o piloto brasileiro
não ficou mais do que
uma hora no autódromo,
seguindo para o parque
do Ibirapuera, num he-
licóptero e dali, de carro,
para sua casa.

Os "Jogos dos Supers-
tars" organizado anual-
mente pela Rede de Te-
levisão ABC, vai reunir
os 12 esportistas mais
famosos do mundo que
competirão em várias
modalidades.

. Os participantes ga-
nham prêmios valiosos e
o piloto brasileiro jogarátênis, boliche, e partici-
para de provas de nata-
ção e atletismo.

ENCONTRO COM
MARIA HELENA

Maria Helena assistiu
a corrida pela televisão,
em sua casa. O beijo que
muitas vezes homena-
geou Emerson, nos nove
grandes prêmios que já
venceu — agora são 10
— foi dado na porta de
sua casa, no bairro do
Morumbi, a cerca de 20
quilômetros do público
que o viu em Interlagos.

Maria Helena está
grávida de quatro meses
e atendendo a uma reco-
mendação do médico
não deixou sua casa para
ver a prova.

Scheckter só
demonstrou
inexperiência

O piloto sul-africano Jody Scheckter, substi-
tuto do ex-campeão mundial Jackie Stewart no Elf
Team Tyrrell, provou ontem, mais uma vez, duran-
te o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1, que
de nada adianta se expor a riscos desnecessários
na pista para que o carro tenha melhor rendimento,
se o piloto não tiver um perfeito conhecimento do
carro.

Considerado um dos pilotos de maior futuro
na Fórmula-1 por suas atuações espetaculares em
alguns Grandes Prêmios anteriores, Jody Scheckter
não foi em Interlagos absolutamente nada daquilo
que até Emerson Fittipaldi dizia dele: "tem tudo
para ser um dos melhores pilotos da atualidade".
Ontem, Scheckter, para tristeza de Ken Tyrrell —
seu chefe de equipe — provou exatamente o con-
trário.

Quando estava em 9.° lugar, forçando e amea-
cando subir para o 8.°, Scheckter repentinamente
entrou nos boxes da equipe Tyrrell apontando para
os pneus de seu carro que, aparentemente — e na
realidade — nada tinham de anormal. Scheckter
parou e, em fração de segundos, observou Ken Tyr-
reli gesticulando desesperadamente, mandando-o
voltar à pista, pois os pneus não tinham nada de
anormal.

DESCULPAS

O sul-africano voltou ã pista e, da nona colo-
cação, passou para a 12a. em conseqüência deste
erro próprio dos inexperientes. Após o término da
prova, Jody balançava a cabeça pedindo desculpas
a Ken Tyrrell, que se limitou a sorrir batendo-lhe
em seus ombros: "Eu tive a impressão de que seria
necessário trocar os pneus traseiros que estavam
extremamente quentes, impedindo que eu girasse
como queria, mas quando vi o sinal de Ken Tyrrell
de que estava tudo bem, entrei com tudo na pista",
disse o piloto.

Durante a prova, Scheckter mostrou que e real-
mente um piloto acostumado a andar depressa
apenas. Ele entrava e saia das curvas quase sobre
a grama do autódromo, com seu Tyrrell entrando
muito de lado: "Eu tive pequenos problemas de sus-
pensão traseira e no cambio. Minha relação de
marchas não esteve muito boa não" — disse ele.

Entretanto, se para o público brasileiro Jody
Scheckter fica devendo uma apresentação que pe-
lo menos se aproxime de tudo aquilo que na tem-
porada de 1973 se disse dele — "um dos melhores
pilotos da atualidade" — para si mesmo ele tem
ainda que provar muita coisa, principalmente que
conhece carro de Fórmula-1: "Vou sair de Interla-
gos — disse ele — sem saber direito porque meu
carro não vem rendendo o que pode render". E é
talvez esse desconhecimento do carro que dirige o

' motivo principal de suas fracas atuações na Fór-
- mula-1. Um problema que Ken Tyrrell — acostu-
" mado a trabalhar com pilotos como Stewarte

François Cévert — certamente já esperava, mas não
vda maneira como ele vem se manifestando, com

certo ar de tristeza e indlsfarçável desaponta-
1 mento.

¦¦ DEPAILLER

Ao contrário de Scheckter, muito falado quan-•do surgiu na Fórmula-1, seu companheiro de
equipe Patrick Depailler, um fancês de lm64 de
altura, aos poucos vai saindo do anonimato. Quan--do Ken Tyrrell o contratou, ninguém o conhecia,
nem memo os europeus. E o chefe da equipe Tyr-
reli afirrmava: "E' um piloto de futuro, apesar de
inexperiente. Este ano, tanto ele como o Scheck-
ter vão se acostumar aos carros e ganhar maior
experiência para as próximas temporadas".

Em Buenos Aires, Patrick Depailler acabou sur-
preendendo ao conquistar o sexto lugar e ganhando
seu primeiro ponto do Mundial de Pilotos. Ontem,
ele largou pessimamente e, do 16.° lugar passou
para o 20.°. Mas foi recuperando terreno, mesmo
entrando muito de lado nas curvas. Tanto assim
que, na 20.° volta, Patrick Depailler já etaya em
10.° lugar. Os problemas Iniciais de suspensão
traseira e bomba de gasolina fizeram-no terminar
a prova em 8.° lugar, logo após o argentino Carlos
Reutemann.

Simples, humilde, Patrick Depailler após a cor-
rida foi cumprimentado por Ken Tyrrell: "Você es-
teve bem, parabéns. Eu confio em você". Depailler
depois explicou as problemas que teve: o carro
trepidava muito e saia muito de bico nas curvas
e isto mo impediu de forçá-lo, ainda mais que não
conhecia bem o circuito.

Pace estava certo que
poderia passar Ickx

Teddy ficou emocionado

"A chuva me tirou do podium.
O atraso no início da prova, marca-
da para às llh 30m, antecipou a
chegada da chuva e a corrida ter-
minou antes. Estava me aproximan-
do cada vez mais de Jackie Ickx.
Avançava um segundo por volta em
relação a ele, o terceiro colocado, e
com mais duas voltas teria meu lu-
gar no podium. Não faz mal, já te-
nho três pontos e a certeza de que
o carro pode render muito se esti-
ver bem acertado."

O pescoço doendo, os dedos du-
ros, José Carlos Pace, com o Sur-
tees número 18, fez a corrida da pa-
ciência e da teimosia. Acreditou fir-
memente no seu carro, no conheci-
mento que tem de Interlagos, nas
possibilidades de seus adversários e
na quebra dos outros. No fim da
corrida, Pace prometia uma conver-
sa com Surtees e a promessa de que
bem acertado é possível se conseguir
muita coisa.

Do meio para a ponta
Pace preferiu não pular logo à

frente na largada. Mal colocado, na
5a. fila, do lado de dentro, ao ter-
minar a primeira volta ele já tinha
um quadro da situação e estava em
9.° lugar. Pouco a pouco começou
a apertar seus adversários enquan-
to via a evolução dos que estavam
na ponta, os esforços de Emerson
para passar Peterson, a firmeza com
queRegazoni dirigia a Ferrari e a
inteligência de Ickx na Lotus. Com-
pensava nas poucas retas o tempo
que perdia nas curvas, porque o car-
ro continuava saindo com a traseira
e a suspensão não estava acertada.

No treino anterior à corrida, Pa-
ce. queixou-se de que as marchas es-
tavam duras e que a troca deveria
ser feita com a maior delicadeza pa-
ra não quebrar o cambio. Os meca-
nicos mexeram no cambio e conter-
taram o defeito. O jogo de pneus
era o ideal:

— Hoje o carro está melhor do
que ontem. Os pneus, com a ajuda
do japonês da Firestone, estão óti-
mos, mas a suspensão ainda não es-
tá boa. O carro continua saindo de
traseira, pula muito ajudado pelas
ondulações da pista. Se prestar aten-
ção, qualquer pessoa poderá ver co-
mo os carros saem do chão e per-
dem sua eficiência.

Terminado o -treino, Pace ti-
rou o macacão de corrida e vestiu
roupa esporte. Como todos, sabiam
de suas queixas e ameaças de não
participar da corrida porque o car-
ro não estava bom e de, segundo um
jornal paulista, desistir de correr pe-
Ia Surtees, todos perguntavam se
ele tinha desistido mesmo. Ou se te-
ria tido uma conversa com Ken
Tyrrell a respeito de um possível
.contrato com sua equipe:

— Não existe nada disso — des-
mentiu Pace. Não sei de onde foram

tirar esta informação, da qual não
se falou. Eu estava realmente muito
chateado, ontem, pois o carro não
rendia nada devido à suspensão.
Mas nem por isso chego ao extremo
de mudar de equipe. O próprio Tyr-
reli, hoje (ontem) de manhã, me
procurou perguntando se eu sabia
que era seu novo piloto, Não sei se
ele tem intenções de me levar para
trabalhar na sua equipe, mas não há
nada de sair da Surtees.

A corrida
Na hora da largada, Elda, sua

mulher, como sempre ficou no boxe
e não foi assistir. Nem ajudou seu
marido a vestir o capacete. Duran-
te os treinos e antes da corrida não
se conversavam. É um hábito e uma
forma de ajudá-lo.

Pace saiu muito atrás, ficou
quase 10 voltas em sétimo lugar,
passou para sexto, atrás de Reute-
mann e depois outro o ar-
gentino. De quinto passou para o
quarto lugar, aproveitando a para-
da de Ronnie Peterson, e nesta po-
sição foi classificado com a bandei-
rada, na 32a. volta.

Corri melhor do que espera-
va. Saí atrás. Foi uma pena que a
prova terminasse antes, pois eu me
aproximava cada vez mais de Ickx,
que perdia um segundo por volta
para mim. Mais duas voltas e teria
conseguido o terceiro lugar. A chu-
va me tirou do podium. O atraso no
início da prova, marcada para as
llh30m, antecipou a chegada da
chuva e a corrida terminou antes.

A suspensão, afirmou, estava
um pouco melhor, náo sei o que eles
fizeram, mas o carro saía muito de
traseira. Isto dava para sentir den-
tro do carro e tenho terríveis dores
no pescoço e muita gente já me fa-
lou que via o carro saindo. Mas não
tem nada não, já consegui os três
pontinhos.

A prova de Brasília vai ajudar
a gente a encontrar o resto dos erros
na suspensão do carro. O John (Sur-
tees) está satisfeito e vamos con-
versar muito enquanto ele estiver
no Brasil. Mesmo com esta chuva
teria dado para continuar, mas há
um regulamento da Federação In-
ternacional de Automobilismo e dois
terços da prova já tinham trans-
corridos, por isso podia ser inter-
rompida. A chuva iria igualar a to-
dos, que teriam que andar devagar.
No final ganharia quem melhor
conseguisse se adaptar à pista mo-
lhada mesmo com os pneus slick
(carecas). Ninguém esperava que
chovesse outra vez depois daquela
primeira pancada. Choveu, os ho-
mens deram a bandeirada e a cor-
rida acabou. Não tem nenhuma his-
tória de recorrer: ganha quem che-
gou primeiro. Eu cheguei em quarto,
estou satisfeito. .

Os olhos pequenos e
rápidos de Teddy Mayer,
chefe de equipe da Mari-
boro-Texaco e responsa-
vel também pela bonita
vitória de Emerson, fi-
caram molha,dos após a
ordem de encerramento
da prova.

Seu piloto vencera o
Grande Prêmio do Bra-
sil e já são da equipe as
duas primeiras vitórias
do Mundial desta tempo-
rada. O operoso chefe
inglês, que apesar de sua
pequena estatura é um
verdadeiro robot quan-
do está cuidando de seus
carros, não suportou a
nova emoção. No gal-
pão, quando recebeu um
forte abraço e o muito
obrigado do piloto bra-
sileiro, Teddy quase não
falou.

VITÓRIA ERA
ESPERADA

Passado os primeiros
momentos " de euforia,
Teddy Mayer tinha sem-
pre um sorriso para
quem o procurava. Ele
confessou que não se
surpreendera com a vi-
tória de Emerson. O car-
ro estava bem prepara-
do.

— Estou contente co-
mo nunca. Na Argenti-
na considerei surpresa a
atuação de Hulme e a
excelente condição de
seu carro, já qiie não
demonstrara isso duran-
te os treinos em Buenos
Aires. Mas .aqui no Bra-

sil eu já estava com
muitas esperanças, pois
o carro de Emerson ficou
bastante afinado nos
treinos de classificação.
MESMO CARRO-
EM BRASÍLIA

Teddy Mayer afirmou
que Emerson correrá no
McLaren n.° 5, em Brasi-
lia, no dia 3 de fevereiro
próximo, sem qualquer
modificação. Adiantou
que este carro vai repre-
sentar a equipe nas pró-
ximas provas e que espe-
ra não precisar de mu-
danças.

Emerson pilotará o
mesmo carro na próxima
prova pois é nossa inten-
ção procurar mantê-lo
íias mesmas característi.
cas. O carro respondeu
bem e está bastante com-
petitivo. Acho que tem
condições de evoluir ain-
da mais, porque Emerson
não chegou muito ao seu
limite.

Mayer achou que o en-
cerramento anteipado da
prova mostrou que os or-
ganizadores brasilei ros
são muito responsáveis."

Foi acertada a de-
cisão do diretor da pro-
va, pois nas condições em
que ficou, a pista era um
verdadeiro convite a aci-
dentes sérios. Depois de
alguém morrer é tarde
para voltar atrás.

O chefe da equipe da
Marlboro — Texaco afir-
mou ainda que, mesmo
se a prova não fosse en-

cerrada e se as condições
da pista continuassem
como no início, a vitória
de Emerson estaria tam-
bém garantida.— Emerson soube con-
ter o carro no momento
preciso e utilizar a ultra-
passagem nas mesmas
circunstancias. A dife-
rença em tempo que con-
seguiu manter sobre o
segundo colocado garan-
tia sua vantagem até o
final da prova. Afinal,
faltavam apenas oito vol-
tas.

Segundo Teddy Mayer,
Emerson soube tirar van-
tagem de sua experiên-
cia e conhecimento das
condições da pista e da
temperatura. Qualquer
excesso que o piloto fizes-
se poderia prejudicá-lo,
quando o calor era a
maior preocupação de
todos.

— Durante o aqueci-
mento Emerson me con-
tou que os pneus não es-
tavam esquentando di-
reito porque o tanque
ainda estava cheio. De-
cidimos então que ele
correria até gastar parte
do combustível, para não
exigir muito dos pneus,
que já começavam a es-
quentar dui"ante as pri-
meiras voltas. Quando o
motor consumiu mais ai-
guns litros, e o cano fi-
cou mais leve, então viu
que era possível exigir e
soube fazê-lo no rnomen-
to certo, ultrapassando
Peterson e abrindo cerca
de 15 segundos de van-
tagem.

Avó foi a torcedora n.° 1

Hunt testa novo March

A avó de Emerson Fit-
tipaldi, D. Maria Vaice-
kauskis, de 72 anos, mas
que aparenta ter menos
de 50, acompanhou a
atuação do neto duran-
te toda a prova e no in-
terior do galpão, onde a
Marlboro-Texaco come-
morou a bonita vitória,
ela conversou com o
vencedor.

Querido, você me
disse que não ia forçar
o carro e parece que não
foi preciso realmente,
não é?

D. Maria permaneceu
ao lado do piloto, antes
do início da prova, sem-
pre sorrindo e desejan-
do-lhe boa sorte. Ela fez
questão de contar que
não pensa somente
no sucesso de Emerson,
apesar de gostar de vê-
lo ganhar corridas.

Sabe filho, todos es-
ses meninos precisam do

sucesso. Peço sempre a
Deus que os proteja por-
que estas máquinas são
construídas quase total-
mente de ferro e bastan-
te perigosas em alta ve-
locidade. Claro que torço
para o Emerson . e ele
chegou a me falar on-
tem, antes de vir para o
Autódromo, que seu car-
ro estava prontinho.
NO LUGAR DA MAE
E ESPOSA

Maria Helena e D. Ju-
dy, mulher e mãe de
Emerson, não puderam
ir ontem a Interlagos,
mas D. Maria soube subs-
tituir as duas. Ela e Susi,
mulher de Wilson Fitti-
paldi, cuidaram.do apoio
logístico, tendo pronta a
água fresca e as frutas,
que sempre alegram o
piloto.— Eu não vou ter pa-
rada durante a corrida.
Ficar só no boxe eu não

sei, pois gosto de ver as
coisas na pista. Só espe-
ro que não haja nenhum
acidente e assim todos
ficarão contentes.

Emerson está feliz no
interior do galpão que
serviu de oficina para os
carros da Marlboro-Te-
xaco, além da bonita vi-
tória faltavam cumpri-
mentos e abraços dos
mecânicos e chefes de
equipe.

Ele não viu quando
sua avó entrou no local,
explicando para um dos
policiais que apenas que-
ria cumprimentar seu
neto. Depois de desviar
de carros e peças espa-
lhadas pelo chão, D. Ma-
ria se aproximou do pi-
loto e deu-lhe um beijo
demorado que o emocio-
nou. Era o que faltava
para Emerson, que ain-
da não tinha se encon-
trado com Maria Helena.

O inglês James Hunt, considera-
do um dos pilotos mais arrojados de
Fórmula-1 atualmente, e que ficou
em 9' lugar no Grande Prêmio do
Brasil, testará terça-feira, em Inter-
lagos, o novo carro March, com que
deverá disputar os próximos grandes
prêmios desta temporada.

O sucesso do jovem inglês, da

equipe Hesketh Racing, pilotando
,um March, na última temporada,
garantiu-lhe a confiança da fábrica
e do patrocinador. Com um novo
carro, Hunt deverá se constituir nu-
ma das grandes forças, nas próximas
provas. Segundo ele, o carro "tem
muito sexy" e estará entre os me-
lhores.

EQUIPE JB
Sérgio Cavalcanti (enviado especial); repórteres:

Moacir Bueno, Afanasio Jazadji, Arcelina
Helena, Bernardo Lerer, Carlos Alberto Luppi,

Francisco Carvalho, Nelson Blechei, Carlos Augusto
P. Sousa e Edson Afonso; fotógrafos:

Wilson Santos, Ariovaldo dos Santos e Isaias Feitosa
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GP do Brasil
São Paulo — Reali-

zando uma corrida im-
pecável com seu McLa-
ren, Emerson Fittipaldi
venceu ontem, com uma
diferença de 12 segun-
dos sobre Clay Regazzo-
ni, o GP do Brasil de
Fórmula-1, que terminou
com apenas 32 das 40
voltas programadas, pois
começou a chover em
Interlagos e o diretor da
prova, seguindo o regu-
lamento de segurança
da FIA, deu logo a ban-
deirada de chegada.

Sérgio Cavalcanti*
Enviado especial

0 regulamento diz que
a prova pode ser encer-
rada, no caso de òhuva,
após terem sido cumpri-
dos mais de dois terços
da mesma. A corrida só
foi emocionante até a
15a. volta, quando Emer1-*
son ultrapassou Ronnie
Peterson em brilhante
manobra. O terceiro foi
Jacky Ickx, com Lotus, >
o quarto José Carlos Pa-
ce, que disputou excelen-
te corrida com seu Sur-
tees.

Na largada, a única falha

Emerson fez de tudo para ultrapassar Peterson, que
usava de vários artifícios para impedi-lo, mas o
brasileiro, com muita perícia, conseguiu a liderança para
nunca mais perdê-la. Peterson acabou nos boxes

Durante toda a prova,
Emerson só cometeu
uma pequena falha, na
largada, quando mesmo
alinhando o seu McLa-
ren na pole-position foi
ultrapasado por Carlos
Reutemann e Ronnie
Peterson. Nas ,três pri-
meiras voltas Reute-
mann liderou com seu
Brabham, tendo no vá-
cuo o Lotus de Peterson
que, por sua vez, tam-
bém no vácuo,- tinha o
McLaren de Emerson. A
seguir vinham Regazzo-
ni, Ickx, Jochen Mass e
José Carlos Pace, que
deu uma largada exce-
lente.

Na quarta volta Pe-
terson conseguiu ultra-
passar a Reutemann, na
Ferradura, enquanto

Emerson também pas-
sou ijeli argentino na
curva seguin.-, a Subi-
da do Lago. Começou
então a melhor disputa
dr toda a competição, e
que fez vibrar o publico.
Emerson, sempre com
seu carro colr '.o na tra-
seira de Peterson, pro-
curava ultrapassá-lo,
mas o piloto sueco, com
habilidade, fechava, c :m
recursos válidos, todas as
formas de passagem.

Na quinta volta, os se-
te primeiros colocados
eram: Peterson, Emer-
son, Reutemann, Regaz-
zoni, Ickx, Revson e Pa-
ce. Observava-se que o
carro de Reutemann não
tinha boa estabilidade
nas curvas e o piloto ar-
gentino foi então caindo
de posição.

Com paciência
A cada volta a distan- evidenciando que o Mc-

cia de Peterson e Emer-
son sobre os demais au-
mentava considerável-
mente, mas o brasileiro
não conseguia a ultra-
passagem desejada, em-
bora o tentasse em três
pontos do autódromo: no
final da Cuiva Três, na
Curva da Ferradura e na
tomada da curva do S.
Durante 10 voltas Emer-
son seguia estudando o
melhor ponto d-s ultra-
passagem ou à espera de
uma falha de Peterson.

Até que, na décima-
quinta volta, surgiu a
ocasião: no final do re-
tão, Peterson ultrapas-
sou a Merzario, que esta-
va atrasado. Emerson
também o ultrapassou,
mas freiou mais tarde na
tomada da Curva-Três e
assim conseguiu passar
também por Peterson.

A partir desse instan-
te, com seu carro renden-
do muito bem e sem
qualquer problema,
Emerson começou a dis-
tanciar-se de Peterson
de forma impressionante,

Laren era realmente o
carro mais preparado pa-
ra a pista de Interlagos.

Nessa décima-quinta
volta, José Carlos Pace já
estava em quinto lugar e
as principais colocações
eram: Emerson, Peter-
son, Regazzoni, Icxk, Pa-
ce, Hailwood e Reute-
mann.

Quatro voltas depois,
Peterson, com o pneu
traseiro esquerdo per-
dendo pressão, teve que
parar nos boxes para a
troca. A entrada do sue-
co nos boxes foi impres-
sionante, tal era a sua
velocidade. Ele estava
disposto a recuperar o
terreno perdido, pois ha-
via caído da segunda pa-ra a décima-primeira po-
sição, voltou à pista e
foi descontando a dife-
rença de forma impres-
sionante. Chegou 

'mes-
mo a andar fora de seu
limite e fez a Curva do
Sargento, por exemplo,
em derrápagem contro-
lada, numa bela mano-
bra.

A lula de Pace
Enquanto isso, Emer-

son liderava tranqüilo,
com uma vantagem de
15 segundos sobre Re-
gazzoni, que chegou a
ser ameaçado por Ickx
mas depois consolidou o
segundo lugar. Ickx é
que teve ameaçada a sua
colocação, pois Pace co-
meçou a descontar meio
segundo por volta.

Na vigésima quinta
volta, Emerson já dosa-
va nitidamente o seu
carro, mas ainda assim
mantinha os 15 segun-
dos de vantagem sobre
Regazzoni. Ickx era o
terceiro, Pace o quarto,
Hailwood o quinto, já
aparecendo Peterson em
sétimo. James Hunt era
o oitavo, enquanto Jod-
dy Scheckter ia em no-
no, mostrando muita di-
ficuldade em controlar
seu carro. Mas os dois
estavam muito distantes
dos demais.

José Carlos Pace en-
tão começou a diminuir
de forma mais acentua-
da a diferença que o se-
parava de Ickx e passou

a descontar um segun-
do por volta. Na trigési-
ma, quando começou a
chover em Interlagos,
Emerson seguia tranqui-
lo com os mesmos 15 se-
gundos de diferença sò-
bre Regazzoni, que tinha
10 segundos sobre Ickx,
enquanto este apenas
quatro sobre Pace, sobre
quem as atenções do pú-
blico estavam voltadas,
pois não havia dúvida
sobre a vitória de Emer-
son, a menos que ocor-
resse algum imprevisto.

Com a pista molhada,
todos diminuíram muito
o ritmo, pois os carros,
com os pneus lisos, sem
a aderência necessária,
começaram a derrapar.
O diretor da prova então
resolveu, por medida de
segurança, dar a bandei-
rada final na trigésima-
segunda volta, com
Emerson obtendo sua
primeira vitória na Mc-
Laren e a décima em
provas válidas pelo Cam-
peonato Mundial de Fór-
mula-1.

As explicações tle Mário Pratli
De início, muitos pen-

saram que o diretor da
prova, Mário Pratti, ha-
via se precipitado quan-
do deu o GP do Brasil por
encerrado na trigésima-
segunda das 40 voltas
previstas, pois logo de-
pois da bandeirada de
chegada a chuva parou.

Minutos depois, entre-
tanto, outra pancada
caiu e a maioria dos pi-
lotos e chefes de equipe
reconhe ceram como
acertada a medida de
segurança tomada por
Pratti, que explicou ter
agido de acordo com o'
regulamento da Federa-

çao Internacional de Au-
tomobilismo.

Pratti disse que, se a
chuva tivesse começado
antes de ter sido comple-
•tado um terço do per-
curso previsto, a prova
seria interrompida e no-
va largada seria dada
quando a pista estivesse
seca. As colocações dos
carros, quando de sua
interrupção, não prevale-
ceriam: seria realizada
uma nova corrida.

Só com mais de um
terço, e até dois terços
da corrida, completos,,^
que a prova seria parali-
sada.



JORNAL DO BRASIL D Segunda-feira, 28/1/74 D 1." Caderno ESPORTE - 23

T.Lfoto Jt

ÍH *flflBM^ mUm m^ ^^ 'VB 3 AflWS^ ^^Hk _^H Hk, JÉO B^^^^ mmmm^F ^V >Ih - ^VP|' 'IM M^uiá**»*^^..'¦'¦' : ^w,MRÜfc^^B BL^B BtoÉB E+x^PMWBI m^^m^mm^^mmwÊKy^ãsM^^mL:' •¦'-.'' ^¦¦H ¦¦¦sfc^^^^W^Vi**:^>^^d

>Ik* ^m *-^»'¦'¦;>¦ ¦¦-•"¦'Ví\.-;'^M *-^E^ '^^^.-'- v:/i m^rH^mm UmmU Wm.- ¦¦ -^Bfll *BT ',f.-^^-^B *iBMIPTCf-:..* >¦,¦-¦¦ ¦¦-¦^M *B^^-^M' • • :tBM*B^^--. • *.^isa *B»t • J^L ^.^.^B ¦flBfí^-^^^Bíí-t^HBi/''^. * ^^^^^.' ¦ Py^ ' m?'' mmV^y-^mmTP?*

mm^^^^^Êm mm^^^ wÊÊmmm\ W^^^' * ^»L £l.^H BuÉfl *-^K . - -v-;';#^¦¦ v^*: ¦¦.;!iL¦;;.*¦ ^B!' -'flPMI^^L,.''|;^^^HP>NH^^9|^^;¦¦-'^^^^MÈtmmmmmwÈ.

>¦¦ *¦¦¦¦¦ ^í^^ ¦fl^^^^,^^^ mmM\ mrnmmm^^ mmtm*^^ 
**^l 

W? mt^' mk **

>¦¦• 
"iB ¦¦^^ "'*«.'>'•' 

^MÉiflMil^^M* ' mW^' .mmmmmmmmmmmmmmmP " '*' ¦mmmmm» ^-mmmTmmt

*Ih :< ''fll] K - * ^^7 ¦¦¦-¦:(¦;¦¦¦':¦.. ^^^ iétmirifô^''' 
''' '¦' 

^^1 ^m^^mi&ÊÊfcmí»^ ^W.2!» mr^ K5 ¦*

' 'iF^ 
ll ^F ¦ 'S4b*L.,: ¦'¦'Ldfé&ir^ ¦'¦''•"•'••'"'
Ife* He1 vR Hf ' ^^^..:-'- «âP***"*"""1
Í-: -¦-» . flff- BfllH *-^D^ ** *^LJIkML*^J.J*a^
j& mW-1 ^^T ,-T^^

Marcado com muita atenção, Pele não pôde repetir suas boas atuações e o Santos acabou perdendo sua invencibilidade

Grêmio vence Santos no final
CEARÁ 1 X T INTERNACIONAL

Fortaleza (Corresponden-
te) — Ceará e Intérnacio-
nal empataram ontem, de
1 a 1 no Estádio Plácido
Castelo, com gols de Zé
Eduardo e Claudiomiro.
Emidio Marques de Mesqui-
ta foi o juiz. A renda não
foi fornecida.

Claudiomiro, escorando
de cabeça um escanteio co-
brado por Valdomiro, abriu
a contagem aos nove minu-
tos do primeiro tempo. Zé
Eduardo, aos 35 da mesma
fase, empatou para o Cea-
rá. Os gaúchos se movi-
mentaram bem até os 20

minutos, dominando as
ações, mas cedendo a pai*'
tir dai, quando o Ceará
equilibrou o jogo, passando
até a dominá-lo em algu-
mas ocasiões.

Os times: Ceará — Pedri-
nho, Marinho, Artur, Ge-
raldo e Dimas; Edmar e
Samuel; Serginho, Zé Edu-
ardo, Jorge Costa e Gaspar
(Antônio Carlos). Interna-
cional — Rafael, Cláudio,
Figueroa, Pontes e Vacaria;
Falcão e Paulo César; Vai-
domiro, Claudiomiro, João
Ribeiro (Escurlnho) e Do-
rinho.

SÃO PAULO 2X0 SANTA CRUZ

Recife (Sucursal) — O
Santa Cruz foi derrotado
mais uma vez, pelo São Pau-
lo, por 2 a 0, ontem no Ar-
ruda, o que lez justiça ao
time paulista, que soube
aproveitar a fragilidade
do adversário. Mirandlnha
marcou os gols. O juiz foi
Arnaldo César Coelho, com
boa atuação, e a renda so-
mou CrS 120 mil 662, para
13 667 pessoas.

Mirandlnha, aproveitan-
do um lançamento da es-
querda, cabeceou com ca-
tegoria entre Paulo Ricardo
e Antoninho, abrindo o
marcador aos 13 minutos da
fase final. Aos 25 foi a vez

de Terto aumentar, apro-
veitando um rebote do go-
leiro Detlnho, soltando a
bola após um chute de Mi-
randinha, na maior falha
do goleiro ;"ernambucano
durante toda a partida.

As equipes jogaram as-
sim: Santa Cruz — Deti-
nho, Orlando, Gerailton
(Antoninho) Paulo Ricardo
e Botinha; Zito e Luciano
(Zé Maria); Wilton, Erb,
Ramon e Fernando Santa-
na. São Paulo — Valdir,
Nelson, Paranhos, Arllndo e
Gilberto, Chicão e Pedro
Rocha (Teodoro); Terto,
Silva, Mirandlnha e Piau
(Zé Roberto).

PRÓXIMOS JOGOS

AMANHA

GRUPO ll

Se-ntoi x São Paulo

(Jogo odiado da 2.» rodada)

*.» Rod-da

QUARTA-FEIRA

GRUPO I

Vasco x Atlético — Maracanã

Tiradentes x Bahia — Teresina

América MG x Corintians — B. Horizonte

Coritiba x Internacional — Curitiba

Palmeiras x Ceara - Parque Antártica

GRUPO II

Grêmio x Cruztiro — P. Alegre

Santo Cruz x Goiás — Recifo

QUINTA-FEIRA

Botafogo x Guarani — Maracanã

Santo» x Vitória e São Paulo x Fortaleza (rodada dupla) — Pacaembu

COLOCAÇÕES

'm GRUPO PG PP GP GC O

19 Internacional _

29 Atlético MG _

39 América MG 10 753- 2

49 Palmeiras -

59 Bahia -
69 Coritiba 1

79 Corintians j

8' Vmcô 2

99 Tiradontes 3

109 Cearí ,2 ._ 4

GRUPO II

19 Cruzeiro 2

29 Sio Paulo —

Gi-êmio 2
40 Guarani (, ,
s° s«n'°> 1

69 Botafogo 2

7° Vitórl 11 2

89 Golit 2

99 Santa Cruz 2

109 Fortaleza 10 10 5

ARTILHEIROS

Porto Alegre (Sucursal) — A torcida
do Grêmio já estava saindo do Estádio
Olímpico, consolada com um empate
frente ao Santos, quando 30 segundos
além do tempo regulamentar Carlinhos
chutou forte, a bola bateu em Zé Carlos
e foi para as redes sem chance para Ce-
j as, garantindo a vitória do time gaú-
cho por 1 a 0.

' Um grande público assistiu ã parti-
da entusiasmado com o possibilidade de
ver Pele, mas o jogador não repetiu suas
boas atuações, devido ã dura marcação
que recebeu da defesa do Grêmio e prin-
cipalmente de Carlos Alberto que lhe
perseguiu por todo o oampo. A renda,
surpreendente, pois o estádio pratica-
mente lotou, foi de Cr$ 272 mil 768. O
juiz Luís Carlos Félix teve uma boa
atuação.

Erro do Grêmio
O Grêmio atuou com Picasso, Rena-

to, Ancheta, Beto e Jorge Tabajara, Car-
los Alberto, Paulo Sérgio e Mazinho,
Humberto Ramos (Carlinhos), Tarciso e
Lolvo. O Santos teve Cejas, Carlos Al-
berto, Marinho, Vicente e Zé Carlos, Cio-
doaldo, Brecha (Léo) e Nenê, Marinho,
Pele e Edu.

O Santos começou a partida muito
bem, aproveitando as deficiências táti-
cas do Grêmio, já que o técnico Carlos
Froner deixou Carlinhos na reserva, pre-
ferindo escalar na sua posição o meia
Humberto Ramos, que acabou perdido
entre a ponta e o meio-campo. Aos 6
minutos, o time paulista perdeu uma boa
chance quando Mazinho cruzou forte e
Ancheta, na ânsia de defender, acabou
mandando a bola na trave, para defesa
posterior de Picasso.

Aos 10 minutos, num contra-ataque,
o Grêmio por pouco não surpreendeu o
Santos, mas Humberto Ramos chutou
muito alto, apesar de só ter Cejas pela
frente. Mais tarde, vendo o erro tático,
Carlos Froner mandou que Mazinho se
deslocasse para a ponta e Humberto Ra-
mos voltasse para o meio-campo. A par-

PALMEIRAS 0X0 CORÍNTIANS

São Paulo (Sucursal) — Apesar de
não contar com Rivelino, Roberto, Ado
e Laérclo, o Corintians obteve um bom
resultado ao empatar de 0 a 0 com o
Palmeiras ontem à tarde no Morumbi. A
chuva violenta que caiu na cidade pre-
judlcou tecnicamente a partida, já que
o gramado ficou com muitas poças de
lama. José Favile Neto foi o juiz e a ren-
da somou Cr$ 154 mil 731 (16 202 pa-
gantes).

Palmeiras — Leão, Eurico, Luís Pe-
reira, Alfredo e Zeca; Dudu e Ademir da
Gula; Edu (Ronaldo), Leivinha, César e
Nei. Corintians — Armando, Zé Maria,
Vágner, Ademir (Eberval) e Vladimir;
Tião e Adãozinho; Paulo Borges, Lance,
Vaguinho e Marco Antônio.

CORITIBA 1 X 1 BAHIA

tida ficou -mais equilibrada, apesar dos
defeitos no ataque. O time gaúcho man-
teve-se firme na defesa, vigiando inces-
santemente todos os passos de Pele. E
contendo os pontos de qualquer ma-
nelra.

Mazinho, aos 32 minutos, quase co-
locou o Grêmio em vantagem. Ele es-
corou um escanteio bem cobrado por
Loivo e cabeceou forte, mas a bola aca-
bou batendo na trave e foi para fora.

Santos melhor

Prendendo a bola no meio-campo e
esfriando os ataques do Grêmio, o San-
tos começou melhor o segundo tempo.
Aos 10 minutos, a melhor jogada de Pe-
lé: ele recebeu a bola de Clodoaldo e
lançou Brecha, que correu sozinho para
a área do Grêmio e acabou chutando
para fora.

Em seguida, o técnico do Grêmio fez
a substituição de Humberto Ramos por
Carlinhos, que acabou mudando todo o
esquema tático da equipe, passando a
explorar as jogadas pela ponta-direlta.
O Santos, sentindo a pressão e o apoio
da torcida ao time gaúcho, passou a
catimbar o jogo. Aos 24 minutos, Tarei-
so realizou duas boas jogadas: na pri-
meira, tentou encobrir Cejas e o golei-
ro defendeu; na segunda, chutou de fo-
ra da área, sendo que a bola bateu na
trave direita, correu na risca do gol e
bateu na esquerda, terminando nas mãos
do goleiro.

O ritmo de jogo do Grêmio no íi-
nal foi impressionante, mas a torcida já
estava deixando o Estádio Olímpico
quando aconteceu o gol. O lance come-
çou com uma cobrança de escanteio por
Loivo. Houve confusão na área e Car-
linhos, de pé esquerdo, chutou forte, sen-
do que a bola foi para as redes depoils
de bater em Zé Carlos, enganando Ce-
jas. Passavam 30 segundos do tempo re-
gulamentar e o Grêmio então, com a vi-
tória, começava a sair da crise interna
e a ter novamente esperanças na cias-
sificação.

Ramon, do Santa Cruz, com 18 gols, continue como o principal artilhei-
?•. ?••c»7'P«0"ill°. Naconal. Vim a aoguir, Pele, com 17, Mirandlnha (São Pau-(o). Cindido (América MG) o leivinha (PaCmeiras), com 16, • Lincoln (GcJ-és), com 15.

Curitiba (Correspondente) — Uma
partida medíocre fizeram Coritiba e Ba-
hia no empate de 1 a 1 ontem à tarde
no Belfort Duarte, praticamente tirando
as chances de classificação das duas
equipes para a fase final. Os gols foram
marcados por Tllson, aos quato e Ne-
grelros aos 16 minutos, ambos no pri-
meiro tempo.

O juiz foi Carlos Costa, com uma
atuação regular e a arrecadação somou
Cr$ 66 mil 679. As duas equipes forma-
ram assim: Coritiba — Jairo, Oliveira,
Marcai, Cláudio e Nilo; Negreiros e Hi-
dalgo; Renatinho (Leocádio), Bráulio,
Paqulto e Aladim. Bahia — Zé Luís,
Ubaldo, Sapatão, Altivo e Romero; Bala-
co e Chiqüinho; TU, Dendê, Everaldo e
Natal.

CRUZEIRO 6 X 1 VITÓRIA

Belo Horizonte (Sucursal) — O Cru-
zeiro garantiu ontem à tarde no Estádio
Minas Gerais sua posição de lider invicto
do Grupo II (agora soma oito pontos ga-
nhos) com uma goleada de 6 a 1 sobre o
Vitória, a maior em Minas durante o
Campeonato Nacional. Palhinha, com
três gols, foi o artilheiro, Dirceu Lopes
(dois) e Nelinho marcaram para o Cru-
zeiro. O gol do Vitória foi marcado por
Osni. A arbitragem foi de José de Assis
Aragão. Renda: Cr$ 78 mil 445." (13 127
pagantes). Cruzeiro — Hélio, Nelinho,
Darci Meneses, Procópio e Vanderlei;
Piazza e Zé Carlos; Eduardo, Palhinha
(Baiano), Dirceu Lopes e Lima (Joãozi-
nho). Vitória — Agnaldo (Marcelo), Ro-
berto, Dutra, Válter e França; Fernando,
Gibira (Deco) e Davi; Osni, André e Má-
rio Sérgio.

GOLEADA

Muito ofensivo, o campeão mineiro
fez logo o seu primeiro gol aos nove mi-
nutos, quando Palhinha aproveitou uma
bola largada por Agnaldo, depois de um
chute violento de Nelinho. Dirceu Lopes,
o melhor em campo, fez o segundo, aos
27 minutos com um chute de fora da
área. Dez minutos depois, Palhinha fez
o terceiro e aos 45 completou o marca-
dor do primeiro tempo.

O time baiano conseguiu o seu gol na
cobrança de um pênalti que Osni, aos
oito minutos do segundo tempo cobrou
com multa categoria.

O goleiro Marcelo foi surpreendido
aos 33 minutos com um chute de Dirceu
Lopes de fora da área. Nelinho comple-
tou o marcador, cobrando um pênalti.

CAMPO NEUTRO-
José Inácio Werneck

~X

^ ao se assistir a um espe-
|~7 táculo tão indigente co-
ri mo Vasco x Tiradentes

-*--/ gue se compreende me-
lhor a injustiça ãe um sistema
que permite o, classificação des-
tàs (digamos por misericórdia)
esforçadas equipes do interior
enquanto times como o Fia-
mengo, o Fluminense e o pró-
prio América ficam por aí, na
rua ãa amargura, jogando em
troca âe cadernetas áe pou-
pança.

Contradição âe minha par-
te? Nenhxtma. Fui desde o co-
meço contrário a uma virada
âe mesa para beneficiar o Fia-
mengo. Era preciso respeitar as
regras do jogo. Agora, que elas
são caolhas, não tenho a me-
nor dúvida.

Não sei bem ainda a fór-
mula que o Sr. do Passo pre-
tende aplicar ao novo Campeo-
nato Nacional, que cresce sem-
pre e que já está agora com 48
pensionistas, à beira ãe abrigar
60. Mas toda a experiência é
abundante no sentido âe que,
como está, ele fracassou ão pon-
to-de-vista técnico (pois vem
nos oferecendo alguns espeta-

culos lamentáveis) e fracassou
no plano financeiro — já que
até os campeões em renda es-
tão por aí, de pires na mão.'

Para se mostrar a fragili-
dade da atual fórmula, basta
lembrar um detalhe: o Cam-
peonato Nacional não resistiria
três semanas sem as verbas ãa
Loteria. Em termos ãe negócio,
levado a uma firma comercial,
seria recebido com gargalhadas.. O jogo de ontem, Ah, não
me perguntem. Fazia um calor
medonho e ao longe, no grama-
do, viam-se alguns indivíduos a
bracejar. Parece que ãispu-
tavam a bola, mas não se tem
bem certeza, pois as ações de
parte a parte eram o mais con-
fusas possíveis — as âo Vasco
não menos que as áo Tiraãen-
tes.

O Vasco afinal saiu com a
vitória, mas ãe forma melancó-
lica. A continuar assim, senhor
Agatimo, renove pelo amor âe
Deus o contrato ãe Dé. O rapaz
pode ser ãisparataâo, mas tem
talento, enquanto o resto ão
time,r meu amigo, o resto ão ti-

. me é âe arrancar um único,
enorme e invencível bocejo.
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FOI 
uma pena que a pre-

cipitação ão diretor ãe
Provas Mário Patti te-
nha diminuído um pou-

co o brilho ãa vitória ãe Emer-
son Fittipaldi, que fazia ontem
uma corrida realmente espeta-
cular.

Seria injustiça se apontar
no gesto qualquer intenção de
beneficiar nosso campeão: é da
prerrogativa do diretor de Pro-

, vas suspender a corrida sempre
que as condições se tornem pe-
rigosas para os pilotos. Mário.
Patti não podia advinhar que o
aguaceiro que desabou sobre
Interlagos fosse durar apenas
um minuto. Pode ter errado em
não esperar um pouco mais,
mas, se assim foi, teve em vista
apenas a segurança dos compe-
tiãores e nunca o objetivo âe
favorecer Emerson que, de res-
to, não precisava.

Ty O CÊ S se lembram ãa
Y controvérsia provocada

pela paradinha com que
Pele costumava cobrar seus
pênaltis? Pois agora na Europa
lavra uma nova discussão. E'
sobre o hábito que vem se ge-
neralizando de se cobrar uma
falta livre colocando-se o pé
sob a bola e elevanão-a assim,
além âa barreira, a um compa-
nheiro bem colocaáo, âe co-
lherzinha.

O assunto afinal chegou ao
International Board, que se
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DE PRIMEIRA: O último
número da revista norte-ame-
ricana Sports Illustrated co7?i-
para Mequinho ao campeão
mundial Bobby Fischer. Em
feiúra. Segundo Sports Illustra-
ted, Mequinho é ambicioso, ego-
cêntrico, complicado, pequeno
e denttiço. /// Em entrevista à
agência DP A, o técnico Schoen
faz a seguinte observação: "Na
Copa do Mundo não poderemos
deixar os sul-americanos fazer
seu jogo." Alarmante, meu ca-
ro Schoen. '/¦// As rádios davam

UM JOGO CONFUSO

ontem que, segundo informa-
ção oficial âo Capitão Cláuáio
Coutinho, já estão escolhidos os
22 nomes áa Seleção e entre
eles há três grandes surpresas:'
Se Coutinho diz que os nomes
já estão escolhidos, por que via-
jam ainda Zagalo e Parreira?
11/ O repórter Sérgio Oliveira,
que foi assistir o Fla-Flu de on-
tem em Brasília, ficou impres-
sionado com o excelente com-
portamento de Paulo César —
afável, humilde, delicado. Pare-
ce que é sua nova imagem mes-
sianica.

EMERSON ABSOLUTO

Agora, aqui entre nós, não
acredito que piloto nenhum te-
nha achaão ruim. As conáições
âe âisputa em Interlagos, na
hora mais quente ão áia para
permitir o televisamento para
a Europa, são brutais. A tem-
peratura âo asfalto chega fre-
quentemente aos 80 graus cen-
tígrados. A um metro áo chão,
altura em que estão os pilotos,
ela vai aos 65"C. Imaginem
então o desconforto que não
deve sentir um cidadão dentro
daquelas botas, luvas, roupa
colante ãe malha, capacete e,
por cima de tudo, o macacão
com revestimento especial con-
tra fogo?

Não é de admirar, portan-
to, que Ronnie Peterson tenha
sofrido desidratação. No fundo,
no fundo, todos devem estar de
acordo: aquela chuva foi uma
bênção.

pronunciou contra a cobrança
com uma fórmula matemática: '
"Um chute (diz o Internatio-
nal Board) é um impulso re-
presentado pela multiplicação *
força x delta t, em que delta t
é uma duração de tempo inco-
mensurável. Quando a bola é
alçada, o pé está em contato
com ela durante uma duração
de tempo mensurável. Portan-
to, não há impulsão, nem i
chute."

Sem colher, pois.

V.



Goiás s
Vasco dá de 2 a 0
no Tiradentes mas
jogo agrada pouco

Numa partida monóto-
na, de pouca técnica e que
de bom apresentou ape-
nas algumas jogadas indl-
viduais, o Vasco derrotou o
Tiradentes, por 2 a 0, on-
tem á tarde, no Maracanã,
gols de Bill, aos 40 minutos
do primeiro tempo, e Bou-
gleux, aos 29 da etapa fi-
nal.

O resultado foi justo,

porque, apesar de o Vasco
não se apresentar bem, seu
adversário foi medíocre,
sem qualquer organização
tática e com o ataque pa-
recendo desconhecer a re-
gra do impedimento. A ren-
da somou CrS 126 mil 200
para um público de 17 037
pagantes. Dulcidlo Bous-
chila, com atuação regular,
apitou.

As equipes atuaram as-
sim: Vasco — Andrada, Fl-
delis, Miguel, Moisés (Mar-
ceio) e Alfinete; Alcir e
Zanata (Gaúcho); Bill,
P.ougleux, Roberto e Luis
Carlos. Tiradentes — To-
1 ri h o , Tinteiro, Gilson,
Cândido e Neto; Gerson e
Derivaldo; Néviton (Tupã),
Caio, Joel e Paraná.

O Vasco começou me-
lhor, pressionando bastan-
te o Tiradentes. Entretan-
to, seu ataque não conse-
guiu levar vantagem sobre
a defesa adversária e as
orincipais jogadas ofensl-
vas eram através de cen-
fos de Luis Carlos, em sua
maioria.

Bill, escalado na ponta
direita, em nenhum mo-
mento atuou nesta posição
e por isso, este setor prati-
camente inexistiu na equi-
pe do Vasco, pois Fidélis
avançou mal e nenhum
outro atacante tentava a
!'nha de funcio. Além dis-
so. o deslocamento de Bill
para o centro causou um
congestionamento muito
grande no meio do ataque.

No Tiradentes, além do
goleiro Toinho, que fez ai-
gumas boas defesas, seus
principais destaques foram
Gérson e Derivaldo, que de-
monstraram inteligência em

Sem objetividade
alguns lances e bom poder
de destruição. Os demais
nada apresentaram e Caio,
sempre sozinho, pouco con-
seguiu contra os zagueiros
do Vasco. Ao tentar tabelar
com algum companheiro, o
lance era sempre truncado
pois todos se colocavam em
impedimento.

Enquanto o Vasco teve ai-
gumas chances para mar-
car, o Tiradentes só conse-
guiu um chute a gol no pri-
meiro tempo. Néviton rece-
beu de Caio e depois de dri-
blar Alfinete atirou forte,
mas a bola saiu. Antes do
gol, a equipe carioca teve
três boas oportunidades: a
primeira, num cruzamento
de Fidells. Bill cabeceou pa-
ra Roberto e este tocou por
baixo do goleiro, mas a bo-
Ia saiu. Na seguinte, Alfine-
te centrou, Bougleux deixou
para Alcir que chutou forte
na trave. A terceira, foi a
mais incrível. Luis Carlos
totalmente livre chutou em
cima do goleiro.

Bill, ainda em experiên-
cia e o mais novo atacante
do Vasco, marcou aos 40
minutos. Seu gol foi muito
bonito, pois aproveitando
um passe de Luis Carlos,
chutou de primeira, bem co-
locado e sem chances de de-
fesa para Toinho.

urpreende Botafogo e o
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derrota por 2 a 0

Entusiasmo de Bougleux
No segundo tempo o Vas-

co voltou com Luis Carlos
atuando na ponta-direita,
passando Bill para a esquer-
da, enquanto o Tiradentes
teve também seu ponta-es-
querda, atuando pelo lado
direito, trocando de posição
com Tupã.

A má atuação do meio-de
campo do Vasco, com Za-
nata e Alcir jogando com
lentidão e pouca objetivida-
de, permitiram que o Tira-
dentes tivesse alguns minu-
tos de domínio na etapa fi-
nal. Mas, com a entrada de
Gaúcho, substituindo a Za-
nata, a equipe carioca me-
lhorou e acabou impondo o
seu jogo novamente.

Aos sete minutos, o Vas-
co teve uma boa chance
para aumentar sua vanta-
gem. Roberto, depois de dri-
blar Gilson, chutou violen-

to, obrigando a Toinho a
fazer uma defesa dificil.
Pouco depois, Bill marcou
de bicicleta, mas o juiz já
havia paralisado a partida,
marcando mão do atacante.

Quando o Vasco parecia
satisfeito com o resultado
de 1 a 0, apareceu um joga-
gor, que atuando com entu-
siasmo, fez o time procurar
o segundo gol: Bougleux.
Apesar de vaiado no pri-
meiro tempo, voltou para
etapa final com muita dis-
posição e acabou premiado,
marcando com um chute
da entrada da área o gol que
definiria o marcador.

Dai até o final, a partida
que já era ruim, decaiu ain-
da mais, pois enquanto os
jogadores do Tiradentes,
praticamente andavam em
campo, os do Vasco preri-
diam a bola, fazendo o
tempo passar.

..i.(o*o jb Goiânia (Correspondente)
— Jogando melhor na
maior parte do tempo e sa-
bendo suportar a pressão do
adversário nos poucos mi-
nutos em que foi dominado,
o Goiás conseguiu a sua
primeira vitória na fase se-
miflnal, ao derrotar o Bo-
tafogo, ontem à tarde, no
Estádio Olímpico, por 2 a
0. Os gols foram marcados
por Lincoln, aos 14 e aos
27 minutos do segundo tem-
po, ambos em falhas do za-
guelro Brito.

Sebastião Rufino foi um
juiz apenas regular, rigoro-
so em alguns lances e ex-
cesslvamente tolerante em
outros. Deu cartão amare-
lo a Marinho, Wagner, Pa-
chetl e Lumumba, e amea-
çou o goleiro do Goiás de
expulsão. A renda atingiu
CrS 257 mil 840, para um
público de 19 082 pessoas.

BOTAFOGO MELHOR

Os times jogaram asim:
Botafogo — Wendell, Mi-
randa, Brito, Osmar e Ma-

ri . . rinho; Carbone e Carlos
Jairzinho reclamou muito da maneira violenta como foi marcado pelos jogadores do (rotas Roberto; zequinha, Ferreti

(Nilson Dias), Jairzinho e
Dirceu. Goiás — Lumumba,
Wagner, Macalé, Alexandre
e Cláudio; Matinha e Tui-
ra; Ulisses (Lúcio), Pagheti
(Maurício), Lincoln e Rai-
mundinho.

Logo no primeiro minuto
o Botafogo criou a sua pri-
meira oportunidade de gol:
Jairzinho sofreu falta de
Alexandre na entrada da
área e Marinho cobrou com
violência, não dando condi-
ções a que Lumumba, em-
bora indo bem na bola, a
segurasse. Macalé desviou
para comer.

Nos cinco primeiros mi-
nutos o Botafogo era abso-
luto em campo, chutando
seguidamente a gol, en-
quanto que o Goiás apenas
se protegia. Mas aos pou-
cos o time local foi se tran-
quilizando e fez alguns ata-
ques perigosos, principal-
mente através das tabelas
entre Lincoln e Pagheti.

Aos 35 e aos 36 minutos o
Botafogo teve duas outras
boas chances, mal aprovei-
tadas por Carlos Roberto e
Carbone, que chutaram por
cima. Aos 40 minutos o
ataque mais perigoso: numa
tabela entre Ferreti e Jair-
zinho, a bola ficou limpa
para o último, mas Lumum.
ba saiu muito bem e defen-
deu arrojadamente. Zequi-
nha era pouco acionado,
mas quando recebia a bola
levava perigo. Aos 45 minu-
tos foi bem lançado por
Jairzinho e perdeu para Lu-
burnba, na hora da finali-
zação, com o goleiro se ati-
rando aos seus pés.

DOMÍNIO

O segundo tempo revelou,
no seu inicio, um Botafo-
go muito mais objetivo e

 ,__„...___»_. ..,„.^__,, ,_.,. „.. ... tim Goiás recuado. Essa si-
Com oportunismo e chutando violento, Bougleux marcou o 2.'-' gol sem chances para Toinho tuação levou seguidos peri-
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gos ao gol de Lumumba,
principalmente através de
Zequinha. Aos 9 minutos
Nilson deu a Jair e quando
este ia fazer o gol Cláudio
estourou para cornei*. O
Gaias estava desarvorado,
mas aí o treinador Dino
Sani tirou Ulisses e colocou
Lúcio. O time melhorou de
uma hora para outra e pas-
sou a equilibrar as ações.

Aos 12, Jairzinho perdeu
outra boa oportunidade,
quando o Goiás já tinha
criado situações de perigo,
graças ao descontrole da
defesa do Botafogo, a par-
tir da péssima atuação de
Brito. Aos 14 minutos, de-
pois de um córner cobrado
por Raimundlnho da direi-
ta, Lincoln dominou a bola
e, sem ser assediado por
Brito, chutou de pé direito
no canto esquerdo de Wen-
deli. Era o primeiro gol.

O Goiás se entusiasmou a
partir daí e logo depois per-
deu gol certo através de
Pagheti, que chutou para
fora quando era pressiona-
do por Osmar. O mesmo Pa-
gheti chutaria depois uma
bola após o lance ser inva-
lidado pelo juiz e recebeu
cartão amarelo. Depois íoi
Marinho que, chutando
Wagner sem bola, também
recebeu o cartão amarelo.

DEFESA FALHA

Aos 20 minutos o Goiás
teve outra investida peri-
gosa, com a conclusão de
Raimundinho, de sem-pulo,
sendo o gol salvo de pé por
Wendell, que inclusive se
contundiu ligeiramente no
lance. O Goiás já domina-
va a partida e se valia da
péssima forma de Brito
para criar sempre novos
perigos. Aos 25 Pagheti per-
deu sozinho, chutando pelo
alto. Aos 27, o Botafogo es-
tava no ataque e Wagner,
para salvar a sua defesa,
chutou para a frente. Lin-
coln acreditou na bola, ga-
nhou de Brito na -corrida,
cortou-o por dentro e chu-
tou de direita, sem chance
para Wendell.

A partir dai a partida
quase nada de importante
teve, pois o Goiás procurava
ganhar tempo e o Botafogo,
desarvorado, não sabia ço-
mo reduzir a diferença.
Uma boa situação criada
numa cobrança de falta por
Marinho acabou num lance
invalidado pelo juiz dando
impedimento de Nilson. O
ataque não se encontrava,
abusando do jogo indivi-
dual, enquanto o Goiás era
todo solidário, bola de pé
em pé. Aos 40 minutos hou-
ve um ataque perigoso,
através de Nilson, mas Lu-
niumba saiu bem e salvou.
Num momento em que Lú-
cio se desentendia com Ma-
rinho e Maurício com Os-
mar, Sebastião Rufino én-
cerrou a partida, com uma
justa e merecida vitória do
Goiás.

Em Brasília, pênaltis
decidiram o Fla-Flu

Brasília — O Fluminense ven-
ceu o Flamengo por 5 a 4, nos pé-
naltis, ontem no Estádio Edson
Arantes do Nascimento, em parti-
da multo boa que terminou com
o tempo regulamentar empatado
em 0 a 0, e que embora amistoso,
foi disputada em ritmo intenso e
por vezes até violento.

Silveira, Manfrini, Lula, Ru-
bens e Carlos Alberto marcaram
para o Fluminense, enquanto Aril-
son, Geraldo, Rodrigues Neto e Zi-
co fizeram os gols do Flamengo,
tendo Rogério perdido. A partida
foi promovida pela Caderneta -de
Poupança Colméia e o estádio es-
tava completamente lotado. Adélio
Nogueira, de Brasília, foi um bom
juiz.

Os times formaram assim: Flu-
minense — Félix, Zé Maria (Ru-
bens), Brunel, Assis e Marco An-
tõnio (Zé Maria); Carlos Alberto e
Cléber; Rubens (Amauri), Mickey
(Silveira), Manfrini e Lula. Fia-
mengo — Renato, Rodrigues Neto,
Chiquinho, Jaime (Rondinelli) e
Mineiro; Paulinho e Afonsinho
(Geraldo); Rogério, Dario (Aril-
son), Zico e Paulo César.

O primeiro tempo foi excelen-
te. Os dois times criaram várias si-
tuações de gol e procuraram mos-
trar um futebol vistoso, de muitos
dribles e toques. O Fluminense cria-
va perigo pela esquerda, com Lula,
enquanto o Flamengo conseguia as
suas situações-nas tabellnhas en-
tre Zico e Paulo César.

Mas, quando Marco Antônio se
contundiu no tornozelo aos 25 mi-
nutos, Duque teve de alterar bas-
tante sua defesa e, por precaução,
armou uma forte retranca. Entre-
tanto, ainda assim surgiram boas
jogadas de gol, com Félix e Rena-
to defendendo sempre.

O Flamengo entrou para o se-
gundo tempo com Geraldo em lu-

Sérgio Oliveira,
especial para o JB

gar de Afonsinho. Esta alteração
deu-lhe maior agressividade, pois
o meio-campo conseguia entender-
se melhor com Paulo César e Zico
e, além disso, Dario Tinha espaço
para ser lançado.

Foi justamente de um lança-
mento de Geraldo para Dario que
o Flamengo teve a sua melhor
chance de gol, aos 25 minutos. O
ponta de lança invadiu a área, pe-
ia esquerda, driblou Rubens e re-
cebeu falta de Brunel que o juiz
não deu. Um pênalti claro.

Este lance aparentemente sem
maior expressão deu ao jogo por
alguns instantes o aspecto de uma
decisão e as jogadas violentas, es-
pecialmente por parte do Flumi-
nense, começaram a surgir.

Lula atingiu Jaime e este
teve de sair. Logo depois foi Sil-

.veira que na sua primeira inter-
venção, acertou um pontapé violen-
to e desleal por trás em Paulo Cé-
sar que acabou tendo de fazer nú-'
mero na ponta-direita, uma vez que
Jouber já havia esgotado as subs-
tituições. Para aumentar as difi--culdades do Flamengo, com apenas
meia-hora de jogo desta etapa,
Paulinho sentia caimbras e mal se
agüentava de pé.

Entretanto, apesar c'.e tudo, o
Flanengo ainda estava melhor e
conseguia criar situações de peri-
go. Zico, em' grande forma, por
duas vezes realizou jogadas sen-
sacionals obrigando Félix a defen-
der também de maneira espeta-
cular.

Terminada a partidi, o juiz
mandou que os times decidissem
a Taça Colméia e o prêmio de Cr$
1 mil (para cada jogador do time
vencedor) nos pênaltis.

Todos os pênaltis foram bem
cobrados e tanto Félix como Rena-
to não tiveram chance de defende-
los.

Economize multas,
correção monetária

e juros de mora:
Coloque em dia

seu Imposto Predial
e Territorial.

Sc você está pensando em comprar alguma
coisa pura seus filhos, para sua mulher ou
mesmo para você, nós vamos lembrá-lo que
mais uns trocados podem ser economizados:

Basta colocar em dia seu Imposto Predial
c Territorial.

Para ajudá-lo nas suas economias, o
Governo da Guanabara anistiou de multas,
correção monetária e juros de mora todos os
débitos até 1972.

Veja como funciona esta vantagem:
Se você pagar tudo até 31 de janeiro,

os débitos não serão acrescidos de nada.
Mesmo que eles estejam ajuizados, você se
beneficia da anistia de multas penais e por
ajuizamento, correção monetária .e juros
de mora.

Para os pagamentos efetuados de 1 a 28 de
fevereiro, a divida será acrescida de 10%.
E para os pagamentos entre 1 c 31 de março,
o acréscimo é de 20%.

Depois de 31 de março começa uma triste
história:

Existe um computador na Secretaria de '¦

Finanças que sabe dc tudo. Não pagou,ele
reclama. Ai vêm multas penais c por
ajuizamento, correção monetária, juros de
de mora, c adeus economia, adeus trocadinhos
tão sonhados.

Aproveite a vantagem da anistia. Pagando
nos prazos concedidos, além da economia,
você estará ajudando o Estado a crescer.

Toda a população da Guanabara receberá
os benefícios da regularização dos débitos,
através do acionamento dc um grande plano
dc obras e melhoramentos.

Dirija-se à sala 222, na rua Santa Luzia, 11,
das 9 às 16 horas, de 2." a 6.", para pagar seus
débitos dos exercícios dc 1971 e 1972
ou anteriores.
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BOXhi
Punhos em

CADERNO

busca da verdade
Hoje à noite, no Madison Square

Garden, de Nova Iorque, e no dia

5 de fevereiro, em Tóquio, os pu-
nhos de quatro campeões recolocam

o boxe no momento dramático da

decisão. Serão duas revanches que

propõem uma revisão de verdades

só provisoriamente estabelecidas.
Nos Estados Unidos, Cassius Clay

pretende provar o que considera

uma injustiça: sua derrota há três

anos para Joe Frazier, que precisa
de uma vitória consagradora para
recuperar-se da humilhação sofrida

diante de George Foreman, na luta

em que perdeu o título dos pesos-pe-
sados, em janeiro do ano passado.
No Japão, Miguel de Oliveira ten-

tara consolidar a ressurreição do bo-

xe brasileiro e demonstrar, com um

triunfo que' elimine dúvidas, sua

aparente superioridade sobre Koichi
Wajima, o campeão mundial dos pe-
sos-médios-ligeiros, com quem em-

patou — na Capital japonesa, em 9
de janeiro de 1973 — um combate
em que só não foi o ;melhor para
o corpo de jurados.
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Numa dramática luta em Brasília, Éder Jofre vence
Legra • recupera o título aos 37 anos de idade

MIGUEL
redenção

e esperança
Em sua academia, no terceiro andar dc

um edifício comercial no centro de Sao Paulo,
o velho treinador Aristidcs Jofre costuma fa-
zer esta advertência aos raros candidatos a lu-
tado. que o procuram: "E' preciso ser herói
para se dedicar ao boxe no Brasil.

Um desses escassos heróis é o seu filho
Éder o único brasileiro campeão do mundo
em toda a história do boxe. Outro e Miguel dc
Oliveira um ex-torneiro-mecanico, arnmo de
família desde os 10 anos de idade. No dia 5 de
fevereiro, em Tóquio, Miguel estará tentando
elevar para dois a presença de nomes brasi-
leiros na restrita galeria dos campeões mun-
diais, à qual só podem aspirar além dele — e
remotamente — mais três pugilistas em ativi-
dade no Brasil*. Luís Fabre, Juarez de Lima e
João Henrique.

Ao quinteto nomeado acima reduz-se pratt-
camente a força do boxe nacional, que sobre-
vive há quase tanto tempo quanto o futebol,
mas, ao contrário deste, apenas de sonhos e
da teimosia de alguns abnegados.

AS PRIMEIRAS LIÇÕES

Credita-se a um antigo peso-pena francês,
à época já afastado dos ringues e viajando
com uma companhia de operetas, a introdu-
ção do boxe no Brasil, em 1913. Em São Pau-
lo, num dia de descanso dos artistas, ele deu
as primeiras lições do esporte, castigando com
facilidade o "homem mais forte do Brasil",
Luis Araripe Sicupira, que nada entendia, co-
mo ninguém no país, das técnicas de luta.

Em 1916, Jack Murray, um marinheiro in-
glês que nas horas vagaspraticava o pugllismo,
desceu no porto de Santos e, improvisando um
ringue num picadeiro de circo, já na Capital
paulista, começou a desafiar eventuais lutado-
res, que derrotava um a um. Funcionários da
Light fizeram vir dos Estados Unidos um pugi-
lista profissional — o gigante negro Bob
Armstrong — que liquidou a invencibilidade
do marujo britânico. Por essa época,.o boxe
passou a ser relativamente divulgado e os no-
mes em evidência no exterior, principalmente
o de Jack Dempsey, já gozavam de alguma po-
pularidade. Aos poucos as lutas começaram a
ser programadas organizadamente, com a par-
ticipação dè argentinos, uruguaios, portugue-
ses e italianos, não havendo ainda distinção
clara entre amadores e profissionais.

Em 1926 surgia o primeiro grande ídolo:
ítalo Hugo, um pcso-leve que, na elástica di-
visão de categorias de então, vencia com faci-
lidade pugilistas de faixas acima da sua. Cinco
anos mais tarde, em 1931, Hugo foi eleito, num
concurso promovido pelo semanário A Pauli-
ceia, campeão paulista, ganhando em seguida,
ao derrotar o argentino Juan Carlos Casaldá,
um título sul-americano, náo homologado ofi-
cialmentc pela inexistência de ligas ou fede-
rações organizadas.

, _.,,_^._...„»,^.tw.,™4v.^^7---^'-- -, 7 •

Ítalo Hugo, os irmãos Higino e Valdemar
Zumbam., Atílio-Lofredo, Joreca, Antolin Ro-
drigo e outros foram nomes expressivos dessa
fase. Seus feitos e títulos perderam-se, mo en-
tanto, na falta de arquivos e registrosque os
ressaltem.

A partir de 1941, com a inauguração do gi-
riásio do Pacaembu, o boxe brasileiro viveu
uma era de animadora movimentação, pre-
núncio do período de afirmação que viria na
década seguinte, quando os nomes de Rapli
Zumbano, Paulo Sacomã, Pedro Galasso, Paulo
de Jesus, Milton Rosa, Luis Inácio, Fernando
Barreto, Nelson de Andrade e Éder Jofre en-
tre outros, eram grandes atrações e obtinham
vitórias sobre categorizados lutadores estran-
geiros.

Alguns títulos internacionais íoram sendo
conquistados, o primeiro deles em 28 de agosto
de 1958, quando Pedro Galasso tornou-se cam-
peão sul-americano ao ganhar do chileno Ser-
cio Salvia. No ano seguinte Éder Jofre chega-
ria ao titulo continental dos pesos-galos Em
outras categorias, Luis Inácio e Fernando Bar-
reto também se consagrariam campeões da
América do Sul.

A maturidade seria finalmente atingida
em 19 de novembro de 1960, quando, no Olym-
nic Auditorium de Los Angeles, no sexto assai-
to da luta pelo título mundial de peso-galo,
um uppercut de Éder Jofre jogou ao chão pe-
los 10 segundos exigidos o mexicano Eloy San-
chez. O Brasil se inscrevia na relação prlvile-
giada dos campeões.

Éder manteve a coroa por cinco anos, e
essa hegemonia deu notável impulso ao seu
esporte no país, multiplicando as escolas de
boxe e o número de lutadores: Sao Paulo che-
gou a contar com quase 40 academias e com
cerca de 1500 lutadores registrados na Fe-
deração Paulista de Pugilismo.

O reinado do campeão —mais de 40 lutas,
quase todas vencidas por nocaute — teve fim
em 18 de maio de 1965, quando ele subiu a lo-
na para pôr o título em jogo contra um cam-
peão japonês — Masahiko Harada — sete
anos mais moço. Perdeu, por pontos, pediu re-
vanche e foi de novo derrotado, um ano depois.
Anunciou então que sua carreira estava encer-
rada.

Com a retirada de Éder os estádios fo-
ram-se esvaziando e as bolsas dos lutadores
caindo a níveis que não lhes garantia sequer
a sobrevivência. A maioria dos profissionais se
sentia feliz quando, simplesmente, conseguia
lutar, a qualquer preço. O boxe brasileiro pre-
cisava começar tudo novamente.

RESSURREIÇÃO

Esse ressurgimento teve no ano passado
um dia de esperança: em 5 de onaio, em Brasi-
lia, Éder Jofre, aos 37 anos, após ter reconsi-
derado sua decisão de afastar-se do ringue, re-
tomava sua condição de campeão mundial,
agora na categoria de peso-pena, ao derrotar
o cubano naturalizado espanhol José Legra.

Em Tóquio, no dia 5 de fevereiro, Miguel
de Oliveira, cuja vocação para o boxe sc revê-
lou quando ele viu num cinema o filme da lu-
ta em que Éder Jofre nocauteou Eloy Sanchez,
poderá consolidar a recuperação, transfor-
mando-se no segundo brasileiro, em todos os
tempos, a colocar um cinturão de ouro de
campeão mundial.

Cassius ataca no segundo round da luta
de 1971, mas no fim ò vencedor seria Frazier

Recuada no tempo — S demarco de
1Q71 __ a luta que hoje se repetirá no
mesmo Madison Square Garden parou
por alguns momentos a guerra no Vietnã
e mereceu da circunspecção do LOsser-
vatore Romano, porta-voz oficial da San-
Ia Sc, um editorial comparando-a com
a descida do homem ria Lua.

Cassius Clay e Joe Frazier deram
àquela noite, para 300 milhões de pes-
soas coladas aos receplorcs de televisão
em todo o mundo, o que The New York
Times classificou de "exibição friamente
emocionante de selvageria, numa epopéia
que valeu o seu preço" — um funciona-
rio do Estado de Nova Iorque chegou a
recusar 20 mil dólares (mais de CrS 120
mil) por 20 ingressos que comprara com
antecedência.

Os dois lutadores estavam invictos e
ambos se proclamavam campeão do
mundo. Frazier o era, de fato c de direi-
to, reconhecido pelas organizações inter-
nacionais que controlam o boxe. Clay era
um campeão sem coroa: seu titulo fora
cassado porque ele se negara a prestar
serviço militar e a ser enviado ao Vietnã,
onde os soldados — a luta teve transmis-
são especial da emissora das Forças Ar-
madas norte-americanas — repetiam a

Uma noite de fúria
perqunta que se fazia mundo afora:
Quem c o verdadeiro campeão dos pesos-
pesados?

MASSACRE MÚTUO

Cassius Clay lutou seguindo rigida-
mente uma receita de vitória que revê-
Iara num artigo autobiográfico: "Minha
técnica não é usada para derrotar o
adversário nos quatro ou cinco primei-
ros assaltos. Nessa fase, luto quase co-
mo sc estivesse na defesa, protegendo-
me e dançando o tempo todo, a fim de
fazer com que o outro desperdice ener-
gias com socos que não me atingem. De-
pois, começo a mexer-me de fato. O ad-
versaria se desespera c, como são 15 as-
sallos, eu deixo que ele se esbalde à von-
tade.

Dc repente, ele começa a se sentir
cansado. Âs vezes, essa técnica dá a im-.
pressão de que eu estou fazendo pouco
do inimigo, cde que, por isso mesmo, não
me empenho seriamente. Mas eu sempre
a usei em todas as minhas lulas e está
provado que ela é excelente."

Não foi contra Frazier, que também
deslizava rápido no ringue e desferia, de
todos os ângulos, esmagadores ganchos

de esquerda. Clay acabou derrubado no
último round e perdeu a batalha, por
pontos:

No dia seguinte, The New York Ti-
mes comentava: "Sua velocidade de
dançarino esgotou-se logo e ele foi atin-
gião mais vezes por Frazier de que por
todos os adversários, juntos, que enfren-
tou em sua longa carreira". O Daily News
acrescentava: "Frazier conquistou a vi-
tória com seu ataque característico, com
os dois punhos que nunca retrocedem
e são os melhores do boxe mundial".

O agora incontestável campeão dizia
de seu oponente: "Peguei-o duro uma
porção de vezes e esta sova deve tê-lo li-
quidado". O derrotado, com suspeita de
fratura no maxilar c sentindo visível-
mente o estômago e os rins, castigados
com severidade durante os 15 rounds, ti-
nha, no entanto, opinião diferente da dos
jurados: "Acho que venci pelo menos no-
ve assaltos e se ele me bateu bastante eu
também não fiz por menos". Era verdade:
Joe Frazier exibia um rosto completa-
mente deformado e, depois, teve de ser
hospitalizado.

A razão estava com o juiz do eomba-
te, Arthur Mercante: "Raramente vi dois
homens tomados de tanta fúria."
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A esquerda de Miguel procura e encontra o queixo de
Wajima, com quem empatou em Tóquio, no ano passado
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MÚSICA POPULAR/ Tárik de Souza

Hendrix do começo ao fim
São zumbidos ferozes de muitas

metralhas, ou de uma manada de
aviões, Mas, às vezes também, a so-
noridade suave de um simples violão
amplificado. Este volúvel concerto
ocupa as quatro faixas do álbum
duplo "Jimi Hendrix" (Reprise /
Continental», entrecortado por
quinze minutos e 33 segundos de
penosas e turbulentas entrevistas.
Todas conversam sobre o mesmo
assunto: a feminista Germalne
Greer, o superidolo Mick Jagger, o
baterista Buddy Miles, o pioneiro
do rock Little Richard, o bissexual
rockst.u* Lou Re cd ou o Major Ciliar-
les Washington, tentam reconstituir
fragmentos da vida e obra de Ja-
mes Marshall Hendrix, responsável
pela canonização da guitarra elétri-
ca.

Também há muitas fotos nas
capas Internas (24 ao todo) pro-
curando o mesmo resultado: Hen-
drlx no exército, Hendrix num time
de beisebol, Hendrix ao lado do pai
jardlneiro, seus desenhos, sua in-
fancia, formatura, e inúmeros con-
juntos de rock. Falam melhor por
ele, no entanto, as 12 faixas do ál-
bum duplo, uma delas iMachine
Gun, que poderia ser traduzida por
Máquina de Matar) com 12 minutos
e melo de fuzilaria elétrica. Nem cs-
capa o tradicional hino americano
Star Spanglcd Banner. Como acon-
teceu no festival de Woodstock, ele
é retalhado, distendido e alguns de
seus acordes icomo no caso de ai-

gumas outras faixas) são obtidos
por efeitos calculados de microfo-
nia.

Hey Joe, um apelo, ao que pare-
ce cantado do espaço lembra outra
façanha de Hendrix, a de piloto pio-
neiro do chamado rock espacial. Foi
de Third Stone from the Sun, diz a
precoce história do rock que nasce-
ram idéias aos outros músicos de
viajar, no sentido sonoro da pala-
vra.

Criado num gueto negro de
Scattle, Washington, Jimi Hendrix
tentou a sorte alistando-se no exér-
cito. depois tornando-se guitarrls-'
ta de aluguel. Por este sistema to-
cou com os maiores nomes do rhy-
Ihm & lilucs americano, antes de
decidir-se mudar para a Inglatcr-
ra, onde formaria o Jimi Hendrix
Experience. Um nome que Hendrix
levaria às últimas conseqüências.
Sua própria vida, nômade _ con-
turbada, seria uma experience, com
solos desiguais, ao contrário da mú-
sica. mas sempre em pressão alta,
tanto vida quanto obra.

Perto do íim da carreira, Jimi
Hendrix (1942-1970) enfrentou,
uma noite, três armas contra seu
peito, na boate Three Nuns, de Los
Angeles. Racistas ferozes (que vá-
rias vezes o ameaçaram) queriam
silenciar a que era uma das gran-
des inteligências negras dos EUA.
"Minha música é um símbolo da
revolta negra", disse na mesma
ocasião, enquanto reconhecia, ape-
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Experience — um nome levado

por Hendrix às
últimas conseqüências

sar do hábil golpe de pé com que
se esquivara dos agressores, que
tinha medo.'

Entre 69 e 70 também, após
duas mudanças pouco eficazes em
seu trio Experience, Hendrix pro-
curava com alguma ansiedade no-
vos sons. Achava esgotado seu blucs
espacial, sua magnífica entonação
emotiva, a comunhão de três gui-
tarras e uma bateria. Ao mesmo

tempo atravessava seu período mais
agudo de consumo de drogas, a
maior parte dos dias alto, tran-
cado num apartamento em Nova
Iorque. Aspirava heroina pelo nariz,
o método mais corrosivo dc tomar
a droga e após um período de ex-
trema assiduidade ao pó, perdeu os
cabelos aos chumaços. Quando eles
cresceram de novo formaram cs-
tranhas mechas brancas e cinzas
em sua cabeça artgulosa, de descen-
dente dos índios cherokees.

O álbum duplo tenta, lembrar
algumas dessas passagens nos de-
poimentos e tanto músicas quanto
narrações servem ao documentário
Jimi Hendrix, produzido pela
Warner Brothers. Há subsídios co-
lhldos até num tal Hendrix Infor-
matlon Center, de Amsterdã, mas
todos esses esforços parecem im-
potentes ante o intrincado fenômc-
no do guitarrista, compositor e
cantor. Fundador de um laborató-
rio de estudo de sons — o Electric
Lady Land Studio — cie teve mui-
tas de suas fitas consideradas ina-
proveltáveis editadas, aproveitando
a repercussão de sua carreira. Mor-
reu segundo laudo médico após
uma de suas raras bebedeiras, en-
golfado no próprio vômito, mas tor-
nou-se Internacionalmente mártir
das drogas pesadas. E de todos os
seus toques pioneiros parece ter
restado intacta apenas sua mes-
tria de guitarrista. A mais eloquen-
te de todos os tempos.

CINEMA / José Carlos Avellar

A Justiça ao alcance dos olhos
Sex;/ c Marginal, como vários

outros filmes americanos recentes,
inverte um hábito comum nas pro-
duções de Hollywood nas décadas
de 30 e 40. Os heróis de hoje são
as pessoas colocadas á margem da
sociedade, e os vilões são os que
se encontram integrados ao grupo
dominante. O exemplo que o moci-
nho traz agora é diferente, pois
ele deixou de ser um superdotado
em defesa da sociedade para ser
um indivíduo que mal reúne con-
dições para salvar a própria pele,
e formar uma pequena sociedade
particular à margem.

Em lugar de um indivíduo
pronto a colocar seus serviços á
disposição da coletividade, o herói
é atualmente pressionado e força-
do ao isolamento. Ele se veste com
as desajeitadas roupas de um es-
pantalho, se movimenta pelas mo-
dernas estradas de rodagem ou nos
vazios vagões de carga dos trens
da América no período da depres-
são. O herói se comporta diferen-
temente. Mas em verdade, a luta
entre o mocinho e o bandido não se
alterou fundamentalmente.

Os heróis de hoje, tanto quan-
to os de outros tempos, continuam
a enfrentar um vilão materialmen-
fc visível, que mais cedo ou mais
tarde será punido. Continuam a ser
desenhados para envolver senti-
mentalmente a platéia e levar o
espectador a participar dos acon-
lecimentos ao lado deles, recupe-
rar a tranqüilidade ao lado deles,
uma vez feita justiça aos vilões.

J
Ao perseguir Bertha, numa

corrida de automóveis, o xerife
perde o controle de seu carro e
mergulha num lago, de onde sai
furioso e sujo dc lama. Um policial,
depois de tentar Inutilmente cap-
turar Bertha, dispara irritado seu
fuzil em um latão com água. Du-
rante um assalto, dois policiais sob
a mira do revólver de Bertha são
obrigados a se abaixar e levantar
seguidas vezes.

Antes de chegar à punição fi-
nal dos bandidos, Sexy e Marginal
em inúmeras oportunidades já per-
mitiu que o espectador faça jus-
tica com seus próprios olhos. Afi-
nal, o xerife que cai no lago é o
mesmo que mandou surrar um ho-
mem branco por conversar e es-
tender a mão para um negro, e o.s
policiais castigados por Bertha fo-
ram os mesmos que mataram a
sangue frio alguns presos. A cada
injustiça corresponde um castigo
preciso, e por isto o po' *1 mais
violento é o que morre is len-
tamente. O primeiro tiro apenas o
lerruba. um outro e mais um ou-
tro ainda o atingem, e ele se arras-
ta até chegar bem perto da cama-
ra. aparecer em dose na tela, e
depois morrer.

Os heróis de Sexy c Marginal
Bertha, Shelley, Morton e Rake fo-
ram extraídos do livro autobiográ-
fico de Boxcar Bertha. Não importa
saber, em verdade, até que ponto os
fatos narrados no filme correspon-
dem aos do livro ou se os persona-¦ 'gens no filme são iguais aos descri-

tos por Bertha. E' possivel que o.s
fatos contados sejam os mesmos,
mas ainda assim é perfeitamente
possivel observar que apenas super-
ficialmente existe uma ligação en-
tre o filme e os acontecimentos
reais. A América no período da de-
prsssão Interessou como um cena-
rio ideal para o moderno herói ex-
pulso para a margem — cenário
ideal porque, revela melhor como
um grupo social expulsa alguns de
seus integrantes, quando isto é ne-
eessário para se manter estável.

Os heróis de Boxcar Bertha são
pressionados aü_- o assalto e o cri-
me pelas específicas condições da
sociedade americana na época da
depressão econômica. Chegam á
marginalidade pelo desemprego, e
daí aos assaltos como uma solução
natural e ingênua, tomada sem
malícia, sem consciência. E a in-
genuidade de Bertha é freqüente-
mente confrontada com a amargu-
ra de Shelley, obrigado a abando-
nar o sindicato e os companheiros
de trabalho na estrada de ferro ao
ser perseguido como um criminoso.

Os heróis dos filmes america-
not recentes se comportam de ma-
neiirà diferente, e isto certamente
levanta problemas mais interessai!-
tes que a descrição tradicional da
primitiva luta entre o bem e o mal.
Começam a chegar nos filmes ai-
gumas questões e personagens até
então explicadas de modo simpló-
rio. Sex.]/ e Marginal não pretende
ser uma reconstrução da paisagem
americana na época da depressão

para uma investigação mais a fun-
do. O salto para alguns anos atrás
ajuda a compor uma imagem ale-
górica da marglnalização que uma
boa parte das pessoas toma hoje
como saida para as relações desu-
manas Impostas pela sociedade
industrialmente superdes.envolvida.
Uma alegoria da sociedade que
com freqüência recorre a uma idén-
tica exclusão de parte de seus inte-
grantes para se manter inteira e
segura.

Sexy c Marginal tem a câmara
voltada para a margem, para o la-
do certo do problema, mas insiste
numa construção dramática preo-
cupada em permitir que o especta-
dor possa ver com os próprios olhos
a punição dos bandidos. Em verda-
dc uma punição mais desejada do
que verossímil — mesmo nos termos
propostos pelo filme — e que leva
a um comportamento quase cxclu-
sivamente emocional, e deixa pou-
co espaço para uma reflexão sobre
o que realmente levaram Bill Shel-
ley a ser crucificado.

SEXY E MARGINAL (Boxcar Be.lh.)
— Direção de Martin Scorsese. Rolei-
ro de Joyce H. Corrington e John W.
Corringtun, baseado na autobiografia
de Boxcar Berlha Thompson conforme
narrada ao Dr. Bon L. Reitman: Sister

of the Road/ Fotografia (lechnieolor) de
John Stcphpns. Música de Gib Gullb.au,

e Thad Maxwell. Intérprete.: Barbara
Hershey (Berlha), Bül Shelley (D.vid
Carradine). Barry Primus (Rake Brown).
Bernie Casey (Van Morlon). John Car-
radine (Sa.tòrjs). Victor Argo e Da-
v!d R. O.lhcrhoul. Produção He Ro-

ger Corman.

ARTES PLÁSTICAS/ Walmir Ayala

Prêmios do
Salão de Verão

Mais uma vez, e para
espanto nosso, a obra de
caráter espetacular ar-
rebotou o grande prê-
mio do Salão de Verão:
a paisagem /tropicália
áe Flávio Vieira Pons.
Observando a coerência
e harmonia com que
cada ano o grande prê-
mio deste salão reper-
cutia a realidade da
vanguarda nacional, no
cotejo com a moda in-
ter nacional, pensava-
mos que este ano o prê-
mio seria mais do con-
ceitual e menos ão ex-
plosivo. Afinal, a última
Bienal de São Paulo de-
ra uni sinal de alarme
premiando o desenho
inofensivo de Folon. Por
outro lado, as manifes-
tações ambientais, nes-
ia edição do Salão de
Verão, apresentaram-se
francamente ãiscretas e
sem novidade. No en-
tanto, as três mesas de
Flávio Vieira Pons, pon-
tificaáas por uma inter-
pretação tropical â a
paisagem, impressiona-
ram o júri, levando mes-
mo o holandês Sand-
berg a afirmar que via
nelas "algo de novo."
Contudo a vitória deste
ambiente, que em ou-
tros anos seria tranqui-
Ia e unanime, não foi
fácil áesta vez. Um forte
e perigoso candiáato,
vindo do Sul, pratica-
m-ente desconhecido
aqui, atraiu as atenções
do júri, obrigando a
votação do primeiro prê-
mio a concentrar dois
escrutínios.

Seu nome, Glauco
Pinto de Moraes; sua
obra, closes esmagado-
res de velhas locomo-
Uvas. Em contraposição
com a proposta leve, lu-
minosa e de uma beleza
direta do ambiente de
Flávio Vieira Pons, a
obra áe Glauco Pinto de
Moraes contém u m a
carga de mensagem que
vai da simples perfeição
plástica áe reprodução
fotográfica, até o conte-
údo de denúncia de um
munâo â e repressão,
catástrofe e perigo. Uma
imagem pura'para ilus-
trar a famosa afirmati-
va áe Guimarães Rosa:"Viver é muito peri-
goso." A obra de Glauco
Pinto de Moraes sus-
citou debates. Na
opinião áo crítico Clari-
vai do Prado Valladares,
que tinha o nome desse
artista cm sua lista pa-

ra o primeiro prêmio, o
trabalho devia ter sido
feito na base de pintura
sobre projeção áe um
slide sobre a tela. Em
conversa posterior com
o artista verificamos
que nada disso acontece
em seu trabalho. E' ex-
c l u sivamente pintura
baseada em fotografia,
como todo o hiper-realis-
mo, sem qualquer tru- ,
que ou auxilio tecnoló-
gico.

Estamos, realmente,
diante de um exímio
pintor, de um virtuose
do seu métier. Num pri-
meiro escrutínio exigi-
da a d efinição áe uni.
nome para caáa um dos
críticos do júri, Flávio
Vieira Pons obteve dois
votos, enquanto q u e
Glauco Pinto dc Moraes
obtinha também dois, o
quinto voto ficou com
Luís Carlos Lindemberg,
desclassificado p ara a,
segunda votação. N o
segundo escrutínio o
votante de Lináemberg
decidiu-se por Flávio Vi-
eira Pons, üeterminan-
áo por maioria a vitória
áo belo ambiente pai-
sagístico.

A utomat icamente
Glauco Pinto áe Moraes
ficou senão a primeira
aquisição áecidida, jun-
tamente com. Lindem-
berg e Paiva Brasil, am-
bos citados em listas
iniciais para o grande
prêmio. Lindemberg faz
um desenho obsessivo
de caráter hiper-realista,
com uma leve margem
de fantasia, o que o
afasta áe um hiper-rea-
Usino puro. Nele, o foto-
gráfico ceáe lugar à in-
venção, embora revele
uma capacidade de mes-
tre em reproduzir o real.
Paiva Brasil, que conhe-
ciamos de u m a pai-
sagem mais ou menos
i ngênuo/ expressionis-
ta, surge com uma pro-
posta geometrizante em
torno do número cinco,
ordenado e jogado em
várias combinações pu-
ramente visuais. Sua
pinütra, em granáe par-
te chapada, vem enri-
quecida pelo esfumado
a pistola, das áreas in-
ternas do número, o que
interessou vivamente o
júri, especialmente o
olho experimentado do
europeu Sandberg. Den-
tro da seção de pintura
foi uma. das presenças
dc destaque, (con-
tinua).

Papilloti AVENTURA TAMBÉM NO CINEMA
DO I/EXPRES5

Steve
McQueen

como Papillon:
muitos

dólares
para mostrar

o inferno
exótico
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Começou a ser exibida nos cine-
mas franceses, nesta semana, uma su-
perprodução americana que tem como
figura central um anti-herói francês:
PappiUon. A glória do personagem so-
brevive ao desaparecimento de Henri
Charrière, o condenado reabilitado pe-
lo best scller dè 516 páginas, traduzido
no mundo inteiro. Personagem que,
após a publicação do relato de sua
aventura, tornou-se uma espécie de.bu-
íão do chamado tout-Paris.

O filme, dirigido por Franklin J.
Shaffner e interpretado por Steve Mc-
Queen — no papel título — e Dustin
Hoffman, já rendeu 13 milhões de dó-
lares nos Estados Unidos, apesar da se-
veridade da crítica. Indignada com o
orçamento do filme — 14 milhões de
dólares, nessa altura já recuperados —
a imprensa americana publicou: "Pa-
pillon oferece a tortura como distração,
mas consegue fazer da distração uma
tortura".

LONGO PESADELO

A reação francesa é diferente, e
L'Express retruca: "A crítica america-
na não tèm razão. Parece não saber
mais apreciar, em seu justo valor, os
frissons suntuosos do bom antigo cine-
ma. Tratado com uma virtuosidade de
veterano pelo roteirista Dalton Trum-
bo, o livro de Charrière, essa autoblo-
grafia vangloriante e patética, esse lon-
go pesadelo reivindicado, tornou-se
mais simplesmente uma descida exó-
tica ao inferno da colônia penal dos
anos 30."

Concentrados durante duas horas
na fuga improvável, dois astros — Ste-
ve McQueen e Dustin Hoffman — car-
regam o filme nos ombros curvados
pelos golpes dos guardas e saem des-
dentados, mas vencedores, do combate.
O espectador verá facas brilhando na
umidade da Ilha do Diabo, vera gar-
gantas abertas, um gilhotinado perder
a cabeça em primeiro plano, com seu
sangue espirrando na objetiva, vera ca-
ranguejos e aranhas, uma mutilação
voluntária e uma operação sem anes-
tesia.

Entretanto, verá a aventura. De
Papillon, e também a de um outro ho-
mem. Um sexagenário sereno, cabelos
brancos, aparência de cientista: Robert
Dorfmann, o produtor. Filho de um do-
no de cinema que ficou -.rruinado em
1925, ele, aos 13 anos, era dançarino
mundano. Depois, explorador de salas
de espetáculos no interior do país. Com
a guerra, um longo intervalo na Resis-
tência, e após, distribuidor. A produ-
ção veio em seguida, E é o que Dorf-
mann, francês, continua a fazer. Co-
mo um jogador de pôquer: aparência
gélida, coração em fogo. Na lista, Brin-
quedo Proibido, Gervaisc, Justice est
laite, A Princesa de Clèves.

DÓLARES DE LEILÃO

Sem nunca ter brincado com sua
paixão, ele conta as últimas ocorrên-
cias, as que justamente dizem respei-
to a Papillon:

— Parei todos os preparativos de
filmagem durante três meses para con-
tar com Dustin Hoffman no elenco, pa- ¦
gando salários a uma equipe de 80 pes-
soas inativas. Reconstruí Caiena num
dos 37 lugares de tomadas na Jamaica,
contratei uma colônia de alemães para
fazer os presos brancos.

Conta, ainda, como financiou o
empreendimento:

— Em minha idade, na França —
diz — estou sentado na ponta do ban-
co e os jovens estão me empurrando.
Eu queria a América.. Pensei em Pa-
pillon, comprei os direitos. Contratei
Shaffner, depois McQueen. Atravessei
ò oceano e foi como se chegasse da Al-
bania. Tinha decidido fazer os donos
dos grandes circuitos de cinema finan-
ciarem o filme. O esquema já funcio-
nou uma vez... Fui vê-los, eles concor-
ciaram. Mas os advogados estragaram
tudo em nome da lei antitruste.

Era dezembro, e as filmagens co-
meçavam em fevereiro. Dorfmann fun-
dou' então uma sociedade, a Corona
Film Distributors, Inc.

— Coloquei meus filmes em lei-
lão, mandei 545 propostas para 45 ci-
dades-chaves. O leilão devia durar 10
dias. Mas Truman e Johnson morre-
ram, tolamente, nesses dias, e reen-
viei 545 telegramas para prolonga-lo
mais três dias. Enfim, seis semanas
antes do primeiro giro de manivela, ti-
nha 3 150 000 dólares om notas no-
vas...

S*
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OS GANHOS
DO BARÃO

Quando deixou o Rio, áe volta
de suas férias cariocas, o Barão
Gérarã de Wáldner tinha totali-
zado, em ganhos de jogo (gamão
e pôquer), mais de CrS 200 mil,

O Barão, que tem fama de ser
muito bom de carta (e de pedra),
passou sua temporada no Rio,
sendo assediado continuamente
por várias rodas de jogo para exi-
bir suas habilidades no terreno
do pano verde. Sem se fazer de
rogado, Gérard não rejeitou as
várias paradas que se ofereceram,
faturando alto.

Quer dizer: a permanência do
Barão no Rio — suite no Copa,
jániares em restaurantes, estica-
das em boates, despesas menores,
etc. — saiu de graça e ele ainda
levou algum de volta a Paris.

VAIVÉM
Florinda Bulcão e Helmut Ber-

ger de novo no Rio, chegando de
Nova Iorque.

Dc volta, também, o figurinis-
ta Guilherme Guimarães, depois
dc um tour entre Nova Iorque,
Paris e Roma. Gui chegou anun-
ciando que a cor da moda, em 74,
c o bege.

Os amigos brasileiros de Laís
e Hugo Gouthier ganharam um
cartão de sócio da boite Régine,
o que lhes dá o direito de frequên-
tar sem problemas o novo club
prive sensação de Paris.

Gérard Lecléry e Gunther Sa-
chs passando uma temporada na
Califórnia hospedados por Frank
Sinatra. Aliás, o cantor estreou
na sexta-feira seu.show no Cca-
sars Palace, de Las Vegas.

Jane Cushing, uma america-
na bonita e loura, vem ao Rio pa-ra o carnaval. Como suas maio-
res credenciais, a assiduidade
com que aparece no Vogue e um
antigo flirt com Henry Kissinger.

•&&&

FILME ERÓTICO

Emmanuelle, o maior oest seller
da literatura erótica francesa depois
de Histoire d'0, será transformado em
filme. O autor da adaptação para o
cinema é Jean-Louis Richard, ex-ma-
rido de Jeanne Moreau, e no, elenco,
como único nome conhecido, está
Alain Cuny.

CONTRAPONTO
A festa de batizado de Amir Luis

Bocayuva Cunha movimentou o Gá-
vea Golfe Clube, na sexta-feira. Hou-
ve até carnaval. Como padrinhos do
jovem host, Margot Fonteyn (que se-
guiu hoje de manhã cedo para Nova
Iorque) e Valdir Pires.

De volta de seu giro europeu Mar-
tha e Erik Waechter.

Sábado à noite, na última sessão
do cine Drive-ln, em carros coinci-
dentemente emparelhados, Carmem e
Tony Mayrink Veiga e Odile e Paulo
(Coelho Marinho. Chovia tanto queo filme só era visível à custa do
limpador de pára-brisa.

ZÓZIMO
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A TRANSMISSÃO DE SEMPRE
A transmissão ão Grand Prix

ãe Interlagos, ontem, foi a mesma
de sempre — péssima.

Por exemplo: a primeira boa
ultrapassagem ãe Emerson, sobre
o argentino Carlos Reutmann, quecolocou o brasileiro na esteira dc
Peterson, não foi mostrada. De-
pois, a idtrapassagem da McLaren
de Emerson sobre o próprio Peter-
son, no retão, foi focalizada de
maneira confusa, hesitante, meio
tremida, privando o telespectador
de boa dose áe sensação. Para ar-
rematar, a sensaborià de todas as

corridas — a câmara mostrando
o líder da prova, disparado, em
seu passeio solitário e desprovido
de emoção. As disputas pelas co-
locações inferiores passam em,
brancas nuvens. O outro brasilei-
ro em ação, José Carlos Pace, que
cumpriu atuação notável, não me-
receu a graça de aparecer no vi-
deo nem uma única vez.

• Está ficando cada vez mais di-
ficil assistir a uma corrida de
Fórmula-1 pela TV. Quando a pró-
pria disputa em si não é uma de-
cepção, a transmissão o é.

IMPRESSIOMSMO: 100 ANOS
O Impressionismo comemora

este ano seu centésimo aniver-
sário. Ou melhor: há precisamen-
te 100 anos era realizada em Pa-
ris uma exposição com um grupo
de pintores que a crítica chamou
de impressionistas.

Quem tiver oportunidade de
viajar nos próximos meses para
Paris ou Nova Iorque verá um
show de exposições de pintores
impressionistas sem precedentes
na história da pintura.

O espetáculo começará com
uma homenagem da galeria Du-
rand-Ruel, de Paris, que abrirá
ao público' seu acervo, formado
por mais de 60 telas, com obras
de Manet, Monet, Pissaro, Cé-
zanne, Renoir, Sisley, etc.

Paul Durand-Ruel, para quem
não sabe, foi o mecenas que
apoiou desde o princípio a nova
escola, o Impressionismo, que
surgia aos olhos dos coleciona-
dares da época como uma lou-
curada da avant-garde, despida
de qualquer valor comercial e
artístico. Pois Durand-Ruel, ten-
tando resolver o problema do.re-
lacionamento entre o público e
os novos pintores, inventou uma
profissão então inexistente: mar-
chand de tableaux.

Mas o ponto alto da progra-
mação que festejará os 100 anos
do Impressionismo será a expo-
sição conjunta, no fim do ano,
dos acervos do Louvre e do Me-
tropolitan, de Nova Iorque.

IGUATEMI
EM SALVADOR

O Sr. Newton Rique se associou
com o grupo paulista do shopping
center de Iguatemi: vão construir um
Iguatemi II em Salvador, na Avenida
Antônio Carlos Magalhães.

CANDIDATO ÚNICO
O escritor José Cândido de Car-

valho fica mesmo candidato único à
vaga de Cassiano Ricardo na Acade-
mia dè Letras. Os demais candidatos
que andavam rondando a cadeira de-
sistiram. José Cândido partirá assim
com a eleição assegurada: os 19 vo-
tos que teve da última vez mais qua-
tro, prometidos pelos seus colegas Chi-
co de Assis Barbosa, Afonso Arinos,
Odllo Costa, filho e Carlos Chagas,
que o tinha derrotado por dois votos.

ZIGUEZAGUE
A Associação dos Marchands se

reúne amanhã para eleger seu novo
presidente. O cargo ficou vago com a
morte, no fim do ano passado, do Sr.
José Paulo Domingues (Collectio).

Logo após o encerramento de sua
temporada no Canecão, dia 17 de fe-
vereiro, Roberto Carlos inicia uma
tournée pela Argentina, Paraguai e
Uruguai, que se estenderá até fins de
março.

Helena Gondim festejou seu ani-
versârio em Nova Iorque assistindo ao
show de Liza Minelli no Winter Gar-
den.

MODA INSOLVENTE

O grupo norte-americano que saiu
feito doido comprando várias marcas
famosas do mercado da moda — Va-
lcntino, Kenneth Lane, Cartier, etc.,
para citar apenas alguns — não está
indo lá das pernas.

Os negócios começaram a andar
mal c as referidas marcas estão co-
meçando a retornar a seus antigos
proprietários. Como é o caso de Va-
Ientino, que já está novamente à fren-
te da sua maison, em Roma.

A FÓRMULA DO VERDE

O Prefeito Miguel Colassuono des-
cobriu a fórmula ideal — eficiente e
barata — para devolver o verde à ci-
dade dc São Paulo. Está pedindo às
companhias construtoras que façam
pequenas praças, próximas aos edifi-
cios que levantani, em áreas cedidas
pela própria Prefeitura.

Já conseguiu, com essa fórmula,
dar à cidade mais de 50 novas praci-
nhas.

OS "TRA1SÇADORES"
DA AVENIDA BRASIL

• O dia em que a PM se dispuser a
multar com rigor os motoristas queficam trançando cm alta velocidade
entre as várias pistas de rolamento
da Avenida Brasil, o indice cle aciden-
tes no local cairá a niveis bem ra-
zoáveis.

O problema dos trançadores — ge-
ralmente taxis e fuscas envenenados
— não c tanto pela velocidade que de-
senvolvem, mas pelas fechadas que
aplicam nos demais veículos sem a
menor cerimônia, imprensando car-
ros contra caminhões e ônibus.

Mesmo nos trechos da Avenida
Brasil pintados com as faixas que se-
param visivelmente as três pistas de
rolamento, a incontinência dos tran-
çadores é total. Não sei não, mas a
responsabilidade desses maus motoris-
tas diante do grande número de aci-
dentes que ocorrem diariamente na-
quela Avenida deve ser multo maior
do que se imagina.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

INTERNATO EM PETRÓPOLIS

COLÉGIO SÃO JOSÉ
RUA MONTE CASEROS, 240 (CENTRO)

Moderna pedagogia — Assistência pessoal da direção — Anr
bienle bem familiar — Boa alimentação — Máxima higiene
Dormitórios e quartos com televisão.
Campo de esporte (futebol, basquete, volcy, etc...) judô,
karatê, banda marcial.
l.° e 2.° grau com técnicos profissionalizantes.
3.° colegial (Medicina e Engenharia) em convênio com o
DELTA/ADN.
Informações: fono 42-0111 ou 42-4403. (p

Importação
Caminhos de mesa (di-

versos tamanhos e pa-
drões), gobelins, lapeça-
rias, passamanaria, teci-
dos para estofo, cortinas
c abajures.

RUA MIGUEL LEMOS,
41, SALAS 1001 E 1002
- TEL.: 255-2353.

(P

SILHUETA
APARELHOS

ELETRÔNICOS
Tudo pnra a boa aparência

da mulher moderna; massagens,
limpeza de pele, iatos, rolos,
vibradores etc. Av. Copacabana,

807, cobert. 01. Tcl. 256-9783.

Planos de financiamento.

MODA EM MALHA
DIRETO DA FÁBRICA

Vestidos — blusas
— conjuntos

camisas fio Escócia
Rua Maxwell, 452 —

Estacionamento próprio.

mGRANDE 
BJ«

LEILÃO fflfcmmm
apresentando

COLEÇÃO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA

Pinluias de mestres
nacionais • estrangeiros

LEILOEIRO ERNANI
Pata entrega dos trabalhos,

jó estamos atendendo no

PAIÃCIO
D O S% 11Õ E S

«UA VOIUHTACIOS DA PATBI/S. 204
TEL 228-3092

APRENDA INGLÊS
AOS SÁBADOS

10 às 13 horas
TURMAS

PARA
PRINCIPIANTES

É o novo curso criado
com exclusividade para
as pessoas que têm tem-

po limitado.
AUDIO-VISUAL

INTENSIVO
um lançamento do

• • • •

Av. Pres. Vargas, 509 16.° «nd.
Tol. 222-5921

lgo. Machado, 29 gr. 317
Tel. 265-5632

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 alimentação - Clima de montanha — Orientação

,. . educacional e religiosa
Matriculai abertas: das 8 às 10 ¦ das 14 às 16 horas, também tossábados e domingos. Aceitam-s» internos dos 7 aos 15 anos.Visilcni o inlernato mais bem aparelhado do Eslado do Rioi

Telefona: 4J.1939

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

de comprar. Alugue.
Custa Cr$ 18,00 por mês
elhe dá o direito de ler
quantos e quais livros
quiser, entregues
a domicílio. Telefones:
245-7475*245-4790

RENT BOOKS 285"4168
Livros são para ler, nio para colecionar.

tí^^^^ ^ ^~e~==a^\!

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 ,p

mais uma iniciativa do
HOTEL NACIONALRIO

EM PROL DO TURISMO DA CIDADE.
AMANHA, 3a.-FEIRA, ÀS 21 HORAS

INAUGURAÇÃO
%¦ DA BOITE QUE O RIO ESPERAVA/

v*

l Jlí

Das 18 às 22 horas, excepcional serviço de Bar com música ao vivo.

A partir das 22 horas, música para dançar ao som de excelentes
conjuntos e assista as magníficas interpretações de

JUDITH KENEZ e SHARON FRIENDLY
CONSUMAÇÃO MÍNIMA: Cr$ 50,00

TRAJE INFORMAL

O melhor ambiente e o melhor ar condicionado

Reservas de mesas no HOTEL NACIONALRIO tel. 399-0100 ou
no Hotel Excelsior Copacabana, tel. 257-1950, Secáo Reservas.

",.-*dX8W

Os rigina Fabul

IRVING

DSOS

¦ 'r bEÜ

ARTENOVA:
mais

do que um
BESTSELLER

um livro
importante

Em todas
:. as livrarias

DE VOLTA COM UM LIVRO INÉQIJO
Ondeavidarealée misturacom''ã|»^;
fantasia e o inacreditável ' '"';:úi-1
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ARQUEOLOGIA

•aux
AFRESCOS DA
PRÉ-HISTÓRIA
SALVOS PELA
REPRODUÇÃO

A gruta de Lascaux, (em Dordogne, Fran-
ç.a), o mais vasto e precioso museu natural da
Pré-Hlstórla — descoberta em 1940 e fecha-
da. ao público cm 1963 —¦ é o cenário atual de
uma refinada operação em que a arte e a ci-
ència se dão as mãos a jim de preservar ai-
gum documentos raros da aventura huma-
na. Depois de resistir intacta durante 16 milè-
nios, a gruta se contaminou em 23 anos c os
afrescos do bestiário paleolitico jicaram ame-
acados de deterioração irreversível.

As agressões fatais de que foram vitimas
essas pinturas são definidas sucintamente por
hidrólogos, biólogos, geólogos, pintores c téc-
nicos como "a doença da pedra." Uma fauna
c uma flora particulares habitam todas as ca-
vidades subterrâneas, mas, por um fenômeno
de autodepuração, o número e a diversidade
dos organismos são geralmente limitados.
Quando a gruta — cuja saida para o exterior
tinha sido bloqueada por um desabamento —
foi descoberta, a obscuridade que reinara no
local durante tantos séculos foi invadida pc-
la luz.

As algas, como toda planta de plgmento,
tem necessidade sobretudo de luz. A chegada
do público se acompanhou de uma invasão de
algas e de bactérias provenientes do exterior,
sem contar a poeira c as substancias organi-
cas, assim como um excesso de gás carbônico
e vapor dágua.

Uma paciente observação permitiu perce-
ber certas modificações da estrutura cristali-
na das paredes, além dc fissuras no indumen-
to dc calcíla depositudo sobre a rocha calca-
ria. Foi sobre esse suporte, verdadeira plastiü-
cação natural, que nossos ancestrais executa-
ram. seus afrescos.

Para salvar esses testemunhos de uma era
mal conhecida e perdida no tempo, uma equi-
pc de sábios de várias disciplinas resolveu
empreender a tarefa ingente de esterilizar es-
sa Capela Sixtina da Prè-His^ória, cujo volu-
me atinge 1 500m3. O ar c as paredes foram
descontaminados, o ataque das algas e bacté-
rias conjurado. A agressão cristalográfica foirepelida e Lascaux devolvida a seu aspecto
original: as mutações cromáticas náo se veri-
ficaram mais. Transformada numa câmara
asséptica, com aparelhagem dc ar condiciona-
do que mantém os níveis dc temperatura c dc
higrometria requeridos, a gruta célebre sobre-
viveu, mas à custa da interdição de visitas.

O DIFÍCIL RELEVO

A revista Science et Vie descreve o proces-
so dificil de transportar os afrescos para ou-
tro local, através de reproduções cuja fideli-
dade seria garantida por um trab ho conjun-
to dc artistas e cientistas. Pertencente à fa-
milia La Rochefoucauld dc Montbel, Lascaux
tornou-se propriedade do Estado. Decidiu-se
incrustar um fac-simile das pinturas, na mes-
ma colina, a 300 metros do original e na mes-
ma profundidade deste.

Patrocinado pelo Ministério dos Assun-
tos Culturais da França, o trabalho começou
pela abertura da nova caverna, realizada com
a mais moderna tecnologia de engenharia do
subsolo. Só depois do exame das curvas de ni-
vei registradas em Lascaux pelo Instituto Ge-
ográfico Nacional é que os escultores — Pier-
rc Weber c Bernard Augot — elaboraram o
perfil do fac-similc. Passando do plano à ter-
ceira dimensão, a curva desenhada transfor-
ma-sc numa haste dc ferro, com sinuosidades
fiéis e precisas. Centenas de hastes são assim
soldadas a longarinas metálicas, constituindo a
ossalura, o escrinio onde será inscrita a jóia.
O esqueleto, com suas caixas torácicas, será
revestido dc cimento, e sobre essa camada
bruta os pintores traçarão esboços das figu-ras. Depois, os escultores modelarão os relevos
naturais do touro, da vaca, do bisonte ou do
cervo. Aplica-se cm seguida uma camada de.
calcita artificial, composta entretanto de ele-
mentos naturais.

Toda essa preocupação com o relevo se
explica porque esse elemento reforçou as in-
lenções plásticas do artista pré-histórico. As
obras do bestiário não são planas mas estra-
nhamente volumosas. Asperezas, saliências,
depressões convlnham notavelmente ao movi-
mento das mamíferos inscritos.

O QUEBRA-CABEÇAS

A superfície a ser pintada é de aproxima-
damente 200m2. Como há essa interferência
de plano c volume, o trabalho de decalcar
ampliações fotográficas corresponderia a uma
falsificação grosseira. Por isso os pintores —
Monique Peytral e Hi Sc Lee — tiveram quese entregar a um processo dc ourivesaria pa-ra projetar, por amostra, a pintura a distan-
cia.

Depois do estudo das fotografias, eles exe-
cutam desenhos em preto e branco, logo
sulcado pelas retas de triangulação. Depois a
imagem é colorida, procurando-se a maior fi-delidade possível em relação ãs tonalidades do
original. Ai, é preciso entrar na gruta, onde
estão os intransferíveis modelos.

Escoltados por dois funcionários do Mi-
nistério, a Sra. Peytral e Hl Se Lee descem
cada manhã à gruta, submetidos a regras es-
tritas. Geralmente podem permanecer lá porduas horas no máximo. Nesse ritmo, serão
precisos três anos para terminar seu trabalho.
As limitações compreendem a proibição de fi-car muito tempo diante de um afresco — as
emanações respiratórias provocariam uvia
condensação excessiva — e tocar as plniu-ras: uma distancia respeitável deve ser obser-
vada.

Devido às grandes dimensões ocupadas
pelas imagens, os pintores têm de se limitar
a reproduzir amostras que, ajustadas umas às
outras como num quebra-cabeças, formarão
afinal o conjunto a partir do qual serão exe-
cutados os afrescos do fac-stmile. o esboço e
a pintura finais são feitos com o emprego de
colorantes naturais, minerais e terras plgmcn-
tadas recolhidos a pouco metros do santuário
pré-histórico: bióxido de manganês para os
pretos, hemaiita para os vermelhos vivos, pe-
rôxido de ferro para os vermelhos escuros c
os violetas e terra ocre para os amarelos e os
marrons.

J* S portas do novo século,
A o piano volta a despertar

•* •*• o interesse das piais
variadas classes da. sociedade
moderna. O estudo de piano
ganhou vulto, especialmente
nos últimos cinco anos,
atingindo seus maiores,
índices na Europa, Japão
e Estados Unidos. Nessas
áreas, multiplicaram-se as
fábricas, ativou-se a produção,
incrementou-se a exportação.

i LGUNS especialistas

y^| justificam essa volta
ao piano como resultado

da efervescência musical
que atingiu a juventude, na
proliferação de conjuntos
musicais; outros, entretanto,
pensam de forma contrária,
que a música moderna,
barulhenta pela violência
dos sons das guitarras
elétricas, ocasionou o retorno
à música mais suave,
romântica e tranqüila que
o piano pode oferecer.

k TO Brasil, São Paulo

_[\[ continua a frente,
tanto na produção,

como na venda e estudo do
piano, seguido pelo Rio,
onde se verificam dois
diferentes aspectos. Se por
um lado tornou-se difícil a
aquisição de pianos importados
das mais famosas marcas, foi
incrementada a venda dos
pianos tipo apartamento, mais
práticos e também mais baratos.
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Ainda que o interesse tenha deereseido, as aulas de piano fazem

parte da formação artística de muitas crianças brasileiras

Piano UM ESTUDO
REDESCOBERTO

míriam alencar

O século XIX marcou a glória
do piano. Foi nele que surgiram ou
se afirmaram alguns dos grandes gè-
nios da música, como Beethoven,
Chopin. Schubert, Schumann e
Liszt. Com eles, o piano entrava nos
palácios e casas particulares. Pou-
cos foram os compositores que não
tiveram obras escritas especialmen-
te para piano. Poucas eram também
as famílias das classes mais privi-
legiadas que não encaminhavam
seus filhos para o estudo da músi-
ca. A Europa inteira foi contagiada
por essa formação musical e a Amé-
rica recebeu tal impulso.

No Brasil, durante o Império,
o piano não podia faltar, quer nas
reuniões do Paço Imperial, quer nos
saraus dos paíacetes do centro da
cidade ou nas chácaras da Tijuca
e Botafogo. Numa reunião social, à
luz dos lampiões, o momento musi-
cal era imprescindível. Geralmente
uma das filhas da familia arranca-
va os acordes dolentes do instru-
mento enquanto outra deliciava o
reduzido público com sua voz.

Em Aspectos da Música Brnsi-
leira, Mário de Andrade dá uma
idéia do que o piano representava
naquela época:"A expansão extraordinária que
teve o piano dentro da burguesia
do Império foi perfeitamente lógica
e mesmo necessária. Instrumento
completo, ao mesmo tempo solista
e acompanhador do canto humano,
o piano funcionou na profanização
da nossa música, exatamente como
os seus manos, os clavicímbalos, ti-
nham funcionado na profanização
da música européia. Era o instru-
mento por excelência da música do
amor socializado com o casamento
e bênção divina, tão necessário à
familia como o leito nupcial e a
mesa de jantar. Mais, eis que, con-
tradizendo a virtuosidade musical
do palco, que durante o Império es-
teve muito principalmente confiada
entre nós a cantores, flautistas e
violinistas, o piano pula para o pa]-
co e vai produzir os primeiros gê-
nios do nosso virtuosismo musical".

É ainda Mário de Andrade que
diz Kr a pianolatria se espalhado
por ão Paulo, que importava pro-
fessores da Europa e criava o seu
famoso Conservatório.

No final do século XIX e prin-
cípio do século XX, o piano estava
também nos cafés e logo depois
chegava aos cinemas. O advento do
cinematógrafo exigia um .acompa-
nhamento musical para as cenas
projetadas nas telas improvisadas, e
lá estava o piano criando toda uma
atmosfera dramática, cômica ou mo-
vimentada de acordo com a ação do
filme.

Na Europa, o declínio do estudo
do piano teve inicio a partir da Se-
gunda Guerra, e nos anos seguintes

só fez acentuar-se. No Brasil, esse
declínio atingiu a década de 50, ao
mesmo tempo em que, graças ao
rock. as guitarras elétricas desperta-
vam para a fama.

O RENASCIMENTO

A partir da década de 60, o pia-
no voltou a se impor em todos os
grandes centros. E agora está nova-
mente em seu apogeu. Somente na
Franca, 14 mil pianos foram vendi-
dos em 1972 e 15 mil em 1973. As
famosas marcas Pleyel, Erard e Ga-
veau, que passaram a ser controla-
das pelo grupo alemão Schimmel,
alcançaram as cifras de recordes de
900 pianos vendidos em 1973, contra
400 em 1972.

O mercado produtor de piano
ampliou-se com a entrada dos japo-
neses no ramo, fabricando os já fa-
mosos Yamaha, do mesmo grupo
das,motocicletas, que também pro-
vocou um barateamento do produto.
Concorrendo de perto, na Europa,
surgiram os pianos soviéticos. Cher-
ny, Bolshoi, Estônia, Etyde, Riga e
Tchaika, menos procurados, porém
mais baratos ainda que cs japone-
ses. Um piano soviético pode ser en-
contrado por 4 200 francos, enquan-
to um japonês Yamaha chega hoje
a 7 mii francos. Também estão na
disputa desse mercado os america-
nos Baldwin e Wurlitzer, sem contar
com cs mais tradicionais coríio o ale-
mão Steinway, que atinge um dos
mais altos preços.

No Brasil, atualmente apenas
três fábricas dão conta da produção
nacional: a Pianufatura Paulista,
que entre suas marcas conta com a

Fritz-Dobbert; a Essenlelder e a
Schwartzman. Na opinião do Sr.
Milton Joaquim de Matos, da Casa
Milton Pianos, única no Rio especia-
lizada apenas na venda desse instru-
mento, o período de 1960 a 1965 foi
o melhor de todos, quando tínhamos
seis ou sete fábricas funcionando no
Brasil.

— A cultura musical sofreu um
grande desestímulo. Não só fecha- '

ram fábricas, mas também muitas
casas especializadas. Há alguns
anos, chegamos a vender 600 pia-
nos por ano. Atualmente atingimos
apenas a 300. O declínio é mais
acentuado no Rio. Em São Paulo,
como não há praia, há muito mais
condição para se desenvolver a cul-
tura musical. Só para se ter uma
idéia," a produção no Brasil vai de
quatro a cinco mil por ano. Apenas
uma cidade do Japão, Osaka, tem
54 lojas vendendo exclusivamente
pianos. E a famosa Steinway, ale-
mã, hoje sob o controle da CBS nor-
te-americana, fabrica de cinco a seis
mil por ano, e toda a sua produção
de 1974 já está vendida e só estão
aceitando encomendas para 1975.
Mas apesar de tudo, resta o consolo
de saber que a fábrica brasileira
Pianufatura Paulista exporta para
17 países, e essa exportação só in-
clui piano de cauda.

Segundo o. Sr. Milton Joaquim
de Matos, o preço dos pianos varia
de acordo com o tipo e a marca. Os
nacionais tipo apartamento são os
mais baratos: Cr$ 8.500; os maio-
res, tipo armário: CrS 8.900. Os
Yamaha têm três modelos que va-
riam entre CrS 35 mil, CrS 42 mil
e CrS 46 mil. Os mais caros são os

O fausto dos antigos saraus e a imponência
dos pianos de cauda são hoje lembranças

palidamente conservadas

pianos de cauda, que de acordo com
o tamanho, podem chegar até a CrS
100 mil. Um Steinway importado,
de cauda, chega a CrS 200 mil.

O problema de um jovem ler
que estudar e ganhar a vida é um
fator preponderante ao désestimu-
lo do estudo musical. A Casa Milton
possui uma sala só para os que nao
têm piano e precisam estudar, e a
propósito, o Sr. Milton conta um
caso curioso:

— Um jovem vinha diariamente
estudar aqui. Chegava a ficar de oi-
to a 10 horas no piano, com calor
ou frio. Um dia, chegou e disse; "Não
dá mais. Enquanto me mato diária-
mente, não tenho dinheiro e nao
vejo maiores perspectivas profissio»
nais; amigos meus, engajados ou*
não em conjuntos musicais, estão ai
ganhando e gastando o que que-,
rem." Um outro foi mais franco c
falou: "Tenho que tocar ou comer,
prefiro comer." Isto é triste, num
país com jovens de tanto talento.
Deve haver um maior incentivo a
cultura musical.

OUTRA OPINIÃO

Há 40 anos o Sr. Amaro Freire
é chefe do setor de instrumentos mu-
sicais da Mesbla. Nesses anos, seu
convívio com estudantes de música,
professores e artistas sempre foi in-
tenso. Ele não vê o declínio acentua-
do do estudo do piano, mas apenas
considera que há épocas de crises,
e acha mesmo que agora os jovens
estudam mais música.

— Atualmente, nao há vagas
em qualquer das nossas escolas dc
música. E a venda de pianos aumen-
tou 20% em 1973, em relação a
1972. E' verdade também que os
oianos que têm mais saida são os
nacionais, especialmente o tipo
apartamento, pois são os mais ba-
•atos.

O Sr. Amaro Freire considera o;
Essenfelder como o de melhor qua-
lidade entre os nacionais, embora a
¦ianotatura Paulista possua a

maior produção e várias marcas. Os
preços variam de Cr$ 6.400 a CrS
7 900. O japonês Yamaha é bom 9
è mais barato entre os importados,
mas não tem a tradição dos pianos
europeus. Dos europeus, ele aponta
como os melhores o tcheco Petrolf,
de cauda; o inglês Schalen e o Stein-
way.' 

—- Na Mesbla temos cinco sa-
las que oferecemos gratuitamente
aos professores e alunos para o es-
tudo de piano, e há dias em que e
difícil alguém conseguir hora. Acre-
dito que a tendência é aumentar ca-
da vez mais o interesse pela musica,
e o piano é um dos grandes elemen-,
tos para o incentivo da vocação mu-
sical.
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0 reencontro com um
mestre da alta costura
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Pozreí
experimentando

um vestido
num manequim

As mulheres devem a
ele a liberdade
de vestir roupas finas,
mais curtas, e a
criação das calças
compridas femininas.
Durante os primeiros
anos do século, foi o
nome que
representou melhor
a época de luxos
e requintes,
reunindo em torno os
maiores pintores,
figuras do teatro em
festas memoráveis.
Paul Poiret,
conhecido como Poiret,
o Magnífico, é a
principal atração
parisiense atualmente,
com sua retrospectiva
de moda e pintura
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ARLETTE CHABROL
DA SUCURSAL

Paris — Durante este mês de
janeiro, época da apresentação
das coleções de primavera-verão
dos costureiros franceses, não é
para os salões de desfiles que se
voltam as atenções dos parisien-
ses interessados em moda. O
grande assunto é a exposição de
Paul Poiret, no Museu Jacque-
mart-André, no famoso boule-
yard Haussmann.

Paul Poiret foi o mestre da
alta costura, antes da Primeira
Guerra, e é extarordinário redes-
cobrir hoje, 60 anos depois, algu-
mas de suas criações. São 40
vestidos, expostos entre telas de
Derain, Duíy, Van Dongen, Du-
noyer de Segonzac, MatisseePi-
casso, que foram seus amigos, e
também entre as fotos amarela-
das, que mostram as festas em
casa de Poiret e o luxo da épo-
ca. E ao fundo, como cenário da
exposição, as experiências de
Raoul bufy, que muitas vezes co-
laborou com o costureiro, princi-
palmente na elaboração das es-
tamparias.

Mas a atração principal
são os próprios vestidos, que r«-
volucionaram o modo de vestir
das mulheres, logo no começo do
século.

A MODA
Paul Poiret nasceu em Paris,

em 1879, nos fundos da loja de
tecidos de seu pai, e lá mesmo
em 1895 começou a desenhar
seus primeiros modelos. No ano
seguinte, começou a trabalhar
com Doucet, o Dior da época, em
cujo ateüer não demorou a fa-
zer sucesso, vestindo Réjane e
Sahar Bernhardt para suas pe-
ças. Mas este sucesso valeu-lhe
a inveja do costureiro Doucet,
que o despediu por indisciplina,
motivo também alegado pelos ir-
mãos Worth, estilistas da nobre-
za. Poiret tentou trabalhar com
eles, após o serviço militar.

Finalmente, com o espirito ca-
da vez mais independente, ins-
talou-se em atelier próprio, uti-
lizando as economias da mãe.
Sua primeira grande façanha
como costureiro foi substituir o
espartilho pelo soutien. Um ver-
dadeiro escândalo para as ele-
gantes da belle époque, já acos-
tumadas a apertar seus corpos
nas armaduras que as trans-
formavam em vespas, de clntu-
ra fina.

Sua mulher ideal tem o corpo
mais reto, o corte realça o bus-'
to e a silhueta é entrevista atra-
vés de túnicas macias que des-
cem aos pés. Quando as clientes
relutavam em aceitar esta liber-
dade, ele admitia colocar um
forro de gorgorão, nas roupas
mais transparentes. Pouco a
pouco, as mulheres acostuma-
rarii-.se à nova linha, que lem-
brava um pouco o estilo direto-
rio e as tradicionais vestes do
Oriente: os paletós largos reme-
tlàrri aos caftas indianos; os
turbantes, que substituiram os
chapelões floridos, não escon-
diam sua inspiração persa. Foi a
primeira vez que as parisienses
enriqueceram seus guarda-rou-
pas com elementos folclóricos.

O que mais impressiona os
visitantes da mostra é o moder-
nismò das criações. Os vestidos
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Madame Poiret à maneira
das Mil e Uma Noites

de corte alto, recobertos com
túnicas de gaze, de crepe ou de
ílló, os casacos amplos, de man-
gas com cavas baixas, poderiam
perfeitamente ser usados hoje
em, dia. As cores também são
audaciosas: as combinações su-
tis, como o roxo com o verme-
lho, ou o lilás com o verde-es-
meralda eram inovadoras, numa
época em que somente os tons
pastéis eram admitidos como
sofisticados. O mesmo pára as
assimetrias do desenho, como os
abotoamentos laterais. Mas a.
grande novidade foi a redução
dos comprimentos, para suavizar
é tornar mais leve a figura fe-
minina.

O MAGNÍFICO -_

Em cinco anos de trabalho,
o estilo de Poiret estava em pie-
no apogeu. Em 1909, seu pri-
meiro atelier tornou-se pequeno
demais para a clientela cada
vez mais numerosa. Então ele se
mudou para uma casa suntuo-
sa, do século XVIII, entre o
Faubourg Saint-Honoré e os
Champs Elysées. Lá todas as ce-
lebridades de Paris reuniam-se
em festas extraordinárias, como
o baile persa, ou a festa das mil
e duas noites. O anfitrião já eva,
conhecido como Poiret, o Mag-
nifico.

Em 1914, começou a guerra,
parando tudo, a produção dos
ateliers e as comemorações no-
tumas. Tentativas são feitas
para manter a Maison, mas em
1918 a concorrência dos jovens
começou a ser mais forte. Jean-
ne Lanvin, Gabrielle Chanel,
Madeleine Vionnet inventaram
um novo estilo: o Rarçonne, que
triunfou na década de 20. Paul
Poiret resolveu seguir o movi-
mento: também desceu a cintu-
ra dos vestidos, continuando, no
entanto, com a simplicidade do
corte, o luxo dos tecidos e as
transparências. Mas este esfor-
ço foi em vão: de nada lhe
adiantou criar as primeiras
saias-calça e pantalonas. Te-
ve de abrir falência, pelo aban-
dono das clientes.

Começou por vender a casa,
e pouco a pouco se desfez dc seus
quadros. Ainda tentou várias ve-
zes trabalhar para outros costu-
relros, mas Poiret, o Magnífico,
não conseguia mais adaptar-se
ao lugar de simples empregado.
Quando morreu, com 65 anos,
em abril de 1944, doente e qua-
se mendigo, estava novamente
feliz: uma semana antes, Inau-
gurara-se exposição de seus pró-
prios quadros, pintados ao lon-
go de decênios apenas por pra-
zer. Nesta última homenagem,
reconhecia-se o seu valor artís-
tico também na pintura.

• DECORAÇÕES»TECIDOS «UTILIDADES ' '

BOUTIQUES • SERVIÇOS • PRESENTES • MODAS
MAGAZINES «BOSSAS a ACADEMIAS DE BELEZA

MODA FEMININA EM MALHA, diretamente da fábrica, para pronta
entrega aos loiistas, boutiques e revendedores. Modelos super-

atualizados em blusas decoladas, calças, conjuntos e vestidos. Arti-

gos de finíssima qualidade, em malha exclusiva. É uma excelente

oportunidade para revendedores que, geralmente, têm grande difi-

culdade em encontrar um lugar como esse, para montarem seus

estoques. Tudo rigorosamente dentro da moda, oferecendo os

melhores preços. Anote o endereço: Rua Maxwell, 452 — Andarai.

Estacionamento. Vendas, telefone para 238-6098.

• •
_ 

" 
COMO FICAR MUITO MAIS BONITA, GAS-

/O fí «» TANDO BEM MENOS QUE VOCÊ PENSA:

I ftCÜíJ/» L_dy'_ Center, um clube only for women,
"*1l, ** *^*r onde você vai encontrar uma série de trata-

mentos de estética e emagrecimento, feitos dentro da mais alta

técnica e conforto. Limpeza de pele, 20,00; ginástica e yoga,
2 vezes por semana, taxa mensal 10,00; forno de Bier com

parafina, 12,00; sauna com ducha e sala de repouso, 7,C0. Largo

do Machado, 29 — Cobertura. Das 8:30 às 20h.

• •
TODA A PRODUÇÃO DAS FÁBRICAS DE TECIDOS MARACANÃ,

do Grupo D. Isabol, está exposta no seu Supermercado na Tiiuca,

_ Rua Conde de Bonfim, 1 289, com mais de 4 000m2 de área

para estacionamento c 1 200m2 de área para venda de tecidos.

Também uma linda coleção de calças e camisas da fábrica associa-

da do Grupo D. Isabel (Saronard), para adultos e crianças, com

preços diretamente do fabricante. O colossal e novo vareio da

Tiiuca facilita as suas compras com um amplo estacionamento.

Outro endereço: Rua de Santana, 165, Centro (também com esta-

cionamento próprio).

• • •
A CINTA TÉRMICA AGAESSE FOI CRIA-

DA PARA VOCÊ não ficar com olheiras,

para perder aquelas gordurinhas na cin-

tura ou nos quadris. Funciona ligada em

qualquer tomada (110 ou 220 volts) e

aiuda também a eliminar o cansaço mus-

cular, celulites, dores reumálicas e cóli-

cas menslruais. A Cinta Térmica Agaess»

ó unissex, em tamanho único, adapta-

vel a qualquer parte do corpo. Preço:

115,00. Av. 13 do Maio, 23, sala 426,

telefone: 232-6316 (GB). Reembolso: Caixa Postal, 15190, Lapa —

Rio (GB).

• •
UMA MEDIDA DE INTELIGÊNCIA E

BOM GOSTO é comprar no varoião

da Companhia Fluminense de Tocido»

que está oferecendo mil novidadns

sensacionais para você curtir o verão.

Brim camurcado e flnnolado, para a

onda das calças e bermudões; tecidos de voil c algodão; guarni-

ções de cama e mesa Icarai, entre muitas sugestões, a preços

de fábrica, muilo em conta mesmo. Apareça por lá, de 2a. a

sábado, das 9 às 19h. Rua Dr. March, 108, Barreto - Niterói.

• •
TAMANHOS GRANDES! Artigos de praia e viagem para os mane-

quins especiais, do 48 ao 56, na Cinta Elegante Modas, uma loia

especializada em tamanhos grandes: duas peças, malós, saídas-

de-praia, shorts (e até biquínis!), nas cores do verão. Anda na

Cinta Elegante, coniuntos, vestidos, blazers, túnicas, salas, longos,

lingerie, enfim, tudo o que as mulheres de manequins grandes

precisam paro ficarem mais elegantes. A Cinta Elegante é uma

loia com todo conforto, sem preços caros, com estacionamento

fácil e atendimento de amiga para amiga. Vlic. Piraiá, 605 (ao

lado do Bruni-70); Lucldlo Lago, 73, Méier, tal.: 281-3613.

• •
ACABE DE VEZ COM A QUEDA DOS CABE-

LOS, o ressocamenlo, a oloosidade e a própria
calvície (em alguns casos), mediante um trata-

mento intensivo, que poderá ser feilo com

exclusividade pelo Instituto Frommés do Brasil:

a Trieologia. O Frommés é uma clínica espe-

cializada cm tr.ilamcnlo do couro cabsluoò
e dos cabelos. Marque uma con.ulta ainda

hoje e resolva qualquer problema que você
tiver com seus cabelos. Av. Copacabana, 647, sala 1 202,

235-2575.
Notícias para esta seção, tels.: 243-7092 ou 243-0294.

<3c>

A PARTIR DO
DIA 29JODA
TERÇA-FEIRA

É TERÇA-FEIRA
DE CARNAVAL
NA RÁDIO JB

Começa terça-feira próxima.
Às 11 da noite.
Carnaval Especial, no Noturno.
Uma série de quatro programas, com toda
a história musical do Carnaval de todos nós.

29 de janeiro: A História Musical do Carnaval
O surgimento, os primeiros grupos,
entrudo, ranchos, sociedades,
os frevos, a música.
Sambas e marchas famosos,

Ã
5 de fevereiro: A Música do Carnaval

Os grandes autores da alegria
popular: Lamartine, Zé da Zilda,
Haroldo Lobo e Joáo de Barro.

12 de fevereiro: A História dos Sambas-Enredo.
Os primeiros, os grandes nomes, os
grandes sambas. Os intérpretes. O .
que é um samba-enredo, suas diferenças
do samba comum.

19 de fevereiro: Os Sambas-Enredo de 1974.
Pequena história de cada samba.
Os autores.

NOTURNO
CARNAVAL
ESPECIAL

radio|B\am940
RÁDIO JORNAL DO BRASIL

tol.:
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SERVIÇO COMPLETO

Cinema
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Saraft Jiíiíes poderá ser uisia
em três diferentes filmes no
decorrer da semana: O As-
salariado (foto), que entra
hoje em sua 5a. semana dc
exibição no Estúdio Paissan-
du; Os Amantes de Lady
Carolinc, prosseguindo em
cartaz no Condor, e O Criad0
a ser apresentado quinta-
feira, no Vitória, e sexta, no
Comodoro, dentro da seleção
dos melhores filmes do ano.

A ' ' -..

ESTRÉIAS
SUSAN E JEREMY (J-remy), de Ar-
thur Barros. Dois jovens estudantes
de música começam timidamente um
namoro e descobrem juntos como
enfrentar os problemas que encon-
tram em casa com os familiares.
Com Robby Benson e Glynnis 0'Con-
nors. Caruso-Copacab.na (Av. Copa-
cabana, 1 362 - 227-3544): 14h,
lóh, 18h,_20ly_22h. [14 anos).

DÁ-LH-T.ÜRcT.r.lNITY (Ali the Way,
Boys), de Giuseppe Colizzi. Os cria-
dorts da série de filmes de Trinity
aparecem aqui numa aventura na
Amazônia, onde têm que lutar pa-
ra receber o pagamento por um
arriscado vôo num avião velho e
sem segurança. Com Terence Hill,
Bud Spencer e René Kolldehoff.
Odeon (Pça. M. Gandhi, 2 — . . .
222-1508), Roxy (Av. Copacabana,
945 - 236-6245: 13M5m, 15h50m,
17h55m, 20h, 22h05m. (10 anos).

OS INVENCÍVEIS IRMÃOS MACI5TE
(Gli Invincibili Fr.telli Maciste), de
Roberto Mauri. Os dois irmãos Ma-
ciste invadem o reino sublerraneo
da Rainha Talide para acabar com
_ escravidão e libertar uma prince-
sa 

"seqüestrada. Com Richard Lloyd,
Ciaudie Lange e Tony Freeman. Pia-
xa (Rua do Passeio, 78 - 222-1097):
lOh, llh45m, 13h30m, 15M5m, 17b,
18h45m, 20n30m, 22hl5m. Dom., a
partir das 13h30m. (14 anos).

UMA PISTOLA PARA RINGO (A Pis-
tol For Ringo), de Duccio Tessari.
Western italiano em cores. Com
Giuliano Gemma. Asteca (Rua do Ca-

• tete, 228 - 245-6813), Paraiodos:
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. M.iii: ....
15h, 17b, I9h, 21h. Santo Rosa (Ni-
lópolis), São João (S. João de Meri-
ti), E.peranlo. (18 anos). 

227-7805), 13h30m, 15hl5m, 17h,
18h45m, 20h30m, 22hl5m. Carloc»

(Rua Conde de Bonfim, 338 —

228-8178): 15hl5m, I7h, 18h45m,
20h30m, 22hl5m. Sáb. e dom,, ¦

partir das 14h. Santa Alice: 
17hl5m, 19hl0m, 21h05m. S.b. e

dom. a partir das 15h20m, Madurei-
ra-1 (Rua Dogmar da Fonseca, 54):
15h40m, 17h35m, 19h30m, 21h25m.
6a., «té às 19h30m. (Livre). A par-
tir de quarta-feira, no Central (Nl-
terói), —
plsTOLEÍRO SEM ALMA, de Mario
Cajano. Com Anthony Steffen e Fui-

via Franco. Western Italiano. Matil-
de, S. Pedro: 15h, 17h, 19h, 21h.

(14 anos). Até quarta-feira. -

O FABULOSO FITTIPALDI (Brasileiro)
de Roberto Faria». Documentário
sobre a carreira d» Emerson Fitti-

paldi, com cenas das corridas filma-
das por José Medeiros e Jorge Bo-
danski. São entrevistados no filme

os pilotos Jackie Stewart, Ronle Pe-

terson, Regazzoni, Denis Hulme e
Colin Chapman. Filmado nos auto-
clromos da Inglaterra, Alemanha, Iti-

lia, Áustria, Suíça e em Interlagos.
Icarai (Niterói): 14h, I6h, 18h, 20h,
22h. Capri (Rua Voluntários da Pá-

tria, 88): 18h, 20h, 22h. Sáb. e
dom., a partir das 16h. Madureira-
2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54):
15h 17h, 19h, 21h. (Livre). No
Madureira-2, até quarta-feira.

LUA DE PAPEL (Paper Moon), de

Peter 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, Tatum
0'Neal. Preto e branco. Art-Copaca-
bana (Av. Copacabana, 759 — ....
235-4895): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(14 anos). Sábado, sessão à mela-
noite.
O ASSALARIADO (The Hireling), de
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 Frt'nklin (Sarah
Miies) deixa um hospital onde se in-

ternara depois da morte 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
Egan e Elizabeth Sellars. Estúdio Pais-
sandu (Rua Senador Vergueiro, 35
- 265-4653): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

Lagoa Driva-ln (Av. Borges do Mo-
doiros, 1 426 - 227-6686): 20hl5m,
22h30m, (10 anos).

A GRANDE VALSA (The Great Walti)
de Andrew L. Slone. Com Horst
Bucholz, Mary Costa e Nlgel Patrick.
Art-Tijuca (Rua Cde. de Bonfim, 406
254-0195): 14h, lóh30m, 19h
21h30m. (Livre).
AS DUAS FACES DA FELICIDADE
(Le Bonheur), de Agnes Varda. Num
casamento sem qualquer problema
aparente, o homem descobre certo
dia estar apaixonado por duas mu-
lheres ao mesmo tompo. Gosta He
sua esposa, com quem tem uma
casa organizada e dois filhos, »
gosta de uma outra mulher, que
conheceu ao acaso, numa estação
telefônica. Prêmio Louis Delluc e
1.° Prêmio no Festival de Berlim.
Com Jean Claude Drouot e Marie
France Boyer. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 286): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR
• (Les Parapluies de Cherbourg), de

Jacques Demy. Musical. Genevieve
(Catherine Deneuve), filha da dona
de uma loja de guarda-chuvas, e
Guy (Nino Castelnuovo), mecânico
de garagem, pretendem casar, mos
o namoro é interrompido com a
convocação de Guy para a guerra
da Argélia. Genevieve se casa entãb
com Roland (Marc Michel), comer-
cianle de jóias, personagem já apre-
sentado em filme anterior de De-
my, Lola. Ainda no elenco, Anne
Vernon. Música de Michel Legrand.
Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102
- 247-8900): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

SISSI, A IMPERATRIZ (Sissi Impera-
trice), de Ernst Marischka. Continua-
ção de Sissi, o primeiro filme da
série romântica que celebrizou Ro-
my Schneider. Com Romy e Kar-
lheinz Bohem. Tiiuea.Palace: 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (Livre).

TIO VÂNIA, de Andrei Mikhalkov
Konchalovsky. Baseado na peça de
Anton Checov, conta a história das
paixões irrealizadas de Vânia e sua
sobrinha e de sua dedicação ao pro-
fessor, para quem trabalhavam todo
o tempo. Com Innokenti Smoktu-
novsky, Serguei Bondarchuk, Irina
Miroshnichenko e Vladimir Zelden.
Estúdio-Tijuca (Rua Desembargador
Isidro, 10): 17h45m, 20h, 22h. (14
anos).

JULGAMENTO DO SEXO - Com-
plcmen.o: A Soldo da Corrupção. S.
José (Pça. Tiradentes): lOh
13h30m, 17h, 20h30m. Dom. a par-
tir das 13h30m. (18 anos).

A VIÚVA (La Veuve Courdec), de
Pierre Granier-Defere. Adaptação de
um ror.i_.nce policial cie Georges Si-
rr.enon. Para fugir cia policia, Jean
(Alain Delon) procura abrigo em
sua aldeia natal e, com papéis fal-

• sos, consegue instalar-se na casa da
viúva Couderc (S.mone Signoret).
Também no elenco Ottavia Piccoio
e Jean Tisser. Super Bruni-70 (Rua
Vise. de Pirajá, 595 - 287-1880)
Rio: Uh, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos). Exibição suspensa hoje, no
Super Bruni-70. „____

DIÁRIO DE UM GANGSTER (Pulp),
de Mike Hodges. Comédia policial:
um escritor de romances da ganys-
ter é chamado para escrever a bio-

grafia de uma personalidade miste-
riosa, ligada ao cinema e ao
mundo do crime. Com Michael
Caine, Mickey Rooney, Lionel
Stander e Lizabeth Scott. America-
no Roma-Bruni (Rua Vise. de Pira-

já, 371 - 267-2382): 14h, lóh
18h, 20h, 22h, (18 anos).

TeTmÍNHA CAMA VOASSE (Bedk-
nobs and Broomtticks), de Robert
Stevmson. Comédia com música.
Três criança» londrinas, hospeda-
das durante a guerra na casa de
unia aprendiz de bruxa, participam
de suas aventuras para descobrir
uma fórmula fantástica capaz He
repelir a invasão alemã. Filme ame-
ricano dublado em português.
Com Angela Lansbury, David Tom-
lin-on e Roddy McDowell. Produção
de Walt Disney. América (Rua Cde.
de Bonfim, 334 - 248-4519), Copa-
c.bana (Av. Copacabana, 801
255-0953: 16h20m,
21h20m. Sáb. e dom., Uh, 16h30m,
19h, 21h30rn. (livre).

SOL, IRMÃ LUA (Brother

O DESTINO DO POSEIDON (The Po-
seidon Adventure), de Ronald Ne»-
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 Button. Scala (Praia
do Botafogo, 320): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (14 anos). No Aslor, a
partir de quinta-feira.

VISITANTES DA NOITE (Visitors in
the 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. (18 anos).

METELLO (Metello), de Mauro Bolog-
nini, A ação se passa no fim do
século passado, nos primeiros cir-
culos socialistas de trabalhadores
italianos, e acompanha um opera-
rio, Metello, do periodo de apren-

18h50m,  dizado à liderança de classe. Com
Massimo Ranieri, Tina Aumont e Li-
cia Bosé. Alasca (Av. Copacabana —
Posto Seis): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

OS EMIGRANTES (The Emlgrants),
de Jan Troell. Uma família de cam-
ponesos suecos no principio do sé-
culo emigra para os Estados Unidos,
onde esperam encontrar uma terra
mais amenas e rico. Com Max von
Sydow o Liv Ullnan. Império (Pça.
Mal. Floriano, 19 - 224-5276), TL
jucá (Rua Cde. do Bonfim, 422 —
248-4518): 14h, 16h30m, I9h, . . .
21h30m. (14 anos).

OS MELHORES DE 73 SELECIONA-
DOS PELA CINEMATECA DO MAM
— Hoje, exibição do Eucurralado
(Duel), do Stovon Spiolberg. Um ei-
dadão dc classe média ultrapassa
um caminhão numa rodovia de pou-
co movimento e, em seguida, pas-
sa a ser perseguido pelo ultrapassa-
do. Com Donnis Woaver, Jacçueli-
ne Scott e Eddie Firestone. Como-
doro (Rua Haddock Lobo, 145): 14h,

•lóh, 18h, 20h, 22h. (10 anos).

AVANTI AMANTES À ITALIANA
(Avanti), de Billy Wilder. A morto
acidental de um milionário ameri-
cano e sua amante inglesa, numa
ilha italiana, aproxima o filho do
primeiro e a filha da segunda, que
se apaixonam após uma série de
incidentes humorísticos. Americano.
Com Jack Lemmon. Vitória (Rua
Senador Dantas, 45-A — 242-9020):
13h40m, 16h20m, 19h, 21h40m.
(18 anos).

NA CORTE DE SUA MAJESTADE OS
DELICIOSOS PECADOS (Sexy Susan
Sins Again), de François Legrand.
Com Jeffrey Hunter e Pascale Pe-
tit. Mesbla (Rua do Passeio, 42 —
242-4880): Uh, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).

LESBOS, A ILHA DO PECADO (Les-
bos), de Eric Andrews. Com Carla
Romonelli, Steve Ted e Gizella Dol-
li. Festival (Ed. Av. Central), sobre-
loja - 252-2828): 12h, Uh, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos).

HAROLD AND MAUDE / ENSINA-
ME A VIVER (Harold and Maude),
de Hal Ashby. Uma história de amor
entre um jovem desanimado e desi-
ludido da vida, e uma velha cheia
de animo e vigor. Com Ruth Gor-
don e Bud Cort. Somente hoje, no
Jóia-Cinemateca (Av. Copacabana,
660 - 237-4714): Uh, lóh, 18h, ...
20h, 22h. (14 anos).

O MESSIAS SELVAGEM (Tha Savage
Messiah), de Ken Russel. Com Do-
rothy Tutin, Scott Anthony, Helen
Mirren o Lindsay Mirrèrt. Bruni-Tiju-
ca: Uh, lóh, 18Ii, 20h, 22h. (18
anos).

CABARÉ' (Cabaret), de Bob Fosse.
Musical com Liza Minelli. Michael
York e Joel Grey, com ação se de-
senrolando em Berlim pouco antes
da ascenção do nazismo ao Poder.
S.._Bento 

'(Niterói): 
15h30m, 18h, ...

2_h30m. (18 anos).

Teatros

MATINÊS

CONTINUAÇÕES
OS AMANTES DE LADY CAROLINE
(Lady Caroline Lamb), de Robert
Bolt. Os conflitos matrimoniais de
Lady Caroline Lamb e sua paixão
por Byron, o poeta. Primeiro filme
dirigido por Bolt, roteirista de A
Filha de Ryan. Anglo-itaiiano. Com
Sarah Miles, Jon Finch, Richard
Chamberlain, John Mills e Laurence
Oliv>r. Condor-Lsrgo do Machado
(Lgo. do Machado, 29 - 245-7374),
Condor-Copacabana (Rua Figueire-
do Magalhães, 286 - 255-2610):
15h, 17h20m, 19h40m, 22h. (18
anos).
O DIÁRIO DE UMA GAROTA ESQUI-
ZOFRENICA (Diary of a Schizophre-
nic Girl), de Neio Risi, O tratamen-
to de urna jovem esquizofrênica (his-
tória real) pelo método de "realiza-

ção simbólica" da psicoanalista suí-
ça Marguerite Andrée Sechehaye.
Sem ser documentário, o filme rece-
beu {além de prêmios de entidades
diversas), menção especial do Fes-
ti vai de Veneza pela segurança com
que "descreve um episódio medi-
co." Produção italiana. Com Ghislai-
ne d'Orsey e Margnrita Lozano. Pax
(Rua Vise. de Pirajá, 351 - ... .
287-1935), Ricamar (Av. Copacabana,
360), Bruni-Flamengo (Praia do Fia-
mengo, 72): Uh, lóh, IBh, 20h, ...
22h. (14 anos).

SEXY E MARGINAL (Boxcar Bertha),
de Martin Scorsese. História basea-
da em personagens de Sis.er on th»
Road, autobiografia da __n_.l.r
Boxcar Bertha Thompson dilada ao
Dr. Ben L. Roitman. Bertha desafiou
a Lei na época da Depressão ame-
ricana, especializando-se em assaltar
irens. Produção americana. Com Bar-
bara Hershey, David Carradine e
Barry Primus. Pirajá (Rua Vise. de
Piraiá, 303 - 247-2668): Uh, . . .
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m,
22h20rn. América (Rua Cde. de Bon-
fim, 334 - 248-4519): Uh. Impe-
rator-Méior (Rua Dias da Cruz, 170):
14h50m, lóh30m, 18h)0m, 19h50m,
21 h30rrv_ (18 anos). '

AlÃDiME A LÂMPADA MARAVI-
LHOSA (brasileiro), de J. B. Tanko.
Adaptação livre da história dos Mil
e Uma Noites em trajes modernos.
Aladim possui um anel essencial pa-
fi faier funcionnr a Lâmpada Ma-
mvmiDsa e, em conseqüência, é per-
seguido por unia quadrilha. Com
Renato Aragõo, Dedé Santana, Mo-
nique Lalont, Navarro Puppin e Jor-
ge Cheiques. S. Luíi (Rua do Ca-
tete, 3)5 —-V25-7459), Palácio (Rua
do Passeio, 38 - 222-0838), Lo-
blon (Av. Ataulfo dc Paiva, 391 —

VÔO 502 EM PERIGO (Skyjackod),
de John Giulhermin. Um ex-soldado
com neurose de guerra seqüestra um

avião e se dirige para Moscou, on-

de espera ser condecorado. Com

James Brolin. Complemento: Partes

Privadas. Rcx (Rua Álvaro Alvim,

33 - 222-6723): 13h50m, 17hl5m,

20h35m. (18 anos).

IRMÃO
Sun, Sister Moon), de Franco Zeffi'
relli. Francisco de Assis descobre
a vocação ao voltor da guerra • a
santidade ao abandonar os bens
materiais e adotar o caminho da

pobreza. Com Grahm Faulkner, Jodi
Bowker e Alec Guiness. Metro-loa-
vista (Rua do Passeio, 62 — ... .
222-6490): 12h, Uh30m, 17h  Charlton Heston, Yvette Mirmeux

19h30m, 22h. Metro-Copacaban»
(Av. Copacabana, 749 - 237-9797):
Uh30m, 17h, 19h30m, 22h. Sáb.:
Uh, lóh30m, 19h, 21h30m, 24h.
Mttro-Tijuca (Rua Cde. de Bonfim,
366 — 248-8840): 14h30m, 17h, ....
19h30m, 22h. (14 anos).

JOGO SUJO (The Slone Killer), de
Michel Winner. Um grupo de sol-
dados que atuaram no Vietnã
contratado por uma familia ma-
fiosa para liquidar uma outra fa-
milia, e assim vingar o massacre
do dia de São Valentim, organi-
zado por Capone. Com Charles
Bronson e Martin Balsam. Pothé:
12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Sáb. e dom., a partir das Uh.
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribei-
ro, 502): Uh, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).

O CIRCO DO SÉCULO (Gala Para-
de), de llya Gutman. Estúdio-Tijuca
(R. Desembargador Isidro, 10): Uh,
15h40m. (Livre).

CHARLIE E SNOOPY - Desenho
animado. Americano. Carioca (Rua
Cde. de Bonfim, 308 - 228-8178),
Copacabana: Uh. (Livre). No Copa-
cabana, até sexta-feira.

EXTRA
CINEMA NA PRAÇA - Promoção
do Serviço de Cinema Educativo e
Cultural, em colaboração com o Ban-
co Nacional da Habitação. Serão
apresentados às 19h, durante .esta
semana, os programas: A-Ponte do
Rio Kwai, Ao Mostre com Carinho
e Curto. Canadenses, nos seguintes
locais: A Ponte do Rio Kwai, hoje,
na Favela do Jacarezinho (Jacarezi-
nho). Amanhã, Conj. Habit. Indepcn-
dêncio (Jacarepaguá). Quinta-feira,
Favela da Rocinha (Gávea). Ao Mes-
tre com Carinho, hoje, Conj. Habit-
José do Patrocínio (Piedade). Ama-
nhã, Conj. Habit. Rua Quiririm, 431
(Vila Valqueire).' Quarta-feira, Con|.
Habit. 4 de Dezembro (Vila Vai-
queire). Quinta-feira, Favela da Ro-
cinha — lado A (Gávea). Curtos Ca.
nadenses, hoje, Cidade Jardim Pai-
mares (Santa Cruz). Quarta-feira,
Pça. Felipe Cardoso (Santa Cruz).

Os horários e os programas de cl-

nema divulgados neste roteiro são

fornecidos pelas empresas e, por-
tanto, de exclusiva responsabilidade
das distribuidores e exibidores.

UM GRITO PARADO NO AR - Tex-
to de Gianfrancesco Guarniori, com
músicas do Toquinho, Problemas
pessoais o profissionais de um elen-
co que está montando uma peça
dc teatro. Dir. de Fernando Polxo-
to. Com Óton Bostos, Marta Over-
bock, Fernando Peixoto e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (236-3724). De 3a. a
óa. e dom., 21h30m. Sáb., 20h e
22h30m. Vesp. 5a., lóh e dom.,
18h. Ingressos de 3a. a 6a. e dom.
CrS 25,00 o CrS 15,00 (estudantes).
Sáb., CrS 30,00 e Cr$ 15,00 (es-
tudantes). Vesp. 5a. e dom., ao pre-
ço único de Cr$ 15,00. (18 anos).

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. de Odavlas
Petti. Com Marlene, Vanda Lacerda
e Emiliano Queirós. Teatro Santa
Rosa, Rua Visconde de Pirajá, 22
(247-8641). De 3a. a 5a., às 21h30m,
6a., às 21h30m o meia-noite, sáb.,
às 22h, dom., ès 18h e 21h30m.
Ingressos de 3a. a óa.. e dom., Cr$
20,00 e CrS 10,00 (estudantes). Sáb.
a CrS 30,00 (preço único). (18
anos).

O HOMEM DE LA MANCHA - Mu-
sical de Dale Wassorman, com músi-
ca de Milch Leigh. Letras de Chico
Buarque o Rui Guerra. Na prisão, Mi-
guel de Cervantes improvisa uma
dramatização do seu Dom Quixote, -

o sonhador dos sonhos impossíveis.
Supervisão de Flávio Rangel. Com
Paulo Autran, Bibi Ferreira, Grande
Otelo, Rubens de Falco e outros.
Teatro João Caetano, Praça Tiraden-
tes (221-0305). De 3a. a óa. e dom.,
às 21h30m. Sáb., às 22h30m. Vesp.
sáb. c dom., às 18h30m. Ingressos
a Cr$ 5,00 galeria e balcão sim-
pies, CrS 15,00 balcão nobre, e Cr$
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.,
às _lhl5m. Vesp. dom., às IBh.
Ingressos de 3a. a 5a. a Cr$ 15,00 e
óa. a dom., a CrS 20,00. (18 anos).

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., 21h. Vesp. 5a., lóh
e dom., 18h. Ingressos a Cr$ 12,00
de 3a. a óa., e dom. Aos sábados,
a Cr$ 25,00 e Cr$ 12,00 (estudan-
tes). (16 anos). Até 3 de feverei-

Planetário
DA CRIAÇÃO AOS NOSSOS DIAS -
Focalizando a criação do universo e
uma viagem planetária a Marte.
Sessões públicas aos sábados, do-
mingos e feriados, às 15h, 16h30m,
18h, 19h30m e 21h. Sessões de fé-

rias às terças e quintas-feiras, às
lóh e 20h. Às quartas e sextas, às
lóh. Rua Padre Leonel Franca, junto
à PUC (267-6230 e 267-3520). Preço
único:' Cr$ 3,00. Proibido o ingres-
so a menoros de sete anos.

CRIMETERAPIA - Comédia policial
de Senis Wcntworth. Um criminoso
obssessivo e suas possíveis víti-
ma». 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 6a. e
dom., 21h30m, sáb., 20h e . . . .
22h30m. Vesp. dom., 18h. Ingres-
sos a Cr$ 10,00 e CrS 5,00 (estu-
dantes), de 3a. a 5a., e dom. e
CrS 20,00 e CrS 10,00 (estudantes)
às óas. e sábs. (16 anos). Até quin-
ta-feira.

ALEGRO DESBUM — Comédia de
Oduvaldo Viana Filho. Um jovem
publicitário procura sair da roda-vi-
va da sociedade de consumo. Dir.
de José Renato. Com Gracindo Jú-
nior, André Villon, Berta Loran, Re-
gina Viana e outros. Teatro Ginásti-
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 e
CrS 10,00 (estudantes). (18 anos).

GRETA GARBO, QUEM DIRIA.,
ACABOU NO IRAJA' - Comédia
de Fernando Melo. Grandezas e mi-
sérias do bas-fond carioca. Dir, de
Leo Jusi. Com Nestor Montemar, Ar-
lete Sales, Mário Gomes. Teatro
Serrador, Rua Senador Dantas, 13

(232-8531). De 3a. a óa., e dom.,
às 21 h. Sáb., 20h e 22h. Vesperal
dom., às 18h. Ingressos ao preço
único de Cr$ 10,00. (IB anos).

MAMÃE, PAPAI ESTÁ FICANDO RO-
XO — Cimédia de Oduvaldo Viana,
adaptada por Oduvaldo Viana Fi-
lho. Um papai mal compreendido
pela sua família. Dir. de Vílter
Avancini. Com Renata Fronzi, Ari
Fontoura, Felipe Carone, João Pau-
lo Adour e outros. Teatro Dulcini, R.

Alclndo Guanabara, 17 (232-5817).
De 3a. a óa., às 21hl5m. Sáb, . . .
20h e 22h. Dom., 18h e 20h30m.
Ingressos • Cr$ 10,00 sáb., CrS
15,00. (16 anos).

O GENRO QUE ERA NORA - Nova
montag.m da comédia Escândalos
em Sociedade, de Aurimar Rocha.
Dir. do autor. Com Glória Ladani,
Moriíi Santo Cristo, Medeiros Lima,
Olegário de Holanda e Aurimar Ro-
cha. Teatro 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.,
às lóh o dom., òs 18h. Ingressos a
Cr$ 30,00, óa., sáb. e dom., CrS
25,00, de 3a. a 5a., CrS 16,00, vesp.
do 5a., a Cr$ 25,00, vesp. do dom.,
Estudante a CrS 8,00 em qualquer
sessão. (16 anos).

APARECEU A MARGARIDA - Co-
média-monólogo de Roberto de
Ataide. Uma professora primária
biruta ministra à platéia uma aula
rica em ensinamentos inesperados.
Dir. de Adorbal Jr. Com Marília Pê-
ra. Teatro Ipanema, Rua Prudente
de Morais, 824 (247-9794). De 4a. a
óa., 21 h, sáb. 20h e 22h30m, dom.
18h c 20h30m. Ingressos de 4a. a

. óa. e dom., a CrS 30,00 e Cr$ 15,00
(estudantes). Sáb. a Cr$ 40,00 e
Cr$ 20,00 (estudantes). (16 anos).
Até 17 de fevereiro.

O AMANTE DE MADAME VIDAL -
Comédia de Louis Verneuil. Trlangu-
Io matrimonial no alegre ambiente
de Paris de 1926. Trad. de Milor Fer-
nandes. Dir. de Fernando Torres.
Com Fernanda Montenegro, Otávio
Augusto, Labanca, Afonso Stuart, Ja-
queline Laurence e outros. Teatro
Maison de France, Av. Pres. Anlô-
nio Carlos, 58 (252-3456); de 4a. _
6a. e dom., às 21h, sáb., às . . .
21h30m. Vesp. 5a., lóh, e dom.,
18h. Ingressos a CrS 25,00 e Cr$
15,00 (estudantes), 4a. e 5a., CrS
30,00 e Cr$ 15,00 (estudante), óa.
e dom. e a CrS 40,00 e Crí 20,00
(estudantes), aos sábs. (16 anos).

EXTRA
DOS MISTÉRIOS — Baseado nos
Mistérios da Missa, de Calderon de
Ia Barca. Produção do Centro de
Pesquisa Ex-Teatro. Dir. de Airton
Keronsky. Com Edgar Ribeiro, Pauli-
no de Abreu, Elias Nunes da Silva
e Sara Kopczynki. De 4a. a dom.,
às 21h30m. Na Aliança Francesa d*
Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.

DYSANGELIUM (Hic e Hoc) - Pro
dução do Centro de Pesquisa ex-Tea-
tro. Dir. de Airton Kerensky. Com
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francesa
de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.
Às 2as„ às 21h30m.

DOROTÊIA — Comédia trágica de
Nelson Rodrigues. Prova pública da
Escola de Teatro da FEFIEG. Dir. d»
Anderson Siqueira. Música do Mar-
eus Faria. Com elenco de alunos da
Escola. Teatro do Conservatório,
Praia do Flamengo, 132. 21 h. En-
trada franca. Até 10 de fevereiro.

TRILOGIA POP — Exercício ritual
de criação livre, retrospectiva dos
trabalhos do Teatro Laboratório em
73: Fábulas, de La Fontaine, Meta-
morfose, de Hermann Hesse e Nove
Consciência, de Luís Carlos Maciel.
Dir. de Pedro Jorge. Músicas de
Yes, Pink Floyd e King Crimson. E.
C. Radar, Rua Mal. Mascarenhas de
Morais, 191 (237-0512). Somente aos
sábados, às 19h.

AS DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA
— Comédia de Martins Pena, atua-
lizada e transformada em comédia
musical com músicas de John Necsh-
ling (também diretor musical), Aílton
Escobar e Lafaiete Galvão. Dir. de
Antônio Pedro. Com Camila Ama-
do, Eduardo Dusek, Marieta Severo,
Marco Nanini, Lafaiete Galvão e
Wolf Maia. Hoje, às 21 h, no Teatro
Armando Gonzaga, em Marechal
Hermes, e amanhã, as 21 h, no Tea-
tro Artur Azevedo, em Campo Gran-
de. Ingressos a Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00
(estudante).

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, Gato Frajola, Bip-Bip, Coiote,
Hortelino Trocaletras e Gaguinho,
entre outros. Adaptação e coreo-
grafia de Hugo Berardi. Apresenta-

ção de Míriam Muller. No Teatro
da Lagoa (Av. Borges de Medeiros,
227-2080, 227-6686 e 227-3589). De
terça a sexta-feira, às 17h (Cr$ ....
10,00 crianças e Cr$ 15,00 adul-
tos). Sábados e domingos, às lbtt
e 18h (Cr$ 15,00 crianças e Cr$
20,00 adultos).

GODSPELL, A ESPERANÇA (Gods-
pell), de David Greene. Baseado
num musical escrito para o teatro,
que parte do reaparecimento do
Jesus na Nova Iorque de hoje. Ele
escolhe seus novos apóstolos e co-
meça a pregar o Evangelho. Cem
VictorGarber e David Haskell. Bru-
nl-Méior, Coral (Praia de Botafogo,
320), Astor: Uh, 16h, 18h, 20h,
22h. (10 anos). No Astor, até quar-
ta-feira. .
JESUS CRISTO SUPERSTAR (Jesus
Christ Supentar), de Norman Jewi-
son. Adaptação do musical de Tim
Rice e Lloyd Webber. A história
de Jesus contada através de mú-
sica rock, com um Judas negro e
algumas interferências de situações
contemporâneas. Com Ted Neelly,
Carl Anderson, Yvonne Alliman e
Barry Dennen. Veneza (Av. Pasteur,
184 - 226-5845): 13h30m, 15h40m,
17h50m, 20h, 22hl0m. (14 anos).

REAPRESENTACÕES
AVENTURAS COM Ó TIO MANECO
(brasileiro), de Flávio Migliaccio.
Tio Manoco e seus sobrinhos às vol-
las com habitantes de outro plane-
ta se transformam em bonecos de
desenho animado ao entrar num
disco voador. Com Flávio Ml-
gliácio e Walter Forslor. Osaka (Rua
Major Ávila, 455): 15h, 17h, I9h,
'21h. Sáb. _ dom. Uh, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livro). Até quarta-feira.
QÜlFÁSSIM 5EJA TRINITY (Si puo
Fare... Amigo), de Maurizio Lucidi.
Com Bud Spencer • Jack Pal.nc..'

ARTE PARA CRIANÇAS — Es-
tão abertas as inscrições para
os cursos de Expressão, Comu-
nicação e Arte e Fotografia, com
aulas duas vezes por'semana. Ta-
xa de Cr$ 80,00 por criança. Es-
túdio Ploft: Rua José Bonifácio,
236, em Petrópolis. Telefone:
42-4115.

CONVERSAÇÃO EM INGLÊS,
FRANCÊS E ALEMÃO — Estão
abertas as inscrições para os cur-
sos de férias organizados pelo
CEAL — Centro Eletrônico de
Aprendizagem de Línguas. In-
formações na Rua Bolívar, 54 —
10.° andar. Telefone: 235-0424.

WUSICOTERAPIA — Organizado
pelo Conservatório Brasileiro de
Música, está com as Inscrições
abertas quarta-feira. Informa-
ções na Secretaria do C.B.M., Av,
Graça Aranha, 57 — 12.° andar.
Telefones: 222-0380 e 242-5502.

CORREÇÃO MONETÁRIA DO
ATIVO IMOBILIZADO K DO CA-
1'ITAL DE GIRO PRÓPRIO -

CURSOS
Promovido pelo Ceforp — Cen-
tro de Formação e Treinamento
de Professores, começa dia 4 de
fevereiro, ministrado pelo pro-
fessor Orlando Sanfanna. O
<:urso terá a duração de dois me-
ses e as inscrições já estão aber-
tas na Rua Frederico Silva, 86,
bloco B, sala 615. Telefone: . . .
221-5679.

ATUALIZAÇÃO DA LÍNGUA
PORTUGUESA E A COMUNI-
CAÇÃO HUMANA NA DINAMI-
CA DO TRABALHO — Organi-
zados pelo Cat-Is — Centro de
Aperfeiçoamento para o Traba-
lho, e ministrados, respectiva-
mente, pelo professor José Paiva
Carrão e pela professora Eda
Fossati, começam dia 4 de fe-
vereiro, com aulas de segunda
a sexta-feira, das, 19h às 21h. A
taxa para os cursos é de Cr$ . .
315,00 e as inscrições estão aber-
tas na Rua Humaitá, 170. Tele-
fones: 226-6563 e 246-7798.

SEMINÁRIOS DE MÚSICA —
Promovidos pela Pró-Arte, estão

abertas as inscrições para os
cursos a serem realizados em
abril, sobre Didática da Teoria,
Percepção e Emissão e Harmo-
nia, Orquestração e Arranjos, a
cargo dos professores Ester Scliar
e Hélio Sena, respectivamente.
Informações das 9h às llh e das
15h às 17h, na Rua Sebastião
Lacerda, 70. Telefone: 225-3336.

I FESTIVAL BRASILEIRO DE
FILMES SUPER-8 — At o dia 15
de março estarão abertas as ins-
crições para o Festival, que terá
lugar em Curitiba, entre os dias
1.9 e 5 de abril. Poderão partici-
par filmes de todos os Estados,
concorrendo a Cr$ 50 mil cru-
zeiros de prêmios a serem dis-
tribuidos entre os vencedores.
Os filmes deverão ser entregues
na Cinemateca do Museu de Ar-
te Moderna, no Rio; na Univer-
sidade da Bahia, em Salvador;
no Grife, em São Paulo, ou no
Museu da Imagem e do Som, Rua
Ébano Pereira, 240, em Curiti-
ba.

VISEIRAS - Na Company, viseiras con-
tra o sol, avulsas, ou presas a lenços,

para proteger também os cabelos. Por
Cr$ 45,00. R. Garcia Dávila, 56.

BLUSAS DE "LAISE" - Uma coleção de
blusas de laise, com mangas compridas,
em várias cores, por Cr$ 170,00, na
Boutique Des Amies: R. Barata Ribeiro,
707 - Loja B.

TRATAMENTO DE PISCINAS - Um novo
produto prático e de uso direto, o Clor-
In. São comprimidos de cloro para tra-
tamento de águas de piscinas ou água
de beber. Nas Casas Mar e Terra, o vi-
dro de 25 comprimidos, com capacidade
para desinfetar mil litros de água, custa
Cr$ 15,00; o vidro com a mesma quan-
tidade, para desinfetar 10 mil litros de
água, custa Cr$ 35,00.
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ARRANJOS PARA O CARNAVAL - Ji
estão à venda os novos arranjos da
Bijou Box: bustiers de lantejoulas colo-
ridas, por Cr$ 250,00, ou de lamê com
franjas longas, por Cr$ 150,00, e tur-
bantes de plumas com pedras, para a
cabeça, com preços entre Cr$ 70,00 e
Cr$ 200,00. R. Almirante Pereira Gui-
marães, 72 — Loja B.

TALHERES RÚSTICOS - Conjuntos dô

prato e garfo e faca com cabos de ma-
deira, por Cr$ 34,00 o jogo, e abridores
de latas e de garrafas laqueados, por
Cr$ 8,50, na Design: R. Visconde de Pi-
rajá, 444 — Loja 105.

JARROS DE CERÂMICA - Em três ta-
manhos diferentes os jarros de cerâmica
azul-china, verde-jade ou marrom, de
Cr$ 120,00 a Cr$ 380,00; fazendo con-
junto, toneis desenhados, nas mesmas
cores, por Cr$ 450,00, na Mauro Bran-
dão Decorações: Av. Ataulfo de Paiva,
31 — Loja A.

ENCOMENDAS DE DOCES E SALGADOS
— A miniconfeitaria Tatau aceita enco-
mendas de vatapás, saladas e almoços
completos, aos sábados. Na loja, encon-
tram-se outras especialidades, como bis-
coitos caseiros, o doce-tronco e os mini-
palmiers. Av. Henrique Dumont, 68 —

Loja J. Os pedidos também podem ser
feitos pelo telefone 227-8945.

CAMISOLAS DE JÉRSEI - Um conjunto
inspirado nas coleções italianas: camiso-
Ia, robe e biquíni de jérsei cacharei, com
fitas, por Cr$ 190,00. O mesmo modelo
pode ser feito em tecido sintético, por
Cr$ 170,00. Na íntima: R. Figueiredo
Magalhães, 286 — Loja G, na Galeria do
cinema Condor Copacabana.

CRECHE NA GÁVEA - O Colégio St.
Geririam aceita crianças de um a 10
anos, para estadias diárias que variam
de uma hora e 24 por dia. Nos cursos
normais, funcionam o maternal, jardim
da infância e 1.° grau, em regime de
externato ou semi-internato, com condu-
ção. Telefone: 287-0493. R. Major Ru-
bens Vaz, 537.

O PRATO DO DIA

TORTA PERUANA
Para a massa: 1 copo ãe

maisena, 2 co-pos ãe jarinha de
trigo, 1/2 copo de óleo, 1 colher
(chá) de fermento em pó, 1 co-
lher (chá) de bicarbonato, 1 ta-
blete de caldo de galinha, 2 ovos
inteiros, pimenta do reino.

Fazer uma farofa com todos
os ingredientes e colocar a meta-
de numa forma (de anel) previa-
mente pincelada com óleo.

Para o recheio: 1 lata de mi-
lho com água, 1 tablete de caldo
de galinha, 1/2 cebola batidinha,
1 pimentão vermelho cortado em
tirinhas finas, 2 xícaras (chá) de
leite, 2 colheres de maisena, 1/2
xícara (chá) de salsa picada, 2
colheres de óleo, 2 gemas.

Fritar a cebola no óleo, jun-
tar o primentão e fritar por
igual; adicionar o milho, o caldo
de galinha e a salsa, cozinhando
lentamente até que o milho fique
bem macio. Desmanchar a mai-
sena no leite e juntar ao refoga-
do, revolvendo até . engrossar;
adicionar a pimenta e gemas e
misturar. Encher a forma, cobrir
com o resto da farofa e levar ao
forno quente durante 35 minu-
tos.
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SEBVICO COMPLETO

Shows
TEATRO
TEMPO E CONTRATEMPO - Show
do cantor e compositor Chico Buar-
que de Holanda, com a participação
do conjunto MPB-4. Acompanhamen-
tos do Boto (bateria), Nilson (baixo),
Chiquinho Batera (percussão), Ray
(flauta) e Roberto Nascimento (vio-
lão). Dir. de Rui Guerra. Dir. musi-
cal de Magro. Cenografia de Hélio
Eichbauer. Teatro Casa-Grando, Av.
Afranio de Melo Franco, 290 ....
(227-6475). De 4a. a óa., e dom.,
21h30m. Sábados, 20h30m e . . . .
22h30m. Vesp. dom., 18h30m. In-
grossos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00 (es-
ludantes, somente 4a. 5a. c dom.

MARIA ÃICINA — Produção do Rui
Brizola. Programação visual e dire-
ção de Antônio Guerreiro. Show
com acompanhamento do conjunto
Sururu no Galinheiro. Ttalro da La-
qo-i, Av. Borges de Medeiros, 1 -426

(227-6686): de 4a. a sáb. às 211)
30m. Dom., ás 20h30m. Ingressos a
Cri 30,00 e Cr$ 20,00 (esludantos),
exceto às sextas-feiras e sábados.

POR VIA DAS DÚVIDAS - Shl*w"
com o travesti Rogéria, Rui Cavai-
canti, tuis Pimentel e o Ballet Ne-
gro. Dir. de Agildo Ribeiro. Textos

Beth CarvaUw,
que acaba

âe gravar o
samba-enreão
âa Mangueira

para o carnaval
de 1974,

Mangueira
em Tempo de

Folclore,
participa hoje

e amanhã áa
Noitada áe

Samba áo Teatro
Opinião, como

conviãaãa
especial

da Max Nunes e Haroldo Barbosa.
Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-

gueiro, 93 - (225-8846). De 3a. a
6a., e dom., às 21h30m. Sáb., ài
20h e 22h30m, Vesp. dom., às 18h.

SECOS E MOLHADOS — Coniunto
Integrado por João Ricardo (vio-
lão acústico, harmônica do boca,
vocal e composição), Nei Matogrosso

(vocal) » Gérson Conrad (violão, vo-
cal e composição). Acompanhamento
de bateria, percussão, flauta, gui-
tarra, baixo e órgão elétrico. Toatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos,
143 (235-1113): de 3a. a dom., às
21hl5m. Ingressos a CrS 30,00, do
óa. a dom., a Cr$ 25,00, de 3a. a
5a. Até dia 12 dc fevereiro.

OS ÚlTIMOS DIAS - Show com o
cantor a compositor Luís Gonzaga
Júnior. Dir. musical do Sidncy Ma-
tos. Músicos acompanhantes: Eduar-
do Andrade (percussão), João Cor-
tes (bateria), Sidncy Matos (guitar-
ra e violão), e 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. Temporada sus-
pensa.
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EXTRA
O DIA DO ALUNTE — Show com o
conjunto Novos Baianos, incluindo
seu repertório para o carnaval. In-
ttgrando o espetáculo, exibição de
um filme sobre o grupo. Somente
hoje, às 20h e 23h, no Super Bru-
ni-70, R. Visconde de Piraiá, 595
(287-1880). Ingressos a CrS 25,00 e
Cr$ 15,00 (esludantos).
NOITADA DE SAMBA - Com NéT
son Cavaquinho, Xangô da Manguei-
ra. Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zeca da Cuíca. Todos as le-
pundas e Icrça.-fetras, às 21h30m,
no Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143. Hoje o amanha, Beth
Carvalho como convidada especial.
RODA DE SAMBA - Comandado
por Candeia, Anik Malvil e Edinho
da Mangueira. Paritcipação do pas-
íistas, ritmistas e partídeiros. No
Copaleme (Ladeira Ari Barroso, 1 —
236-6049}. Todas as sçgundas-feiras,
a partir das 20h30m,

CASAS NOTURNAS
ALÉM DA VELOCIDADE - Show
com o cantor e compositor Roberto
Carlos, acompanhado pela Orquestra
MC2, sob a regência do maestro
Chiquinho de Morais. Coral de Se-
verino Filho e Alzik and the Joy
Quartet. Direção de Mielc e Boscoli.
Antes e depois do espetáculo. Grito
de Carnaval com a orquestra de Vai-

dir Calmon e as Garotas do Rio, gru-
po de dança moderna. Canecão, Av.
Venceslau Brás, 215 (246-0617 e ....
246-7188). 4a e 5a. às 22h30m (Cr$

a sábado, a partir das 21h30m. Par-
ticipação da cantora Míriam e do
conjunto de Cclinho. le Roy, Rua
Fernando Mendes, 28-A (256-7337).
Couvert: Cí$ 30,00,

CASINO DA URCA - Texto de Car-
los Machado • Acloll Nato. Com
Grande Olelo, Nilza Magalhães, Ro-
berto Azevedo • grande elenco. Boa-
tt Night and Day, no Hotel Serra-
dor - Cinelandla (242-7119 a . . .
232-4220), de 2a. a óa. à meia-nol-
te, sáb., às 20h30m o 0li30m.
LA BOCA — Show de 2a. a dom.,
a partir das 21 h, com Pedrinho Ro-
drigues, Rubens Leite, o coniunto
de Sidney Marzullo, a Bandinhe
da La Boca e o scresteiro Evandro.
Aos domingos, ao almoço, show
infantil com o Circo do Zé Carioca,
mágicos e palhaços. Som couvert
artístico. Rua Teodoro da Silva, 668
(268-4497).
SHOW — D» 2a. a dom., a partir
das 20h30m, com o conjunto do Pi-
tuca e o cantor Miguel França. Bier-
Itlaust, Rua Ronald de Carvalho, 55
(237-1521 e 235-7727),
BRAZILIAN FOLHES - Dir. de Mau-
rício Sherman. Figurino de Ai lin-
do Rodrigues. Com Trio de Ouro,
Pcri Ribeiro, Sônia Santos, Altamiro
Carrilho o Black and White Dancers
c mais 35 artistas. No intervalo do
show, apresentação do Grupo Fu-
zué. Hotel Nacional, Av. Niemeyer.
SHOW — De 2a. a sáb., a partir
das 17h, com a cantora Telma acom-
panhada do coniunto Som Trio e o
seresteiro Evandro. Texas Bar, Av.
Atlântica, 974-A (257-1104). Couvert
Cr$ 10,00.

SERESTA — E música ao vivo para
dançar, de -4a. ¦ sáb., com as cât>
toras Teresa Cúri e Graciela e par-
ticipação especial de Gregório
Barrios. Cervejaria Capelão, Rua So-
nador Dantas, 84 (242-2348).
CHURRASCARIA PAVILHÃO - Show
de 5a. a sáb., das 20li30m a 0li30m.
« dom., das 12tl às lóh, com o con-
junto Som-4, a cantora Dora o a
dupla de cantores chilenos Serç/ip e
Verônica. Campo de Sao Cristóvão,
102 (234-5548).
SUSEXY SHOW - Show de 2a. a
sáb., a lh, com Tânia Porto e mais
40 artistas em cena. Participação es-
pecial de Dina Gonçalves, Everardo
e Cy Manifold, Erotika, Av. Prado
Júnior, 63 (237-9390).

SHOW — De 2a. a »íb., com Dini
Trindade, Ellen de Lima, Adélia Pe-
drosa, Antônio Canpos, o pianista

35,00, às 6as., às 23h30m (Cr$  Don Charles e os guitarristas Antô-
45,00), sáb. às 20h e 24h (CrS 
45,00 e dom., às 18h (Cr$ 35,00).
Permitida a entrada de crianças de
mais de cinco anos no espetáculo
d-s domingo, com ingresso» *s Cr$
20,00.

NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Coreo-
grafia de Mary Marinho. Com Rogé-
ria, Dalila, Abílio Martins, lone Fer-
nandes, o Coral de Raul Moreno, Os
B.tuqueíros, o Grupo Maculelê da
Bahia e Seleção Brasileira de Mu-
latas. Ue 3a. a óa., e dom. a par-
tir das 24h, sáb., às 23h o lh,
Na Sucata (Borges de Medeiros).
Reservas: 227-2080 « 227-6686.

O PRIMEIRO TANGO NA MAUÀ -
Show diariamente à lh sob a dire-
Ção de Yang. Com o travesti Va-
nessa Show, Olegário Holanda, Jom-
ba, Luís Magnelli, Everardo, Julius
César e o Ballet Argentino. Cow-
boy, Praça Mauá, 39 (243-3135).
SAMBALANÇANDO - Com~Miriam
Batucada, Alegria, Sônia Machado e
mais 25 figurantes. De 2a. a sáb.,
às 23h, no Alt-Berlin, Visconde da
Pirajá, 22 (287-0302).
TOM E DITO
de cantores e

- Show com a dupla
compositores, de 2a.

nio Ferreira •? Silvino Pinheiro. Res-
taurante Lisboa k Noite, Rua Fran*
cisco Otaviano, 21.

VEM SAMBAR, IAÍÃ - Às 6as. e sáb.
à meia-noite. Apresentação e dire-
ção de Oscar Nascimento. Com Aná-
lia, BalalarV.fi da Mangueira, o coo
junto Ideais do Samba, mulatas e
ritmistas. Sem couvert artístico.
Churrascaria O Gargalo (Shopping
Center do Méier), 3.° andar — Tel.
229-0095 e 229-0074).

ZÉ MARIA — Ao plano Iodas as
noites, no RestauranU Forno • Fo-
gio. Rua Sousa Lima, 48 (287-4212).
GRJNCHA BANK - E sua bandinha
te apresenta de segunda a domin-
go, a partir das 20 horas, na Chur.
rascaria Leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599).

GOLDEN SAMBA SHOW IN RIO -
Dirigido e apresentado por Gasoli-
na, com passistas e ritmistas. To-
das as noites, música ao vivo na
hora do jantar, com a cantora Cé-
lia, Os Zíngaros e o conjunto de
Válter Amaral. Churrascaria Las Bra-
sas, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e
266-3455).

SHOW — Todas as sextas e sábados,
a partir das 22h, e domingos, na

hora do almoço, com o conjunto d»
Rubinho e os cantores Mário César
a Norimar. Churrascaria Las Palmas,
Rua Nicarágua, 468 (280-4948). Som
couvert artístico.

ELEN DE LIMA — Acompanhada cios
cantores Cy Manifold, Valcsca, Bill-
mar, Sérgio Moreno e dos coniuntos
Os Grilos a Samba Show. Rincão
Gaúcho da Tijuca, Rua Marques de
Valença, 48 (264-6659, 264-3545 e
248-3663). No Rincão Gaúcho da Ni-
teról, Iodas as noites, thow com oi
conjuntos Esquema Novo e Bandinha
do Rincão e os cantores Maryland e
Zé Carlos. Às óas., apresentação da
cantora Elen da Lima a aos sábs.,
Cy Manifold. ._
BWÃNÃ/S QUARTET — Tocando lo-
das as noites, a partir das 21 h,
acompanhado dos cantores Lorcna
e José Luís Machado, na Churras-
caria Tijucana, Rua Marquei de Va-
lança, 71 (228-8870).
OSMAR MILITO — 0 sou conjunto
a a cantora Sally Baldwin. Diária-
mcnle no Flag (Rua Xavier da Sil-
veira, 13 (2550735). Som couvert.

SÃMBATUQUENTE - Show apro-
sentado de 2a. a 2a., das 23h30m
à lh, com Célia Paiva, Sílvio Alei-
xo, The Brazilian Girls, o conjun-
to Samba Quatro a Lorelti Trio.
Boata Katakombe, Av. Copacabana,
1 241 (267-2735).

TANGO — Do 2a. a sáb., a partir
das 23h, show oo tangos, boleros
e sambas-cançÕes. Com Juan Daniel,
Perez Moreno, Luís César, Dina Gon-

calvos, Evandro, Sônia Melo, o Con-
junto Típico Porler.ho, o Conjunto
do Julinho do Acordeão, o pianista
argentino Alborlo e atrações
diversas todas as semanas. Apresen-
tação especial da cantora Valesca,
todas as óas. e sáb. Casa do Tango,
Rua Voluntários da Pátria, 24 —

1° andar - (226-2904).

SAMBA, HUMOR E MULHER - Do
3a. a 5a., e dom., à meta-noite. As
óis.. e sábs., às 22h30m, show com
Lady Hilda, a cantora Maila Helena
e um elenco de 35 mulatas, passis-
Ias e ritmistas. Dir. de Ernani Filho
À lh, apresentação do cantor Ivon
Cúri. Aberto todas as noites com
cozinha brasileira. Sambão a Sinhá,
Rua Constante Ramos, 140 ... .
(237-53681.
POKER BAR — Apresentando Show
com Josemír Barbosa e Valesca. De
2a. a 6a., a partir das 18h. Rua
Alm. Gonçalves, 50 - (235-3485).
MINICARNAVAL - Show diariamen-
to, às 22h, com a participação do
cantor Carlos Hamilton, Sargcntelli
Filho, passistas e ritmistas da Man*
gucira 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 cm hora. As 22h,
apresentação extra do cantora Va-
lesca, 

'Na Boate Fossa (R. Ronald dc
Carvalho, 55 (237-1521 e . . . . .
235 7727). Couvert: Cr$ 30,00. Nao
funciona aos domingos.

EDDY STAR — Apresentação de 3a.
a dom. a partir de Oh. Participação
da Banda do Number One, cantora
Áurea Martins e o conjunto de Emy
Oliveira. Number One, Rua Maria
Quitéria, 19 (267-2231).

O CASO — Show com direção de
Luís Carlos Mieli. Com Sandra Bróa,
Miéll e Pedrinho Mattar. De 3a. a 5a,
â meia-noite, 6a. c sáb.# à lh e
dom., às 23h. M. Pujol, Rua Aníbal
de Mendonça, 36 (287-0505).
VARIEDADES - De 5a. a dom., apro-
sentaçào do conjunto de Ubirapara
Silva d vários cantores. Dn 2a. a
-fla.-feira, música para dançar Chur-
rascaria Tem Tudo, R. Padre Manso,
180 (390-6054).

Livros
Destaque para cinco livros, nenhum de

ficção. Dois deles, documentos de história
contemporânea — A Revolução Peruaria e
O Escândalo do Pentágono. O terceiro, so-
bre Reinhard Gehlen e a rede de espiona-
gem que organizou para Hitler, a CIA e a
Alemanha Ocidental. Os dois últimos — Chro-
nicas é a reunião da colaboração de Char-
les J. Dunlop em jornais e revistas sobre
fatos, gente e coisas da nossa história; e
Questionamos — a psicanálise e suas insti.
tuições, um livro essencial; reunindo 23 ana-
listas de prestígio, de diversas gerações e
diferentes níveis profissionais, em uma cri-
tica frontal a Psicanálise. Dos dois primeiros,
A Revolução Peruana é de Carlos Delgado,
antropólogo social, que destaca a responsa-
bilidade do exército peruano na construção
de uma sociedade solidária de participação
plena, na qual o poder econômico e o po-
der político serão exercidos com a partici-
pação direta dos trabalhadores; O Escândalo
do Pentágono, a dura controvérsia do com-
plexo militar-industrial norte-americano.

REMY GORGA, filho

A LUTA PELA EXPRESSÃO, dc Fi-
dolino de Figueiredo, Cultrix, 3a.
edição. Obra destinada aos cursos
universitários de Teoria da Litera-
tura, examina as questões básicas
de Filosofia de Literatura. Volume
de 136 pp, Cr$ 14,00.

ARTES PLÁSTICAS NA ESCOLA, de
Alcidio Maíra de Sousa. Bloch, 4a.
ed. revista c, aumentada. Contribui-

ção à compreensão do valor das
atividades artísticas na escola de
1.° grau. Volume de 162 pp, Cr$
14,00.

MEMÓRIAS DO CORONEL FALCÃO,
de Aureliano de Figueiredo Pinto,
Ed. Movimento, capa de Cláudio Fis-
cher apresentação e notas de Car-
los Jorge Appel. Inédito desde 1937
só agora é publicado esse rorriarv
ce do poeta gaúcho Aureliano de
Figueiredo Pinto, <Áa geração dc
Raul Bopp. É o romance de frpnteí*
ra gaúcha, escrito por um medico
estanciciro. Volume de 212 pá-
ginas.

FENOMENOLOG1A E CIÊNCIAS HU-
MANAS, uma nova dimensão em
Antropologia, História e Psicanálise,
de Crcusa Capalbo, J. O-on Editor.
A autora é professora das Universi-
dades Católica e Federal do Rio e
"o tema abordado, bem como seu
compromisso é para com o signifi-
cado do homem." Volume de 118

pp, Cr$ 18,00.

tt**1ckirkicki^

Televisao
CANAL 4
lOhlSm: Abertura — Color Bars.
10h30m: Slim John, Aula de Inglês.
llh: Vila Sésamo. Ilh45m- Globi-
nho. 12h: Festival de Desenhos.
13h: Hoje (noticiário — a cores).
13h30m: Carinhoso. 14h: Túnel do
Tempo. 15h: Sessão de Férias, filme:
Candinho. 17h: Globo Cor Especial.
17h30m: Globo Cor Especial. 18h:
Globo om Dois Minutos. 18h05m:
Shaiatn, Xerifo & Cia. 13h45m:
Globo em Dois Minutos. 18h50m:
Supermanoela. 19h42m: João Salda-
nha. 19h45m: Jornal Nacional (a co-
res). 20hl0m: Satiricon. 22h: Jornal
Internacional (a cores). 23h05m:
Sessão Classe A: Protectors e Havaí
SO. ?.(h: Sessão Coruja, filme: Do
Mundo Nada Se Leva,

OS FILMES DA TV

CANAL 6
10h: Abertura. 10h30m: TV Educa-
tiva. llh: A Feiticeira (a cores).
12h: Jerònímo, o Herói do Sertão.
12h30m: Plantão Permanente. 12h
32m: Esporte em Cima da Hora.
12h55m: Rede Fluminense de Notí-
cias. 13M5m: Programa Edna Sava-
get. MhlOm: As do Espaço e Esqua-
drio Arco-íris. 14h40m: Batman and
Robin (a cores). 15h: Daniel Boone
(a cores), lóh: Novela João da Sil-
va. 16h40m: Viagem ao Fundo do
Mar (a cores). 17h40m: Esper, o Ga-
roto a Jato (a cores). 18hl5m: As
Divinas... e Maravilhosas. 19M5m:
O Coelho Pernalonga o sua Patota
<a cores). 19h40m: Mulheres de
Ar«ia. 20h35m: Esportes na Tupi (a
cores). 20h45m: Jornal da Tupi (á
cores). 21 h: Edifício Balança... Mas
Não Cai (a cores). 22h35m: Barna-
by Jonos (a cores). 23h40m: Fute-
boi Show.

CANAL 13
I3hi Padrão. 13h30m: Aula do Fran-
ces. 13h40m: TV Eduealiva. 14hl0m:
Vidas Marcadas (reprise), 15h: Dedi-
cado a Você. 16h45m: Horário No-
bre da Fantasia, com Harlem Globo-
trottars, Josie a as Gatinha*, e Pi-
ca-Pau. 18h30m: Fuzileiro das Ará-
bias. 19h: Jornal de Esportes. 19h
15m: João da Silva. 19h45m: Telo-
tipo Rio. 19h52m: Roberto Milost In-
forma. 19h55m: Vidos Marcadas.
20h45m: Câmara 13. 21H30m: Os
Detetives. 22h30m: Teletipo Rio.
22h35m: Cinema de Milhões: Quan-
do Floresce o Amor.
Os horários o programas acima cifa-
dos são fornecidos pelai emissoras
•, portanto, de sua inteira respon-
•abilidade.

A reprise do clássico Do Mundo
Nada se Leva é o último atrativo. Ini-
cia um minifestival Frank Capra, na
Globo, que esta semana exibirá tam-
bém O Galante Mr. Deeds (quarta)
e A Mulher Faz o Homem (quinta).
Candinho é chanchada de Mazzarop-
pi e Quando Floresce o Amor uma
inexpressiva comédia romântica de
aventuras.

15h - TV Globo, canal 4 -

CANDINHO. Produção brasileira, em

preto e branco, de 1954, dirigida por
Abilio Pereira de Almeida. No 'elen-

co: Mazzaroppi, Ruth de Sousa, Ma-
risa Prado, John Herbert, Adonirã
Barbosa, Nieta Junqueira, Benedito
Corsi, Labiby Mady, Xandó Batista,
Domingos Terras, Sidnéia Rossi, Tito
Lívio, Baccarini.

• Última das três comédias que
Mazzaroppi interpretou para a Vera
Cruz (as anteriores, já exibidas pela
Globo, foram Sai da Frente e Na-
dando em Dinheiro). Inspirada livre-
mente em peça de Molière, descreve
as tentativas de um caipira do sertão

paulista (Mazzaroppi) em descobrir
suas origens. Abandonado pela mãe
ainda criança, foi criado por uma ne-

gra (Ruth de Sousa). Indo à cidade,
Candinho reencontra uma amiga de
infância, hoje prostituta (Marisa Pra-
do), com quem se casa e volta para
o sertão.

22h30m - TV Rio, canal 13 -

. QUANDO FLORESCE O AMOR (The
Truth About Spring). Produção brita-

nica, em cores, de 1964, dirigida por
Richard Thorpe. No elenco: John Mills,
Hayley Mills, James MacArthur, Lie-
nei Jeffries, Harry Andrews, Niall Mc
Ginnis, David Tomlinson.

• Mills e Hayley são pai e fi-
lha num barco pesqueiro nas Carai-
bas. MacArthur é'o enlediado sobri-
nho do milionário Tomlinson, num
cruzeiro pela mesma região. Roman-

ce, humor e pirataria moderna são

misturados sem qualquer originali-
dade nesta comédia convencional.

24h - TV Globo, canal 4 - DO

MUNDO NADA SE LEVA (You Canft
Take it wilh You). Produção america-
na, em preto e branco, de 1938, di-
rigida por Frank Capra. No elenco:
James Stewart, Jean Arthur, Lionel
Barrymore, Edward Arnold, Spring
Byington, Miseha Auer, Ann Miller,
Samuel Shinds, Donald Meek, H. B.
Warner, Mary Forbes, Ann Doran.

• Slewart é filho de um indus-

trial (Arnold) que pretende desalojar

a família de Barrymore a fim de uti-

lizar o terreno para complementar a

área de uma fábrica de armamentos.

O rapaz namora Jean Arthur, filha do

despejado relutante, que professa,
com a família, uma filosofia de ex-

cêntrica e pragmática liberdade. Tal-

vez a mais completa das comédias

admiráveis de Capra, e, também, a

mais popular. Obteve os Oscars de

melhor filme e direção de 1938.

INTERINO

A ORIGEM DA FAMÍLIA, DA PRO-
PRIEDADE PRIVADA E DO ESTADO,
dc Friedrich bngels, Civilização Bra-
sileira, tradução de Leandro Kon-
der, capa de Hélio Dutra. Obra que
estende a filosofia marxista à pré-
história social e analisa a formação
e a institucionalização da família

em face Ho estado capitalista. Vo-
lume do 215 pp, Cr$ 18,00.

A BUSCA DA IMORTALIDADE, de
Susy Smith, Record, tradução do
Affonso Blachcyre. É aceitável a
(poria da rcencarnaçao? Susy Smith,
autoridade em fenômenos extra-
sensoriais e poderes psíquicos pes-
qülsou e Ilmita-se a expor o tema.
O julgamento e a aceitação ficam

por conta do leitor. Volume de \7A

pp, Cr$ 18,00.

RUI E O SEU MUNDO, texto c pro-
cjrarnaçáo visual de Marcos Margu-
liez, Ed. Documentário/Fundação
Casa de Rui Barbosa. Rui é apre-
sentado deniro do contexto do
mundo em que vivemos. Edição

ilustrada, contou com a colaboração
das pesquisadoras Maria Augusta
Machado da Silva, Maria Lúcia Hor-
1a Ludolf de Melo e Tânia Rogi-
na Adour dos Santos. Volume dc
lll pp, Cr$ 5,00.

QUESTIONAMOS - A PSICANÁLI-
SE E SUAS INSTITUIÇÕES, compi-
lação de Marie Langer, Vozes, tra-
dução dc Kalia do Prado Vallada-
res, capa de Paulo de Oliveira. Vin-
to e três analistas questionam a
Psicanálise, em critica construtiva,

pois nenhum deles oretende aban-
doná-la ou destrui-la. Entre esses
Laura Achard de Demaria, Grego-
rio Baremblilt, Armando Bauleo,
José Bleger, Júlio C. Marotta, Edu-
ardo Pavlovsky, Fernando Ulhoa e
Marcelo Vina. Volume de 263 pp,
CrS 25,00.

CHRONICAS, de Charles J. Dun-
lop, Companhia Editora Americana,
capa de Géssio. Coletânea de ar-
iigos assinados por Charles J. Dun-
lop sobre fatos, gente e coisas
cía história brasileira, reunindo do-
cumentação preciosa, tanto de tcx*
to quanto de ilustração. Volume
de 192 pp., CrS 40,00-

ESPIONAGEM NAZISTA, dc Heinz
Hohno e Hermann Zolling, Éxprcs-
são e Cultura, tradução de Elza
Martins, capa de Orestes de Oli-
voira Filho. O subtítulo desse livro
afirma que essa é a completa ver-
clacle sobre o General Gehlen e
sua rede de espiões, como um ho-
mem que trabalhou para Hitler, a
CIA c a Alemanha Ocidental. A
introdução é de Trevor Hopper.
Volume de 419 pp., CrS 35,00

O ESCÂNDALO DO PENTÁGONO,
de William Mc Gaffin e Erwin
Knoll, Companhia Editora America-

na-, tradução de Roberto Goldkom,
capa de Sami Matar. Documento
de nossos dias, esse livro revela
aspectos escandalosos do complexo
militar-industrial norte-americano. O
Pentágono é um instrumento ds

guerra ou um argumento persua-
sivo de paz? Volume de 154 pp.,
Cr$ 25,00

A REVOLUÇÃO PERUANA, do Car-
los Delgado, Civilização Brasileira,
tradução de Miguel Urbano RocJrí-
•gues, capa de Dounê. livro cíe In*
formação e estudos de um pensa-
dor político, antropólogo social,

que examina o papel do Exército
na revolução peruana. Volume de
237 pp., Cr$ 30,00

Hoje na RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66
AAA-940 KHz

MÚSICA CONTEMPORÂNEA (15h) -
Clímax Blues Band, Queen, Allman Brothers,
Jo Jo Gunne.

PRIMEIRA CLASSE (22h às 23hj - Hu-
moresque — Swanee River, de Dvorak-Foster
(Orquestra Pops de Boston); Valsa do Impe-
rador, de Strauss (Orquestra Pops de Boston);
Abertura e Sinfonia (Chegada da Rainha de
Sabá), de Salomão, de Haendel (Orquestra de
Câmara Inglesa); Dança dos Espíritos Aben-
coados, de Orfeu, de Gluck (Sinfônica de Lon-
dres); Três Etudes-Tableaux, de Rachmaninoíf
(Horowitz); Te Deum, de Verdi (Coro e Filar-
mônica de Los Angeles — Mehta).

NOTURNO (23h) - Papai, Chama o Vovô
e Corre Aqui para Ouvir Este Barato.

NOTICIÁRIO - De 2a. a 6a. 6h 30m,
7h 30m, 8h 30m, 9h 30m, 1 Oh 30m, llh 30m,
12h 30m, 13h 30m, 14h 30m, 16h 30m,
17h30m, 18h30m, 20h 30m, 21h30m,
0h30m, lh30m e 2h 30m.

Aos sábados, domingos e feriados,
Bh30m, 12h30m, 18h30m, Oh 30m e
2h 30m.

MÚSICA MODULADA (Oh a lh).

FAA-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente das lOli às 24h

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h 30m) -
Pequena Suite do Livro de Ana Magdalena,
de Bach (Ormandy - 7'23); Quarteto op. 60,
de Brahms (Pró-Arte Piano Quartet — 33');
Suite n.° 1, de Tchaikowsky (Dorati — 43').

ESTÉREO SHOW (16h30m) - Ray Con-
niff, Tijuana Brass, Cyril Stapleton, Franck
Pourcel, Richard Harris.

CLÁSSICOS EM FM (20h 30m às 22h) -
Daphnis et Chloé, de Ravel (Haitink — IV);
3.° Caderno da Ibéria, de Albéniz (Larrocha
— 19'); Sinfonia n.° 1, de Schumann (Inbal -
31.'); Fantasia para Saxofone e Orquestra, de
Vila-Lobos (Rousseau - 10'); A Criação do
Mundo de Milhaud — 17').

ESTÉREO SHOW - (22h 30m) - Quincy
Jonos, Bert Kaempfert, Oliver Nelson.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO - De
2a. a 6a. llh, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h,
22h, 23h e 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, 16h,
17h, 18h, 19h, 20h, 22h, 23h e 24h. Domin-
gos 12h, 14h, 15h, lóh, 17h, 18h, 19h, 20h,
22h e 24h.

Revistas
TOCO NA BANDINHA DELA — De
Nick Nicola e Álvaro Marzullo. Dir.
do Manoel Vieira. Com Cole, Iara
Silva, Tânia Porto, Nick Nicola, Ma-
non Kropf, Tiririca, Chaguinha e três
slrip-teasers. Participação especial
dc Jorge Loreclo. Teatro Carlos Go-
mos, Pça. Tiradentes (222-7581). 3a.
a sáb., 18h, 20h, 22h. Dom., 19h e
21 h: ,
AS BONECAS TAMBÉM... - De Ivã
Cardoso. Com os travestis F,ibele,
Susy Wong, Camillo o Marlene,
Maurício Loiola, Vanessa Ncll, Car-
los Aguilera s o conjunto Tema Trio.
Teatro Miguel Lomos, Rua Miguel Lo-
mos, 55 (236-6343). Do 3a. a 6a.,
as 21h30m, sáb., às 20h e 22h, dom.
às 1% e 21h30m.

ELAS POR ELES - Show musical
com direção de Geórgia Bengstom,
texto de Angela Lr*al e coreografia
de Paulo Mamed. Toatro Rival, Rua
Álvaro Alvim, 33. De 3a. a sáb., às
20h e 22h, dom., às 18h, 20h e
22h.
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Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 — 7." andar — Telefone 264-4422.

Artes plásticas
VI SALÃO DE VERÃO -
Mostra patrocinada pelo
JORNAL DO BRASIL, com
1 0 9 artistas selecionados
apresentando as mais diver-
sas propostas, da arte de
vanguarda aos meios tra-
dicionais de representação
plástica. Museu de Arte Mo-
derna. De 2.° a sáb., das
12h às 19h e dom., das 14h
às 19h. Até dia 24 de feve-
reiro.

EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Com
obras de Di Cavalcanti, Portinari,
Sclicr, Gez.i, HeMer, Maicier, Ismael
Néri, Bianco, Sigaud e Iborè Cornar-

go. Galoría Domus, Rua Joana Angc-
lica, 184. De 2a. a 6a., das Uh às
22h o sáb., das Mil às 19h.

FUTEBOL NO MUSEU - Exposição
de Edgar dc Carvalho Júnior. Mu-
seu-Nacional de BoUs-Arles, Av.
Rio Branco, 199. De 3,i. a 6a., das
13h às 20h, sáb. e dom., das ...
14h30m às 19h. Diariamente, às
15h, 16h30m e 18h, exibição de
um documenlário sobre Polé. En-
trada franca.

NELSON PORTO — Pinturas. Gale-

ria Atelier, R. General Dionisio 63.

De 2a. a 6a.-feira, das 9h às ilh;

sáb., das 17h às 211*..

ELAS ENTENDEM DE TUDO - De R.
Rocha e Meira Guimarães. Dir. da
Carvalhlnho. Dir. musical de Joào
Roberto Kelly. Com Anilsa leoni,
Carvalhlnho, Everardo, Vitória Tor-
ros, Nollto flores e oulros. Tealro
da Praia, R. Francisco Sá, 88 ... .

(267-7749 e 227-1083). De 3a. a 6a.,
às 2!h30m, sáb., às 20h c 22h30m,
dom., às I9h30m o 21h30m.

POSTERS-BARRACAS - Exposição

de serigrafias do 20 artistas, entre

elos Sami Mattar, Ivan Scrpa, Glauco

Rodrigues, Ana Lctícia, llonlil o Ja-

guar. Galeria Quadrante, Av. Gal.

Venanrio Floros, 125. De 2a. a sáb.,

das 14h às 22h.

COLETIVA — Obras de 15 artistas

plásticos, entre eles lourdes Gua-

nabara, Klènio Passos, Klaus Viana

o Silvia Chalréo. Musou da Cidade,
Eslrada Santa Marinha, s/n.°. Do
3a. a 6a., das 13h às I7h, sáb.,
dom. e feriados, elas llh às I7h.

Até dia 13 do fevereiro.

COLETIVA — Exposição do acervo
reunindo obras do Isabel Pons, Ma-
ria Bonomi, Grassman, Darcílio Li-

ma, Vinfcio Horta, Roberto Maga-
Ihãcs, Milton Dacosta, Geza Hcller,
Mabe, Dali, Zaluar e outros. The
Gallory, Rua Francisco Otaviano, 67
B. De 2a. a 6a.. das 14li às 22h, o
sáb., das lOh às 20h.

EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Com
obras do Joáo Câmara, Miguel dos
Santos, Di Cavalcanli, Flávio Tava-
res, D|anlra, Píndaro Castelo Bran-
co, Júlio Vieira, Vera Chaves Barco-
los, Pletrlna Checcacci, Fernando
Guerra, Gita Charifkcr, José Melo,
Helena Maria Beltrão de Barros,
Antônio Barbosa, entro outros. Ga-
teria Studius, Rua das Laraniciras,
498. De 2a. a sáb., das lóh às 23h,
Até quinta-feira.

ALDA LOFEGO — Pinturas. Galeria
Ornatus, Rua Dias da Rocha, 20-R.
Ás 4as. e 6as., das 9h às 22h. 'As

3as. e 5as., das 9li às I9h e sáb.,
das 9h às 12h. Ató quinta-feira.

COLETIVA -- De obras de: Mabe,
Alclemir Marlins, Odriozola, Rony
Brandão, Campeio, Sachiko, além dc

gravuras de artistas estrangeiros.
Galeria Vornissage, Rua Hilário de
Gouveia, 57-A. De 2a. a 6a., das
14h às 22h. Até quinta-feira.

TEMAS POPULARES BRASILEIROS -

Coletiva reunindo obras de 15 ar-
tislas ingênuos, entre elos Rosina
Bcckcr do Vale, Lourdes Guanaba-
ra, Elsa O. S., Ninita Moutinho e
Mary lino. Galeria Grupo B, Rua
cias Palmeiras, 19. De 2a. a 6a., das
14h às 22h, sáb., das 9h às 13h.
Ató quarta-feira.

EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Com
obras dc Volpi, Di Cavalcanli, Pi-

casso, Milton Dacosta, Tcrur, Sigaud,
Rubem Valenlim, Martinho de Haro,
entre oulros. Galeria da Praça, Rua
Maria Quiléria, 41. De 2a. a 6a., das
14h às 23h. Sáb., das lóh às 22h.

COLETIVA DE PINTURA - Obras de
Di Cavalcanti, Mabe, Newton Rosou-
tlc, Ornar Rayo, Paulo Roberto leal,
Bianco, Dacosta, Famese, entre ou-
tros. Galeria Ipanema, R. Anfbál
dc Mendonça, 27. D» 2a. 1 6a., das

lOh às 22h.

COLETIVA - Obras da
divorsos artista». Oileri» Marta-21,
K. (¦arme da Amoodo, /6 — sobreio*-
ia. De 2a. a sáb., das 14h às 22h.
Até quinta-feira.

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura

do Jornal do Brasil



PÁGINA 8 D CADERNO B D JORNAL DO BRASIL D Rio de Janeiro, segunda-feira, 28 de janeiro de 1974

ECOLOGIA

A SECA E A MORTE
NO CAMINHO DOS ELEFANTES

MEDICINA j

Nairobi — Perseguido implacavelmente
por caçadores, acusado por estudiosos de pro-
vocar desequilíbrio ecológico nas reservas em
que está instalado, acuado pelas secas perio-
dicas registradas de Leste a Oeste do con-
tinente, o elefante africano vive dias difíceis.
Como um símbolo dessa situação, a morte re-
cente do elefante Ahmed — de aproxima-
damente 70 anos — na reserva de Marsabit,
na Quênia, comoveu a população do país e
atraiu a atenção das agências Internacionais
de notícias.

Ahmed não é um exemplar comum. De
porte majestoso, com tromba e presas maciças
que tocam o chão — cada uma delas pesa de
80 a 100 quilos — seu desaparecimento foi la-
mentado por John Alexander, caçador profis-
sional e administrador 

'de safaris: "Era o mais
esplêndido animal selvagem da África". Gran-
de atração turística, durante os últimos meses
Ahmed 

'foi 
guardado constantemente por cinco

funcionários da reserva, mas todos os cui-
dados foram inúteis para preservá-lo de uma
sorte que ameaça os elefantes de Marsabit: a
seca que se torna dia a dia mais intensa no
Nordeste do Quênia.

Embora as autoridades tenham afirmado
que o animal morreu de "causas naturais",
funcionários da reserva julgam que a seca
prolongada enfraqueceu-o e a falta de elemen.
tos nutritivos na natureza matou-o. O proble-
ma não seria a falta de água mas a desnutri-
ção provocada pela baixa do teor alimentar da
vegetação castigada. Morto, Ahmed continua-
rá a interessar os turistas: seu corpo ficara
em exposição no Museu Nacional de Nairobi,
segundo ordem expressa do Presidente Jomo
Kenyatta.

O GADO AMEAÇADO

A seca não afetou apenas os elefantes do
parque. Diariamente morrem seis animais no
Parque Nacional de Nairobi, situado nos arre-
dores da capital, que abriga cerca de 18 mil
animais de várias espécies. Em outras regiões
do país, piorou muito a situação da população
rural, especialmente das tribos nômades cujo
gado está morrendo de inanição. Há notícias
não confirmadas de fome e mortes, mas de
qualquer forma o problema está longe de ter
alcançado as dimensões trágicas da seca na
África Ocidental ou na vizinha Etiópia, onde
dezenas de milhares de pessoas morreram.

Desde 1970. o Quênia tem sofrido espora-
dicamente com a falta de chuvas. Na última
primavera, as chuvas curtas, que geralmen-
te caem entre fim de outubro e começo de
dezembro, foram escassas na reserva tribal de
Masai, ao Sul de Nairobi, e em muitas partes
do Norte e Nordeste do país. A próxima es-
tação de chuvas — as chuvas longas — só
começará nos últimos dias dc março.

O' distrito de Kajiado, ao Sul da Capital e
que faz parte da reserva de Masai, está de-
vastado — animais selvagens e domésticos
devoraram, até as raízes, o capim seco e sem
valor nutritivo. Nas margens da estrada,
podem ser vistos vacas e antílopes dizimados.

A Comissão de Carne do Quênia, que diri-
ge os matadouros da nação, concordou há dias
em comprar 10 mil bois, contribuindo assim
para que os criadores de Masai tenham ao
menos algum rendimento antes que seus
animais morram. Mas o perigo ronda centenas
de milhares de cabeças de gado e os membros
da Comissão dizem que r.ão podem con.inuar
a comprá-las, deviío a não ter condições de
processá-las nos matadouros.
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Diariamente morrem seis elefantes no Parque Nacional de Nairobi,

Quênia. A seca que atinge os animais ameaça
tribos inteiras, dizimando crianças e adultos vítimas de inanição

A seca acabou sendo discutida no Parla-
mento mas o Governo ..firma que em multas
regiões a situação está sob controle e "que
começaria a providenciar o envio de alimentos
para as crianças das áreas afetadas. Feliz-
mente, a seca não atacou as terras ricas do
planalto central do Quênia, que produz a
maior parte de cereais. Ao contrário, a última
colheita registrou níveis recordes.

MARFIM E ECOLOGIA

Para o elefante, contudo, a volta das chu-
vas não será suficiente para garantir-lhe
tranqüilidade em suas reservas. Como a co-
tacão do marfim subiu rapidamente nos úl-
timos tempos, provavelmente em função da
oscilação excessiva do ouro no mercado inter-
nacional, muitos especuladores resolveram
transformar suas reservas em marfim, con-
siderado valor mais seguro. A caça ao elefante
adquiriu então proporções gigantescas, com o
uso de helicópteros e metralhadoras. As auto-

ridades do Quênia reagiram, a exemplo de ou-
tros paises do continente, e proibiram a caça,
temporariamente, numa decisão inédita na
história do país. Se a medida preserva os
paquidermes, contribui entretanto para des-
falcar o erário: anualmente, os turistas es-
trangeiros deixam 50 milhões de dólares (Cr$
300 milhões* no país, graças aos safaris orga-
nizados que têm no elefante sua presa mais
cobiçada.

Seus outros inimigos são os ecologistas.
Segundo eles. os elefantes destroem literal-
mente as árvores e com isso alteram as con-
dições ecológicas da região. Finalmente, há
um terceiro argumento contra o maior mami-
fero terrestre — peso entre cinco e 7,5 tonela-
das, três a quatro metros de altura, presas que
chegam a medir três metros: a explosão de-
mográfica da espécie, desequilibrando a rela-
ção entre a fauna e flora nos parques nacio-
nais. Calcula-se que uns 8% do total de elefan-
tes das reservas tenham sido abatidos ultl-
mamente.

PSICOLOGIA

DOIS EM UM
"A psicologia caminha para uma nova

síntese" — anuncia Robert Omstein, autor de
The Psychology of Consciouness. Esta síntese
combinará a tecnologia científica desenvolvi-
da nos últimos cem anos com antigos concei-
tos e técnicas das tradições orientais.

Não se trata de nenhuma brincadeira fi-
losófica — adverte Omstein — e sim de uma
verdadeira tradução de um conhecimento ai-
tamente especializado e às vezes secreto para
os termos do nosso conhecimento empírico.
Nem se pode falar de superioridade 4e uma
cultura ou tradição sobre a outra, mas de
campos diferentes de especialização. Muitas
das idéias aparentemente abstrusas das tra-
dições do Oriente surgem agora sob um novo
aspecto: como afirmações a respeito da per-
cepção, do processo cognitivo e do funciona-
mento do cérebro.

Há 600 anos, Roger Bacon escrevia que
"há dois modos de conhecimento, utilizando
respectivamente o raciocínio e a experiência".
Para Omstein, isto não são divagações aca-
dêmicas: "Descobrimos recentemente que es-
ses dois modos de conhecimento são, cada um
deles, o território de uma das metades do nos-
so cérebro." .

Olhando-se o cérebro de cima, é fácil per-
ceber que ele se compõe de duas metades dlfe-
rentes: os hemisférios direito e esquerdo, Na
maioria das pessoas, o lado esquerdo é o res-
ponsável pela linguagem, pela lógica e pelo
pensamento racional, enquanto o direito
ocupa-se com o pensamento espacial e intui-
tivo: a dança, o movimento, as artes em geral
estão sob o seu domínio.

Os dois hemisférios do cérebro também
processam a informação de maneira diferente
— e complementar. Para que exista a lingua-
gem, é preciso que haja ordem. Para que a
ciência e a lógica progridam, deve haver uma
seqüência racional que se possa percorrer pa-
rá â frente e para trás. O hemisfério esquerdo
parece ligado a tudo o que dependa desse
processo sucessivo.

Mas quando se trata de dançar, esqular,
esculpir, a informação deve ser processada si-
multaneamente. Se alguém pensasse em es-
quiar calculando racionalmente um movi-
mento depois do outro, o resultado seria pro-
vavelmente desastroso. Assim, o hemisfério
direito processa a informação de uma forma
que lhe é própria, jogando simultaneamente
com todos os dados.

Essa diferença no processamento da in-
formação é uma razão básica para o fato de
que as produções do hemisfério direito não
são totalmente redutíveis à ciência ou mesmo
à linguagem. Escrever sobre arte é um pro-
cesso bem distinto do ato de pintar. E as-
sim, procurar o entendimento puramente ra-
cional de tradições esotéricas como o sufismo,
o budismo, o ioga, é algo de inútil e impossí-
vel, pois muito do que se passa nesse terreno
pertence à linguagem silenciosa do hemisfério
direito: danças rituais, arte marcial e espe-
cialmente formas construídas, como os tem-
pios e os objetos de contemplação. Esse modo
espacial simultâneo pertence ao hemisfério di-
reito.

CV2UWK-
do Th. N«w York Tirnts

A evidência científica para o funciona-
mento dos dois cérebros vem em parte da
observação de casos clínicos. Lesões no he-
misfério esquerdo prejudicam normalmente
o pensamento verbal e analítico, enquanto as
lesões do outro lado resultam em interfe-
rència no pensamento espacial.

Os fatos mais curiosos surgem da obser-
vação de pessoas cujos hemisférios cerebrais
tinham sido separados cirurgicamente para o
tratamento da epilepsia. Em uma dessas ex-
periências, a fotografia de uma caneta foi
mostrada de maneira a só receber registro do
lado direito do cérebro. Indagado sobre o que
via, o paciente respondeu que não via nada,
já que o lado do cérebro que controla a fala
não estava vendo nada. Mas ao lhe pedirem
que selecionasse o objeto que lhe mostravam
(usando a mão esquerda, que é controlada
pelo hemisfério direito), ele apanhou sem
hesitação a caneta, embora insistisse em que
não sabia o que estava fazendo. Há casos da
vida real em que não chegamos a verbalizar
ou racionalizar o que estamos fazendo: são
as ações instintivas. Mas na mencionada ex-
perlência a existência simultânea dos dois cé-
rebros foi claramente identificada pela cl-
rurgia.

"A descoberta de que possuímos dois sis-
temas diferentes para o processamento das
Informações" — conclui Omstein — "pode

permitir afinal o entendimento da polaridade
que tem caracterizado boa parte da nossa
vida intelectual. Não se trata de saber se a
lógica é melhor do que a Intuição, e se é pre-
ciso separar eternamente religião e ciência.
Podemos agora reconhecer que estamos bio-
logicamente equipados para dois tipos de en-
tendimento, que se ajudam mutuamente e
não podem ser reduzidos um ao outro. Os In-
telectuals subestimaram durante muito tem-
po os processos intuitivos, não verbais, assim
como também houve exageros do outro lado.
E' bom saber que os dois processos têm a sua
função, se empregados convenientemente."

BÓCIO ENDÊMICO

A DOENÇA DA

FALTA DE
IODO

São Paulo (Sucursal) — O
bócio endêmico — aumento da
glândula tiróide — que surge em
decorrência da carência crônica de
iodo na alimentação humana, atin-
ge atualmente .cerca de 9 milhões
de brasileiros. A deficiência do
mesmo elemento em mulheres grá-
vidas pode ocasionar o nascimento
de crianças com deficiê7icia mental,
surão-mudez congênita e alterações
neuro lógicas generalizadas que
determinam uma semi-invalidez. O
cretinismo endêmico é encontra-
do no país em áreas de carência
severa áe iodo, atingindo até 0.1%
de todas as crianças que nascem
numa determinada localiâaáe.

A alta porcentagem de bócio,
popularmente conhecido ,como
papo, e de cretinismo, no Brasil,
se devem principalmente à quase
inexistência áe ioâo no sal caseiro
e ao consumo, nas cidades mais po-
bres do interior áo país, de sal
grosso não refinado. Segundo o au-
tor do trabalho Bócio e Cretinismo
Endêmicos — Estudo da Ação de
TRH — Substancia Sintetizada no
Cérebro, no Hipotálamo — Antes e
Após Terapêutica com Óleo Iodado,
Dr. Geraldo Antônio de Medeiros
Neto, por estes motivos, impõe-se
a revisão da lei que determina a
inclusão do iodo no sal em dois
pontos principais: 1) aumentar a
quantidaáe áo elemento para
jiiveis áe 30 a SOmg por quilo áe
sal; 2) fazer com que obrigatória-
mente, o sal grosso também seja V>-
dado.

O "PAPO"

O trabalho sobre bócio e cre-
tlnlsmo foi apresentado pelo Dr.
Geraláo Medeiros na sua defesa de
tese para livre-docência na Facul-
dade âe Medicina da Universidaáe
de São Paulo, com o qual foi apro-
vado com nota 10.

— Por falta de matéria-prima
(iodo) a glândula tiróide aumenta
vigorosamente o número das suas
unidades de trabalho, provocando
aquilo que o povo chama de papo
e cuja incidência é particularmente
grande nos Estados de Goiás,
Minas Gerais, e Mato Grosso.

Em 1956, o Governo federal
através de lei decretou que toáo sal
áestinaáo à alimentação humana
áeveria conter 10 mlg de iodo por
quilo de sal.

— Dezesseis anos depois veri-
ficamos que a incidência de bócio
continuava elevada, principalmente
entre a população rural. Por este
motivo, em cidaáes âo interior áe
São Paulo e Goiás observamos
inúmeras amostras de sal ditas ío-
daâas, mas algumas não conti-
nh.am absolutamente nenhuma
grama áo elemento e outras^ uma
quantidade insuficiente (em média
4 mlg por quilo de sal). Obtivemos
esses resultados através áe análises
üo conteúdo de iodo em laborato-
rios especiais dos Estados Unidos.
A conclusão então é que a popula-
cão dc cidades sujeitas à carência
de iodo, permanece com bocio por
falta desse elemento. Funâamen-
talmente lhes é negada a van-
iagem que a lei manda ou prescre-
ve. Não sabemos, todavia, se a falta
de iodo no sal se prende a um
motivo de falta na técnica de
adição ou é, simplesmente, decor-
rente ãe ausência áe aâição ao sal.

Estenáenáo a sua pesquisa a
locais mais distantes no interior âe
Goiás, foram constatados casos
mais graves de bócio, acompanha-
dos pelo chamado "cretinismo en-
dêmico." Esses casos foram obser-
vaáos especificamente em ciãaâes
onâe existe o consumo ão sal gros-
so, comumente utilizado para su-
plementação do gado: "ao analisar-
mos esse mal e amostras de água
soubemos âa existência áe uma ca-
rència crônica e severa âe ioâo."

UM PROBLEMA MUNDIAL

No Brasil o bócio praticamente
não existe nas regiões litorâneas
por causa ão ioâo âo mar e nas
grandes cidaáes onde há um maior
consumo de alimentos enlatados,
que contêm maior quantidade âe
iodo. As populações rurais que ge-
ralmente baseiam a sua alimen-
tação em milho, arroz, feijão e
comem carne raramente são as
mais atingiâas. Com carência de
iodo, o gado também ãinünui a sua
fertilidade, ocorrem maiores nume-
ros de abortos e há um menor
âesenvolvimento em termos âe
peso.

— O bócio também pode ser
considerado ainda como um proble-
ma grave na quase totalidade do
mundo. No começo deste século
existia uma concentração muito
grande de pessoas portadoras da
moléstia no Tir oi e Alpes suíços,
mas depois dc um trabalho desen-
volvido em 1922, quando foi adido-

nado lodo no sal, nessa região pra-
ticamente não existem mais casos
de bócio.

' Atualmente o maior número de
pessoas corn bócio estão na Améri-
ca âo Sul, ao longo dos Andes, na
África Central, no Zaire, e na Nova
Guiné.

A EVOLUÇÃO DA DOENÇA

Durante dois anos e meio nas
regiões de incidência do bócio, o Dr.
Geraldo Medeiros procurou veri-
ficar como a doença se desenvolve
nas pessoas.

— Sabemos que o cérebro atra-
vés da estrutura chamada hipot.á-
lamo sintetiza a substancia TRH,
que por sua vez libera da glanâula
mestra hipófise, a tirotrofina que
irá estimular o funcionamento âa
tlreóiâe. Em 1970, o Dr. Schally, nos
Estaãos Uniãos, conseguiu a síntese
áo TRH e em contato com ele atra-
vés âe correspondência, conseguiu
algumas ampolas, que foram in-
jetadas em pessoas com bócio, sen-
do verificado que o mecanismo pelo
qual a lireóide aumenta de tama-
nho se prenáe a uma excessiva
produção de tirotrofina produziãa
pela hipófise.

A tirotrofina é que condiciona
o aumento lento e progressivo âa
glândula alé formar o bócio ou
papo. Para provar que a carência
de iodo é a principal causa de
desencadeamento desse mecanis-
mo, o Dr. Medeiros injetou no mús-
culo dos pacientes uma ampola de
óleo iodado.

— O iodo seria liberado lenta
e progressivamente do depósito for-
mado no músculo. Repetimos em
seguida em três e seis meses o teste
do TRH e para nossa surpresa veri-
ficamos que muitos inâivíáuos ain-
áa continuavam com excessiva pro-
âução âe tirotrofina. Este fato in-
âica que o processo âe formação de
bócio, uma vez dcsencadeaâo, è
bastante resistente ao controle pelo
iodo. Ao fim de seis meses todos os
pacientes já tinham voltado ao
mecanismo normal.

Durante a pesquisa foram
examinados 59 pacientes entre ho-
mens e mulhrcs, sendo feitas S60
dosagens de hormônios no sangue,
detectações de iodo na urina e aná-
Uses para verificação da função ti-
róiáiana. Também foram estuáa-
dos 12 casos de pacientes com cre-
tinismo endêmico, que segundo o
médico atinge de 0,5% a 1% iodas
as crianças nascidas em áreas po-
bres em iodo. Nessas pessoas a tiro-
trofina também está aumeniaâa,
mas a tiróide já é incapaz de pro-
duzir adequadamente seus hor-
mônios existindo um quadro de hi-
potiroidismo, ou falta de função
da tiróide.

FISCALIZAÇÃO PERMANENTE

Segundo o Dr. Geraldo Meâel-
ros, além de aumentar a quantlâa-
dc de iodo no sal e fazer com que
ele seja adicionado ao sal grosso. O
Governo deveria cuidar que a fisca-
lização do nível âe ioâo iio sal se
faça periodicamente em todo terri-
tórlo nacional para ser possivel a
eliminação da enáemia.

— O meu trabalho é pioneiro
no assunto, pois ainda não havia
disponibilidade do TRH para se
testar o mecanismo intiiiio de for-
mação de bócio e o efeito eventual
que o iodo teria na reversão da
anormalidade que leva ao bócio. A
pesquisa sobre bócio e cretinismo
já foi publicada por uma revista
inglesa e também constará bre-
vemente âe uma publicação ameri-
cana.

Para o Dr. Meáeiros, provável-
mente o bócio endêmico pode
determinar uma diminuição da
atividade metálica na pessoa,
uma falta âe maturação nos órgãos
internos, âeficiênclas âo crescimen-
to em crianças "e possivelmente,
mas não sempre, uma diminuição
da fertilidade." Localmente a doen-
ça também pode determinar com-
¦pressão das estruturas do pescoço,
desvios da traquéia e alterações da
voz.

— Penso que a minha tese é
um alerta para que as autoridades
do Ministério da Saúde se ponham
a campo para uma ação fiscali-
zadora mais intensa e efetiva, aa
nivel da produção, refinação e da
embalagem do sal, oferecido a
mesa do ciáaâão brasileiro. Par-
iicularmente me coloco à disposição
do Governo federal para um asses-
soramento, cm termos legislativos,
na revisão da lei cm vigor sobre o
sal. Acredito que a adição de iodo
aa alimento é a melhor maneira dc
acabarmos com o bócio, porque o
sai entra na alimentação diária da
brasileiro.
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A reabilitação de um velho edifício
industrial do século XIX deu a Michael e

Susan Southworlh o maior prêmio
de arquitetura dos EUA em 1973

A TENDÊNCIA
PARA 0 SÓBRIO

O mais importante prè-
mio cle arquitetura dos Es-
tados Unidos, concedido há
21 anos consecutivos pela re-
vista Progressive Architcctu-
rc. não íoi atribuído em 
1973 a nenhum arranha-céu
ou qualquer outro projeto
cuja nota de destaque seja a
grandiosidade, a monumen-
talidade ou o luxo. Os vence-
dores — o casal Michael e
Susan Southworth, de Bos-
ton — se propuseram apenas
a transformar uma velha fá-
brica do século XIX num
conjunto misto, residencial e
comercial, adaptado às ne-
cessidades de nossa época.

Para o crítico Paul Gold-
berg, que comenta o assun-
to em The New York Times,
o resultado do concurso pode
ser tomado como um sinal
dos tempos. Ele refletiria,
com precisão, os efeitos da
crise de energia que neste
momento modifica tantos
aspectos do tradicional esti-
lo de vida americano. Aliás,
praticamente todos os traba-
lhos apresentados à conside-
ração do júri indicam que es-
tá. crescendo rapidamente
entre os arquitetos do pais a
consciência de que, doravan-
te, suas soluções criativas te-
rão de levar em conta as di-
íiculdades energéticas e as
limitações dos recursos para
a construção.

Segundo Goldberg, ficou
nitidamente evidenciada a
tendência à construção de
edifícios cujo funcionamento
demandará menores quanti-
dades de energia. Por outro
lado, verificou-se uma gene-
ralizada orientação para o
que os profissionais estão
chamando de reciclagem,
isto é, a conversão de velhos
edificios para funções intei-
ramente novas. O objetivo
da reciclagem não é preser-
var um estilo arquitetônico,
recompor um ambiente on-
de as pessoas de hoje pessam
viver — pelo menos em parte— conforme os hábitos de
uma época passada. Ao in-
vés de nostalgia ou espírito
preservacionista, o que de-
termina a tendência à rc-
ciclagem é a necessidade ob-
jetiva de fugir aos elevados
custos das construções novas.

A fábrica que Michael e
Susan pretendem transfor-

mar, foi construída no fim
do século XIX, à margem de
um pequeno rio que cruza o
território do Estado de Mas-
sachusetts. No local está se
erguendo hoje a nova cidade
de Lowell. Para baratear a
execução do projeto, toda a
estrutura básica do velho
edificio será conservada,
aproveitando-se os diversos
pisos para neles distribuir
apartamentos de vários ta-
manhos, todos com vista ex-
terna, além de escritórios e
pequenas lojas.

Os pátios serão transfor.
macios em áreas de recrea-
ção, com finalidades diversas.
Na ala que dá para o rio, o
nivelamento do teto fará sur-
gir um amplo terraço, cuja
utilização será comum a to-
dos os moradores. A fachada
permanecerá fundamental-'
mente a mesma, alterando-
se apenas as cores (que deve-
rão harmonizar-se com a
paisagem) e adaptando-se
portas e janelas às novas
funções do edifício. Também
se manterá em funcionamen-
to a ponte de ferro que cru-
za o rio diante do conjunto,
introduzindo se apenas as
neescárias melhorias para
¦lermítir a sua utilização se-
gura per pedesires e veículos
modernos.

Controvérsia
O prêmio anual da Pro-

gressive Architecturc é con-
dido somente a projetos ain-
da não executados. Por essa
sua ausência de compromisso
com a indústria da constru-
cão — observa Goldberg — é
considerado, há mais de um
decênio, como um dos melho-
res aferidores dos rumos da
arquitetura norte-americana
ao longo desse período. Sem
mencionar, naturalmente, a
sua indiscutível função de
revelador de talentos.

No decorrer dos anos da
década de 60, o prêmio foi
concedido quase exclusiva-
mente a edificios de uso co-
letivo. Isto refletia — opina
Goldberg — a intensa con-
trovérsia dos arquitetos nor-
te-americanos em torno do
problema da residência pai'-
ticular. A premiação de gran-
des casas destinadas a milio-
nários — sugeriam muitos
arquitetos envolvidos pelo
clima de discussão política da

época — seria um estimulo a
algo que só com dificuldade
se enquadraria dentro das
necessidades básicas de nos-
so tempo.

A controvérsia parece
encerrada, mas — assinala
Goldberg — o toque sociali-
zante permanece nas tendên-
cias atuais. O novo é cons-
ciência de que são as pró-
prias limitações ambientais e
energéticas que agora reti-
ram a tônica do caro e do
monumental. Por que cons-
truir edifícios novos a qual-
quer preço, se tantas exigên-
cias podem ser satisfeitas
com a reabilitação inteligen-
te de muito daquilo que os
americanos construíram no
passado?

A resposta a essa per-
gunta não está apenas no
projeto dos vencedores, mas
também em todos os que re-
ceberam menção honrosa do
júri chefiado por John P.
Eberhard — presidente do
Instituto Americano de Pes-
quisa Arquitetônica — e do
qual faziam parte, entre ou-
tros, John Zeisel e Herb Gree.
ne, professores, respectiva-
mente, de Sociologia e Arqui- -
tetura nas Universidades de
Harvard e do Kentucky.

Uma das menções foi
atribuída a uma equipe de
arquitetos de Michigan, que
projetou um edifício de escri-
tórios onde a nota de desta-
que é um coletor de energia
solar com dezenas de metros
quadrados de superfície. Ou-
tra foi para um projeto vin-
do de Newburypoint, no Mas-
sachusetts, destinado à reabi-
lltação de um conjunto co-
mercial e residencial na área
central da cidade.

Na categoria planeja-
mento urbano, os dois pro-
jetos mais interessantes —
aos olhos do júri — foram de
autoria de equipes nova-ior-
quinas e destinados à reabi-
litação de áreas da cidade
que se deterioraram em con-
seqüência da grande fuga pa-
ra os novos subúrbios. Em
ambos, nota-se de um lado a

, preocupação de dar aos fu-
turos habitantes o máximo
de espaço, áreas verdes, pai-
sagem e prioridade ao pe-
destre sobre o veículo; e do
outro a preferência pelas so-
luções sóbrias e de baixo pre-
ço de realização.

CHARLES M. SCIIUU
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HORIZONTAIS — 1 — amigo sistema dc
adivinhação por meio de folhas de figueira,
nas quais se escreviam as perguntas de que se
desejava ter a resposta; 10 — gênero de
mamíferos marinhos parecidos com a foca,
encontrados no Pacifico e mares austrais; 11

reze; 12 —- a vida militar; 13 — palmeiras;
14 _ choça; choupana; 16 — deglutição da
saliva; 20 — símbolo do teenécio, elemento
metálico de número atômico 43; 21 — moldura
principal do capitei dórico; 22 — planeto te-
lescópico descoberto em 1851 por Gasparis; 25

símbolo do ouro; 26 — quantidade de coisa
corrente; 27 —- determinado por lei; 28 — in-
finitas; 30 — medida japonesa de extensão;
31 — conciliar; ligar; 32 — ilha da Espanha,
na costa da Galicla, a maior do grupo do mes-
mo nome.
VERTICAIS — 1 — enredo enganoso; conjun-
to de sofismas; 2 — cupim; 3 — inflamação
sobre a pele; 4 — prova judiciária, juizo de
Deus sem combate, em uso na Idade Média;
5 — a voz do gato; 6 — em partes Iguais; 7 —
tentação, desejo; impaciência; 8 — fúria; sa-
nha; 9 — qualquer objeto de latão, cobre ou
bronze; dinheiro; 15 — estimular; animar; 17

apoios morais ou intelectuais; 18 — afãs-
tamento do lugar em que alguém está; 19 —
nome vulgar de uma planta tóxica (pi.); 23 —
peça cilíndrica e oca de madeira que se intro-
duz no meio de um petardo quando este se
carrega; 24 — espécie de bananeira asiática;
29 — sétima nota -da escala (na nomenclatura
indiana); 30 — símbolo do radônio, também
chamado emanação do rádio, elemento gasoso
de número atômico 86. (Colaboração de S. T.
DA SILVA — Rio). Léxicos utilizados: Peq.
Brasileiro Ilustrado; Mec; Séguler e Casa-
novas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — «rapirecas; podallrlo; odaxismo; gerânio;

er; el: sonsice; uou; ih; nos; risola; inda; «upri;
aléía; stade; samara; orno.

VERTICAIS — apogeusias; rodeio; adar; paxás; ilinois;
lisinhos;. armos; cio; ao; crespido; eco; inapto; urdem;
laia; tus; nia; ram; ar.

COLABORAÇÕES
JOÃO DA SILVA - Rio — Devido a outros «fazerei ainda

não nos foi possível comparecer. Pedlmo» nossas
desculpas.

ODRAUDE — Rio — Agradecemos e remessa de novos

problemas, todos muito bem feitos e concatenados.
A canseira qut o confrade tem não é brincadeira,
razão pela qual vão os nossos sinceros agradecimentos.
Muita saúde e o nosso abraço.
Correspondência, colaborações • rsmtssa d» livros • r»-
»istu para: Rui <iaJ P»lm«lraj, 57, ap. 4 - Botsfono -
7.C-07.

ASTROLOGIA
Pref. Ernesto Fisdier - Horós

capo, grafologia e numeroloejis -
ÊSnhíça sou futuro píi» Influên-
cia aatrolócjica.

Ccraullas diárias c/horê mar-
cada.

R. Mário Pclela, 40, líl
225-83M Uraniciras.
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HORÓSCOPO

Signo solar vigente: Aquár'0-

(20 de ianeiro a 21 dc fevereiro).

Conforme cálculos baseados nas

Efemérides, dc Rafael, o Sol per-
corre nc:íe periodo, o signo de

Aquário.

STARRY

Planeta regente: Uneno.
Elemento: Ar — Fixo - Positivo.

Parte do corpo: Tomozclr* —

Sistema Circulatório.
Metal: Urano.
Cor: Azul elétrico.

HOJE

Ariesv
ft (Jl de marte •»
¥ 1» d» «bill)

LIBRA

(13 dft lalembra a
52 dft outubro)

Bom para execução dc seus proje- Cuidado ao volante. Visite amigos
tos pessoais. Possível oposição dc , divirta-se. Favorável ao romance.
seu sócio ou cóniuge.

TOURO ESCORPIÃO

V (JO dft abril «.
J0 d« ntftio)

m. tn ót outubro t
21 dft novembro)

Desentendimento no trabalho. Bom

para outras atividades. Melhoras de
saúde.

Oposição imprevista ou problema
dc saúde. Melhorias financeiras.

GÊMEOS
SAGITÁRIO

l?\ dt mtia ft
20 da junho)

(32 de nevemb/e 4
ál dft dezembro)

Os conselhos de amigos ajudarão
em seus problemas. Seja paciente.
Evite criticas.

CÂNCER

X^JfcJ • « d» julho)

Bom para tratar dc assuntos antl-

gos. Ouça conselhos dos amigos.

Cuidado com seus assuntos parti-
culares. Bom para o amor.

CAPRICÓRNIO

>Ç m d» datembre •
19 dt iinelrol

Evite ofondor pessoa íntima. As-

lunlos domésticos serão perturba-
dores.

LEÃO
AQUÁRIO

st (ti dft |ulhe •
32 di aaoitol

(J0 dft i«nti'<» a
IA d* fevereiro)

Dia propicio para atividades artis-
ticas. Felicidades no amor.

Cuidado ao viaiar. Bom para assun-

tos sociais. Divirta-se.

VIRGEM PEIXES

(33 dt aaoito a
22 dft jtltmbto)

C-xcelenle para pâr a casa em oi-
dem. Evite riscos financeiros.

(1* d* fftvftrftiro •
JO dt mir;o)

Prudência nos negócios. Risco de

perdas. Evite questões.
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NONNATO MASSON
INTERINO

170
TESTE DO PORCO, segundo

o horóscopo chinês;
NÚMERO DE CLUBES: o de

sempre;
JOGOS DO MEIO DA SE-

MANA: nenhum;
JOGOS DE SÁBADO: n? 9

(Atlético MG x Coritiba) e n9 10
(Fortaleza x Santa Cruz);

JOGOS DE DOMINGO: os de-
mais;

MOTIVO DOS JOGOS: Bolão,
Brasileirão e Paulistinha;
LOCAIS DOS JOGOS: Mineirão,
Àlbertão, Baiahão, Castelão, Goia-

não, Gauchão, Humbertão, Rio-
pretão e Barão;
LOCAL DE APURAÇÃO: DP.

O dono da posição, que en-
trou na maior fria deste mundo —
esteve em vilegiatura na Antár-
tida — voltará a se adentrar nes-
ta página com o Teste 171. De-
pois de ter ficado quase um mês
num navio a ver gelo — o queagora acha que teria visto nos
frigoríficos da Cibrazem, no Cais
do Porto, sem necessidade de ir
tão longe — está de cabeça fria
para dar as quentes da Loteria.
Da viagem, em companhia de ca-
sais argentinos que dariam para.

povoar todo um barrio porteno e
americanos do tempo da Guerra
da Secessão — todos de General
Lee, perdão, de calça — parece
que só gostou mesmo dos pin-
guins. Seu entusiasmo por eles é
contagiante. Só faltou trazer um.
A elegância, o donaire, o traje, o
aplomb do pingüim fascinaram-
no. Pensa seriamente em coloca-
lo ao lado da zebra. Deu pingüimaté que seria uma expressão boa
para a Esportiva, ou não?

Estamos saindo de campo.
Nosso uniforme já está guardadono saco de material. Deixamos o
lugar para o seu titular. Carlos
Eduardo Novais volta disposto a
tirar pingüim dos cartolas.

EMPATE.* CLUBE ______/ Tf rrn
|Palmeirat <SP)^M

IHCrêi
IBvanco

CLUBEl

(RS)

(GB)

' América (MG)

Fortaleza (CE)

Ceará (CE)

Coritiba (PR)

8l|Goiás (GO)

9 | [Santa Crui (PE)

10 ¦¦Cruzeiro (MG)

1 \ I HFerroviiria (SP)

12jHsaad (SP)
] 3 | Iponlé Preta (SP)

CRUZEIRO X SÃO PAUtO

local: Belo Horizonte, domingo

A equipe estrelada não gosta de jo-
gar em Belo Horizonte. Quando foi feita
a tabela do 3.° tempo do Campeonato
Nacional, a diretoria fez tudo o que lhe
foi possível para que os jogos do time
fossem todos realizados longe da Pam-
pulha. Atendia assim a uma reivindica-
cão dos jogadores. Ao que consta, eles
dão a vida por uma viagem de avião.
Estão torcendo para que já chegue quar-
ta-feira. É que o jogo do meio da sema-
na será em Porto Alegre e eles adoram
jogar em Porto Alegre. Principalmente
Dirceu Lopes. Lá, ele já fez os gols mais
bonitos da sua carreira. O São Paulo tem
cabeça, tronco e membros. Cabeça: Pe-
dro Rocha. Tronco: Valdir Perez, Fclan,
Paranhos, Arlindo, Nelson, Chicão, Terto,
Silva e Piau. Membros: Mirandinha. So-
zinho vale pelas pernas dos demais. E
nem quer saber se Zagalo está no está-
dio, observando. Deita e rola só por sa-
ber que o Sr. Vicente Mateus, presidente
do Coríntians, vera o vídeo-tape do jogo.
Em tempo: que Yustrich também verá. O
São Paulo tem, na Loteria, duas vitórias
contra uma do Cruzeiro e outra do em-
pate.

2 BOTAFOGO X GRÊMIO

Local: Maracanã, domingo

O crítico de futebol mais premiado
da televisão brasileira disse outro dia que
o Grêmio já não é o Grêmio. Natural-
mente, pensamos nós, é o Internacional.
Ou o Cruzeiro do Cemitério da Monta-
nha? Deu no rádio que o alvinegro-ce-
rúleo gaúcho foi sacudido por um doping
cujo epicentro localizou-se no atacante
argentino Oberti, chegando a atingir sete
pontos na escala Froner. Foi só um dos
jogadores, antes do treino da semana,
dizer que ia "bater uma bolinha" para a
expressão ser proibida de circular pelo
Estádio Olímpico. Agora, eles dizem "ba-

ler uma redondinha, um balãozinho de
couro, uma esférica". Bolinha, não. Nem
bola. O Botafogo, que perdeu de 2 a 1

para o Grêmio no Nacional de 72, é o
de sempre. Costuma ser derrotado em
casa e fora também. Já nos queimou a
língua. 'Dissemos ser ele a única alegria
do carioca e eis que contra o Santos aca-
bou sendo do paulista. Como poderá (ou
não?) ser do campinense, do gaúcho, do
cearense. E do goiano.

• TIRADENTES 
X PALMEIRAS

H_9 Local: Teresina, domingo

O Tira deu um pulo ao Rio para co-
nhecer o gigante do Maracanã. Deve ter
ouvido alguém cantar a musiquinha que
nenhum piauiense resiste. "O meu boi
morreu / O que será de mim / Manda
buscar outro, seu mano / Lá no Piauí".
E voltou correndo para os seus devidos
(pagos seria se tivesse ido para o Rio
Grande do Sul). Lá em Teresina o amare-
lão dá calor em qualquer equipe. O Pai-
meiras estava quase voltando a ser Pa-
lestra Itália, não saía do 0 a 0. Aí um
comentarista paulistano escreveu um co-
mentário esclarecedor num diário de São
Paulo. Dizia o seguinte: "Há 

que impreg-
nar os atacantes periquitos de essências
mágicas e de tal forma que eles readqui-
ram seu apetite, sua fome de gols". Foi
isso aí. Pelo sim, pelo não, o comentário
funcionou, os periquitos foram impreg-
nados de essências mágicas, readquiriram
seu apetite e comeram o América minei-
ro para começar. Aí botaram a mesa pa-
ra jantar ontem com o Coríntians e vocês

já sabem se estavam com apetite ou com
fastio. Será o primeiro jogo entre os dois.
Os jogadores do Palmeiras estão muito
felizes porque vão conhecer Teresina, a
Cidade Verde. Tão verde que parece até

que fica no Planeta Marte. E de São Paulo
até o Piauí não deixa de ser uma viagem
sideral. Como a daquele cara da Mitolo-

gia (como é mesmo o nome dele? ícaro,
não é?) que se lhe colou duas asas com
cera e saiu voando na direção do Sol. O

perigo para o Palmeiras, no caso, está em

que periquito tem asas.

4 BAHIA x VASCO

local: Salvador, domingo

O Bahia resolveu dizer não à infor-
mação. Como anda cheio de problemas
de renovação de contrato com seus jo-
gadores já não antecipa nem mesmo a
escalaçâo. O lateral-direito Luís Alberto
e o esquerdo, Romero, por exemplo, es-
tão fazendo a reivindicação de salários
acima do padrão fixado pela diretoria
como contenção à inflação. Já o Vas-
cão-84 (atenção, composição e revisão,
não é 74) andou fazendo um papelão e
só Vassouras sabe como atravessou a fa-
se de classificação. Os baianos prepa-
ram-lhe uma grande recepção. O jogão
será no Baianão, também conhecido co-
mo alçapão da Fonte Nova e desconhe-
cido, com razão, como Estádio Otávio
Mangabeira, seu nome desde a fundação.
O Vascão empatou cem o Timão e jogou
ontem contra o amarelão do Piauí. É um
time que, mesmo perdendo, não perde
a esperança de classificação. Bahia e Vas-
co empataram de 0 a 0 na última vez que
se encontraram. No Brasileirão.

CEARÁ X CORÍNTIANS
•tJr Local: Fortaleza, domingo

Ivonísio Mosca, presidente, vice,
secretário, tesoureiro, conselheiro, bene-
mérito, diretor de futebol, supervisor,
técnico, preparador-físico, massagista e
roupeiro do Ceará Sporting Clube (vocês
sabiam que o Ceará é Sporting?) não se
abala. Ceará 0x2 Tiradentes, no Ceará.
(Ivonísio Mosca: "Não foi vantagem. Jo-

gamos sem quatro titulares"). Ceará 1
x 4 América-MG. (IM: 

"O 
juiz nos rou-

bou"). Ceará 1 x 2 Bahia. (IM: 
"Falta de

sorte"). Ceará 2x4 Coritiba. (IM: 
"Fal-

tou pontaria aos nossos atacantes").
Para o jogo de ontem contra o In-
ternacional treinaram tiro ao alvo. Che-

garam à conclusão de que treinar tiro
a gol não resolve. O Coríntians está ga-
nhando o Ceará de 2 a 0. Assim: 1 a 0
dentro e 1 a 0 fora da Loteria. Yustrich
continua fiel à torcida do Coríntians. Se
o time joga mal, perde ou empata, a
Fiel não chora sozinha. O técnico se en-
costa no alambrado e chora também.
Soluça de causar dó. E vai continuar no
timão do time até 30 de abril. Se for
despedido antes terá de receber, por
contrato, uma fábula em dinheiro, vil
metal cuja cor o Corínlians já nem sabe
qual seja.

["• SANTOS 
X GUARANI

LP Local: Pacaembu, domingo

Um jornal aqui do Rio deu a notí-
cia-, no jogo Santos x Botafogo "Pele co-
meu a bola". A notícia foi realmente
sensacional. E' o caso de se aplaudir de
pé os repórteres do jornal, os únicos que
viram o. crioulo cometer tal ato de
bolafagia e logo no Maracanã, que tan-
ta glória já lhe deu. Só não se ficou sa-
bendo se Pele passou mal nem se foi
levado para o hospital. Naturalmente,
Pele devia estar com muita fome quan-
do comeu a bola. Mas, mesmo não exis-
tindo carne nos açougues, bem que ele
poderia ter comido outra coisa de mais
fácil digestão. Considerando a atuação

que teve contra o Fortaleza, depois do

jogo no Maracanã, suspeita-se que Pele
não foi operado. Que está com a bola
no corpo. O Guarani é freguês de ca-
derno do Santos. Deve-lhe umas cinco
derrotas e uns dois empates. Semana
passada as redações dos jornais foram
sensibilizadas com demonstrações de pe-
sar diante da notícia da morte de Wash-
ington. Todos julgaram tratar-se do "no-

vo Pele" do Guarani. Só depois ficou
tudo esclarecido. Tratava-se de George
Washington.

GOIÁS 

X VITÓRIA
Local: Goiânia, domingo

O Goiás perdeu outro dia para o
Grêmio. E aconteceu exatamente o que
já, tinha sido previsto pelo Carlos Eduar-
do Novais do Teste 165: "quando termi-
nou o jogo o presidente Melchior Duarte

disse que o Goiás foi derrotado pelo
gramado. O técnico achou que foi der-
rotado pelas chuvas. E o preparador-físi-
co acredita que foi derrotado pelo juiz".
O impressionante do vaticínio foi que
ele acertou até na chuva, pois choveu
a bilhas. O Vitória não enfrenta apenas
problemas de contusão. Enfrenta-os
também de falta de sorte e de falta de
goleiro. Ontem, passou maus momçntos
em Belo Horizonte, no meio da semana
vai enfrentar sabem quem? o Santos, e
a seguir o Goiás também fora de casa.
Quanto ao goleiro, sua diretoria está
preocupada com a falta de um bom, es-
tando decidida a fazer Carlos Castilho
exercer a sua verdadeira profissão. Acha
que ele ainda será mais útil ao time co-
mo guarda-vala de que como manager.

H INTERNACIONAL X AMÉRICA
Local: Porto Alegre, domingo

Esta será a segunda vez que se de-
frontam pelo Campeonato Nacional de
73. Na primeira, também às margens do
Guaiba, contentaram a negros e baia-
nos. Cada time marcou um gol e depois
os jogadores trocaram de camisa. Na
partida seguinte os do Internacional jo-
garam pelo América MG e os do Améri-
ca obviamente pelo Internacional. A tro-

POSSIBILIDADES

Cruzeiro São Paulo
40% 20% 40%

Botafogo Grêmio
45% 25% 30%

Tiradentes Palmeiras
35% 20% 45%

Bahia Vasco
30% 40% 30%

Ceará Coríntians
40% 30% 40%

Santos Guarani
50% 25% 25%

Goiás Vitória
40% 30% 30%

tntern. América MG
30% 40% 30%

Atlét. MG Coritiba
35% 30% 35%

10 Fortaleza Santa Cruz
30% 40% 30%

11 São Bento Ferroviária
35% 35% 30%

12 XV Nov. Botafogo SP
30% 40% 30%

13 América SP Saad
50% 20% 30%

Coríntians

Santos (SP)

Tiradentes (PI)

Atlético (MG)

Guarani (SP)

Internacional (RS)

Bahia (BA)

Botafogo (GB)

São Paulo (SP)

Vitória (BA)

XV de Nov. (SP)

Marília (SP)

Comercial (SP)

ca de camisa foi a forma que os jogado-
res brasileiros encontraram para mostrar

publicamente que acham muito feia a do
seu clube. Como é tempo de bicicleta, o
zagueiro Figueiroa deu para dá-la den-
tro da sua área. Acontece que já está
marcando gol contra. De bicicleta. Bici-
clet'ai, Figueroa! O América MG depois
de atravessar 17 partidas sem perder de-
cidiu fazer tudo para perder 17. Só, já
faltam 15. Anteontem perdeu a segun-
da da série. O técnico Barbatana desde

que substituiu Orlando Fantoni vem de-
clarando que não pretende fazer qual-
quer alteração tática ou técnica no time.
Vai daí, a diretoria já lhe perguntou o

que, afinal de contas, pretende fazer.
Ele prometeu dar a resposta quarta-fei-
ra depois do jogo contra o Coríntians.
Vale a pena esperar e só prognosticar na

quinta.

RESULTADOS

TESTE 169

Palmeiras 0x0 Coríntians
Grêmio 1x0 Santos
Vasco 2x0 Tiradentes
América MG 1x2 Atlético MG
Fortaleza 1x2 Guarani
Ceará lxl Internacional
Coritiba lxl Bahia
Goiás 2x0 Botafogo
Santa Ciuz 0x2 São Paulo
Cruzeiro 6x1 Vitória
Ferroviária 1x0 XV de Novembro
Saad 1x0 Marília
Pente Preta 0x0 Comercial

11 SÃO BENTO X FERROVIÁRIA
local: Sorocaba, domingo

9 ATLÉTICO MG X CORITIBA

local: B. Horizonte, sábado

Se Campos não jogar quinta-feira
contra o Vasco, ao que tudo indica jo-
gará sábado contra o Coritiba. Seria da
maior valia para o Vasco dar logo a Dé
tudo o que ele pede para renovar o
contrato, com o campo de São Januá-
rio de quebra, só para ver em campo se
Campos está dopado. Dé, pelo que de-
monstrou, entende de doping como nin-

guém. Os médicos ainda hoje discutem
se Campos estava ou não estava dopado
no jogo contra o Vasco. Mas Dé não ti-
tubeou. Assim que surgiu a suspeita de
doping foi logo dizendo que, de fato,
"o 

que ele bufava não era normal". No
Coritiba, a única novidade é a nostalgia
dos jogadores pelas galinhas de cabi-
dela que o técnico Tim fazia de dar água
na boca da quituteira famosa do Buraco
da Otília, no Recife. No tempo de Tim,
os coxas se preocupavam mais com as
coxinhas de galinha do que com a bola.
Lp^nzoninho só lhes dá lasanha. Segundo
a Sport Press Atlético MG x Coritiba tem
sabor de revanche. Pelo Torneio do Povo
de 73, os paranaenses venceram os mi-
neiros por 2 a 1 em Belo Horizonte.

O São Bento é o azulão da Man-
chester Paulista. Tem muitos devotos. Se-
gundo A Gazeta Esportiva "a sua dupla
de treineiros, Gibe-Mickey, é muito com-

petente". Sua estrela é Bozó, o ponta-es-
querda, excelente jogador de dados e
de pòquer. Como o time não andava
bem, o goleiro Luís Antônio pediu uma li-
cença de 70 dias, sendo atendido imedia-
tamente pela ex-diretoria. A atual vas-
culha toda Sorocaba à sua procura. O Fer-
roviária está reivindicando um jogo com
o Flamengo. Considera-se desprestigiada.
Com ela ali em Araraquara, o Flamengo
foi buscar a Ferroviária da Iugoslávia pa-
ra jogar e não satisfeito ainda jogou com
a Ferroviária do Espírito Santo. No mais,
os seus dirigentes estão muito preocupa-
dos em diminuir as despesas do clube e
o número de jogadores. Talvez os reduza
a cinco. São Bento e Ferroviária estão em-

patados em vitórias. Uma para cada um.

12 XV NOV. X BOTAFOGO SP

local: Piracicaba, domingo

IO FORTALEZA X SANTA CRUZ

local: Fortaleza, sábado

Diz a Sport Press que o Fortaleza
"está abalado como um leão ferido" e

que está com tanta vontade de conse-

guir a reabilitação "que será capaz de

tudo sábado no Castelão". O técniraMo-

zart Gomes avisa que o time "está se-

dento de vitória". E a gente aqui pen-
sando que estivesse sedento por água.

Ah, o Fortaleza avisa também que os seus

cobras voltarão à equipe. O que não

deve atemorizar os pernambucanos, que
costumam chamar suas equipes de co-

bra coral. O preparador físico do Santa
esteve sai-não-sai do time. Ia assinar con-
trato com o Náutico, que lhe pagaria
uns dois mil cruzeiros a mais. Houve
apelos dos jogadores e assédio dos diri-

gentes. Estes prometeram dar-lhe, em
contrapartida, uns três cruzeiros a mais
do que o Náutico. O Edinho então, pro-
vando o seu amor ao Santa, decidiu
atender ao apelos dos jogadores. Mas
esclareceu, bastante emocionado, quase
chorando no ombro de um diretor, que
"dinheiro não é tudo na vida". O encon-
contro mais recente entre Fortaleza e
Senta Cruz ocorreu no ex-Presidente Var-

gas a 14 de agosto de 1968. Ninguém
se lembra mais do resultado.

Um ex-dirigente do XV tirou o ex e
voltou a dirigi-lo, o ítalo Ripoli. Foi logo
anunciando que pretende primeiro fazer
do XV um clube e segundo um time. Para
disputar o Paulistinha, que é o Campeo-
nato de Acesso à Divisão Principal, que
dá direito aos times do interior de perder

para o Santos, São Paulo, Portuguesa, Co-

ríntians, Palmeiras, o XV teve de disputar

o Campeonato da Várzea. Para os não ini-

ciados: esse é o Campeonato Paulista de

Peladas. O Botafogo (SP), de Ribeirão Pre-

to, é um clube de exceção. É o único no

Brasil cujos diretores não se queixam de

déficit mas cie superávit. Está bem colo-

cado no Paulistinha, graças ao excelente

atacante Maritaca. Seu técnico Tiri é muito

cotado no interior paulista. O Botafogo é

a chamada equipe panterina. Só tem pan-
teras, as feras do Tiri. Está ganhando o

XV de 2 a 0. Deu de um num jogo e no

seguinte. O jogo será no Barão da Serra

Negra.

13•^ AMÉRICA (SP) X SAAD

local: S. J. do R. Preto, domingo

Se está certo um jornal paulista aqui

em cima da mesa, as vitórias do América

(SP) dependem muito da torcida. "Ela é o

1 2.° jogador do time", diz a folha paulis-
ta. Deve ser também o único time que

joga tom 12. Já a Sport Press informa que
está praticamente classificado para perder
no Pacaembu e no Morumbi, já que pou-
co perdeu no Paulistinha. 

"É um time bem

armado", ressalta. No que falou certo. Faz

pouco tempo alguns dos seus jogadores
foram atuados por porte ilegal de armas.

O seu ponta-esquerda é Paraná e tam-

bém, por coincidência, como o outro já
chutou uma bandeira de córner ao cobrar

o dito. O grande sonho do Saad não é ser

um grande time de futebol mas, segundo

ainda a imprensa paulista, um dos gran-
des clubes sociais de São Paulo. Está au-

mentando a capacidade do seu estádio, o

Laurão, que é para, exatamente, 14 650

espectadores a fim de que nele caibam 50

mil comensais. O América perde sempre
de 1 a 0 para o Saad. Mesmo em casa.
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