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Heath não renuncia e Síria rejeita
proposta de
tenta íormar coalizão pa:
mzisraelense

Num gesto sem precedentes
nos últimos 50 anos, o PrimeiroMinistro britânico Edward Heath,
embora derrotado pelo trabalhista
Harold Wilson, decidiu não rermnciar em favor do Partido vitorioso e tentará formar um novo
Governo de coalizão com o Partido Liberal e grupos conservadores
da Irlanda do Norte.
Os
resultados
ainda
não
eram definitivos quando Heath
se dirigiu ao Palácio de Buckingham para apresentar à Rainha
Elizabeth um quadro da situação,
embora já não houvesse dúvida
quanto à vitória trabalhista. Edward Heath argumenta que o eleitorado rejeitou um Governo trabalhista ao dar a maioria de votos a conservadores e liberais.

Momentos antes, Wilson emitiu um comunicado reclamando
seu direito de assumir a Chefia do
Governo e tentar organizar um
Gabinete, já que seu Partido obtivera maioria relativa: 301 cadeiras, contra 296 dos conservadores.
14 dos liberais c 24 dos outros grupos.
A Harold Wilson cabe agora
esperar para derrubar Heath mediante um voso de desconfiança
no Parlamento — o que resultará
na convocação de novas eleições
gerais. O líder trabalhista teria
as mesmas dificuldades de Edward Heath na formação de um
gabinete, diante da tradicional
•política dos liberais de não apoiar
nenhum d os grandes partidos.
(Página 8 e editorial página !))

O Presidente da Síria, Hafez
Al Assad, recusou propostas israelcnses sobre a separação de
forças da região das colinas de
Golan, que lhe foram
levadas
ontem pelo Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, e apresentou
algumas
contrapropostas, segundo informaram fontes oficiais de Damasco.
Kissinger viajou de manhã,
do Cairo para Telav v, conferenciou com os dirigentes israelenses e partiu para Damasco
levando propostas para a separação de tropas. Mostrou oümismo quanto ao êxito de sua missão, especialmente depois do
anúncio de que a Cruz Vermelha tinha começado a visitar
os prisioneiros de guerra israelenses na Síria. (Página 11)
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A vitória fes Wilson sorrir, mesmo sem a maioria trabalhista

ACHADOS E
PERDIDOS
—
ATENÇÃO
Uma
cachorrinha
"Juju",
chamada
pequenina,
com cerca de -40 cm, cor marrom clarJnha, raça penker, com
*jm
orelhinhas
compridas
o
olhar
vivo
e maroto
(parics
"Bambi"),
©
perdeu-se... Eta
deve estar tão triste e saudosa
como nós. Ajude-nos a enconiítí-ia. Saberemos gratificar, lei.
¦255-2230.
DOCUMENTOS perdidos - Perderam-se diplomas de ginásio
e contador, em nome de José
Alberto Macedo Vinagre. Quem
os
encontrou
favor
telefonar
para 225-3680 Ivany.
GRATIFICA-SE - Muito bom a
quem devolver os livros e documeníos comerciais pertenesntes à Firma D. Cohen Armarinho, estabelecida
Rua da
na
Alfândega n° 174 — Sobrado,
levados,
em
dois
embrulhos,
de cima do balcão por engano,
no dia 22 fevereiro 1974. Procurar no endereço acima diáriamente, no horário comercial.
PERDEU-SE
interior de um
no
táxi, chofer
iaponês em transito do Catete para Cosme Vclho dia
1/3
um (1) rolo cc
papel amarelo, Üsta de enderecos - Gratifica-se na devolu«o. Tefs. 222-03=6 - 232-7303
222-0115. Sr. Dias.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS
AGENCIA
STÃi
MONICA
Otc-cco a 1 r a m . selecionadas
co/Jnheira,
babá, cop. governantü, motorista c/ doe. e ref.
Tel. 232-5486.
ARRUMADEIRA - Precisa-se boi
aparência
assolada,
sela
que
referência
•
que tenha
que
durma fora. Idad» entre 25 a
40
anos.
Tratar
tel.
pelo
267-4589.
ARRUMADEIRA - Precisa-se para casa família de ai to trato
que durma no emprego, com
referência de 2 anos. Ordenado
CrS 300,00. Tratar R. Sabóia lima, 48 — Tiiuca — perto da
Pca. Saens Pena.
_
AGENCIA
SEÍMAR
Oferece
ccz. cop^-arrum. babá p/ todo
serviço é diarista- c/ doe. e ref.
R. Cateis, 310 - S/ 511 - T.
285-3627.
A COZINHEIRA - Todo serviço
folga
semanal.
350,00.
Reta,
does. Lopes Quintas, 390/301.
Bot.
266-6431.
_
AÇÃO MISSIONÁRIA
DO BEM
Além de empregadas
domei
ticas e babás oferece enfermeiras e acompanhantes para pessoas idosas • enfermas — Tel
255-3688 e 256-9526,
ARRUMADEIRA - Precisa-se arrumadeira que passe roupa. OrExige-se
denado
CrS
300,00.
referências. Rua Oliveira Rocha
n? 57 ap. 401 — Jardim Botanico, Telef. 266-310J.
ARRUMADEIRA — Procura-se pa"
ra casal estrangeiro sem filhos,
com carteira e com referências,
que dorme no serviço. Rua Calo
Melo Franco, ló7 — 1elerone:
246-2113.
- Todo
BABA' E EMPREGADA
serviço. Boa cor. ambas c' ref.
R.
234-A.
André
Cavalcanti,
Sta. Teresa, esq. Alm. Alexandrino.
BABA' - Familia dl llto trata
mento precisa de babá educa*
*
da, carinhosa,
responsável
de boa aparência
doía
para
meninos, estando, um em idade escolar. Solteira • sem filhos.
e
Exige-se
documentos
referências
1
de no
mínimo
ano na mesma casa. Salário e
folgas a combinar. Tratar do*
mingo entre 14 • 22h à Rua
Cupertino Durão, 127 cobertu*
ra 011 — leblon.
BABA' - Preciso competente e
responsável. Peço refer. 1 ano
Pago muito bem. Av. Copaca.
bim, 1335/104.
BABA' - Cr$ 500,00. P.ra crianetnha de 5 meses. Idade 25/
3S anos- Trazer referência de
1 ano, carteira profíssicrul. R.
Conrado Nlcmevet n? 12 apt9
5QJ- CcpacaijinoFinal da
R. e» ~m >-¦-..

Mediei pede o apoio de Mn aponta
sete culpados
congressistas a Geisel de Waíergate
O Presidente Garrastazu Mcdici declarou ontem, na mensaenviada ao Congresso, que
gem
"conto
que o apoio a mim dispensado continue a ser deferido ao
meu ilustre sucessor, General Ernesto Geisel, a fim de que o novo
Chefe do Poder Executivo encontre, na representação popular, o
concurso para levar a termo a
grande obra administrativa, econômica, social e nolítica que, pelos
seus predicados, intelectuais e cívicos. está fadado a realizar como
Presidente do quarto Governo da
Revolução."
A mensagem do Presidente da
República ao Congresso Nacional,
com 154 páginas, representa um
verdadeiro balanço do período go-

vcrnamental que está por se encerrar, mas dá maior ênfase ás
realizações do último ano.
O Chefe do Governo destaca
o êxito da luta contra a inflação, o
aumento da capacidade de poupança do povo brasileiro, os diversos programas de assistência aos
trabalhadores urbanos e rurais e
afirma que a escassez de mão-deobra da atualidade é um indício
da valorização crescente do operariado nacional.
Quanto ao programa da habitação, disse o Presidente que "a
produção de 2 milhões de casas somente será possível se o trabalho
comum nos três níveis de Governo assumir nova dimensão." "(Páginas 3. 4, 12 e Editorial página (i)

;&umm;^ -.^^

O G r a n d e Júri Federal
acusou formalmente John Mitchell, H. R. Haldeman, John Erlichman e mais quatro ex-assessores de Nixon de "tentar obstrair a investigação do caso
Waíergate". Os acusados poderão ser condenados à pena máxima de cinco anos de prisão e
multas que variam de 2 mil a
10 mil dólares (CrS 13 mil a 65
mil).
Em Nova Iorque, o Juiz Lee
Gagliardi adiou o julgamento,
iniciado ontem, de John Mit-hell e Maurice Stans, acusados
Ir tentar impedir o andamento
!o processo contra o escroque
Robert Vcsco, em troca de doação de 200 mil dólares iCrS 1
milhão 300 mil) para a reeleição
do Presidente Nixon, (Página 8)
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Volta às aulas
para muitos é
ta incerta

Funcionalismo
carioca tem
aumento de20°/o

Embora o ano letivo já tenha
sido oficialmente aberto, a Secrelaria de Educação ainda não pode
garantir que todos os estudantes
começarão as aulas nas datas
marcadas (dia 4 para o primeiro
grau e dia 11 para o segundo),
pois existem problemas de lotação de professores e de redistribuição de cerca de 16 mil alunos
matriculados
nas
escolas
em
obras.
A remoção dos alunos para
as salas alugadas a colégios particulares depende do levantamento
das escolas oficiais total ou pareialmente interditadas para obras,
que até agora não foi concluído.
O Departamento de Ensino de Primeiro Grau espera distribuir 8 mil
professores pelas escolas estaduais até o dia 11. (Página 5)

O funcionalismo estadual receberá a partir deste mês um aumento de 20% em seus vencimentos, segundo decreto assinado ontem pelo Governador Chagas Freitas. O reajustamento dos salários
dos servidores de autarquias ficará condicionado às disponibilidades financeiras de cada uma delas
e não poderá exceder o percentual
fixado para o funcionalismo.
Na cerimônia de instalação
do novo ano parlamentar, o Deputado Rubem Dourado analisou
ontem o Plano de Obras do Governo carioca e destacou as etapas
previstas para serem realizadas
este ano, entre as quais a construção de mais 50 mil unidades
habitacionais, do Porto de Santa
Cruz, elevados e outras obras viárias e de saneamento. (Pág. 4)

Civis armados com submetralhadoras guardam uma rim de Córdoba ajudando os policiais

Salgueiro vai
desfilar hoje
como campeã

Iraque leva
arroz em
troca de óleo

Córdoba marca eleições
buscando superai' crise

Parus enchee deixa 6
mil sem casa

Proclamada na tarde de ontem
como a campeã do desfile carnavalesco de lí)74 na Avenida Antônio Carlos, a Escola de Samba Acadêmicos do
Salgueiro iniciou logo em seguida as
comemorações, que se estenderam durance a noite, no Clube Maxwell, e
prosseguirão hoje com o Desfile da
Vitória, ás 21 horas, na Avenida Rio
Branco.
Com um total de 94 pontos nos
10 quesitos. Salgueiro ficou apenas
um ponto à frente da segunda colocada, a Portela, eme empatou com a
Império Serrano mas teve a sua ciassificação para o vice-campeonaco d'cidida pelo quesito Bateria. A Estação
Primeira da Mangueira ficou com o'<l.°
lugar i91 pontosi e Mocidade Indcpendente em 5.° (90 pontos). (Pág. 141

O Brasil acaba de vender 20 mil
toneladas de arroz para o Iraque, como parte dos negócios relativos à
compra de petróleo daquele país pela
Petrobrás. A operação foi negociada
da Governo a Governo, já que o arroz
era propriedade da Carteira de Comércio Exterior íCaeexi do Banco do
Brasil.
Uma delegação da Liga dos Estados Árabes deverá vir ao Brasil em
abril, especialmente para participar,
entre os dias 16 e 19. do I Fórum de
Debates sobre as Relações Econômicas
entre o Brasil e o Mundo Árabe. O
objetivo do encontro é discutir as
oportunidades de investimentos dos
países árabes produtores de petróleo
no mercado brasileiro, i Página 17)

Com praticamente dois Governadores — não houve impedimento legal, renúncia ou abandono de função de Obregon Cano para que uma nova autoridade pudesse ser empossada — a
Província de Córdoba terá eleições a 1" de setembro, como solução constitucional para a crise
provocada pela sublevação da polícia local, que prendeu durante 48
horas o Governador e o Vice-Governador legalmente eleitos.
O anúncio foi feito pelo Governador interino, Mario Dante
Agodino. da direita, empossado
na quinta-feira, embora, de açordo com a Constituição, o cargo

Boca do Acre, cidade à margem cio rio Purus, no Amazonas,
está praticamente inundada por
enchentes que levaram os 6 mil
habitantes da área urbana a
procurarem refúgio em fazendas
localizadas em lugares mais elevados.
Em Marabá, no Pará, as
águas do Tocantins c do Itacaiúnas inundaram mais de 150 casas do Bairro do Varjão. na parte mais baixa da cidade. Em
Alagoas, membros da Comissão
de Defesa Civil deslocaram-se
para região de Minador do Neg:'áo, a 175 quilômetros de Maxr<i prestz OULUJiWO
timas das enchentes provocadas pelo rio Traipu. (Página 13)

BABA' — Preciso c/ referencias,
O.l crianças de 2 anor, e idade
escolar. Paçio bem. Acims 30
anos. Rua Redeníor, 271 casa.
Ipanema.
'
COZINHEIRA - cõiinhe nTuTi";
bem trivial variado. Referenciai
minimss de 1 ano e decumentos. Paçia-se bem. Tratar p.rtç
manhã. Rua Prudente de Mcracs, n? 329 ap:° 102 - IpaneCOZINHEIRA
Rua
Rcpubica
do Peru. 360/801. Dccumenlos,
referências. Paga-ie bem.

I COZINHEIRA
(ino
Triv,al
sabendo ler. Dormir no empre350,00 maij
INPS.
Praia
go.
Bo! afogo, 132,1102.

COZINHEIRA
E
COPEIRA
Precisa-se
com
documenios
c
referências. Tratar com Da. Dei.
si, tel: 267-93B4.

—
CASAL
Precisít-sc.
senhora
e fogão
pira cozinfvr forno
e senhor porá chofer e limpeza
iardim. S a I á r i o CrS 1.003X0.
Tralar: Av.
Rifcréncia 3 ano:
Edson
Telcf.
Passos, 3132

COZINHEIRA - Precisa-se para
CtSbl sem filhos uma bc
ccz^nheira
de
ferno
fogão
que
também lava sem uoss-r e dorii,e nj emprego, Paqa-i.; òt.mo
salário.
Exiqe-se
reíerêncijs.
Tel. 237-Q189.
COZINHEIRA.
Cas"ai
precisa-so
ferno/fogão. 350.CO Inicial. R.
fxiipc
Oivcn,
AS apl.
502.
T. 237-7061. Posio 2. Ccpac.

•
í
!
¦
j

^-«Çiç^
CO PE I R A-ARRUMÀDEIRA
Precisa-se casa tratamento, refciòncirfs 1 eno — Av. Ataulfo
de Paiva, 1145-301 - 350,00.

COZINHAR E LAVAR. Forno c I COZINHEIRA
todo
Faiondo
f.:çtào. Referenciai I ano. Oti-! serviço casa 2
pessoas. P.iga-se
mo ordenado. Hilário de Goubem. Vise. Pirajá., 555 rui 302.
vc-ia_18__apt. 802.
Hoie
ou
dia
tol.
224-7667
semana.
COZINHEIRA - Procisa-se do Irlvial simples que lave e passe COZINHEIRA
Para" eissl e toalguma roupa - Pedem-se refedo serviço que crzinhe tr:vial
r<mcias e carteira. Ordenado Cr>
fino.
E x i t) c- s * referencias.
3CO.G0.
Traiar depois
das
10
Cr$ 350,00
R. Fjr ri. 63 ap.
horas a Rua Gustavo Sampaio
403 - Bot-.focio.
COZINHEIRA
Preciso
forno
Familia prscisj
COZINHEIRA
fogão,
c/
mu ti o
com poente,
boa cozinheira — Trivial fino
documentas, referências,
nòlil
aprn<«. ti t ,}!*.-p
Oro. 3C0.O0 começar. Traiar
r.em
COrtdiçÕe*,
Cristina.
Looos Quintas, 675.
Domingos ferreira. 197/601.

3il'. '.|í:';,J?02_le;TLi!-

pertencesse ao primeiro Vice-Presidente do Senado, Erico Tejadas,
da esquerda, cujo paradeiro é desconhecido. Depois de libertado.
Obregon Cano entrevistou-se, na
Polícia Federal, com Agodino.
Grupos civis armados atiraram contra a Chefatura da Policia provincial, que respondeu com
rajadas de metralhadora, na noite
de ontem. Em Buenos Aires, pelo
menos 50 jovens foram detidos c
outros ficaram feridos, durante
tiroteios c conflitos entre a policia e manifestantes que pretendiam realizar uma concentração
diante do Congresso. (Página 2)

COZINHEIRA Prc.isa-sc
c/1 COPEIRA-ARP.UMADEIRA - Precisa-se para cosa de tratamento,
referencias
Praia
do
boa;
à
166
1.701
qus seja competente. Tr.itar a
Flamengo.
aot?
Avenida Vieira Souto, 690 apCrS 4C0.00 - Dorme no empreto. 101. Tel. 247-0969.
CJO.
- PrccisE.se com COZINHAR e ARRUMAR - D:"r
COZINHEIRA
P»9***e| m'r emp ego, exigç-s? r,.f;:'e:nráiicj
e rf'p-íncias.
146' apl.
bsm. Rua Toneleros.
cí3.-. Kua Loprs Quinlet, 2'.f.'
'.K)\
302 - Ccpacvjan,!.
A. Jcrdim Bctanico. Fciga
tedes domino;;.
- Pre:;,í-se cz
COZINHEIRA
trivial s •„foiga COZINHEIRA - Par
nheira.
Dcrrmr > emprego
roupa
e passar
-5 15 d -;. Trazer c'rcjmc;'*c:.
pies
perleito
no
n.
d-.me
empreqo. Refe-ência.
Rua 0;:n:.-:
6
Cr$ 250,00
Fnitár'-, Prçxis
16:1 '01.
Av.
61. J;.-.-.'m Gu .
;!„>,, ,-h «einebar . I.ha do Ge. ern:d;r.
| Jardim ele- Alá. Tel. 267 8733.

ACOMPANHANTE
I DOMESTICA
Para todo serviço senhor.;
j
idosa, menos cozinhar. Robusta,
( Saudável. Sabendo ler. C/ documentos. Dorme emprsgo. Si230/705.
Das
aucra C;mpos,
10 às 13 horaii.

I
j
j
i
!

DOMESTICA
EMPREGADA
Preciso p/trivial, durma empreSaida
e orgo c/referrnoris.
denado combinar, ft. Voiuníóri:s da Páir.a 248,302. Bolafogo.
Todo
wrviço
EMPREGADA P/ casal c/ 1 \ EMPREGADA
cr.arsças. Trivia. variado. Dcrme j p- c3sal 1 fillio c/ rei. Sal. 300
- P.ira dormir — Bulhões d«
eiM. CrS 300. Rnf.MÍncí-is. T»t.
265 5932 - Largo do Machaco.
I Carvalho, 599,701. Coracòbsní.

C-TMESTICÃ - lodo serviço CrS
j
R::ic- j
sábado.
i 350,00. Foiga
r.iK i.í. Buíhoãs Carvalho, 374
j
50i. Copa.^^-OTS-O^
\
!
I
1

Arrumar
EMPREGADA
e
sjudir na ecrinh-?, dorme tm«
Peco refePago
bem.
prego.
réncias- R. Carolina Santos, 2í)V
ap. C 02 Me_-r.

JORNAL J>

Tempo: bem, t/nebulosidade. Possível instabllidade ao entardecer, nas Zonas Norte e Rural. Temperatura: em ligeira rleveçío. Máx.: 33.4 (Bangu). Min.: 19.6 (Alto da
Boa Vista). (Detalhes no
Caderno de Classificados)
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S. A. JORNAL 00 BRASIL, Av.
Brasil, 500 CZC-08) Tel. Rede
Inlcrna: 264-4422 — End. Telegráfico: JORBRASIL — Telex
números
601, 674 e 678.
Sucursais: São Paulo — Av.
São Luís, 170, loja 7. Tel.:
257-0811.
Brasília — Setor
Comercial
Sul — S.C.S. —
Quadra 1, Bloco 1. Ed. Centrai, 6." and., gr. 602-7 Tels.:
24-0150, 24-8333 • 24-5863.
— Av. AfonB. Horizonte
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
718-5509.
«
Administração
Tel.: 722-2510. Porto Aleare — Av. Borges de Medeiros, 915, 4.° andar. Tel.:
—
4-7566.
Salvador
Rua
Chile,
22
1 602.
s/
Telefone 3-3161.
Recife — Rua
Sele de Selembro, 42, 8.°
andar, Telefone 22-5793.
Correspondentes: Manaus,
Belém, São
Luís, Teresina,
Fortaleza, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curitiba, Florianópolis,
Goiânia, Buenos Aires, Wash.
ington, Nova
Iorque, Paris,
londres,
Roma
e
Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA Guanabara • Estado do Rio:
Dias úteis
CrS
1,20
Domingos
1,80
Cr$
Sío Paulo • Minas Gerais:
Dias úteis
1,50
Cr$
Domingos
CrS
2,00
ES, SC, PR, RS, GO, DF, Al,
SE, BA, RN, MT, PB • PE:
Dias úleis
CrS 1,50
Cr$
2,50
Domingos

CE:
CrS
Dias úteis
2,00
Domingos
2,50
CrS
MA, AM, PA, AC, PI • Territórios:
CrS
2,50
Dias úleis
Cr$
3,00
Domingos
ASSINATURAS - Via terrestre em todo o território na.
cional:
Cr$
Semestre
180,00
90,00
Trimestre
Cr$
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
400,00
Semestre
Cr$
Trimestre
Cr$
200,00
Domiciliar — Somente no Estado da Guanabara:
200,00
Scmeslre
Cr$
Trimestre
Cr$
100,00
EXTERIOR (via aérea): América Central, América do Norle, Portugal • Espanha:
3 meses
113.00
USS
6 meses
USS
225.00
América do Sul:
3 meses
USS
50.00
6 meses
100.00
USS

ACHADOS E
PERDIDOS
Uma cachorrinha
ATENÇÃO —"Juju",
chamada
pequenina,
com cerc3 de 40 cm, cor marrom clarinha, raça penker, cem
orclliínhas
compridas
e
um
olhar vivo e maroto (parece
o "Bambi"), perdeu-se. . . Ela
deve estar tão triste e saudosa
como nós. Ajude-nos a enconrrá-la. Saberemos gratificar. Tel.
255-2230:
DOCUMENTOS perdidos - Parderanvs» diplomas de ginásio
• contador, em nome de José
Alberto Macedo Vinagre. Quem
os encontrou favor telefonar
para 225-3680 Ivanv.
GRATIFICA-SE - Multo bem a
quem devolver os livros e docomentos comerciais
'lês à Firma D. CohenperlencsnArmaririho, estabelecida na Rua da
Alfândega n9 174 — Sobrado,
levados, cm dois embrulhos,
de cima do balcão por engano,
no dia 22 fevereiro 1974. Procurar no endereço acima diáriamente, no horário comercial.
PERDEU-SE no interor de um
táxi, chofer japonês em transito do Catete para Cosmo Velho dia J/3 um (1) rolo de
papel amarelo, lista de endereços — Grafifica-se na devclu*
Cão. Tels. 222-0396 - 232-7308
222-0115. Sr. Dias.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS
AGENCIA
STA.
MONICA
Otcrccc .1 I t ,; in . selecionadas
cozinheira, babá, cop. governanta, motorista c/ doe. e ref.
Tel. 232.5486.
ARRUMADEIRA - Precisa-se boa
aparência qu« seja asseiada.
que tenha referência e que
durma fora. Idade entre 25 a
40 anos. Tratar
pelo tel.
267-4589.
ARRUMADEIRA - Precisa-se para casa familia de alto trato
que durma no emprego, com
referência de 2 anos. Ordenado
Cr$ 300,00. Tratar R. Sabóis li.
ma, 48 — Tijuca — perto da
Pca. Sacns Pena.
AGENCIA SELMAR - Oferece
coz. cop-arrum. babá p/ todo
serviço e diarista c/ doe. e ref.
R. Calei», 310 - S/ 511 - T.
285-3627.
A COZINHEIRA - Todo serviço
folga semanal. 350,00. Refa.
does. Lopes Quintas, 390/301.
J. Bot. 2666431.
AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
Além de empregadas domesficas e babás oferece enfermei*
ras e acompanhantes para pes>
toas idosas e enfermas — Tel.
255-3688 • 256-9526.
ARRUMADEIRA - Precisa-se arrumadeíra que passe roupa. Ordenado CrS 300,00. Exioe-se
referências. Rua Oliveira Rocha
n° 57 ap. 401 — Jardim Botanica Tclef. 266-3108.
ARRUMADEIRA - Procura-se pa'
ra casal estrangeiro sem filhos,
com certeira e com referencias,
que dorme no serviço. Rua Caio
M-lo Franco, ló7 — Tek'onc:
2-16-2113,
BABA' E EMPREGADA - Todo
serviço. Boa coz. ambrs c/ ref.
André Cavalcanti,
234-A.
R.
drino.
BABA' - Familia da alto «ratamento precisa de babá educa*
da, carinhosa, responsável e
de boa aparência para
doía
meninos, estando um em idade escolar. Solteira « sem filhos. Exige-se documentos e
referências de no mínimo 1
ano na mesma casa. Salário 0
folgas a combinar. Tratar dominço entre 14 * ?2h à Rua
Cupírtino Durão. 127 cobertura 01 - Leblon.
BABA' — Prec!so competente «
responsável. Peço refer. 1 ano
Pano muito bem. Av. Copacahana. 1335/504.
BABA'"- CrS 500,00. Para crisn.
cinha de 5 meses. Idade 25/
38 aros. Trazer referência de
1 *.no, carteira prcfíssirncl. R.
f
12 apt9
jrfido Nicmeyer n?
501.
Copacaber>a
Final
da
R. República do Peru.

Radiofolo UPI
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// vitória fes Wilson sorrir, mesmo nem a maioria trabalhista

Volta às aulas
para muitos é
ainda incerta
Embora o ano letivo já tenha
sido oficialmente aberto, a Secretaria de Educação ainda não pode
garantir que todos os estudantes
começarão as aulas nas datas
marcadas (dia 4 para o primeiro
grau e dia 11 para o segundo),
pois existem problemas de lotação de professores e de redistribuição de cerca de 16 mil alunos
matriculados nas escolas em
obras.
A remoção dos alunos para
ás salas alugadas a colégios particulares depende do levantamento
das escolas oficiais total ou pareialmente interditadas para obras,
que até agora não foi concluído.
O Departamento de Ensino de Primeiro Grau espera distribuir 8 mil
professores pelas escolas estaduais até o dia 11. (Página 5)
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rleath não renuncia e Síria rejeita
proposta de
tenta tormar coalizão pasisraelense

Num gesto sem precedentes
nos últimos 50 anos, o PrimeiroMinistro britânico Etlward Heath,
embora derrotado pelo trabalhista
Ilarold Wilson, decidiu não renunciar em favor do Partido vitorioso e tentará formar um novo
Governo de coalizão com o Partido Liberal e grupos conservadores
da Irlanda do Norte.
Os resultados ainda
não
eram definitivos quando Heath
se dirigiu ao Palácio de Buckingham para apresentar à Rainha
Elizabeth um quadro da situação,
embora já não houvesse dúvida
quanto a vitória trabalhista. Edward Heath argumenta que o eleitorado rejeitou um Governo trabalhista ao dar a maioria de votos a conservadores e liberais.

Momentos antes, Wilson emitiu um comunicado reclamando
seu direito de assumir a Chefia do
Governo e tentar organizar um
Gabinete, já que seu Partido obtivera maioria relativa: 301 cadeiras, contra 296 dos conservadores,
14 dos liberais e 24 dos outros grupos.
A Ilarold Wilson cabe agora
esperar para derrubar Heath mediante um voto de desconfiança
no Parlamento — o que resultará
na convocação de novas eleições
gerais. O líder trabalhista teria
as mesmas dificuldades de Edward Heath na formação de xim
Gabinete, diante da tradicional
política dos liberais de não apoiar
nenhum dos grandes Partidos.
(Página 8 e editorial página 6)

O Presidente da Siria, Hafez
Al Assad, recusou propostas israelenses sobre a separação de
forças da região das colinas de
Golan, que lhe foram levadas
ontem pelo Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, e apresentou algumas
contrapropostas, segundo informaram fontes oficiais de Damasco.
Kissinger viajou de manhã
do Cairo para Telaviv, conferenciou com os dirigentes israelenses e partiu para Damasco
levando propostas para a separação de tropas. Mostrou otimismo quanto ao êxito de sua missão, especialmente depois do
anúncio de que a Cruz Vermelha tinha começado a visitar
os prisioneiros de guerra israelenses na Siria. (Página 11)

Mediei pede o apoio de Júrí aponta
sete culpados
r^
congressistas a Geisel de Watergate
O Presidente Garrastazu Médici declarou ontem, na mensaenviada ao Congresso, que
gem
"conto
que o apoio a mim dispensado continue a ser deferido ao
meu ilustre sucessor. General Ernesto Geisel, a fim de que o novo
Chefe do Poder Executivo encontre, na representação popular, o
concurso para levar a termo a
grande obra administrativa, econômica, social e política que, pelos
seus predicados, intelectuais e eivicos, está fadado a realizar como
Presidente do quarto Governo da
Revolução."
A mensagem do Presidente da
República ao Congresso Nacional,
com 154 páginas, representa um
verdadeiro balanço do período go-

vcrnamental que está por se encerrar, mas dá maior ênfase às
realizações do último ano.
O Chefe do Governo destaca
o êxito da luta contra a inflação, o
aumento da capacidade de poupança do povo brasileiro, os diversos programas de assistência aos
trabalhadores urbanos e rurais c
afirma que a escassez de mão-deobra da atualidade c um indicio
da valorização crescente do operariado nacional.
Quanto ao programa da habitação, disse o Presidente que "a
produção de 2 milhões de casas somente será possível se o trabalho
comum nos três níveis de Governo assumir nova dimensão." (Páginas 3, 4, 12 e editorial página 6)

O Grande Júri Federal
acusou formalmente John Mitchell, H, R. Haldeman, John Erlichman e mais quatro ex-assessores de Nixon de "tentar obstruir a investigação do caso
Watergate". Os acusados poderão ser condenados à pena máxima de cinco anos de prisão e
multas que variam de 2 mil a
10 mil dólares (CrS 13 mil a 65
mil).
Em Nova Iorque, o Juiz Lee
Gagliardi adiou o julgamento,
iniciado ontem, de John Mituiell e Maurice Stans, acusados
:le tentar impedir o andamento
.Io processo contra o escroque
Hobcrt Vesco, em troca de doacão de 200 mil dólares (CrS 1
milhão 300 mil) para a reeleição
do Presidente Nixon. (Página 8)
Rídiofoto UPI
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funcionalismo
O funcionalismo estadual receberá a partir deste mês um aumento de 20% em seus vencimentos, segundo decreto assinado ontem pelo Governador Chagas Freitas. O reajustamente dos salários
dos servidores de autarquias ficará condicionado às disponibilidades financeiras de cada uma deras
e não poderá exceder o percentual
fixado para o funcionalismo.
Na cerimônia de instalação
do novo ano parlamentar, o Deputado Rubem Dourado analisou
ontem o Plano de Obras do Governo carioca e destacou as etapas
previstas para serem realizadas
este ano, entre as quais a construção de mais 50 mil unidades
habitacionais, do Porto de Santa
Cruz, elevados e outras obras viárias e cie saneamento. (Pág. 4)

Civis armados com submetralhadoras guardam uma rua de Córdoba ajudando os policiais

Salgueiro vai
desfilar hoje
como campeã

Iraque leva
arroz em
troca de óleo

Córdoba marca eleições
buscando superar crise

Proclamada na tarde de ontem
como a campeã do desfile carnavalesco de 1974 na Avenida Antônio Carlos, a Escola de Samba Acadêmicos do
Salgueiro iniciou logo em seguida as
comemorações, que se estenderam du.
rante a noite, no Clube Maxwell, e
prosseguirão hoje com o Desfile da
Vitória, às 21 horas, na Avenida Rio
Branco.
Com um total de 94 pontos nos
10 quesitos. Salgueiro ficou apenas
um ponto ã frente da segunda'colocada. a Portela, que empatou com a
Império Serrano mas teve a sua ciassificação para o vice-campeonato decidida pelo quesito Bateria. A Estação
Primeira da Mangueira ficou com o'4.°
lugar (91 pontosi e Mocidade Independente em 5.° (90 pontos). iPág. 141

O Brasil acaba de vender 20 mil
toneladas de arroz para o Iraque, como parte dos negócios relativos à
compra de petróleo daquele pais pela
Petrobrás. A operação' foi negociada
de Governo a Governo, já que o arroz
era propriedade da Carteira de Comércio Exterior (Cacexi do Banco do
Brasil.
Uma delegação da Liga dos Estados Árabes deverá vir ao Brasil cm
abril, especialmente para participar,
entre os dias 16 e 19. do I Fórum de
Debates sobre as Relações Econômicas
entre o Brasil e o Mundo Árabe. O
objetivo do encontro é discutir as
oportunidades de investimentos dos
paises árabes produtores de petróleo
no mercado brasileiro. (Página 17)

Com praticamente dois Governadores — não houve impedimento legal, renúncia ou abandono de função de Obregon Cano para que uma nova autoridade pudesse ser empossada — a
Província de Córdoba terá eleições a 1" de setembro, como solução constitucional para a crise
provocada pela sublevação da polícia local, que prendeu durante 48
horas o Governador c o Vice-Governador legalmente eleitos.
O anúncio foi feito pelo Governador interino. Mario Dante
Agodino, da direita, einuossado
na quinta-feira, embora, de açordo com a Constituição, o cargo

BABA' — Preciso c
referências,
p/ crianças dt 2 nnoi c idade
Paçjo bem. Acima 30
escoFõr.
anos. Rua Redentor, 271 cas*.
Ipanema.
COZINHEIRA C:z:nhc muitbem trivial variado. Referencias
minimís de 1 ano e decuraentos. Page-se bem. Traiar parte
manha, Rua Pfudeníe de Moraes, nO 329 aB!P 102 - Iponç.
nta.
- Rua
COZINHEIRA
BepúbUa
do Peru, 380/301. Documentos,
referências. Paga-ie bem.

COZINHEIRA
Trivial
fino
;ob;ndo ler. Dc-n-.ír no emoreno.
mai;
350,00
1MPS.
Praia
Bjfafngn, 132/1102.

COZINHAR E LAVAR. Forno e
f-gão. Referencias 1 ano. Otimo ordenado. Hilária dn Gouveia 18 apt. 802.

CASAL
Preciso-se,
senhora
0 ra cszinhrr forno
e fogão
c senhor p?ra chofer e limpeza
i-rrlirn. 5 a I á r 1 c CrS 1.000.CO.
Referência 3 ano:
Trata.*: Av.
Edson
Passos. 3132 Tclef.
2SB-Í39S.

COZINHEIRA
E
COPEIRA
Precisa-se com
documentos
e
referenciai. Tratar com Da. Deisi, fel: 267-9384.
~~PrecÍsTse"
COZINHEIRA
pãrã
casal sem filhostuma bo^ cozinheira
de
forno
foaão
que
também lava sem passar e dormeno emprego
Paqa-sc ótimo
salário.
Exige-se
referências.
Tel. 237-6189.

COPEIS Á-ARRUMADEIRA
Precisa-ie casa tratamento, referéncias 1 ano — A». Aísulfc
de Paiva, 1165-301 - 350.00.

COZINHEÍRA.
Casal
precisa-se
forno/fogão. 350.CO inicial. F).
',i
Fe!;pe
OPvc >;.
apt.
902
T. 237-7061. Pos:o 2. Copac.

COZINHEIRA
Familia precisa
boa cozinheira - Trivial fino
¦ Od. 500,00 começar. Tratar
Cristina.
Lopes Quintas, 675.

COZINHEIRA - Frecibd-so o'o irivjal simples que lave • passe
alguma rcupa — Pedem-sa referenciíis e carteira. Ordenado Cr$
300,00.
Tratar depois dai
10
horas à Rua Gustavo Sampaio
361, auj9 902 Leme.

r

iSi*:'

COZINHEIRA
Faiendo
todo
*»rvico casa 2 pessoas. Paga-se
b»m. Vis, Piiajà. S5Í „Dt. 302.
Hoje
dii
ou
tel.
224.7667
semana.
COZINHEIRA - pãriTcaíal c to.
do serviço ru'P cozinha trivial
fino.
E x i q e- 5 e rcíe^ncias.
CrS 350.00 - R. Far.ni, 60 ap.
403 - Bor-foqo.
forno
COZINHEIRA" -T~ Preciso
fogão,
c/
muilo
competente,
documento!,
refciéncias.
inútil
apresentar-se
sem
condições,
Domingo; ferreifi. 197,601.

j

pertencesse ao primeiro vice-presidente do Senado, Erico Tejadas,
da esquerda, cujo paradeiro é desconhecido. Depois de libertado,
Obregon Cano entrevistou-se, na
Polícia Federal, com Agodino.
Grupos civis armados atiraram contra a Chefatura da Policia provincial, que respondeu com
rajadas de metralhadora, na noite
de ontem. Em Buenos Aires, pelo
menos 50 jovens foram detidos e
outros ficaram feridos, durante
tiroteios c conflitos entre a poiicia e manifestantes que pretendiam realizar uma concentração
diante do Congresso. (Página 2)

c/
Prccisa-sc
COZINHEIRA
do
referências
à
Praia
boas
168 apt?
1.201
Flamengo,
Cri 4Ü0,üó — Dorme mu empre*
go.
COZINHEIRA - Precisa-se com
Paga-se
e teferências.
prática
bem. Rua Tonelero». 146 ap».
802 — Copacabana.
_^

COZINHEIRA - Precisa-le cszi
Dormir
emprego folga
nheira.
15. 15 d.ss. Trazer documentos.
| CrS 250,00 -- Rum General B.inj deira d? Melo. 8!. Jardim Gu:nibars. Ilha do Governador.

j

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre
ciso-se para caso d? tratamento.
iraíar à
*.iue seja competente
Souln. 690 epto. 01. Tel. 2.170963.
Der
COZiriHAS ¦ ARRUMAR
mif emprego, exige-sc referÉncias. Rua Lopes Quintas, 255/
201-A. Jardim Botânico. Folga
todos domingos.
COZ7NHÉTRÃ~^~Para Irn/Tarím.
roupa
pies perfeito e passar
dorme no emprego. Referência.
160 501.
Av. Epitácio Pcsoa,
Jardim de Alá. Tel. 2678733.

Puras enche
e deixa 6
mil sem casa
Boca do Acre, cidade à margem do rio Furus, no Amazonas,
está praticamente inundada por
enchentes que levaram os 6 mil
habitantes da área urbana a
procurarem refúgio em fazendas
localizadas em lugares mais elevados.'
Em Marabá, no Pará, as
águas do Tocantins e do Itacaiúnas inundaram mais de 150 casas do Bairro do Varjão, na parte mais baixa da cidade. Em
Alagoas, membros da Comissão
de Defesa Civil deslocaram-se
para a região deMinadordoNcgrau, a 175 quilômetros de Maceio, para prestar socorros às vitimas das enchentes provocadas pelo rio Traipu. (Página 13)

Arrumar
•
DOMESTICA
ACOMPANHANTE I EMPREGADA
— Para todo serviço senhora
afud^r na cozinha, dorme cmPeco refe*
idosa, menos cozinhar. Rcbuãtü.
prego. Pago bem.
"09
rèncias. R. Carolina Santos.
Saudável. Sabendo ler. C/ documentos. Dorme emprego. Si230/705.
Das EMPREGADA
queira Campei,
DOMESTICA
10 ás 13 horas.
Preciso p/trívial, durma ctipro~Todo
serviço CrS
DOMESTICA
go c/referências. Saida • orRefedenòdo combinar. R. Votuntá350,00. Folga
sábado.
ries da Pátria 248/302. Botartmeias. Bulhõôs Carvalho, 374/
foge.
501. Copa. 247-0730.
Todo
serviço
P/ casai c/ 2 EMPREGADA
EMPREGADA crianças. Triviai variado. Dorme
p' casal 1 filho c/ rei. Sal. 300
- Bulhões dt
P.sra dormir
emo. CrS 300. Referências. Tel.
Carvalho, 599/701. Ccpecabsne.
265-5932 - Lõroo do AA-íchoao.

2 -

REBELIÃO

DE CÕRDOBA

JORNAL DO BRASIL

?

Sábado, 2/3/74

u

1.° Caderno

Córdoba vai eleger novo Governador em setembro
Radiofoto UPI
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Córdoba, Argentina (A N S AUPI-AFP-AP-JB) — No dia IP de
setembro serão realizadas eleições
na Província de Córdoba para eleger o Governador e Vice-Governador, em substituição a Oregon
Cano e Atilio Lopez, depostos na
quarta-feira por uma rebelião policial e libertados ontem à tarde.
O anúncio foi feito pelo Governador interino, Mario Dante Agodino (da direita), que foi empossado na quinta-feira pelo Supremo
Tribunal de Córdoba. Foi invocado, para isto, o Artigo 100 da Constituição, que prevê, em caso de impedimento simultâneo do governador, vice-governador e primeirovice-presidente do Senado, a posse
do presidente
da Câmara dos
Deputados.
OMISSÃO

Policiais rebelados tomam posição em Córdoba contra possíveis

ataques de grupos comandados por lideres esquerdistas

Oposição se afasta de Peron
Buenos Aires (ANSA-AP-JBi —
Observadores e analistas acreditam
que a crise de Córdoba poderá significar a definitiva rutura do clima de "cordialidade e respeito múfcuo" que o Presidente Peron conseguiu estabelecer com os Partidos
¦oposicionistas,
especialmente
a
União Civica Radical, a segunda
íorça politica da Argentina.
Ressaltam que Juan Domingo

Peron necessita da "máxima unidade na frente interna para levar
o pais a uma posição de influência
no Terceiro Mundo", e os acontecimentos na cidade de Córdoba parecem ter prejudicado a união, pois
os radicais denunciaram enérgicamente o golpe policial cordobès e
exigiram a reposição de Obregon
Cano.

Dizem os observadores politicos que a rebelião cordobesa pode
ser vista como "uma violação da legalidade" por forças da Oposição e
pode, inclusive, surgir ressentimento quanto à posição do Presidente
Peron de "lavar as mãos."
Alguns analistas, contudo, vêem
a situação por outro lado e lembram que a unidade politica tem

possibilidades de ser mantida, tendo em vista que Peron, não tendo
intervido diretamente, não levantou a suspeita de ter tentado converter-se em beneficiário direto da
rebelião policial ao conseguir a queda do Governo cordobès, um bastião
da esquerda peronista,
contra a
lançou ampla
qual o Presidente
ofensiva.

Tudo que V. procura na Europa
começa em Portugal".
E Portugal
começa aqui mesmo, na TAP

Entretanto, até a madrugada
de hoje, Obregon Cano e Atilio Lopez — que logo depois de libertados foram para suas casas — não
apresentaram oficialmente suas renúncias. Segundo fontes jornalísticas, as autoridades depostas pela
rebelião policial recusam-se terminantemente a abandonar suas funções.
A situação institucional, portanto, continua confusa, embora o
Governador interino tenha convocado as eleições, de acordo com as
normas
constitucionais.
Agodino
foi empossado porque o presidente
do Senado, Erico Tejada, de tendência esquerdista, segundo fontes de
direita, estava fora da Província.
Fontes da esquerda, entretanto,
disseram que Tejada foi detido para permitir a posse de Agodino.
O Governo Federal e as Forças
Armadas continuaram ontem' a

manter uma atitude de não intervenção na crise cordobesa, ante a
perplexidade dos meios políticos
com a omissão do Presidente Juan
Domingo Peron*.
APELO
O Governador interino de Córdoba anunciou, durante entrevista
à imprensa, que colocaria imediatamente em liberdade cerca de 80 detidos, vinculados ao Governo
deposto, que foi acusado pelos policiais de entregar armas a civis da
esquerda. Porém, isto não aconteceu.
Mario Dante Agodino lançou
um apelo à população para que
mantenha a serenidade e calma, a
fim de superar rapidamente a situação. Ao se referir à posição do
líder da rebelião, Tenente-Coronel
reformado Domingo Navarro, o Governador interino afirmou que estudaria a medida tomada pelo Governo deposto de exonerá-lo da chefia da polícia provincial. Este decreto de Obregon Cano motivou o
levante policial.
Dois mortos e 12 feridos foi o
saldo dos tiroteios entre os grupos
de direita (civis e policiais) e os
grupos de resistência à rebelião na
cidade de Córdoba, desde a quarta-feira. Em alguns bairros populares a resistência foi organizada
por líderes sindicais de esquerda.
A Capital cordobesa permanecia ontem praticamente deserta em
conseqüência das greves decretadas
pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) em defesa às autoridades depostas e pelas 62 organizações (sindicatos peronistas de direita), em apoio aos policiais rebelados.

Ministro empossa dirigentes da CGT
Córdoba (ANSA-JB) — O Ministro
do Trabalho, Ricardo Otero, empossou
ontem em Córdoba os novos dirigentes
da Confederação Geral do Trabalho na
Província, em substituição
a Agustin
Tosco e outros líderes sindicais de esquerda, cujo paradeiro é desconhecido.
A presença de um funcionário federal nas eleições ( o Governo argentino
até agora recusou-se a intervir diretamente na crise existente em Córdoba i
surpreendeu os meios políticos do pais.
Ao regressar a Buenos Aires, Ricardo
Otero disse que o conflito foi superado
e que reina em Córdoba a mais absoluta
calma.
TROCA DE DIRIGENTES
— O clima que vive a Capital cordobesa é de calma absoluta. Nas últimas
horas Jrouve algumas escaramuças, todas sem importância — declarou o Ministro do Trabalho, recusando-se, porém, a

comentar o apoio dado pelos operários
aos policiais rebelados.
— Se o fizeram, é porque têm motivos — limitou-se a dizer Ricardo Otero.
Comentando a reunião e a designaçãi*
dos novos dirigentes da CGT de Córdoba, o Ministro do Trabalho
"Assisti a um dos momentos maisafirmou:
transcendentais do movimento operário argentino, que é a recuperação da regional de Córdoba para o movimento pcronista".
Ricardo Otero se referia ao fato de
a CGT em Córdoba, controlada por dirigentes de esquerda, ter mantido tradicionalmente uma oposição à direção centrai da CGT, declaradamente da direita
peronista.
A eleição dos novos dirigentes realizou-se em um acampamento turístico,
a 21 quilômetros da cidade de Córdoba.
Forças policiais mantiveram um severo
controle do lugar só permitindo o ingresso das pessoas com autorização especial.

Comandante reforça guarda
Jayme

Dantas

Correspondente

Buenos Aires — Ao cair da
noite de ontem a polícia provincial,
ainda sob o comando rebelado do
Tenente-Coronel Antônio Domingo
Navarro, restabeleceu as "medidas
de extrema segurança" que haviam sido suspensas pela manhã.
Novamente as mas em volta
do
edifício da chefatura de policia foram isoladas ao tráfego de veículos
c de pedestres, as ruas
centrais
passaram a ser patrulhadas
por
efetivos policiais e pelos comandos
civis em que se constituíram lideres e militantes sindicais ortodoxos.
O próprio Coronel Navarro esperava que se repetissem os ataanterior,
ques da noite
quando
franco-atiradores trocaram disparos com patrulhas policiais.
Haviam morrido até então um agente
policial e uma mulher. Além disso
explosões de várias bombas marearam os atentados
terroristas
contra empresas e até contra a résidência do ex-Govemador Ricardo
Obregon Cano.
SÓ PERONISTAS
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A sofisticação do Velho Mundo está ao seu alcance
desde o momento em que V. embarca num dos
Boeing da T AJ3. E depois de descobrir as
maravilhais de PorLuyai — os românticos vinhedos.
do Norte, o Algarve, que é a nova Riviera, a emoção
dos cassinos, os vinhos e os pratos mundialmente
famosos - a T A P. poderá levá-lo a mais 33 outras
cidades em outros 13 países. Consulte seu Agente
de Viagens ou o escritório local da T A P.
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O novo Governador
interino
Mario Dante Agodino já convocou
eleições provinciais para setembro
próximo porém isso não parece haver encerrado o conflito nem serenado os ânimos.
Agodino, um advogado de 5S
anos e presidente da Câmara de
Deputados fo vice-presidente
do
Senado provincial ausentara-se de
Córdoba i. assumiu dentro dos dispositivos do Artigo 100 c resumiu
sua filosofia de Governo num slogan: Nem ianques nem marxistas,
peronistas. Logo anunciou que como primeira medida ordenaria a
libertação do ex-Govemador Obregon Cano e seu Vice Atilio Lopez.
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Sobre isso o Coronel Navarro
explicou que as detenções de Obregon Cano. Atilio Lopez e outras 84
autoridades provinciais se deverá
a que haviam mandado distribuir
armas entre grupos de civis. Logo
justificou que as metralhadoras de
mão. fuzis-metralhadoras e outro
armamento até a noite de ontem
em. poder dc comandos civis peronistas
ortodoxos não lhes havia
sido entregues pela policia.
Quanto ao Governador e ViceGovernador depostos "Sepela policia,
o Coronel afirmou:
a Justiça
assim
determinar sua libertação
se fará. Isso depende do Juiz."

TM

TRANSPORTES
ABREUS PORTUGUESES

significa muito maís do que v. possa pensar
V^

Depois da posse do Governador interino Agodino, o Juiz federal em Córdoba baixou resolução dispensando o Coronel Navarro de suas funções de chefe de poVicia e substituindo o cargo pelo
delegado de Policia Federal.
Comissário Francisco Laguarda. Navarro simplesmente não havia tomado conhecimento e. já na tarde
de ontem anunciou à imprensa:
"A
partir deste momento a policia de Córdoba volta à iiormalidade".
RESISTÊNCIA
Entretanto, persiste na
provincia uma tentativa de resistêndas facções que
cia por parte
c
acompanhavam Obregon Cano
Lopez, sobretudo grupos apontados
como pertencentes à guerrilha —
montoneros. forças armadas peronistas etc. — a esquerda peronista e os lideres sindicais marxistas.
Embora procurado pela polícia,
o lider sindical comunista Agustin Tosco assinou comunicado em
nome da CGT de Córdoba em total acordo com o setor legalista
iPró-Obregon Cano). As 62 organizações e outras organizações sindicais combativas haviam declarado uma greve geral das 2h da
tarde de quinta-feira até a meianoite de ontem. Convocara "todas
as organizações populares, Partidos
favelados e a
políticos, estudantes,"levar
adiante
juventude" para
essa luta em defesa dos direitos de
classe trabalhadora e do povo, peIa reposição de todos os membros
do Governo de Córdoba em suas
junções.""62
As
orga?üzações" sindicais
peronistas, em sua ala ortodoxa ora
triunfante em Córdoba como uma
Central Sindical em Buenos Aires,
responderão com a decretação de
uma greve geral em apoio á atitu(lc Cio COi'0'tiel NdVUTTO.

Para os exegelas de direito em
Córdoba falta, em todo esse tumulluado processo, a renúncia jormul
do Governador e Vice depostos.
Para alguns observadores o Coronei Navarro não poderia ter sustentado o levante por conta pró<pria e sem apoio extraprovincial.
Para os cordobeses a idéia é saber
quando virá a solução pois por enquanto somente algumas casas comerciais abrem suas portas, os ônibus nào circulam, não hã aliuidadc na Universidade e quando se põe
o sol o melhor c}ue cada um tem a
jazer é ficar mesmo em casa.
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Buenos

Aires

(A N S A-

UPI-AFP-AP-JB) — No dia IP de
setembro serão realizadas eleições
na Província de Córdoba para eleger o Governador e Vice-Governador, em substituição a Oregon
Cano e Atílio Lopez,' depostos na
quarta-feira por uma rebelião policial e libertados ontem à tarde.
O anúncio foi feito pelo Governador interino, Mario Dante Agodino (da direita), que foi empossado na quinta-feira pelo Supremo
Tribunal de Córdoba. Foi invocado, para isto, o Artigo 100 da Constitüição, que prevê, em caso de impedimento simultâneo do governador, vice-governador e primeirovice-presidente do Senado, a posse
do presidente da Câmara dos
Deputados.
OMISSÃO

Policiais rebelados tomam posição em Córdoba contra possíveis ataques de grupos comandados por líderes esquerdistas

Oposição se afasta de Perón
Buenos Aires (ANSA-AP-JBi —
Observadores e analistas acreditam
que a crise de Córdoba poderá significar a definitiva rutura do clima de "cordialidade e respeito mutuo" que o Presidente Peron conseguiu estabelecer com os Partidos
oposicionistas,
especialmente
a
União Civica Radical, a segunda
força política da Argentina.
Ressaltam que Juan Domingo

Peron necessita da "máxima unidade na frente interna para levar
o pais a uma posição de influência
no Terceiro Mundo", e os acontecimen tos na cidade de Córdoba parecem ter prejudicado a união, pois
os radicais denunciaram enérgicamente o golpe policial cordobès e
exigiram a reposição de Obregon
Cano.

Dizem os observadores politicos que a rebelião cordobesa pode
ser vista como "uma violação da legalidade" por forças da Oposição e
pode, inclusive, surgir ressentimento quanto à posição do Presidente
Peron de "lavar as mãos."
Alguns analistas, contudo, vêem
a situação por outro lado e lembram que a unidade política tem :

possibilidades de ser mantida, tendo em vista que Peron, não tendo
intervido diretamente, não levantou a suspeita de ter tentado, converter-se em beneficiário direto da
rebelião policial ao conseguir a quecia do Governo cordobès, um bastião
cia esquerda peronista,
contra S a...
qual o Presidente lançou ampla
ofensiva.

Tudo que V procura na Europa
começa em Portugal.
E Portugal
começa aqui mesmo, na TAP

Entretanto, até a madrugada
de hoje, Obregon Cano e Atílio Lopez — que logo depois de libertados foram para suas casas — não
apresentaram oficialmente suas renúncias. Segundo fontes jornalísticas, as autoridades depostas pela
rebelião policial recusam-se terminantemente a abandonar suas funções.
A situação institucional, portanto, continua confusa, embora o
Governador interino tenha convocado as eleições, de acordo com as
normas constitucionais. Agodino
foi empossado porque o presidente
do Senado, Erico Tejada, de tendència esquerdista, segundo fontes de
direita, estava fora da Província.
Fontes da esquerda, entretanto,
disseram que Tejada foi detido para permitir a posse de Agodino.
O Governo Federal e as Forças
Armadas continuaram ontem" a
manter uma atitude de não intervenção na crise cordobesa, ante a
perplexidade dos meios políticos

com a omissão do Presidente Juan
Domingo Peron.
O Governador interino de Córdoba anunciou, durante, entrevista
à imprensa, que colocaria imediatamente em liberdade cerca de 80 detidos, vinculados ao Governo deposto, que foi acusado pelos policiais de entregar armas a civis da
esquerda. Porém, isto não aconteceu.
Mario Dante Agodino lançou
um apelo à população para que
mantenha a serenidade e calma, a
fim de superar rapidamente a situação. Ao se referir à posição do
líder da rebelião, Tenente-Coronel
reformado Domingo Navarro, o Governador interino afirmou que estudaria a medida tomada pelo Governo deposto de exonerá-lo da chefia da polícia provincial. Este decreto de Obregon Cano motivou o
levante policial.
Dois mortos e 12 feridos foi o
saldo dos tiroteios entre os grupos
de direita (civis e policiais) e os
grupos de resistência à rebelião na
cidade de Córdoba, desde a quarta-feira. Em alguns bairros populares a resistência foi organizada
por líderes sindicais de esquerda.
Ontem, novos choques voltaram
a se registrar, com muitos feridos e
pelo menos um morto, segundo as
primeiras informações. Os observadores classificaram a situação em
Córdoba como "extremamente confusa."
Em Buenos Aires, a policia usou
bombas de gás lacrimogêneo para
dispersar um comício contra a "ação
direitista", em frente ao Congresso
Nacional. Cinqüenta jovens foram
detidos e muitos sofreram ferimentos. Os manifestantes foram identificados como pertencentes aos grupos peronistas de direita, radicais de
esquerda, comunistas e membros de
diferentes partidos políticos.

Ministro empossa dirigentes da CGT
Córdoba (ÁNSA-JB1 — O Ministro
do Trabalho, Ricardo ütero, empossou
ontem em Córdoba os novos dirigentes
da Confederação Geral do Trabalho na
Província, em substituição a Agustin
Tosco e outros lideres sindicais de esquerda, cujo paradeiro é desconhecido.
A presença de um funcionário federal nas eleições ( o Governo argentino
até agora recusou-se a intervir diretamente na crise existente em Córdobai
surpreendeu os meios políticos do país.
Ao regressar a Buenos Aires, Ricardo
Otero disse que o conflito foi superado
e que reina em Córdoba a mais absoluta
calma.
TROCA DE DIRIGENTES
— O clima que vive a Capital cordobesa é de calma absoluta. Nas últimas

horas houve algumas escaramuças, todas sem importância — declarou o Ministro do Trabalho, recusando-se, porém, a
comentar o apoio dado pelos operários
aos policiais rebelados.
— Se o fizeram, é porque têm motivos — limitou-se a dizer Ricardo Otero.
Comentando a reunião e a designação
dos novos dirigentes da CGT de Córdoba. o Ministro do Trabalho afirmou:
"Assisti a um
dos momentos mais transcendentais do movimento operário argentino, que é a recuperação da regional de Córdoba para o movimento peronista".
Ricardo Otero se referia ao fato de
a CGT em Córdoba, controlada por dirigentes de esquerda, ter mantido tradicioMalmente uma oposição á direção centrai da CGT, declaradamente da direita
peronista.

Comandante reforça guarda
Jayinc

Dantas

Correspondente

Buenos Aires — Ao cair da
noite de ontem a policia provincial,
ainda sob o comando rebelado do
Tenente-Coronel Antônio Domingo
Navarro, restabeleceu as "medidas
de extrema segurança" que haviam sido suspensas pela manhã.
Novamente as ruas em volta
do
edificio da chefatura de policia /oram isoladas ao tráfego de veículos
e de pedestres, as ruas
centrais
passaram a ser patrulhadas
por
efetivos policiais e pelos comandos
civis em que se constituíram lideres e militantes sindicais ortodoxos.
O próprio Coronel Navarro csperava que se repetissem os ataanterior,
quês da noite
quando
franco-atiradores trocaram disparos com patrulhas policiais.
Haviam morrido até então uni agentepolicial c uma mulher. Além disso
explosões de várias bombas marcaram os atentados
terroristas
contra empresas c até contra a residência do ex-Govemador Ricardo
Obregon Cano.
SÓ PERONISTAS
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-> soiisíicação do Velho Mundo está
ao seu alcance
desde o momento em que V. embarca num dos
Boeing da T A P. E depois de descobrir as
maravilhas de Portugal - os românticos vinhedos.
do Norte, o Algarve, que é a nova Riviera, a emoção
dos cassinos, os vinhos e os pratos mundialmente
famosos - a T A P. poderá levá-lo a mais 33 outras
cidades em outros 13 países. Consulte seu Agente
de Viagens ou o escritório iocal da T A P.
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O novo Governador
interinoMario Dante Agodino já convocou
eleições provinciais para setembro
próximo porém isso não parece haver encerrado o conflito nem serenado os ânimos.
Agodino, um advogado de 58
anos e presidente da Câmara de
Deputados io vice-presidente
do
Senado provincial ausentara-se de
Córdoba/. assumiu dentro dos dispositivos do Artigo 100 e resumiu
sua filosofia de Governo num slogan: Nem ianques nem marxistas,
peronistas. Logo anunciou que como primeira medida ordenaria a
libertação do ex-Govemador Obregon Cano c seu Vice Atílio Lopez.
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Sobre isso o Coronel Navarro
explicou que as detenções de Obregon Cano. Atilio Lopes e outras S4
autoridades provinciais se deverá
a que haviam mandado distribuir
armas entre grupos de civis. Logo
justificou que as metralhadoras de
mão. fuzis-metralhadoras e outro
armamento até a noite de ontem
cm poder de comandos civis peronlstas
ortodoxos não lhes havia
sido entregues pela policia.
Quanto ao Governador c ViceGovernador depostos pela policia,
o Coronel afirmou: "Se a Justiça
determinar sua libertação
assim
se fará. Isso depende do Juiz."
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TRANSPORTES
AÉREOS PORTUGUESES

SIGNIFICA MUITO MAIS DO QUE V. POSSA PENSAR
V_

Depois da posse do Governador interino Agodino, o Juiz federal em Córdoba baixou resolucão dispensando o Coronel Navarro de suas funções de chefe de policia e substituindo o cargo pelo
delegado de Policia Federal,
Comissário Francisco Laguarda. Navarro simplesmente não havia lomado conhecimento e. já na tarde
de ontem anunciou à imprensa:
"A
partir deste momento a policia de Córdoba volta à normalidade".
RESISTÊNCIA
Entretanto, persiste na.
provincia uma tentativa de resistència por parte das facções
que
e
acompanhavam Obregon Cano
Lopez, sobretudo grupos apontados
como pertencentes à guerrilha —
montoneros, forças armadas peronistas etc. — a esquerda peronista e os lideres sindicais marxistas.
Embora procurado pela polícia,
o líder sindical comunista Aguslin Tosco assinou comunicado em
nome da CGT de Córdoba em total acordo com o setor legalista
(Pró-Obregon Cano). As 62 organizações e outras organizações sindicais combativas haviam declarado uma greve geral das 2h da
tarde de quinta-feira até a meianoite de ontem. Convocara "todas
as organizações populares. Partidos
favelados e a.
políticos, estudantes,"levar
adiante,
juventude" para
essa luta em defesa dos direitos de
classe trabalhadora e do povo, peIa reposição de todos os membros
do Governo de Córdoba em suas
funções.""62
As
organizações" sindicais
peronistas, em sua ala ortodoxa ora
triunfante em Córdoba como uma
Central Sindical em Buenos Aires,
responderão com a decretação de
uma greve geral em apoio à atitude do Coronel Navarro.
Para os exegetas de direito cm
Córdoba falta, em todo esse tumultuado processo, a renúncia formal
do Governador e Vice depostos.
Para alguns observadores o Coronel Navarro não poderia ter sustentado o levante por conta própria e sem apoio extraprovincial.
Para os cordobeses a idéia e saber
quando virá a solução pois por enquanto somente algumas casas comarciais abiem suas portas, os ònibus náo circulam, não há atividedí' na Universidade c quando se põe
o sol o melhor ijuc cada uni lem a
fazer é ficar mesmo cm casa.
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Congresso reabre trabalhos com mensagem de Mediei
T.l.foto JB

Geisel recebe Si mon sen e
Veloso para estudar o
Plano de Desenvolvimento
O General Ernesto Geisel recebeu ontem à tarde apenas os seus futuros Ministros Mário Henrique Simonsen, da Fazenda, e Reis Veloso, do Pianejamento. Estiveram reunidos das 1 às 17 horas
conversando, segundo o professor Simonsen sobre
o Plano Nacional do Desenvolvimento,
programa
de prioridades do futuro Governo e outros
temas
interessam
aos dois Ministérios.
que
Na parte da manhã, o Presidente eleito receüeu o futuro Ministro Rangel Reis, do Interior. Depois de estar com o General Geisel e com o Sr. Reis
Veloso, o professor Simonsen ainda ficou mais
uma hora no gabinete, conversando com o General
Golbery do Couto e Silva. O General Ernesto Geisel
retirou-se às 17h lOm, em companhia de sua filha,
Srta. Amália Luci Geisel, e do seu futuro Secretario de Imprensa, Sr. Humberto Barreto.
METAS ATINGIDAS
Ò Sr. João Paulo dos Reis
Veloso não quis falar sobre
o 2? Plano Nacional de Desenvolvimento, que está em
preparo:
O iv PND — disse —
está em andamento, com
pleno êxito. Tem validade
ate o. fim deste ano, mas
suas metas foram todas
atingidas, nos seus indicadores mais gerais, em fins
de 1973. Sobre o 2° PND, teremos cinco anos para conversar. O futuro Presidente
falará primeiro .sobre ele.
Ainda a propósito dos exitos do IV PND. o Ministro
Veloso comentou alguns dados contidos na Mensagem
do Presidente Mediei, ontem
entregue ao Congresso:
Ao fim de quatro anos,
a renda per capita dos brasileiros subiu a 580 dólares,
o equivalente a um aumen-

to cio 34% no período de vigência de 1? PND. Isto é
apenas 1% a menos que o
aumento da renda per capita durante toda a década
de 1900.
— Houve, evidentemente,
no período — disse o Ministro do Planejamento — um
enriquecimento que atingiu
a todas as camadas da população. A atual escassez de
mão-de-obra, com o consequente aumento de salários
oferecidos por diversos setores da atividade econômica,
é um bom indicio de que estamo.s no caminho certo.
O Ministro Reis Veloso
comentou ainda o aumento
de 20% concedido ao funcionalismo federal, dizendo
que havia sido empregada
a mesma fórmula salarial
usada para o cálculo dc aumentos nos setores privados.
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Dom Aloisio Lorscheider concedeu ontem cntrevista coletiva à imprensa de Fortaleza, para
mostrar o ". lano Pastoral
Orgânico, cli.borado pela
Arquidiocese com base em
pesquisas sociais, econômicas, culturais c teligiosas, e não falou sobre polit-ica. A respeito do Governo Geisel, repetiu o
que dissera antes:
— O fuUiro Presidente
merece a nossa confiança.

Ulisses diz que MDB
apoia boa medidas
Brasília (Sucursal I — O
presidente do MDB, Deputado Ulisses Guimarães, declarou ontem, logo após o
encerramento da sessão soIene de inauguração do ano
parlamentar, que -eu Partido "não faz oposição ao
Brasil e, portanto, todos os
atos do Governo Geiscl que
nos parecerem úteis ao pais
terão o nosso apoio."
— N:s vamos aguardar as
ações do Governo e dos seus

Ministros, conhecer suas
providências. Como brasileiros, esperamos sinceramente que a meta da normalidade democrática seja
alcançada. Esta tem sido a
nossa luta. O MDB continuará no seu papel de fiscalizar, criticar e denunciar
o que for preciso. Afinal,
Oposição não é uma doença,
uma enidemia, mas uma
posição política —- afirmou.

Esper anca
O Sr. Ulisses Guimarães dos Direitos da Pessoa Humanifestou esperança d e mana, o presidente do
que o seu Partido possa MDB, com o ap.io do Sr.
atuar, no Governo Ernesto Nelson Carneiro, observou
Geisel, "em condições me- que os representantes da
nos árduas." Citou, por Oposição continuarão fora
exemplo, o problema d a daquele órgão "se mantencensura à imprensa e aos do o statuto que". E acrespronunciamentos dos repre- centou.
— Mas se o conselho volsentantes do MDB, a falta
de respeito aos requerimen- tar a ser conselho, se funtos de informações apresen- • cionar como órgão de defetados na Câmara, a recusa sa dos direitos da pessoa
divulgando as dede diálogo em assuntos re- humana,
núncias, as investigações e
ferentes à liberdade indivi- •as
o MDB devedual e ao impedimento de rá conclusões,
voltar a participar de
se criar comissão parlamen- .suas reuniões. Caso
contratar de inquérito.
rio, não temos porque fazer
Sobre a ausência do Par- parte de um Conselho
inótido do Conselho de Defesa cuo.

Comportamento
O Deputado João Meneses, do MDB na Câmara Federal, afirmou, ontem, no
Rio, que "o futuro Presidente da República está de
mãos desatadas, livre de'
quaisquer compromissos, como ele próprio já acentuou,
para tomar o rumo político
mais Indicado para os interesses do pais."
— À Oposição compete íi-

Mão

car em posição de expectativa. á espera de que o futuro Governo fixe a sua linha
de comportamento político
frente aos grandes problemas nacionais, que vão desde a necessidade de normalizacão democrática até o
endividamento externo e a
escassez de matérias-primas
essenciais — acrescentou o
Sr. João Meneses.

estendida

O MDB continuará a
exercer o seu papel oposicionista, segundo o parlamentar paraense, "convencido de que assim estará
melhor servindo aos interesses do pais.
"Não será o Partido
oposicionista que terá de propor qualquer acordo — disse — mas sim o próximo
Presidente da República
que tem toda força para isso, asinalou o Deputado
João Menezes.
— Seria uma ilusão pensar em união ou pacificação
nacional. Mas, o próximo
Governo contará com o
apoio de todo o povo brasiloiro se partir cautelosa c
fc_-nemcnte para a reconci-

liaçâo nacional, para a normalização de nossa vida democrática — acentuou o
Deputado oposicionista.
— De nossa parte — concluiu — resta continuar empunhando a bandeira do
restabelecimento das franquias democráticas. Ao futuro Presidente, que terá os
elementos necessário,- a o
julgamento da situação, do
ponto-de-vista do interesse
de seu Governo e do pais,
restará partir para o caminho mais acertado. E não
há outro senão o da normalizacão do regime democrático no país.

o Governo cio Presidente
Garrastazu Medi c i, destacando-se a gestão do último ano. O trabalho especif ica, M i n i's t é ri o por
Ministério, todas as reali-ações de vulto do atual
Governo xla República.
O Ministro Leitão d e
Abreu foi introduzido no
Plenário do Congresso por
uma comissão dc lideres
dos dois Partidos e imediatamente fez a entrega da
mensagem presidencial ao
Senador Paulo Torres. Em
seguida, o Senador Rui Santos, 1° Secretário, fez a leitura cio documento.

sessão
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Petrônio Portela participou da comissão^quTlntrodusiu Leitão de Abreu no
píemriô

Tel.foto JB

Desmenliclo
Fortaleza (Corresponciente) — O presideme
da Conferência Nacional
dos Bispos ",i Brasil c Arcebispo de Fortaleza,
Dom Aloísio 1. rscheider,
disse ontem ao JORNAL
DO BRASIL que não sabe
a que atribuir as noticias
de que se teria reunido,
juntamente com o secretário-gcral da CNBB,
Dom Ivo Lorscheiter com
o General Ernesto Geisel.
— Não mantivemos ne«hum encontro ou qualquer reunião com o General G'Y.sel — afirmou.

B r a s i I ia t Sucursal i —
Com a leitura do preâmbulo
da mensagem anual do Presidente Garrastazu Mediei,
o Congresso Nacional, reunido sob a presidência do
Senador Paulo Torres,
iniciou ontem à tarde, sem
maiores solenidades, os trabalhos legislativos de 1974.
A mensagem íoi levada ao
Congresso pelo Chefe da
Casa Civil da Presidência
da República, Ministro João
Leite de Abreu.
O documento presidenciai, que está contido em
154 páginas, representa um
verdadeiro balanço de todo

O retomo de Amaral ao primeiro plano é tido como muito importante pelos oposicionistas

Amaral Peixoto é escolhido
para liderar o MDB no Senado
Brasília (Sucursal) — A escolha do Senador Amaral Peixoto para o cargo de lider do MDB no Senado. formalizada ontem, causou
certa surpresa aos oposicionistas na
Câmara, que esperavam a indicação
do Sr. Franco Montoro, candidato
ao cargo desde o ano passado,
quando se estabeleceu o critério do
rodízio, ou a permanência do Senador Nelson Carneiro na liderança.
Para alguns observadores, cntretanto, mais que a escolha surpreendeu a aceitação do cargo pelo
Senador fluminense. Para esses observadores. o retorno do parlamentar ao primeiro plano político marca o começo do fim do período de
espera que se haviam imposto aigumas das principais figuras do
antigo PSD.
GRANDE EXPERIÊNCIA
No MDB, enquanto na superíicie se dividiam as opiniões entre
a permanência do Sr. Nelson Carneiro, com o conseqüente abandono do critério do rodízio, e a escolha do Sr. Franco Montoro, sabia-se que alguns setores do Partido trabalhavam para que o Senador Amaral Peixoto aceitasse o
cargo.
— O Amaral é um homem dc
grande experiência política. Goza
dc inegável prestígio inclusive na
área governamental, o que só podera beneficiar a atuação do MDB
— disse o Senador Nelson Carneiro, que após três anos no cargo
deixa a liderança.

O Senador fluminense, por
sua vez, limitou-se a afirmar que
fora escolhido (por unanimidadei
pelo critério de rodízio, c que na
liderança da Oposição seeuirá as
diretrizes traçadas pelo Sr. Nélson Carneiro, de resto, a orientação do Diretório Nacional do MDB.
QUEM É

Carioca. Almirante reformado,
casado com a Sra. Alzira Vargas
do Amaral Peixoto, filha do Sr.
Getúlio Vargas, o Senador Amaral Peixoto faz política desde
1930 c. cm toda a sua carreira, só
perdeu uma eleição, cm 1958. Em
1937, genro do então ditador, foi
nomeado
Interventor no Estado
do Rio. onde até hoje tem sua base eleitoral, em 1945. com Nereu
Ramos, Benedito Valadares, Agamenon Magalhães o outros interventores, ajudou a fundar o PSD.
Com seu freqüente charuto e
o andar lento, o Senador Amaral
Peixoto volta a ocupar um importante cargo de direção partidária
depois de ter sido um dos politicos mais influentes do país. Além
de ter ocupado a presidência do
extinto PSD, foi duas vezes Ministro c, até 1964, poucas foram
a.s crises políticas que não tivessem sido resolvidas por sua legendaria capacidade de conciliação.
Durante os últimos 10 anos.
sem descurar de seu eleitorado no
Estacio do Rio. ele, como boa parte dos mais destacados dirigentes
do PSD, manteve-se numa atitude
discreta no Parlamento. Foi cogi-

tado para a liderança no Senado e
até mesmo para a presidência do
Partido, mas sempre esquivou-se
aos convites. Agora, quando muitos
parlamentares supunham que a
disputa estivesse entre os Senadores
Nelson Carneiro e Franco Montoro, ele passa a líder da bancada,
demonstrando que não só a Oposicão estaria tendendo a uma atuação mais articulada, porém discreta, como também que os mais habilidosos de seus políticos acreditam que chegou o momento em
que uma atuação mais intensa pode ser útil,
VICE-LÍDERES
Depois dc elogiar o seu antecessor, o Sr. Amaral Peixoto convidou para seus vice-lideres
os
Senadores Nelson Carneiro c Danton Jobim, ambos da Guanabara.
O terceiro representante
carioca,
Senador Benjamim Fará — único
ausente da reunião de ontem —
presidirá a Comissão de Serviço
Público, em substituição ao novo
líder.
O Sr. Amaral Peixoto disse que
cada um dos sete membros do MDB
no Senado terá missões especificas
a desempenhar,
de
acordo com
suas
O
aptidões e preferências.
presidente e o secretário-geral do
GuimaMDB, Deputados Ulisses
rães e Tales Ramalho (ambos expcssedistasi' e o Deputado Laerfc
Vieira foram os primeiros a cumprimentar o novo lider oposicionista.

Aldo concretiza sua retirada como líder
Brasília ISucursal l — O Deputado Aldo Fagundes, após reunir-se
longa e reservadamente com o presidente do seu Partido, Deputado
Ulisses Guimarães, declarou que se
não pediu antes para ser lider, não
pleiteará agora da bancada a sua
permanência, mesmo porque, disse,
náo é afeito a disputas pessoais
e jamais brigou por posições. Pieitear u minha permanência revelaria um apetite que não tenho —
disse ele.
O Sr. Ulisses Guimarães fez
questão de afirmar que o Sr. Aldo
Fagundes deixará
liderança do
•MDB na Câmara a "pessoalmente
muito prestigiado", acrescentando
que nunca a direção ou qualquer
membro do Partido fez criticas á
sua atuação, "sempre correta e
leal." A substituição do lider, disse
ainda,
decorre de circunstancias
políticas.
LEMA E MENSAGEM
A decisão do Sr. Aldo Fagundes
de náo disputar o cargo com o Sr.
Laerte Vieira, na reunião da bancada, quarta-feira, deverá terminar com as gestões do grupo Auténtico, que ainda ontem não tinha número suficiente para fixar
posição. A corrente minoritária vinha insistindo com o Deputado

gaúcho para que ele submetesse seu
nome à deliberação da bancada, enfrentando o Sr. Laerte Vieira.
A declaração escrita que o Sr.
Aldo Fagundes forneceu aos jornalistas após seu encontro com o
presidente do MDB, no gabinete do
Sr. Nelson Carneiro, é a seguinte:
Não pedi para ser lider da
bancada. No meu caso, a liderança
foi missão a cumprir. Dei o melhor dos meus esforços para corresponder á confiança dos meus
colegas. O trabalho foi o meu lema
e a oposição foi a minha mehsagem. No relacionamento com os
meus colegas, para o diálogo e a
tolerância, para o companheirismo e a fraternidade, ninguém me
encontrou omisso ou sem forças.
Quando, por dever de oficio, deveria percorrer a primeira milha, espontaneamente caminhei também
a segunda.
Junto à direção nacional do
Partido, meu comportamento foi
sempre de inequívoca solidariedade, desde as decisões rotineiras da
executiva até os atos de maior repercussão. No plenário, nas comissoes, na votação dc matérias, por
todos os meios, enfim, esforeci-me
para que a atuação da bancada resultasse afirmativa e contribuísse
para projetar o MDB perante a opinião pública.

Enfim, desempenhei como
me foi possível o papel que me foi
destinado na vida da bancada e
. do Partido no ano que passou. Mas
se não pedi para ser lider, não vou
pleitear da bancada a minha permanência na liderança. Mesmo porque, não sou afeito a disputas pessoais e jamais briguei por posições
na bancada pu no Partido. Pleitear
a minha permanência, portanto,
revelaria um apetite que não tenho.
Deixo a liderança sem ter do
que me envergonhar. O que disse
em minha investidura posso repetir agora: pelo fato dc haver sido
líder, não fiquei maior. Ao deixar a
liderança náo ficarei menor.
O Sr. Ulisses Guimarães admitiu que existe na bancada do MDB
na Câmara um anseio generalizado dc renovação, dai o fato da
substituição dos dois lideres, "sem
que isto implique em qualquer critica à atuação deles."
A decisão que será tomada
c da responsabilidade da bancada.
A direção do Partido não interfe:y, salvo quando c solicitada. Foi
c que aconteceu com a bancada no
Senado e é o que acontece, sempre,
com os diretórios regionais. O MDB
adota o sistema federativo. Não é
um Partido unitário, como a Arena.

O Ministro Elói da Rocha,
Presidente do Supremo Tribunal Federal teve lugar na
Mesa. Dos atuais Ministros
de Estado, o único presente
foi o Sr, Moura Cavalcanti,
da Agricultura. O plenário
da Câmara foi decorado
com rosas amarelas e o ampio hall da câmara foi forrado com tapete verdegarrafa. Na Tribuna d e
Honra, construída pelo Pre-

sidente Flávio Marcilto, não
se acomodou n i n g u é m ,
devendo ser inaugurada na
sessão de poosse do Presidente Geisel.
Não foi grande a presença de
parla m e n t ayes.
Apenas alguns senadores e
uns 50 deputados. A grande
maioria deverá chegar a
Brasília a partir dc domingo.
. .

Dem ocracia
Em seu discurso, o Sr.
Paulo Torres disse que as-'
sinalava "as gratas circunstancias sob cujos auspícios
se inicia o ano parlamentar
de 1974", acrescentando que
ao Legislativo tocarão grandes e importantes tarefas.
"A colaboração
estreita
entre os Poderes não se firmou apenas, nesses 10 anos,
no ordenamento jurídico
que permitiu o estabelecimento de uma nova estrutura legal. A ordem política
é também o resultado direto dessa colaboração fecunda e se exprime no espetaculo cívico da transição de
Poder, sem crises, sem abalos institucionais, sem alteração da ordem vigente,
cometimento que a legislação revolucionária atribuiu,
com sabedoria, às correntes
democráticas aqui representadas. Não há. portanto,
como deixar de se creditar

à liderança política do Congresso Nacional o sucesso
do pleito que, de forma tão
democrática quanto autêntica, legitimou perante a
consciência nacional o processo pacifico da transferência do Poder."
Disse o [.residente do
Senado que "estas circunstancias,
que consubstanciavam a realidade do processo
brasileiro,
político
num continente e num
mundo marcados pela discórdia e pela dissenção, nos
permitem antever a ação
que o Congresso Nacional
será chamado a desenvolver nesta nova fase da Revolução brasileira, para que
se atinja, sem antagonismos, os objetivos nacionais
que estão projetando a presença cada vez mais ativa
do país no concerto das
nações."

Parlamentares vão
cumprimentar Mediei
Brasília (Sucursal) —
Cerca de 8 parlamentares,
entre o.s quais os futuros
Ministros Nei Braga e Arnaldo Prieto. fizeram ontem
uma visita de cortesia ao
Presidente Mediei, no Palacio do Planalto, iogo após
a solenidade dc abertura
dos trabalhos legislativos.
A frente os presidentes
da Arena, do Seuado e da

Câmara, Srs. Petrônio Portela. Paulo Torres e Flávio
Marcilio. os congressistas ficaram dez minutos no gabinete do Presidente Mediei,
que cumprimentou a todos.
O Senador Nei Braga e o
Deputado Arnaldo Prieto
demora'-am-se m..''s três minutos no gabinete presidenciai, após a saída de seus
companheiros.

conversa
Depois dos cumprimentos
fon-TOu-se um grupo e m
torno do Presidente Mediei,
composto dos Senadores Petrónio Portela e Paulo Torres, e dos Deputados Flávio
Marcilio e Célio Borja, ha-. endo comentários e.'ogiosos
sobre a mensagem presidencial enviada ao Congresso.
O Sr. Petrônio Portela referiu-se ao volume do documento, dizendo que o seeretário Rui Santos precisou
de quase uma hora para fazer a leitura ao plenário, ao
que o General Mediei indagou, bem humorado, se o
parlamentar baiano havia se
cansado com a tarefa.
A conversa informal não
se alongou por mais de cinco minutos, e só ao final o
Deputado Geraldo Freire se
acercou do grupo. Segundes
antes, respondendo ao agradecimento d o Presidente
Mediei sobre o apoio dado
pela Arena ao- seu Governo,
o Sr. Petrônio Portela disse ao Chefe do Executivo

Visita

que, diante das grandes
realizações da sua administração, não foi dificil defender a sua política dc Governo.
A OPOSIÇÃO
Apenas dois parlamenlares do MDB compareceram ao Palácio do Planaito para cumprimentar o
General Mediei: Florim
Coutinho, da Guanabara,
c Athiê Jorge Couri, de
São Paulo. O primeiro a
apertar a mão do Presidente foi o Senador Paulo
Torres, mas o cumprimento mais demorado foi
para o Deputado carioca
Cétio Borja, que ocupará
a liderança do futuro Governo Geisel na Câmara.
Os Srs. Nei Braga c Arnaldo Prieto também rcecberam abraços calorosos do Presidente da Rcpública.

de Torres

O Senador Paulo Torres visitou ontem, separadamente, o Senador Nei
Braga e os Deputados Arnaldo Prieto e Célio Borja,
para cumprimentá-los pela
escolha para o Ministério e
liderança do Governo na
Câmara.
O futuro líder do Governo
Geisel, agradecendo a visita
do Senador fluminense, disse-lhe que é seu propósito
promover um amplo entrosamente da bancada d a
Arena na Câmara, com o
objetivo de proporcionar
aos parlamentares "uma
maior participação nas aitas decisões nacionais."
O Senador Paulo Torres
externou sua satisfação peIa indicação dos Srs. Nei

Braga e Arnaldo Prieto para o Ministério, "o que confirma o alto apreço da Revolução pelo Congresso e
pela Arena." Colocou-se,
também, à disposição do Sr.
Célio Borja. comprometei.do-se a ajudá-lo para alcançar êxito na sua missão.
O Senador Rui Santos e
o ex-Ministro Afonso Arinos
estiveram com o futuro lider governista, para cumprimentá-lo. O parlamentar
da Bahia afirmou que o Sr.
Célio Borja "reúne todas as
condições para se tornar o
elo entre a classe política
e o Governo", o que, na sua
opinião, é relevante para a
evolução política e administrativa do pais.

A íntegra da introdução
à mensagem rio Presidente
Mediei ao Congresso
está na página 12
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POLÍTICA E GOVERNO

Coluna do Castello

Quando nada,
muda o estilo
Brasília — O Senador Petrònio Portela continua a recusar-se a ver na mudança de Governo que ora se processa
sinais de "reabertura política". Com isso
certamente ele deseja insinuar que a política não estava fechada mas aberta e
com isso provavelmente ele deseja revêrendar a figura do Presidente Mediei,
ainda presente na Chefia do Governo, a
quem não quererá atribuir o exercício de
um poder arbitrário. Para ele, tudo. agora como antes, é a mesma continuidaáe
revolucionária. No entanto, como as evi' dências não
podem ser negadas, nem
niesmo pela capacidade inventiva do presidente da Arena, ele chegou a admitir
que algo está mudando. A esse algo que
muda prefere chamar de "novo estilo".
Ainda bem que pelo menos, politicamente, muda o estilo. 0 novo estilo é
de resto facilmente reconhecível e desdc que a autoridade do chefe do Partido
oficial permite que se dè uso corrente à
expressão usemo-la para caracterizar a
substituição do Ministro Alfredo Buzaid
pelo Ministro Armando Falcão e ão líder
Geraldo Freire pelo líder Célio Borja. E
usemo-la para constatar que pela primeira vez desde 13 de dezembro de 1968
politicos profissionais convocam-se a postos do Poder Executivo, área tornada
privativa de técnicos e militares. Como
não se pode querer tudo de uma vez, o
novo estilo escolhe entre os profissionais
da política homens de origem castrense,
como o Senador Nei Braga, ou fiéis servidores da.ordem pública, como o ex-Deputado Armando Falcão. Há quem fale em
estranhezas em setores revolucionários
quanto à escolha de autênticos revohtcionários, como os dois citados, e outros, para postos da alta administração do país,
postos que deveriam ser preenchidos segunão requisitos que, se não foram ãe
todo abandonados, estariam sublocados a
outros predicados a que se deu caráter
preferencial.
O que não se pode deixar de prever
com certa margem ãe segurança é que,
segunáo o novo estilo, o Sr. Armando
Falcão dinamizará a atividade política,
pois ele é desses homens que, por vocação, assinalam sua presença nos postos
que lhe são confiados. Ele não estará no
Ministério da Justiça por estar e sua parte do novo estilo, antecipadamente divulgada, compreenderá uma tentativa de
retomada (vetada a palavra "reabertura") de diálogo com as forças hostis à
Revolução, entre as quais, para horror
dos personagens que oficialmente representam a política brasileira, se contam,
além dos padres e dos intelectuais, os
próprios políticos. O Ministro da Justiça
vai conversar e abrir trilhas, inclusive,
para os próprios líderes aos quais prestara socorro no exercício de uma missão
que nem por se exercer sob um novo estilo deixará de ser menos árdua.
Também o Deputado Célio Borja,
vem
de boa origem liberal, está com
que
o seu aprendizado feito ao longo desse
seu segundo mandato legislativo para
entender que não estão corretamente colocadas as relações entre o Executivo e o
Legislativo. Ele tem, em discursos, pareceres e declarações, áemonstraáo seu
animo de contribuir para o aperfeiçoamento dessas relações, sem o que o Legislativo a caáa áia perâerá prestigio e
significação e o Executivo a caâa áia se
tornará irreversivelmente onipotente e
incontrastável. E' possível que ele náo
queira apenas um novo estilo mas aspire
mesmo a uma abertura política, a qual
áevolva às Câmaras Legislativas as prerrogativas que caracterizam um poâer e
lhe assegurem a autonomia ãe ação, sejam quais forem os riscos latentes representaáos pela legislação revolucionária à
margem ãa qual se processa a viâa institucional brasileira.
Não cremos que o Sr. Célio Borja, peIo.homem que é, seja um líâer que fuja
ao natural ão seu temperamento e âos
seus compromissos dc antigo estudante
de Direito em quem o professor Baleeiro
identificou qualidades para a vida públi- '
ca. Com ele, vamos ter na Câmara um
novo estilo e com o conjunto dos politicos convocados para assessorar nos diversos postos o General Ernesto Geisel
esperemos que tudo acabe numa verda-'
deira e irreparável abertura. Cremos que
se isso acontecer o próprio General Méâici, na sua aposentadoria, ficará feliz, pois
terá sido esse sem dúviáa o sonho do seu
Governo e a meta da qual não póáe se
aproximar, a não ser ináiretamente peIo cumprimento de suas atribuições reuolucionárias.
Carlos Castello Branco
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O Nogueira reafirma que
dará prioridade ao

mesmo aumento ciado aos federais transporte fenwiáriIO
Autárquico não pode
ter mais do que 20%
O aumento para os servi'dores autárquicos na Guanabara ficará condicionado
às disponibilidades financeiras das respectivas auíarquiaü. segundoEo decreto ontem assinado pelo Governador Chagas Freitas, concedendo aumento de 20% aos
funcionários da administração direta.

Nos autarquias, o ouménto não poderá exceder o nivei estabelecido para o funcionaüsmo e dependerá, em
cada caso. de decreto baseado em estudos eaborados pela Comissão Executiva para Programação e Controle das Despesas com Pessoai Civil. Pessoal Militar e
Encargos Sociais.

Integra
E' o seguinte o decreto
assinado pelo Governador:
Art. .1.° — Os vencimentos, salários e proventos dos
servidores civis do Estado
dos Poderes Executivos (Administração Direta e Autárquica). Legislativo e Judiciário. bem como dos mem' bros do Poder Judiciário e
do Tribunal de Contas, serão aumentados em 20%
tvinte por cento) a partir
de 1.° de marco dc 1974, oi.seroadas as normas dos Decretos-leis Complemenlarcs
ii.° 2, de 18 de outubro de
1909, e n.° 4, de 25 de março de 1970.
Art. 2.° — O aumento
será calculado para os funcionários sobre o valor legal
do vencimento, do provento
e dos Símbolos das funções
gratificadas, não incidindo,
em nenhum caso, sobre diferenças asseguradas, sob
qualquer fundamento a titulo dc direito pessoal.
Parágrafo único — Para
os servidores contratados o
aumento será calculado sobre o valor dos respectivos
salários.
Art. 3° — A concessão do
aumento dos servidores aularquicos ficará condidonada às disponibilidades financeiras das respectivas
entidades, n ã o podendo
ocorrer em condições mais
favoráveis do que as estabelecidas para a Administração Direta, dependendo,
cm cada caso, dc decreto do
Poder Executivo, baixado
com base em estudos elaborados pela Comissão Execativa para Programação e
Controle das Despesas com
Pessoal Civil. Pessoal MMtar c Encargos Sociais, Instituída pelo Decreto "E" n.°
3 SSO. dc. 14 de maio de 1970.
Art. 4° —- Para a Companhia Central dc Abastecimento (Cocea>. Companhia de Desenvolvimento dc
Comunidades (C o d e s c o),
Companhia
Estadual
de
Águas da Guanabara (Cedag), Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro (Metrô), Companhia
Estadual de Telefones
da
Guanabara (CctcU, Companhia dc Transportes Coletivos do Estado da Guanabara (CTC), Companhia
de Habitação Popular do
Estado da G u anab a r a
(Cohab ), Empresa de Turismo da Guanabara (Riotur). Empresa de Saneamento da Guanabara
(Esag), Fundação E s l adual do Bem-Estar do Mcnor (FEBEM), Universidade
do Estado da Guanabara
(UEG), Fundação dos Terminais Rodoviários e de Es- '
tacionamentos do Estado da

Guanabara (FTREG). Companhia Estadual de Gás
(CEGi, Companhia Estadual
de Limpeza Urbana (Celurbi e Rádio Roquete
Pinto, qualquer aumento
espontâneo de remuneração
dependerá de aprovação do
Governador, ouvida a Comissão Executiva para Programação e Controle das
Despesas com Pessoal Civil,
Pessoal Militar e Encargos
Sociais, instituída pelo De"_." n.° 3 SSO, de 14 de
~7naío
^crelo
dc 1970.
Parágrafo único — As soluções de aumento serão
submetidas ao Governador
acompanhadas de comprovação da disponibilidade dc
recursos financeiros, não
podendo ocorrer em condições mais favoráveis do que
as estabelecidas para a Administração Direta.
Art. 5° — Nenhum servidor, por força do aumento
concedido, poderá receber,
pelo exercício dc seu cargo,
importância superior ao limite.. referido no Art. 9° e
parágrafo da Lei n.° 2 2SS,
dc 5 dc dezembro de 1972,
apurável em cada mês.
Parágrafo único — Obscrvar-se-ão, para apuração do
quantum sujeito a limite, as
ressalvas da legislação jederal não só no que concerne à acumulação licita, como também quanto às verbas computáveis, delas excluindo-se:
a) salário-familia (Art.
144, VI. do Decreto-Lei n.°
100. dc S dc agosto de 1969):
b) adicional por tempo de
serviço (Art. 144, IX. do Dccreto-Lei n.° 100, de S de
agosto dc 1909i:
c) gratificação pela participacão em órgão dc delibcraçào coletiva (Artigo 14S,
Vil, do Decreto-Lei n.° 100,
dc S dc agosto de 1909):
di diárias c ajuda de custo
(Artigo 144, IV e V, do Decrelo-Lci n.° 100, de S de
agosto dc 19091.
Art. 0." — O disposto no
Art. S.° c seus Si. da Lei n.°
2 2SS de 5 de dezembro de
1973 será objeto de regulamentação baixada por dccreto do Governador, após a
verificação da quantia a ser
assegurada aos funcionários
beneficiados pelo citado dispositivo legal.
Art. 7.° — O aumento do
soldo dos integrantes da
Policia Militar c do Corpo
dc Bombeiros será fixado
cm decreto, nos termos do
disposto no Art. 4° da Lei
n.° 2 2SS. dc 5 dc dezembro
dc 1973.
Art. SP — Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas
».. disposições cm contrário.

Servidores civis da União
acolhem favoravelmente os
dois decretos de Mediei
Repercutiu favoravelmente na Associação dos
Servidores Civis do Brasil o aumento de 20% concedido em decreto do Presidente Mediei, principalmente porque não fez distinção entre ativos e inativos.
Para o- presidente da ASCB, outro decreto,
também divulgado ontem, é ainda mais importante
que o aumento, porque apressa a implantação do
plano de classificação de cargos, considerado como
"a
redenção do funcionário público".
EMARANHADO
Diz o Sr. Darcy Daniel de
Deus que a Associação ainda náo teve tempo de examinar detidamente a integra do decreto, o que .será
feito pelo departamento juridico, principalmente porque o texto faz constantes
referências a diversas leis
anteriores.
No entanto, o presidente
da ASCB diz que o mais otimista dos funcionários náo
esperava
um
percentual
além de 14%, e que os 20%
excederam as expectativas.
— À primeira vista, sem
entrar na integra do decreto, posso afirmar que o percentual é muito bom e que
traz um
bem-estar muito
grande para os inativos, beneficiados da mesma forma,
Mas
sem
discriminação.
acredito que o outro decreto, também divulgado ontem. sobre o plano de ciassificação dc cargos, é muito
mais importante que o do
aumento,
porque apressa
sua implantação e vai beneficiar o.s 750 mil funcionários federais.
Diz o presidente da ASCB

• que o plano de classificaestá sendo
çào de cargos
implantado com muita lentidão e que é preciso, nos
Ministérios, apressar o funcionamento dos grupos de
trabalho
orientados
pelo
DASP e encarregados da tarela.
O decreto dá prazo até o
dia 30 deste mês para que
o.s órgãos integrantes do
sistema de planejamento e
orçamento entreguem ao
Ministério do Planejamento as estimativas do custo
dos novos quadros de pessoai previstos no plano.
— Quando li a integra do
decreto, lembrei-me das
promessas que o Presidente Mediei fez no inicio de
1970 e que ele agora está
cumprindo. O plano de ciassificação de cargos abre para os funcionários públicos
uma perspectiva
que eles
nunca tiveram antes.
Todos
os Ministérios mi.
litares e o de Relações Exteriores. além do DASP, de
acordo com informação do
Sr. Darcy de Deus. já estão
integrados no novo plano, o
que cria uma desigualdade
salarial com
o.s funcionarios dos outros Ministérios.

O Cov «nador Ciiagas
Freitas
conc.d-ti
oiitr.ni.
através de decreto assinacit.
¦
.
á tard
o aumento de 20%
íaía o funcionalismo estadual; a partir,de 1.° de marro. O b.n.fieio será pago em
cota única e nas mesmas
bases do que foi concedido
pelo Presidente Mediei aos
s.rvidores da União.
Com essa revelação, o lider do Governo na Assembléia legislativa, Deputado

Captação
O líder da Maioria na As
sembléia ressaltou o esforço
empreendido pela admini.tração estadual, objetivarido a captação de recursos
oriundos de financiamentos,
que possibilitarão complementar investimentos realizados à conta das receitas orçamentárias. Nesse
sentido, revelou que o Governo tem .submetido às
principais entidades financiadoras — notadamente no
mercado interno — projetos para os setores de transporte urbano,
rede viárip.

ilibem Dourada, abriu onlem s.u discurso, na cerimònia dc instalação do novo ano parlamentar. Em
seguida, o representam^'
emedebista fez uma análise
do Plano de Obras do Governador carioca, que será
executado no correr deste
ano, citando os pontos principais da mensagem enviada ao Legislativo pelo Sr.
Chagas Freitas.

de recursos
saneamento, habitação e
comunicação.'
Por outro lado, o Governo tem implantado a reorganizaçáo administrativa do
Estado, o que deu origem a
novos órgãos destinados a
prestar melhor atendimento à população. Como resultado
dessa
organizacão, o Sr. Rubem Dourado
citou a criação da Empresa de Saneamento da Guanabara (Esag) e a Companhia. Estadual de Limpeza
Urbana iCelurb).

Habi lacão
Fundamentado na Mensagem remetida à Assembléia pelo Governador Chagas Freitas, o lider do MDB
disse que o programa governamental prevê a construção de mais 50 mil unidades habitacionais populares, que atenderão a cerca de 250 mil favelados. Citou também a recuperação
de outros 36 conjuntos liabitacionais, que terão suas
infra-estruturas
construidas, com a instalação de
esgotos sanitários e pluviais, além de iluminação
pública e construção de
jardins, praças e postos de
saúde.

Afirmou também que a
assinatura de protocolo de
intenção através do qual a
Guanabara se integra
no
Plano Nacional de Habitação Popular culminou
a.s
providências qu. trouxeram á Cohab as condições para dinamizar
seu
mecanismo de ação. Sqbre
a Cohab, acresceutou que no balanço dessa
companhia,
referente
ao
ano passado, figurou
um
superávit cie Cr$ 3 milhões
e 880 mil, resultado
que
considerou excelente,
pois
a mesma empresa apresentou déficit dc CrS 17 milhões em 1970.

Ou lias
Além da inauguração do
emissário
submarino
de
Ipanema, o Governo construirá ainda este ano 50
novos estabelecimentos escolares; implantará o Porto de Santa
Cruz:
concluirá a reconstrução
do
elevado da Avenida Paulo
de Frontin;
colocará em
funcionamento 42 500
novos terminais
telefônicos
na área- servida pela Cetel:
duplicará a Avenida Automóvel Clube; terminará o
túnel Frei Caneca—Henrique Valadares; fará a remodelação c a arborizacão,
da Avenida Brasil, onde
várias
outras
passarelas
para pedestres serão construidas; prolongará a Avenida Maracanã até a Rua
Santo Afonso; alargará e
prolongará as Ruas da Lapa, Pinheiro Guimarães e
Humaitá. Nessas obras,
o
Estado aplicará 150 mil to-

obras
neladas de concreto asfáltico e outras 45 mil toneladas de asfalto usinado
a
frio.
O líder do Governo
se
referiu ainda à.s obras do
metrô, que serão aceleradas no trecho de 8.7 quilometros entre o Estácio
c
Botafogo, e que custará
de
160 milhões dc
perto
dólares iCrS 700 milhões).
Destacou também a construção de novas
estações
para transformação do lixo e um investimento
da
ordem de CrS 40 milhões,
que permitirá a instalação
de 17 mil novos pontos de
luz a vapor de mercúrio
cm diversos logradouros da
cidade.
Sobre iluminação,
acrescentou
que todo o
Parque do Flamengo receberá novo sistema, desaparecendo a deficiência
observada atualmente em aiguns trechos do Aterro.

Educação e saúde

Nos setores da eduea\io
c da saúde, o lider emerlVbista citou a construção de
50 escolas de primeiro grau,
recuperação de outras 43 e
a continuação das obras do
campus da Universidade do
Estado da Guanabara (que
terá capacidade para 15 mil
alunos) além da construção
de 40 novos centros interescolares.
Disse que
para
cumprir esse programa, o
Estado receberá financia¦ Yifnto do BNH, o qual per^"PP^rS^ iambém iniciar a
constrúçao'-«_í_ um estádio
aquático e realizar uma reforma geral no Teatro Municipal. No setor da educação serão investidos mais
de CrS 230 milhões.
Na área da saúde, o Estado vai investir cerca de
CrS 30 milhões, um progra-

ma que também contar,-,
com f i n a n c i amentos cio
BNH. Serão construídos novos centros médico-sani.ários e serão concluídas a.s
obras do Hospital Salgado
Filho. O Hospital Sons.
Aguiar terá suas instalaões
ampliadas, dentro do mesmo programa. No final de
seu discurso, o Sr. Rub.m
Dourado afirmou que o Governador Chagas Freitas
pretende concluir em ou tubro uma obra há muito
aguardada pela população
carioca — sobretudo pelos
jovens: investindo perto de
Cr$ 20 milhões, o Governo
carioca deverá entregar o
Autódromo da Barra da Tijucá. cujo traçado permitirá
a efetivação de provas automobilisticas com carros
da Fórmula-1.

A sol enidade
A solenidade que deu inicio a um novo ano legislativo começou
com a execução do Hino Nacional peIa Banda da Policia Militar,
que igualmente a encerrou
com a marcha Cidade Maravilhosa. Inicialmente, o
Presidente da Casa. Sr. Levi Neves, convidou os Srs.
Frederico Trota,
do MDB.
e Afonso Nunes, da Arena,
a hastearem as bandeiras
do Brasil e da Guanabara.
Em seguida, o primeiro-secretário. Sr. Darci Rangel,
leu a Introdução da mensagem remetida pelo Governador Chagas Freitas ã Assembléia.
Participaram
da Mesa.
além das Srs. Levi Neves e
Darci Rangel, o Chefe da
Casa Civil e representante
do Governador Chagas Freilas Sr. Macial Dias Pequeno;
o Vice-Governador
Erasmo Martins Pedro:
o
presidente do Tribunal de

Justiça, Desembargador Nélson Ribeiro Alves; o presidente do Tribunal Regional
E 1 e itoral. Desembargador
Alberto Mourão Rússel: o
Reitor da UEG.
professor
Oscar Tenório: o Senador
Bcnjamin Farah. No plenario estavam todos os Secretários de Estado, além de
presidentes de autarquias e
empresas mistas e demais
convidados.
Embora
não
pudesse comparecer à solenidade. o Governador Chagas Freitas esteve com os
parlamentares no Palácio
Guanabara, onde os recepcionou. em agradecimento à
colaboração prestada à sua
administração
durante
o
ano passado. O convite para a recepção foi transmitido inclusive aos representantes da Arena, sendo recebido pelo lider oposicionista. Sr. Vitorino James,

extensivo à bancada.

DOCUMENTOS PERDIDOS
Pertencentes ao Dr. Thomas Melo Cruz, extraviou-se no dia 20/2,
na ponte aêrcs enlrc Rio—São Paulo os seguintes documentos encerr,.dos num envólucro cie plástico.
a) - Carreira cie Identidade do Ins*. FélEx Pacheco n.° 2.952.372bl — Carteira dc Identidade de Oficial da Reserva n.° 13.546;
c) — Identificação do Ministério da Saúde n.° 47.
Pcdc-se a quem os encontrou que sejam enrtegues à Av Beira
M_r, 262 - 8." andar s/802 - Tel. 231-2030 ou em São P-u-lo
a Rua Dom José dc Barros, n.° 152 - 8° andai. Tels. 35-3232
36-3456. Giatitica-s» bem.
(P

Rearirmando sua intenção de dar prioridade
ao transporte ierroviário em sua
gestão à frente dc
Ministério dos Transportes, embarcou
ontem pare
Brasília o General Dirceu Araújo Nogueira.
O futuro Ministro disse que, em princípio tosetores merecem a classificação de prioritá. cios os"Acontece,
nos:
a carência de recursos
porém,
nao permite que se dê o que
mesmo tratamento a todos
os problemas. O estabelecimento de áreas
nas deriva dessa falta de recursos", disse o prioritáGeneral
Dirceu Araújo Nogueira.
SEM PROBLEMAS
Elogiando o Coronel Mário Andreazza. seu amigo
há muito tempo, o General
Dirceu Nogueira disse que
tem se encontrado assíduainente com o atual Ministro
dos Transportes: "Estamos
trabalhando juntos para
que a passagem da função
nao traga problemas. Tcnho tido todo o apoio do
Ministro c seus assessores.
O Coronel Andreazza tem
se portado com toda lealdade o grande sinceridade,
o que. para mim. náo chega a ser novidade."
O General Dirceu Nogueira disse ainda que o sucesso
do novo Governo estará, em
parte, condicionado a um
bom entrosamento interministerial tendo em vista
a política global sustentada
pelo Presidente eleito, General Ernesto Geisel: "Tuclo
é parte de tudo. Cada setor •

tem os seus problemas, mas
quem define os rumos é o
Presidente", disse cie.
UEKI CONVERSA MUITO
Brasília tSucursal i — PrIa primeira vez, depois dc
ter sido confirmado que o
cargo de Ministro das Minas e Energia do Governo
Geisel, o Sr. Shigeaki Ueki
visitou ontem o Ministro
Dias Leite com quem conversou durante sete horas.
Oficialmente, nada foi divulgado sobre o encontro.
Fontes do Gabinete do
Ministro Dias Leite disseram que o Sr. Shigeaki Ucki
se reuniu toda a manhã, de
8 à.s 12. horas, e quase três
horas à tarde, e que este
encontro serviu para que o
novo titular da pasta das
Minas e Energia tivesse
uma "visão panorâmica dos
problemas da área — eletricidade, minérios, petróleo c
energia nuclear."

Pratini volta a
receber Severo
Brasíi.a ISucursal) — o
Ministro da Indús ria e do
Comércio. Sr. Pratini de
Morais, voltou a receber na
manhã de ontem seu sucessor, Sr. Severo Fagundes
Gomes. No encontro, que
durou cerca de hera e meia,
o Ministro Pratini terminou
de fazer a.s exposições sobre
os diversos setores de sua
Pasta.
O futuro Ministro informeu à imprensa que nada
falará até sua posse, dia 15.
quando já deverá estar informado do plano andamento das 22 áreas controladas pelo Ministério da Indústria e do Comércio. Scgundo ele, qualquer pronunciamento antes daquela da-

ta seria ineficaz, uma vez
que ainda não disporia de
conhecimentos
necessários
liara a formulação de proposições.
VIAGEM
À.s 16h30m, o Ministro Srvero Gomes deixou o Hotel
Nacional onde se hospedou
c partiu para São Paulo,
onde deverá permane.-er toda a próxima semana. Na
semana posterior estará novãmente em Brasília, "onde
deverei passar três ou quatro dias." Sobre seus encontros com o Ministro Pratini
disse que "foram só para
tomar conhecimento dos diversos projetos cm andamento. nada mais do que isso."

Etelvino em Pernambuco
faz contatos políticos e
retorna ao Rio sem falar
Recife (Sucursal) — Após intensos contatos
políticos nesta Capital, onde manteve conversações
com o Governador Eraldo Gueiros, o Sr. José do
Rego Maciel (pai do Deputado Marco Antônio Maciei) Senador Paulo Guerra e com o Secretário de
Indústria e do Comércio, Sr. Clélio Lemos, o Deputado Etelvino Lins segue hoje para o Rio de Janeiro, devendo chegar em Brasília na próxima segunda-feira, a fim de iniciar seus trabalhos
na Camara Federal.
Observadores políticos acreditam
o Sr.
Etelvino Lins levará em sua bagagem que
a solução
para a união da Arena pernambucana, além de um
possível nome a ser apresentado ao Senador Petrônio Portela para suceder ao Governador Eraldo
Gueiros.
DEPOIS DA POSSE
Apesar de ter-se negado a
conceder entrevistas no Recife, o Deputado Etelvino
Lins disse qi e o problema
sucessório do Estado apenas
será tratado pelo General
Ernesto Gci.sel depois de
sua posse, no próximo dia
15.
Salientou que "nós, politicos de Pernambuco. clepo:it a m o s confiança integral
na escolha que o General
Ernesto Geisel venha adotar para' o Governo do Estado." O parlamentar náo
ir-se c cons: lequis pro'.-

rou prematuro qualquer
opinião a respe > de possiveis nomes para o Governo
de Pernambuco.
O Depu a 'o Etelvino Lins
não considera desvantagem
para Pernambuco o fato de
não ter nenhum representante no Ministério do General "mesto Geisel.
— Estamos vivendo uma
nova etapa da política brasileira. As pastas, hoje, não
são distribuídas na base de
coi.ipensações políticas, sejam com relação a Estados
ou regiões, a grupos, ou a
pessoas de prestigio no contexto nacional.

Jost aceita candidatura ao
Senado por ser garantia
de vitória da Arena gaúcha
O Sr. Nestor Jost aceitou o lançamento de sua
candidatura ao Senado, no Rio Grande do Sul rendendo-se à evidência de que constitui "a maior
garantia de vitória" sobre o candidato oposicionista,
Sr. Paulo Brossard, segundo informou, ainda ontem, no Rio. um dirigente da Arena gaúcha.
O atual presidente do Banco do Brasil já comunicou sua decisão ao próprio presidente nacional da Arena, Senador Petrònio Portela, no encontro que ambos tiveram na manhã de segunda-feira, no aeroporto internacional do Galeão, segunda
o mesmo informante.
FAÇANHA
A relutância do Sr. Nestor
Jost cm aceitar sua candidatura ao Senado era rnotivo de preocupações gerais,
da seção gaúcha à cúpula
da Arena nacional e dentro
da própria equipe do futuro
Govrrno. uma vez que o
cândida o oposicionista, um
e x-1 ibertador identificado
com as tradições do Estado,
tem condições dc mobilizar
o eleitorado.

Dirigentes arenistas gaúchos lembram que, na última campanha eleitoral, o
Sr. Paulo Brossard conseguiu uma verdadelrp façanha: foi derrotado pelo S«uador Daniel Krieger por
apenas 30 mil votos num
contingente eleitoral de 2
milhões de votos. Além da
união de toda a Arena gaúcha cm torno de seu nome.
Krieger impunha-se como
um poiitico do Estado dc
radlção e respeitável projeção nacional.
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Kelly admite que existem
problemas de distribuição
dos professores e alunos
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O Secretário de Educação,
Celso Kelly, disse ontem que tudo foi feitoprofessor
para que as aulas
possam ser iniciadas para todos nas datas marcadas (primeiro grau, segunda-feira, e segundo grau,
dia 11), mas reconheceu que ainda existem
mas quanto à lotação de professores e quantoprobleà redistribuição de cerca de 16 mil alunos matriculados
em escolas interditadas para obras.
. O levantamento das escolas interditadas e dos
prédios apenas parcialmente interditados ainda não
foi concluído, para que os alunos possam ser distribuídos em salas alugadas a colégios-particulares. No
decorrer do ano mais 60 escolas entrarão em obras
forçando nova remoção de alunos.
NEM TU^O PP }NTO
Apesar desses problemas.
o Secretário de Educação
disse que pela primeira vez
há uma disponibilidade de
professores, com a contratação de quase 10 mil para
o primeiro e o segundo
graus, o que corresponde a
um crescimento de 25%.
Se há alguma demora
em fazer esse pessoal chegar à sala de aula é porque
a tarefa não é simples, precisando antes efetivar os
contratados no ano passado
e depois os concursados,
efetivos e contratados de
agora.
A diretora do Departamento de Ensino do Primeiro Grau, professora Mariana Restum, explicou que espera até o dia 11 colocar todos os professores em suas
salas de aula. "De segundafeira até o final da semana,
a uma proporção de mil por
dia, 8 mil professores serão
distribuídos."
Quanto aos salários dos
professores, o professor Celso Kelly disse que o problema não lhe diz respeito e
acrescentou que a evasão
no ano passado chegou em
média a 20 professores por
mês.
O problema do crescimento da rede escolar também
já está resolvido, segundo
o Secretário de Educação:
Contratos com o Banco
Nacional da Habitação e
com a Caixa Econômica Pederal garantem a construção este ano de 1 750 sa-

SEM AULAS
O problema da mudança
dos alunos das 15 escolas
interditadas (entre 69 em
obras) para a rede particulaa- deverá estar solucionado
na terça-feira, um dia depois do início do ano letivo,
conforme garantem os ditetores dos Departamentos de
Ensino daa Secretaria de
Educação.
Há, entretanto, dentro da
própria Secretaria de Educação, professores que preferem não dar tantas garantias do início do ano letivo para os alunos que irão
para os colégios partícula' xes. Lembram que depois da
visita do Sr. Legey, ainda
deverá haver outra reunião
com os responsáveis pelas
escolas escolhidas para
acertar as cláusulas do contrato. O Estado pagará
Cr$ 300,00 por aluno para

Telefones
estão
sem fiehas
Por falta de fichas, que
não se encontram na maioria dos postos de venda, os
telefones públicos do Rio
estão fora de uso. Dizem os
revendedores que depois do
carnaval a CTB está fazen-do a entrega das fichas fora do ritmo normal.
Assessores da diretoria da
CTB informam que durante
o carnaval o consumo de fichás excedeu as expectativas» mas o serviço será restabelecido dentro de uma
semana. A distribuição normal aos 2 mil revendedores
é feita por 100 funcionários
da empresa. Cada posto é
visitado, em média, quatro
vezes por semana.

Em sistema de revezamento, 4 mil
operários continuarão até amanhã a dar
os últimos retoques na pintura das faixas, rodapés e sinalização ao longo dos
14 quilômetros da Ponte Rio—Niterói,
como preparativos finais para sua ina.uguração segunda-feira.
Ontem à noite foi feito novo teste
de iluminação nas rampas de acesso, e
durante ò dia operários
do DER se
ocuparam com os trabalhos de asfaltamento em trechos das pistas da Avenida
Brasil e com o ajardinamento dos canteiros laterais.
SEGURANÇA
Durante o período que durar o ato
de inauguração da Ponte, marcada para

Ias de aula, o que nos possibílitará reduzir a escola de
três turno:'.
— As escolas que estão
em obras e devem ser interditadas para todos os alunos ou apenas nas salas
atingidas ainda não foram
inte iramente levantadas.
Com interdição total existem 15 escolas e com interdição parcial 54. Durante o
ano outras 60 escolas entrarão em 'bras.
A professora M a r i a n a
Restum disse que a Secretaria dispõe de verba para locar 20 mil alunos em salas
de colégios particulares, pagando Cr$ 300,00 exclusivamente pela sala, por mês,
mas a previsão é redistrribuir 16 mil alunos.

Tudo indica que, pelo menos do lado
carioca, a Ponte Rio—Niterói será aberta
com um grande engarrafamento, porque
o Detran e o 49 Batalhão da PM não providenciaram ainda qualquer esquema especial de transito nos acessos e saídas.
As dificuldades deverão ser maiores
nas Avenidas Rodrigues Alves e Francisco Bicalho, onde existem obras e o
transito já é ruim apesar do policiamento reforçado. Para o Detran, a única solução provisória seria o uso de um sistema de sinalização eletrônica até a Praca Mauá e o Trevo das Forças Armadas,
mas o DNER se opõe, alegando que se
deve esperar pela Perimetral.
REUNIÃO

Ao abrir ontem o ano letivo, com uma palestra sobre o Barão do Rio Branco
pronunciada na Escola
Francisco Campos, no Grajaú, o Secretário de Educação, professor Celso Kelly, recomendou aos professores que estimulem os alunos a desenvolverem pes"para
qulsas,
que assim, ao
invés de apenas ouvir ensinamentos, eles conquistem
o conhecimento pelo seu
próprio esforço."
Advertiu no entanto que
a pesquisa só tem valor
quando é de fato feita pelo
aluno e não pelos pais ou
"Mesmo
professores.
que os
recursos técnicos não sejam
satisfatórios é preciso que
os alunos estejam preparados para pesquisar por si
mesmos."

Há dois meses, o Detran e o 49 Batalhão da PM, através, respectivamente
do diretor da Divisão de Engenharia, engenheiro Cimar Garcia dos Santos, e do
Comandante José Tabosa de Almeida,

que as escolas particulares
cedam suas salas.
Somente durante a reunião com as chefes dos distritos educacionais a Secretaria de Educação tomou
conhecimento das providências que as diretoras das escolas interditadas estão tomando para transferir seus
alunos. O professor Nelson
Leal explicou que tinha um
quadro com as especlficações das obras, mas as
empreiteiras responsáveis
pelos trabalhos as vezes
não seguiam o planejamento inicial, provocando uma
mudança no programa da
Secretaria de Educação.
CARTEIRAlá
Outro problema que a Secretaria de Educação terá
que enfrentar no inicio do
ano letivo será a falta de
carteiras em muitas escolas
da rede oficial. A professora
Mariana Restum reconheceu que "durante o ano.
muitos alunos têm que assistir às aulas sentados no
chão."
O Departamento de Serviços Gerais estava preparando a reforma de mil carteiras, mas até segunda-feira só poderá aprontar 200.
A professora Restum mostrou-se preocupada com a
situação, pois, segundo a
Comiésão Especial de Planejamento da Secretaria de
Educação, há um déficit de
60 mil carteiras.
A professora Restum propôs ainda, durante a reu'nião, a compra, através do
Fundo Estadual de Educação, de um terreno para
a construção de uma escola
no Bairro de Ramos, onde
se apresentou o maior indice de excedentes de primeiro grau. O proprietário do
terreno pede Cr$ 200 mil.

PM terá um
quartel em
Copacabana
A Policia Militar construirá um quartel em Copacabana para instalar o recém-criado 13? Batalhão,
que já tem inclusive"comandante, o Coronel José Tabosa de Almeida. Com o 2?
Batalhão, na Rua São Ciemente, a Zona Sul passará
a contar com dois quartéis.
Um terceiro quartel na
Zona Sul está nos planos da
PM, que para tanto já conseguiu com o Exército a
cessão do terreno onde está
aquartelado o 8? Grupo de
Artilharia da Costa Motorizada (Gmac), na Gávea,
unidade que será extinta.

as 9h de segunda-feira, deverão ser snspensos os vôos nos Aeroportos do Galeão c Santos Dumont, além do tráfego
das barcas que fazem a travessia Rio—
Niterói, como parte das medidas de segurança.
As solenidades de inauguração serão encerradas com uma missa às 13h
lôm, na praça do pedágio, em Niterói,
com a presença .do Ministro dos Transportes, Coronel Mário Andreazza, e dos
funcionários de todas as empresas que
participaram das obras. Celebrada por
Frei Ernesto Fracasso, a missa será oficiada também em intenção dos operarios que morreram durante a construção da Ponte.

Previsão é de engarrafamento

AULA INAUGURAL

Secretaria inspeciona
colégios particulares
O chefe do Departamento
de Assuntos Gerai* ria Secretariá de Educação, Sr.
José Legey, acompanhado
de dois arquitetos, percorre
hoje e amanhã as 22 escoIas particulares prevlamente selecionadas entre as 81
oferecidas para abrigar os
estudantes das escolas estaduais iterditadas para
obras, verificando suas instalações e capacidade.
Ontem à tarde, a diretora
do Departamento de Ensino
de Primeiro Grau, professora Mariana Restum, e o
coordenador geral do Sls tema de Ensb.no, professor
Nelson Leal, estiveram reunidos com as 16 chefes de
distritos educacionais onde
há es c o 1 a s interditadas,
acertando detalhes da
transferência de seus alunos para as escolas particulares.

Operários entregam amanhã
Ponte pronta para a festa

foram convocados pelo DNER para uma
reunião sobre o controle do tráfego, do
lado carioca, após
a inauguração da
Ponte Rio—Niterói.
Nessa ocasião, foi comuncado aos órgãos da Guanabara que o problema deveria ser resolvido com policiamento ostensivo, porque tanto o DNER como a
Ecex — consórcio que administra a ponte_— não investiriam cm sistemas eletrônicos ou outros igualmente dispendiosos, pois o elevado da Perimetral, entre
o viaduto do Gasômetro e a Praça 15,
está sendo construído com a função de
aliviar o tráfego na área.
Não houve um segundo encontro, o
DNER e o consórcio não aceitaram do
Detran uma oferta para instalação e uso
do Master Control -— computador de tráfego que o Estado comprou há nove anos
e está encalhado — e a Ponte Rio—Niterói será aberta mesmo sob ameaça de
engarrafamento, segundo o engenheiro
Cimar Garcia dos Santos.

Niterói traça esquema de acesso
Centenas de carros encheram o Aterro desde o Obelisco até a Paissandu

Emissário
crava o 1.°
tubulão
Será iniciada na próxima
semana a cravação do primeiro tubulão de aço destinado a sustentar os tubos
do emissário submarino de
Ipanema, informou ontem o
presidente da Esag, engenheiro José Carlos Vieira.
Segundo ele, a cravação
deste primeiro tubulão é
uma das partes mais dificeis e importantes da obra.
"Con sequentemente
será
um pouco mais demorada,
mas a partir deste primeiro
entraremos em ritmo industrial e os trabalhos serão
leitos com maior rapidez."
OBRA
Para a cravação do tu¦bulão se fez necessária uma
dragagem, da zona de arrebentação da praia de Ipanema, numa extensão de
200 metros. Durante o carnaval a plataforma-trazida
especialmente para a eravação dos tubulões foi colocada em posição de trabalho, junto ao píer. Na zona
de arrebentação da praia os
tubos de concreto terão 4,5
metros de comprimento e
serão protendidos no canteiro de Ipanema, fazendose as ligações até o tamanho de 17 metros. As instalações para a protensão dos
tubos em Ipanema já foram
concluídas.
Os tubos fora da faixa de
arrebentação serão protendidos no canteiro do morro
da Viúva e terão dê 40 a 50
metros
de
comprimento,
sendo levados para Ipanema por mar, sobre flutuantes. e puxados por um rebocador. O cais para o lançamento destes tubos também
está em fase final de construção.

Hospital cia
UFRJsó
espera verba
A liberação pelo MEC da
verba de Cr$ 10 milhões é
o único problema para que
o Hospital Universitário da
UFRJ entre em funcionamento ainda este mês,
quando estarão prontas as
obras de infra-estrutura e
instalados 400 leitos e a
maioria dos aparelhos importados da Alemanha.
Funcionários da Universidade Federal do Rio de Janeiro informaram ainda
que até o final do mês será
conhecido o resultado da
concorrência para a organização administrativa
d o
hospital. No próximo ano
serão iniciadas obras para
a instalação de mais 700 leitos.
A verba de Cr$ 10 milhões será usada para pagamento de pessoal e compra
de material. O equipamento
está quase completo e foi
adquirido
com um empréstimo " > CrS 40 milhões feito pelo banco alemão KSW.

Chofer de táxi imprudente
causa colisões, fere 2 e
pára Aterro por uma hora
Uma tríplice colisão, duas pessoas feridas e
congestionamento de mais de uma hora no Aterro
do Flamengo, foi o que resultou da imprudência de
um motorista de táxi, que.parou em plena pista —
sentido da Zona Sul — para deixar um passageiro.
A batida envolveu o táxi (TE-2273), que capotou, um ônibus e uma patrulha da PM, saindo
feridos o motorista do táxi, Antônio Corrêa Madeira Filho, e o cabo Pinheiro, da PM. A interdição de
todas as pistas do Aterro, engarrafou o tráfego desde o local do acidente, altura da Rua Paissandu, ao
Monumento dos Pracinhas.
Advertência
O acidente ocorreu pouco
depois das oito horas da malihã. O motorista do táxi,
que pertence à empresa Velotaxi, parou na faixa da
direita do Aterro, no sentido da Zona Sul, para deixar
um passageiro.
Os policiais da patrulha
da Policia Militar número
8-1146, pararam em frente
ao táxi para advertir o. motorista sobre a imprudência
que estava' cometendo. Foi
quando um ônibus da linha
474
(Jacaré—Jardim
de
Alá), dirigido por Atra tino
da Silva, surgiu em velocidade e não pôde desvjar.
O ônibus bateu no táxi e
este
na patrulha da PM.
Com a violência do choque
o táxi capotou, atirando longe o cabo Pinheiro e Antônio Correia Macieira Filho,

que conversavam junto ao
veiculo. Ambos foram levados
Hospital
ao
Sousa
Aguiar com diversos ferimen tos.
O Aterro parou completamente quando um reboque
atravessou
as pistas para
desvirar o táxi. numa operação que durou cerca de
uma hora.
Com o congestionamento,
muitos motoristas começaram a passar sobre o canteiro que separa as pistas
do Aterro, destruindo a grama e, por várias veezs, quase causando outros acidentes. Segundo os guardas que
fazem policiamento das pistas do Aterro, a parada de
motoristas de táxi nas faixas de alta velocidade tornou-se rotina, principalmente junto às passarelas.

DER pede ao Detran
interdição do Centro
Depois da interdição da
Avenida Antônio Carlos peIo Carnaval, o transito no
centro e mesmo as obras do
metrô na Uruguaiana, sofrem agora nova ameaça,
porque o DER pediu, para o
dia lü, a interdição da rampa de descida da Avenida
Perimetral e a pista da
Avenida Alfredo Agache que
dão para a Presidente Vargas e Praça Muá.
O Detran não quer atender ao pedido, alegando que

Sem
Para atender ao DER, o
Detran terá que inverter o
atual sentido de tráfego entre a Avenida Rio Branco e
a Praça 15, através da Avenida
Alfredo Agache e a
rampa de subida da Perimetrai. Além disto, a Uruguaiana' tem que ficar aberta
até a Rua 7 de Setembro,
para que, daí, o tráfego procedente da Presidente Vargas cruze a Rio Branco e todas as suas paralelas e chegue à Avenida General Justo.
O metrô quer fechar a
Uruguaiana logo que a Avenida Norte—Sul fique pronta, mas o Detran não concorda: da Presidente Vargas
até a Rua 7 de Setembro, a
Uruguaiana deve ficar livre
enquanto não terminarem

essa alteração, para permitir a construção do trecho
da Perimetral entre as Praças 15 e Mauá, exigirá o
lançamento de todo o tráíego das Avenidas Rodrigues Alves e Presidente Vargas na Rio Branco e na Rua
Uruguiana, que não poderá
ser fechada enquanto o
atual esquema não for restabelecido, sob pena de engarrafamentos desde o Aterro do Flamengo à Avenida
Brasil.

saídas
as obras da Perimetral entre as Praças 15 e Mauá, ou
seja, durante no mínimo
seis meses, que é o prazo
estimado pelo DER. As obras
do metrô, da Cinelandia ao
Largo da Carioca, podem
começar antes.
Com a interdição da rampa de descida da Perimetral
e da pista da Alfredo Agache, no sentido da Presidente Vargas, o lado esquerdo
da Candelária, no sentido
da Zona Norte para a Sul,
também ficará fechado. O
certo é que, mesmo que o
Detran tenha todas as suas
pretensões acatadas, o transito dos principais eixos do
centro será muito afetado e
as obras do metrô na Uruno
guaiana só começarão
2.° semestre.

Niterói
(Sucursal) — Um desvio,
passando pela Travessa Luís Paulino e
Rua Padre Augusto Lamego, íoi a fórmula encontrada pelo Detran para definir o acesso à Rua Benjamim Constant, que forma com a Alameda São
Boaventura o único ponto de cruzamento de
veículos no terminal da Ponte
Rio—Niterói.
O esquema foi definido depois que
o Departamento de Engenharia de Transito concluiu pela impossibilidade
do
aproveitamento de uma das 18 rampas
construídas no Ponto 100 Réis de Santana para eliminar o cruzamento, que
funcionará permanentemente com sistema de sinal luminoso. A Rua Benjamim Constant é uma opção de acesso a
São Gonçalo, município com mais de 500
mil habitantes.

to com a Travessa Luis Paulino, até atingir a Rua Padre Augusto Lamego e dai
a Benjamim Constant, onde ficará um
sinal luminoso que poderá ser o único
ponto de congestionamento do trevo.
E' que o tráfego formado pela Alameda São Boaventura — continuação da
Avenida Feliciano Sodré — registra o
maior índice de movimento, uma vez que
inclui também os veículos que se destinam às estradas que dão acesso à Região
dos Lagos, Norte fluminense, serra de
Friburgo e, principalmente, ao prolongamento da BR-101, enquanto não for
construída a via expressa
anunciada
pelo DNER, que vai do Ponto 100 Reis
de Santaiia até a localidade de Manilha,
numa extensão de 22 quilômetros.
O esquema de transito urbano
no
trevo da ponte determina também a
proibição de dobrar à esquerda para aicançar a Rua Benjamim Constant aos
veículos que subirem pela Avenida Feliciano Sodré, após ultrapassarem o
cruzamento com a Travessa Luís Paulino; os que saírem da Benjamim Constant com destino ao Fonseca, com intenção de subirem pela Alameda São
Boaventura, terão de fazer o retorno na
Avenida Feliciano Sodré, em frente ao
Moinho Atlântico.

CRUZAMENTO

t Apesar de reconhecer as deficiências
de estrutura de Niterói para a elaboração de um bom esquema de transito, sobretudo no trevo de acesso ã Ponte, o
engenheiro-chefe do Setor de Transito
do Detran, Sr. José Gorinstein, admitiu
ter havido um esquecimento dos técnicos responsáveis pelo projeto de distribuição do tráfego quanto à importância
do cruzamento da Rua Benjamim Constant.
A rua é uma segunda alternativa de
escoamento de veículos com destino aos
bairros do Largo do Barradas e Barreto, na Zona Norte de Niterói, e toda a
área urbana de São Gonçalo, numa região que abrange cerca de 70% do movimento de trabalhadores que se deslocam diariamente para a Guanabara. A
outra opção de acesso, pela Avenida de
Contorno, beneficia apenas os moradores de São Gonçalo, a partir da divisa
com o bairro do Barreto.
ESQUEMA TRAÇADO
Depois de entendimentos com técnicos da empresa responsável pela construção da ponte, o Detran comunicou
oficialmente que os veículos que se destinarem à Rua Benjamim Constant, vindos do centro de Niterói, deverão deixar
a Avenida Feliciano Sodré, no cruzamen-

POLICIAMENTO
Embora afirmando que o policiamento dos acessos e rampas ficará sob
a responsabilidade do Governo Federal,
o diretor do Detran, Sr. Jos.é Silva de
Oliveira, anunciou que já conta com
uma frota de 10 motocicletas Honda
para auxiliar no esquema de tráfego que
vai funcionar a partir da manhã de segunda-feira, durante as solenidades de
inauguração da ponte.
Revelou ainda que já foram colocadas mais de 30 placas indicativas dos
acessos à ponte nas Ruas Marquês de
Paraná, Marechal Deodoro, Avenida Jansen de Melo, Alameda São Boaventura e
nos bairros do Largo do Marrom e Barreto. Disse que a equipe do Departamento de Engenharia completará o trabalho
hoje e amanhã, atingindo também os
bairros mais afastados do trevo, principalmente nas zonas de praias.

Cem mil não mais usarão barcas
As barcas que fazem a ligação Rio—
Niterói vão perder 100 mil passageiros
por mês a partir.de abril, quando já deverão estar circulando pela Ponte entre
as duas cidades os ônibus, já em fase
de licitação pelo DNER — segundo previsão da Superintendência Nacional de
Marinha Mercante (Sunaman).
Esses 100 mil passageiros representam 17% do volume transportado pela
STBG, que já recebeu instruções da Sunaman para suspender a partir do próximo dia 30 o transporte de veículos por
barcaças. Elas serão transferidas para
a Amazônia. A outra empresa que opera
com barcaças, a Valda, ainda pretende
continuar por algum tempo.
"HOVERMARINE"
No dia 13 ficará pronto, o primeiro
hovermarine de uma encomenda de três

IPANEMA
AV. VIEIRA SOUTO

Telefone para
222-2316
e faça uma
assinatura do
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feita na Inglaterra pelo STBG (Serviço
de Transportes da Baia de Guanabara),
para a ligação Rio—Niterói. Fará a viagem cm cinco minutos, transportando 65
passageiros.
Sua vinda para o Brasil será obrigatoriamente em navio de bandeira brasileira. Até 13 de abril ficarão prontos
os dois outros hovermarines. A encomenda custará 526 mil libras (cerca de Cr$
7 milhões e 890 mil) ao STBG, que tem
opção para mais dois barcos idênticos.
Os preços das passagens deverão ser
dos aerobarcos da
quase os mesmos
Transtur. O hovermarine, que fará a viagem Rio—Niterói no mesmo tempo que
os aerobarcos, foi preferido ao hovercrajt
porque este exige piloto de aviação no
comando, tornando seu custo operacional mais alto.
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tivo, chapelaria,

vestíbulo,

toilette,

sala

galeria,

salas estar e jantar, bar,
2 banheiros sociais, 4

íntima,

enormes

quartos, todos c/armários embutidos, de
frente p/varanda, copa-cozinha, despensa, área serviço, 2 quartos e banheiro empregadas, e 2 vagas
de garagem. Marcar visitas na Veplan-tfesidència.
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Bonfim,

de

Centro Rua México,

Pirajá,
148

507

Tel.

287-4040.

190-A

Tel.

264-9152.

Loja Tel. 252-8811.

Carlas
dos
leitores
Verborragia 11a TV
"Verifica-se com facilidade
que houve ura considerável
progresso técnico na nossa televisão. Agora mesmo, tivemos
disso uma prova, com a reportagem sobre o carnaval. Em
Brasília, assistimos ao desfile
das escolas de samba num
ótimo colorido, som e imagens
muito bons. Mas é também
fácil verificar que esse progresso técnico não foi acompanhado pelo aprimoramento da locução: as falas continuam,
em boa parte, subdesenvolvidas. Uma das emissoras cariocas, que é reproduzida em
Brasilia pelo Canal 10, convocou um grupo de "especialistas" para falar enquanto as
camaras focalizaram o grande
desfile na Avenida Antônio
Carlos. Seria licito esperar que
esses "especialistas" dessem
aos telespectadores informações ágeis, sucintas, realmente esclarecedoras, sobre enredos, alegorias e figuras focalizadas. Mas não foi isso o que
ocorreu. Os "especialistas" resolveram sobrepor-se ao espetáculo, decidiram brilhar
mais que o pessoal no asfalto.
E em vez de informar, simplesmente informar de maneira
breve e precisa, expeliram do
começo ao fim uma erudição
rastaquera e pedante, que, pretendendo revelar a profundidade de conhecimentos, acabou
por deixar à mostra a preocupação exibicionista, o espirito fútil e vaidoso do grupo.
Uma verborragia, enfim, absolutamente irritante. E o pior:
organizados à maneira dos júris do sinistro Flávio Cavaicanti, reprovaram tudo, davam
notas, conferiam, afinal, a repor tagem, que devia seguir um
tom naturalmente alegre, como
convinha à ocasião, um padrão
acrimonioso, suficiente e autoritário. Além de, ao longo, de
pomposas improvisações, enriquecerem o acervo de tolices
e
de rádio e TV:
"...solecismos
talvez tenham que recuar
pra trás.,. se eles se aterem
com a bateria... novamente
vou repetir outra vez..
Walter Buy dos Santos —
Brasília."
Um parabéns
"Através do JORNAL DO
BRASIL quero parabenizar a
Rádio Nacional do Rio de
Janeiro pelo magnífico trabalho realizado durante o carnaval de 74.
A Nacional fez uma cobertur a primorosa, apresentando
todos os desfiles da Av. Presidente Antônio Carlos, o s
principais bailes e boletins enviados diretamente de outros
Estados. Como se não bastasse,
á referida emissora manteve
postos fixos nos principais hospitais, no Instituto MédicoLegal e no Juizado de Menores,
que contribuíram com preciosas informações aos ouvintes.
Por todos esses motivos, felicito a todos os membros da
equipe liderada, pelo Dr. José
de Anchieta Távora e por Ari
Viseu, Raimundo Mendonça e
Arlênio Lívio.
Sérgio.Amaral Silva — Rio."
Defesa do idioma
"A propósito da notícia de
que o árabe será doravante o
sexto idioma oficial das Nações
Unidas, ao lado do inglês,
francês, russo, chinês, espanhol, achei oportuno comparar
o carinho dos povos árabes para com uma língua com o
desinteresse da nossa gente pelo português. Exercendo o meu
trabalho de intérprete viajo
por toda a América Latina
'acompanhando um semnúmero de conferências internacionais. Dá pena ver que,
enquanto diplomatas estrangeiros — os franceses, por
exemplo, defendem estusiasa publicação de seus discursos
ticamente seu idioma e exigem
em francês, os representantes
brasileiros, alguns do Itamarati, falam em inglês ou francês
para uma platéia de espanhóis... Diferente a atuação
dos árabes que, apesar de contarem com uma população
semelhante à que fala o portuguès, há anos vinha lutando
pela oficialização de seu idioma na ONU, coisa que agora
finalmente ocorre.
Tenho visto nas conferências
internacionais como delegados
de outros países fiscalizam a
publicação de documentos em
seu dioma. Mesmo aqui na
América Latina, o diplomata
francês que pertence a um organísmo internacional não
permite que saia uma linha
publicada que não seja em seu
idioma. Enquanto isso os rep r esentantes brasileiros dispensam a publicação de textos
em português a pretexto de
que "todos entendem espanhol
no Brasil," como certa vez
pude ouvir dos lábios de um
deles. Não escondo que sou
prejudicada por esse desprezo
subdesenvolvido pelo nosso idioma materno, já que em muitos organismos sé diz que o
português não é obrigatório
porque o governo brasileiro
não se interessa por ele. Como
não penso que seja essa uma
política deliberada, e sim o resultado do exibicionismo de
um ou outro representante
brasileiro pouco maduro, espero que o futuro Ministro do Exterior dê instrução para a
defesa do português.
Maria das Graças Barros de
Souza — Santiago do Chile."
As cartas dos leitores serão 'publicsdss só
quando trouxerem assinatura, nome completo
e legível e endereço. Todos esses dados serão
devidamente verificados.
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Mensagem
A visão geral dos resultados que ressaltam,
em todos os planos da ação governamental, faz
da mensagem presidencial ao Congresso, na aber*
tura da sessão legislativa, um documento de al*
cance retrospectivo de todo o período que se encerra, Na unidade da peça de abertura, transparece como linha política central o sentido de continuidade mantida desde 1964 e, ,em destaque, a
transformação da fisionomia econômica do país,
que registra, entre 69 e 74, os maiores índices de
prosperidade de nossa História.
Dirigido ao Congresso Nacional, o documento realça a cordialidade em que, no atual Governo, foram mantidas as relações entre o Executivo e o Legislativo, e pede, para seu sucessor,
igual devoção e discernimento. A apreciação retrospectiva impõe o reconhecimento de que, ao
empossar-se o Governo Mediei, em 1969, a atividade parlamentar estava interrompida.
Com o estabelecimento da ordem pública e
a sustentação da taxa de crescimento econômico
a 10% ao ano, o Governo Mediei restaurou a
presença ritual do Congresso no plano institucional e lega a seu sucessor um conjunto d,e fatores
sociais favoráveis à aceleração do nosso desenvolvimento político. A perspectiva alarga o campo
da colaboração parlamentar à obra modernizadora do país. O entendimento encontra condições
para transformar-se em participação efetiva.
A melhoria do teor representativo e a qualificação dos quadros políticos, em padrões mais
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Positiva
responsáveis de atividade parlamentar, podem
fixar institucionalmente o Congresso, através de
colaboração política valiosa, pelo desempenho da
intermediação do Governo com a opinião pública. O impulso econômico sustentado altera a fisionomia social do país e encaminha, como próxima etapa, a tarefa representativa como a via ade*
quada para, através do debate qualificado, ajus*
tar a modernização dos meios de amparo ao liomem brasileiro.
O alto nível de desempenho econômico reflete-se no quadro de pleno emprego. As tensões sociais reduzidas balizaram o encaminhamento da sucessão política. A descompressão
social conduz naturalmente ao aperfeiçoamento
político. Estancou-se o grande manancial de inflação que jorrava no setor público. Depois de mais
de duas décadas, o Orçamento da União registrou, no exercício de 73, um superávit que fica
como um marco histórico na evolução brasileira
rumo a padrões desenvolvidos de governo. As
empresas públicas e estatais, recuperadas e mo*
dernizadas, alcançam lucros.
Resta atacar, com igual impulso, as áreas de
competência governamental, como as da Saúde,
do Trabalho e da Previdência Social, para fazer
prevalecer por completo a face modernizada do
Brasil. O Congresso tem uma contribuição implícita a oferecer nesse plano imediato, bem como
na atualização dos textos legislativos, que a rapi*
dez do crescimento atrasou, em benefício da fun*
cionalidade que a lei deve atender.
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D. Eugênio de Araújo Sales
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro

Matriz

Energética

Vai o Governo divulgar a Matriz Energé*
tica brasileira, tal como elaborada a partir dos
estudos realizados por um consórcio de firmas
consultoras. Isso coincide com as preocupações
generalizadas não apenas no Brasil, mas em todas
as partes do inundo, sobre as fontes alternativas
de energia e seus custos, fundamentalmente alteradas desde que se deflagrou a crise do petróleo
110 Oriente Médio.
Mergulhado que foi o mundo naquilo que já
se convencionou chamar de fim da era da energia
barata, ficaram os países em desenvolvimento,
mais do que os industrializados, na contingência
de arcar com ônus insuportáveis em 6eus balanços de pagamento. A elaboração da Matriz, conquanto tenha começado em outras circunstancias
e sem que. se pudesse prever toda a extensão da
crise, representa uma tomada de posição do Brasil cm facc dos seus recursos naturais e das al*
ternativas que se lhe apresentam.
Examinaram-se as fontes de suprimento de
recursos para novos projetos hidrelétricos —
cujas reservas são abundantes — o reaparellia*
mento de setores como o do carvão, a pesquisa e
a lavra de minerais estratégicos, como o urânio,
o desenvolvimento de centrais atômicas e, finalmente, a pesquisa de novas reservas de petróleo,
além do uso industrial do xisto.
E' claro que todo esse quadro, elaborado a
partir de dados em muitos casos implicitamente
vinculados à segurança nacional, ,está sujeito a

Impasse
O resultado das eleições inglesas pouco significa em termos de alívio político para os graves
problemas econômicos. O quadro britânico continua engastado em moldura dramática, e agora
com as tintas mais carregadas de uma composi*
ção de Governo não suficientemente definida
para alcançar trégua social e iniciar a reconstrução econômica.
Ao antecipar as eleições gerais, o Primeiro*
Ministro Edward Heath procurava, como era patente, fortalecer-se através das urnas, a fim de
credenciar-se. à negociação com os grevistas me*
diante o apelo, legitimado pelos eleitores, a me*
didas coercitivas. Esta credencial lhe foi negada.
O Sr. Heath emerge das urnas despido de
poder.
Seu lema eleitoral — "Quem governará a Inglaterra?" — não foi respondido com clareza.
Os ingleses desconfiaram da conversão das eleições em plebiscito.
0 número maior de cadeiras obtido pelos
trabalhistas não fornece meios de orientação a
curto prazo, em matéria de política governamental. Ao contrário, pode-se afirmar
que os números das urnas superpõem a crise política à crise
econômica. A eleição caracterizou um impasse.
Inevitável será a convocação de novo
pleito para
muito Dreve.
Os conservadores do Sr. Edward Heath
contaram com a maioria do voto popular, o
que
justifica a conclusão de prévios inquéritos de opinião pública, quase todos apontando a vitória do
Partido do Prender. Entrou em cena, entretanto,

alterações ditadas por novas relações de preços,
pela introdução de tecnologias alternativas e até
mesmo pela viabilidade econômica dos projetos a
longo prazo.
Exemplo disso é o que ocorreu com o petróleo nos últimos meses, quando foram revistos
velhos estudos e reativadas áreas de produção
consideradas deficitárias em várias partes do
mundo, simplesmente porque se alterou de foruia radical a estrutura dos preços.
A divulgação da Matriz Energética brasileira, ainda que sujeita a correções futuras, é de
suma importancia por mais de um aspecto. Ela
servirá para que o país conheça objetivos. De
outro lado, poderá informar decisões de nature*
za política sobre programas alternativos e ênfa*
ses em investimentos.
Já há bastante tempo vem se formando a
consciência da importancia da energia como mo*
la propulsora do progresso. Em mais de um setor
conliecem-se técnicos e estudiosos do assunto que
procuraram interessar os órgãos específicos do
Governo e áreas vitais de segurança para a importancia de uma organização racional dos pro*
jetos energéticos no país.
A divulgação dos dados da Matriz, que se
anuncia para. os próximos dias, é portanto altamente auspiciosa, porque dela certamente sairão
linhas mestras de política econômica e escolhas
administrativas.

Britânico
o voto distrital. A tolerancia demonstrada pelo
eleitorado no tocante às reivindicações dos mineiros em greve, configurou, afinal, o triunfo
trabalhista.
A resposta mais certa à pergunta plebiscitária do Sr. Heath é que a Inglaterra será governada agora em situação de instabilidade política.
0 sistema de representação distrital, que se justifica em grande parte, para imprimir maior estabilidade política aos regimes, também.pode gerar,
como ficou patenteado nesta eleição inglesa, im*
passes incômodos, na medida em que prolongam
a corrosão de crises econômicas.
0 voto distrital não tem, por si só, o milagre de resolver de imediato problemas econômicos e sociais profundos. O sistema, na sua rigidez, trava a representação de minorias expres*
sivas. Faz-se mister que ele seja dosado pela pro*
porcionalidade, como forma de equilibrar, se
esta for a vontade dos votantes, a representação
da numerosa massa de eleitores distritais.
A conclusão a tirar-se das eleições inglesas
seria a de que nenhum sistema eleitoral, por mais
perfeito que pareça, deve ser considerado remédio quando o quadro de dificuldades ameaça
as bases da estabilidade política. A sociedade in*
glesa continua, portanto, à espera de compromissos e ajustes, sempre por via democrática. As
fórmulas podem falhar eventualmente, mas sem
o sacrifício da racionalidade inspirada 11a tradição política.

O valor de atitudes,
posições, depende, em
grande parte, dos princípios que as alicerçam.
Sem eles, aparentam
uma realidade sem firmeza, como as edificações sem fundamentos
sólidos. Assim, planos
maravilhosos ou impetos de generosidade se
diluem como a fumaça ao vento, se não
possuírem bases firmes que dêem garantias e orientação segura para uma indispensável continuidade.
Eles dependem de
uma doutrinação firme, que ultrapasse o
limite do terreno, do
temporal.
Os homens foram
feitos para viver em
sociedade. Dada a limitação inata a cada
ser criado, não poucos
são os obstáculos a serem vencidos para que
esse relacionamento,
necessário, se processe
sem atritos, choques,
que, por si, levam ao
sofrimento, à destruição e à morte.
Eis por que a Igreja
insiste na fundamentação teológica do relacionamento humano, que inclui o respeito aos direitos inerentes à pessoa, imagem
de Deus.
A Campanha da
Fraternidade, este
ano, tem como lema
Onde Está Teu Irmão?
Não sei se mais importante é a pergunta, a
mensagem aí contida,
ou a resposta a ser
dada.
O primeiro rompimento do amor ao próximo motivou essa interrogação divina a
Caim. Morto Abel por
seu irmão, teve início
entre os homens esse
clima de violência que
perdura até nossos
dias. Ele é o fruto da
oposição da criatura
ao Criador, pelo pecado dos primeiros pciis.
E, desde então, Deus
procura restaurar sua
obra em função da

unidade

inicial. Este
realizado
plano,
pienamente por Cristo,
tornou-se parte essenciai da Redenção.
Cristo se fez "o primogênito entre muitos
irmãos" (Rom 8,29).
Com sua vida tão
solidária com a nossa
e sua ressurreição, ele
possibilitou que a humanidade se unisse
"A
por um novo título:
todos que o receberam,
deu poder de se tornarem filhos de Deus"
(,Jo 1,12).
Assim, essa visão
transcendental leva
São Paulo a escrever a
Filêmon (1,16) quando a ele retorna o cativo Onésimo, "não já
como escravo mas, em
vez de escravo, um irmão caríssimo".
A Campanha
da
Fraternidade é um esforço pastoral da Igreja no Brasil, que objetiva recordar doutrina básica do cristianismo e levar os homens a observarem
suas conseqüências na
vida prática.
Sentimos os efeitos
nefastos da divisão
dentro de uma casa,
de um ambiente, de
uma sociedade. O ódio
esteriliza o caráter,
apaga o entusiasmo,
lança miasmas de
morte, espalha o mal.
O egoísmo tem a mesma origem e se manifesta negando o bem
ao próximo, reservando-o unicamente para
si.
A Campanha dâ
Fraternidade procura
difundir, por toda a
Quaresma, essas verdades essenciais. Não
quer, entretanto, permanecer em mera reflexão. Espera que os
ensinamentos se exteriorizem em manifestação concreta, pela
mensagem vivida.
A Igreja nao liberou
seus filhos da mortificação. Deu-lhes, todavia, bastante liberda-

de de escolha. A Quaresma continua com
suas características
penitenciais. A todos,
a Campanha da Fraternidade oferece sugestões das mais válidas, para a vivência
deste tempo precioso,
de preparação à festa
da Páscoa.
A resposta à indagação Onde Está Teu
Irmão? nos leva ao
exame de nossos corações, de onde brota o
verdadeiro mal: "Do
coração procedem os
maus desejos, homicídios, adultérios" (Mat
15,19). Deve cada um
responder à interpelação divina, por sua vida pessoal e social.
Diante do esbanjamento de riquezas e
e uma provocante ostentação de luxo, repete o Senhor sua inquirição.
Diante da arrogancia do poderoso, do
abuso da autoridade,
da imprudência
do
motorista, do impudor
nas vestes, ressoa o
mesmo questionamento. O ódio e o egoísmo
tornam surdos os homens à voz de Deus. A
Campanha da Fraternidade quer abrir corações e ouvidos.
Dentro desse qua-^
dro, como demonstração da aquiescência a
uma mensagem, tem
sentido o aspecto financeiro. Ele quer ser
uma prova sensível,
entre outras, da aceitação de uma doutrina que nos ensina a
não possuir- os bens
egoisticamente. É preciso dar com sacrifício e não apenas o que
nada nos custa, para
responder conscientemente ao apelo de nos,
so irmão necessitado.
tempo
Quaresma,
Campapenitencial.
nha da Fraternidade,
uma maneira de vivêlo em profundidade e
responder à pergunta
do Senhor: Onde Está
Teu Irmão?
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Quem mostrou a você o caminho
das pedras foi Antônio A. Noronha
Serviços de Engenharia S.A.
Um nome que você provavelmente
só ouviu relacionado á cálculos estrüturais de: engenharia, mas nunca áó:
estudo da viabilidade, projeto global,
fiscalização da construção de obras
como a Ponte Rio-Niterói.
Mas ninguém fá_ milagres sozinho.
Por isso, Antônio A. Noronha vai
contar toda a história da Ponte.
E aproveita para agradecer a intervenção de outros santos, sem os quais
o milagre não seria possível.

Ürrià questão: Túnel ou Ponte?
A idéia de ligar o Rio a Niterói através da baía de Guanabara não é nova.
;: Há mais de cem anos o engenheiro
inglês Hamilton Lindsay: Bucknall já
cogitara dela, mas propunha quê fosse
realizada com a construção de um
túnel de aço.
Ligações através de ponte, contudo,
foram propostas pelo engenheiro MeIo Marques, em 1932 e, dez anos mais
tarde,pelo Deputado Duarte de Oliveira. Só em 1963 é que foi criado,
no antigo Ministério de Viação e Obras
Públicas, um Grupo de Trabalho para
optar entre a ligação através de túnel
ou ponte.
Em 1-9.65, finalmente, o engenheiro
Luiz Augusto Vieira publicou o livro
"A Ponte Rio-Niterói",
onde descrevia
os estudos efetuados e apontava a
solução que foi adotada mais tarde.

0 primeiro pilar.
Em dezembro de 1965 foi criada
pelo Ministro dos Transportes, Mário
Andreazza, a Comissão Executiva da
Ponte Rio-Niterói, sob a direção do
engenheiro Raphael Leal Fleury da
Rocha, e subordinada ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Esta Comissão, em junho da 1967,
contratou o Estudo de Viabilidade da
ligação Rio-Niterói com o Escritório
de Engenharia Antônio Alves de Noronha Ltda, hoje Antônio A. Noronha
Serviços de Engenharia S.A., em consórcio.
O objetivo desta contratação, entre
outros, compreendia a execução de
um estudo em profundidade, capaz
de determinar a viabilidade técnica,
econômica e financeira para uma ligação Rio-Niterói através da Baía da
Guanabara.
O resultado final desses estudos,
foi apresentado à Comissão Executi-'

va e ao Departamento Nacional de
Estradas de Rodagerni em 1968.
E nele era recomendada a construção de uma ponte", ligando a Avenida Rio de Janeiro, no Rio, à Ilha dó
Caju,.em Niterói, assim como'era prevista a manutenção e melhoria do serviço de barcas entre as duas cidades,
de modo a permitir urh equilíbrio adequàdp às viagens através da Baía.
Em 1968 foi iniciado o projeto da
ponte, Em dezembro daquele ano, começou sua construção e, em abril de
1969, a execução da estrutura metálica dó vão do canal navegável! Os
engenheiros de Noronha S.A. responsáveis pelo projeto global da obra e
pela supervisão da construção foram
respectivamente Benjamin Ernani Diaz
e João de Lima Acioli.
Em janeiro de 1971, foi constituída
a ECEX, presidida pelo Cel. João
Carlos Guedes, com atuação fundamental, até hoje. Nesta época, a execução. da parte em concreto foi entregue a novos construtores e foram
mantidos sob a liderança de Noronha
S.A., os projetistas e supervisores da
construção.

O Projeto foi o resultado de estudos
extremamente avançados. Para concretizá-los Antônio A. Noronha mobilizou e coordenou talentos e técnicos
das mais diversas especialidades.
Como resultado, o projeto garantiu
a segurança absoluta da obra, um
longo período devida útil, baixo custo
de execução e um curto prazo para a
construção.
Pela primeira vez em todo o mundo,
projetou-se uma estrutura desse porte
com base numa viga contínua, em
concreto protendil':, .instruída em
balanços sucessivos e premoldados
em aduelas coladas.
Só o acesso Rio à Ponte já constitui
o maior viaduto já construído no Brasil.
A estrutura adotada é única no mundo.
Além de rápido de executar e ser altamente econômica, as provas de carga
realizadas deram resultados surpreendentemente bons.
:; O vão. do canal navegável tem .300
metros. E a mais longa viga donviri;
Projetoú-se uma ponte com tabuleiro
pPj..:.
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em placa de aço ortotrópica, totalmente soldada e com emprego de aço de
alta resistência.
A Ponte também exigiu características geométricas de alto padrão rodoviário. Para isso foi considerado um
tráfego previsto para 1987, dimensionando-se pistas em função do fluxo,
da velocidade diretriz e dos diversos
obstáculos à circulação.
Porfalâr nisso, aqui vai uma informaçãoi para você: a velocidade máxima nas pontes e elevados é de 100 km,
com uma visibilidade mínima de 150
metros; nas rampas e trevos, a velocidademáxima é de 45 km, com uma
visibilidade mínima de 60 metros.
Satisfeito? Agora vamos passear
na Ponte.

Então, atravesse em cortes e aterros esta ilha, que tem dois acessos
à ponte, e chegue a outra ponte, só
que esta tem 1.340 metros e se liga,
depois de passar pela ilha do Caju, à
outra, de 104 metros e já em Niterói.
Aí você atinge um imenso aterrado do
mar, paga o pedágio e escolhe uma
das 18 rampas e oito viadutos. Pronto.
Jáque você passou portodos esses
lances dirigindo sobre o asfalto mais
suave que os pneus do seu carro já
enfrentaram, saiba também que a ponte tem três faixas de tráfego em cada
sentido, uma largura de 26,6 metros,
um sistema de iluminação e sinalização perfeitos e permite que 50 mil
outros veículos possam fazer o mes'
mo. Todo santo dia.

Os lances da Ponte.

Ninguém faz milagres sozinho.

Em sua primeira travessia da Ponte
Presidente Costa e Silva, você vai
'achar
que passou apenas em cima de
uma ponte. E é verdade. Mas, ela é
também o resultado de estudos extremamente complexos com inovações
no campo técnico que nos colocam,
brasileiros, em primeiro plano internacional.
Vamos adiante.
No sentido do Rio para Niterói, você
vai começar passando por uma das
três rampas de acesso. Depois, vai
seguir por um viaduto na Avenida Rio
de Janeiro, com 1.600 metros de extensão.
Daí, você começa mesmo a andar
sobre as águas. Isso acontece da Ponta do Caju em diante, sobre uma ponte
de concreto de 4.912 metros com
848 metros de aço entre as 2 partes
de concreto. E você está pronto para
entrar em outra ponte de concreto,
esta com 1.632 metros e que o leva
até a Ilha do Mocanguê Grande.

O Projeto.

:,,^,

Agora você tem uma noção um pouquinho melhor dos serviços que Antonio A. Noronha Serviços de Engenharia S.A. é capaz de prestar.
Pois quem teve uma participação e
êxito como os de Noronha S.A. em uma
obra do porte da Ponte Presidente
Costa e Silva, reunindo os talentos e
esforços de empresas como a Camargo
Corrêa, Rabello, Mendes Júnior,
Howard Needles Tammen & Bergendoff,
Dorman Long, Cleveland Bridge,
Montreal e uma excelente atuação do
Ministério dos Transportes através do
DNER e da ECEX, tem toda a razão de
achar que fez algo parecido com um
milagre. :E muito mais razão em querer que
todo mundo saiba o seu nome.

ANTÔNIO A. NORONHA
Serviços de Engenharia S.A.
Av..Graça Aranha, 226 Tei.: 221-6717 - GB
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Heath perde mas nao renuncia e tenta coalizão
Radiofoto AP
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Lo7idres ÍAP-AFP-UPI-ANSA-JB) — O Primeiro-Ministro Edward Heath foi derrotado nas eleições gerais de ontem mas, — contrariando todas as
expectativas — decidiu manter-se no cargo e tentar um Governo de coligação. Para isso ele iniciou
imediatamente conversações com outros grupos políticos, principalmente com os de direita da Irlanda do Norte.
Heath dirigiu-se ao Palácio de Buckingham para levar à Rainha Elizabeth sua decisão, quando o
resultado do pleito ainda não era definitivo mas
já não havia dúvida quanto à vitória do Partido
Trabalhista, que assegurou a maioria relativa por
uma diferença de apenas cinco cadeiras sobre os
Conservadores.
OPÇÃO

BB
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O resultado final indicava: Partido Trabalhista
— 301 cadeiras; Conservador — 296; Liberal — 14.
Os demais partidos ficaram com as restantes 24
das 635 cadeiras.
Heath fez uma das três opções que lhe garantem o sistema britânico: tentar um Governo minoritário até ser derrotado na Câmara, o que determinará a convocação de novas eleições; renunciar e deixar que o líder trabalhista, Harold Wilson,
se encarregasse de formar um novo Governo minoritário ou de coalizão; ou, finalmente, tentar governar com o apoio espontâneo do Partido Liberal
ou mediante uma coalizão oficial desse Partido.
Segundo se informou, Heath permaneceu durante 50 minutos com a Rainha para expor a situação geral e informar da sua intenção de permanecer ã frente do Governo, estudando todas as
formas possíveis de dar prosseguimento a sua administração. Elizabeth não fez nenhuma objeção
à decisão do líder conservador.
ARGUMENTOS
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0 Zftíe?' trabalhista, Harold, Wilson, sorri após a vitória eleitoral

A batalha pela sobrevivência
Jaittes Restou
do The Now York Time»

Londres — U711 grande c estranho
silencio caiu agora sobre a Inglaterra. A
batalha de personalidades nos distritos
eleitorais acabou, te7ido i7iicio a batalha
pela sobrevivÔ7icia da 7iação. Tudo conti7iua igual — o tráfego i7ite7iso 7ias ruas,
as a7tie7idoeiras, os 7iarcisos e os crocos
estão floridçs nos parques verdejantes c
brilhantes, 7iias de alguma forma o povo
pressente que o futuro será diferente.
O estado de espirito é 7tiais ou menos se7nelhci7ite ao ãe fi7is de 1939 e i7Úcio de 1940, qua7ido as Wihas de C07iibate era7ii traçadas aqui 7iias a luta real
ai7ida não havia co7iieçado. Agora, os i7igleses têm a impressão que outra "batalha da higlaterra" está à sua fre7ite.
GOVERNO AUTOCRÂTICO
Sob certos aspectos, será um desafio
mais difícil porque 7nais obscuro e complicaclo, te7ide7ido a dividir o povo e7ii
vez de wii-lo. O fato puro e si7iiples é
que os itigleses têm vivido além de suas
posses há uma geração. Eles estão agora e7ivolvidos etn owíra guerra, 77ias 7ião
quere77i acreditar 7iisso, 7ião te7ido ai7ida adquirido a autoãiscipWia ou a autoridade de Governo que os a77iparou 7ia
úlli77ia vez.
A conversação de ho7tie7is e mulheres po7iderados daqui é provavel7ne7ite o
/tielhor barômetro do estado de espirito
prevalece7ite do que os pro7iu7icia77ientos
dos políticos. Lorde Fra7iks, o ex-Embaixador brita7iico e?» Washi7igton, ex-presidetite do Ba7ico Lloyã's e agora diretor
ão Worcester College, de Oxford, prevê
três ou quatro anos de dificuldades para
a higlaterra,
eo?/t
pouco cresci7ne7ito
ccotiõmico para ate7ider às expectativas
c>xsce7ites do povo brita7iico.
Ele apo7ita para o fato de 75% dos
trabalhadores i7igleses 7ião tere7ii tido
experiê7icia pessoal co7n os dias difíceis
de ãese7tiprego. Quanto aos trabalhadores mais jove7is, eles «ão têm logica7iie7ite qualquer Ie77ibra7iça das lutas cooperativas da últitna guerra. Portanto, 7ião
compree7idem 007710 U7ii grupo da sociedade — os mineiros', por exe7iiplo — poãerá co7iseguir tnna fatia maior do bolo
nacio7ial se?» que outros grupos gci7ihe7n
me7ios. Sobra 7tiuito pouco do que a i7ifiação rouba de todos, e há agora poucos lideres trabalhistas 710 país, 007/10
Emest Bevi7i, capazes de ver os peque7ios proble7>ias trabalhistas e?;i relação
aos i7iteresses 7>iais amplos da 7iação.
No conjunto, Lorde Fra7iks acredita
que o povo acabará
fi7iahne7ite C07iipree7idendo a ameaça da i7iflação c faze7ido os sacrifícios 7iecessários, 7iias se
não o fizer, ele 7ião exclui a possibilidade de Uni "Governo autocrático da direita" assutnir o poder detitro de quatro
OU CÍ71CO a7ios.
ERA DE COBIÇA
C. P. Snow, o escritor e cientista iht
glês, 7twstra-se igualme7ite preocupado
com o futuro. Ele ta7iibétti está coritaudo co/ti maior responsabilidade etttre o
povo c acha que poderá obtè-la da esquerãa/. Menciotia o comentário de iun
de seus colegas, que o proble7iia com a
Inglaterra é que "os trabalhadores 7ião
trabalha7n e os ad7iiinistradores 7ião administram"j c acreacenta um tanto íristemente que receia que isso seja verdade.

Aniold Toynbec, o historiador, ora
arrumatião seus livros cm Londres para
se retirar para a fazc7ida dc seu filho
710 Yorkshire, está 7111711 estado dc espirito spe7igleriano e diz que o Ocide7ite
está vive7ido munia "era de cobiça." a
l7iglalerra 7ião fez o que era essencial
para se defe7ider antes das duas guerras alemãs, c segundo ele 7\ão agirá melhor nesta geração. "Agora, acho que há
algo iticorrigivel em 7iós, um egoís77io
aqui nesta ilha, uma corrida atrás do petróleo c7itre as nações, cada tuna atrás
dos seits i7iteresses."
"Esta7iios meãi7ido tudo C7ii termos
de dÍ7iheiro", diz ele, "e a iro7iia disso è
qtte até o 7iosso áinheiro está se dissolvendo."
Rebecca West, agora às voltas co;/*.
uma catarata, ainda assit7i vê wn futuro
menos so7iibrio e acredita que os i7igleses terão a paciê7icia e o 007)1 se7iso para C7ifre7ilar qualquer problema assi7ii
que o compree7idere7ii. Quanto à possibilidade de U7/i Governo autocrático aqui,
ela acha tolice. "Os i7igleses se7iipre soubera7ii C07110 cortar as cabeças de reis e
outros autocratas, há ce7ite7ias ãe atios",
âiz.
DILEMA
E7iqua7ito isso, a reação geral parece
ser ãe alívio, ag.ora que a eleição fi7ial7iie7ite tenni7iou. Houve quem recorresse
ao 77ieâo è ao preco7iceito ãe classe nestas últi7iias se77ia7ias, mas no co7iju7ito
esta eleição foi wn lo7igo semi7iário sobre i7iflação, petróleo e outras matériaspri7nas vi7idas de fora. No co7tiputo geral, a eleição se??i dúvida aiímeníou mais
a educação pública do que encorajou o
ódio de classe.
Qua7ito à solução para os problemas
áa Inglaterra 7ião existe obviemiente uma
resposta clara, 7/ias há pelo me7ios substa7iciál co7icorda7icia soõre a questão.
Como Regi7ialã Maudli7ig pergimtou
"quem discipli7iará a higlaterra
para retirá-la ãos seus apuros atuais?"
"Nas sociedades mais aãia7itadas",
disse, "as velhas. discipli7ias ãe dese7iiopressiva e77i gra7ide
prego e pobreza
parte ãesaparecera7ii. Não quemnos vêlas de volta nu7ica 7tiais. O probletna é
saber o que colocar 710 seu lugar, pois
7ie7ihU7iia sociedade
livre pode existir
se7n áiscipli7ias adequadas.
A escolha clara7iie7ile à 7iossa frente
é e7ilre 7/iaiores poderes da discipli7ia áo
Estado ou a crescente autodiscipli7ia de
inna sociedade respo7isável. Não há outrás alternativas, c o dese7ivolvi7iie7ito da
ciência 7ios forçará a seguir tan curso de
ação ou outro."
Ê tiisso e77i que se resume a eleição
britânica: se os h07ne7is livres podem se
áiscipli7iar para preservar sua liberdade,
e C07iqua7ito não te7iha7n respo7idido tão
clara7tiente qua7ito seus lideres sugerira77i, pelo metws enfre7\taram a questão
e debateratn-tia. E7n breve, Fratiça, Bélgica, Ale7>ia7tha e EUA terão áe e7ifre7itar o mestno áile7iia, porque esta ê a
questão cetitral C0711 que se defronta 7ião
some7ite a Inglaterra cotno lodo o mundo ocidental.

Leia editorial
"Impasse Britânico"

O Primeiro-Ministro foi ao encontro da Rainha
depois de manter uma reunião com o estado-maior
conservador, em sua residência oficial de Downing
Street, 10, a apenas 50 metros da sede do Partido
Trabalhista.
Os conservadores baseiam suas possibilidades
numa série de fatores que, afirmam, lhes permitirão manter a continuidade do Governo. Primeiro,
obter o apoio dos deputados direitistas eleitos na
Irlanda do Norte, com os quais conseguirão mais
cadeiras que os trabalhistas; segundo, a soma dos
votos conservadores e liberais indica a rejeição do
eleitorado a um Governo trabalhista.
WILSON
Momentos antes de Heath anunciar que não
pretendia deixar o Governo apesar de derrotado, o
dirigente trabalhista, Harold Wilson, pediu publicamente sua renúncia. Ao fim de uma reunião de
seu Partido. Wilson emitiu um comunicado em que
dizia: "A Nação precisa
formar
imediatamente
um Governo que esteja preparado para enfrentar
decididamente a crise industrial e econômica".
E acrescentava: "O Governo conservador pediu uma ampliação de sua maioria parlamentar a
fim de prosseguir com a atual política. O eleitorado recusou-se a atender a esse apelo. O Governo
conservador já não dispõe de autoridade para dar
ao pais a direção que pretende".
Depois de pedir uma ação urgente destinada ã
dar à Grã-Bretanha um "Governo coeso", o comunicado concluía: "Nessas circunstancias, o Partido
Trabalhista está disposto a formar um novo Governo e a submeter seu programa ao Parlamento".
Entretanto, segundo certas informações, Heath
¦ estaria disposto a renunciar mas não em favor de
Harold Wilson, mas de seu correligionário William
Whitelaw, negociador do conflito irlandês, atual
Ministro do Trabalho, com grande popularidade no
pais.
Mas — argumentam alguns — a presença dc
Whitelaw não agradaria aos deputados conservadores da Irlanda do Norte.
Por sua vez, os liberais, liderados por Jeremy
Thorpe, declararam que aguardarão até segundafeira antes de fazer qualquer pronunciamento sobre sua eventual participação num Governo de coligação.
BALANÇO
Um dos fatos interessantes das últimas eleições britânicas é que tanto os conservadores como
os trabalhistas perderam votos em relação a 1970.
Para os conservadores, a perda foi de 7,3%; para os
trabalhistas, 5,3%, enquanto que os liberais tiveram um aumento de 11,5%.
Segundo os observadores, entretanto, o fato
mais marcante é que, pelos cálculos dos especialistas, enquanto que para se eleger um candidato conservador ou trabalhista foram necessários 50 mil
votos, para os liberais a eleição de um deputado
custou 600 mil votos.
MONOPÓLIO
Trata-se de uma distorção provocada pelo sistema eletoral britânico — uhinominal — que assegura o monopólio do poder aos dois Partidos —
Conservador e Trabalhista — os maiores do país.
Por esse sistema, de voto distrital, a cadeira
na Câmara dos Comuns pertence ao candidato que
tiver mais voto em sua jurisdição. Assim, o Partido Liberal conseguiu um notável aumento dos votos, mas não conseguiu romper o monopólio.
BOLSA
Os preços das ações baixaram ontem no mercado de Londres, em meio a incerteza provocada
pelo resultado das eleições. O índice industrial do
Fi7ia7icial Ti7nes, fechou em 311,1, com baixa de
26,7 pontos.
A baixa parecia refletir o medo de que o Partido Trabalhista decidisse formar um Governo de
minoria para substituir o dos Conservadores.
As ações das empresas que poderiam ser afetadas pelas propostas de nacionalização dos trabalhistas foram fortemente afetadas.' Também caíram os lucros da North Sea Oil, da British Petroleum e da Murman, bem como os titulos bancários,
de bens imóveis e os bônus do Governo.
VIOLÊNCIA NA IRLANDA
Na Irlanda do Norte, grupos terroristas atacaram ontem uma base do Exército britânico, no momento em que funcionários governamentais iniciavam a vantagem dos votos. O ataque foi contra um
campo militar situado nas proximidades de Londonderry, segunda cidade do país. Não se informou sobre o número de vitimas, mas as explosões
danificaram um edificio de escritórios e parte dc
um muro.
O Quarte-General do Exército qualificou a
atual onda de violência — atribuída ao Exército
Revolucionário Irlandês (IRA) — como "a maior
concentração de explosões em Belfast em mais de
um ano".
Quinta-feira, um homem morreu na explosão
de uma bomba colocada no interior de um aulomovei, estacionado perto dc um bar. Várias pessoas
ficaram feridas.

Pior a emenda
que o soneto
Robert

D. Evans
Correspnridcnte

Londres — A eleição de crise da
Inglaterra tornou a situação pior e
não melhor. Adquiriu uma nova dimensão política. Tendo apelado para
o eleitorado a fim de obter um mandato mais forte para lidar com a greve dos mineiros e os problemas econômicos, Heath perdeu 45 cadeiras na
e com elas a
Câmara dos Comuns
maioria parlamentar que possuía antes de convocar uma eleição que não
precisava ser feita.
Mas em outro sentido o eleitorado falou com uma voz bastante incerta, o que deixa todos sem saber ao
certo qual é a vontade do povo. Com
os dois principais Partidos igualmente equilibrados e ambos incapazes de
obterem uma maioria, o novo Governo será fraco numa hora cm que c
preciso força c autoridade.
COALIZÃO
O equilíbrio dc poder na Câmara
dos Comuns, do qual os Primeiros-Ministros dependem ficará na mão de
outros Partidos. Embora os trabalbistas tenham 300 cadeiras e os conservadores um pouco menos, as outras
30, cruciais, estão nas mãos dos liberais e dos Partidos nacionalistas escoces e gales. Em número real de votos, os conservadores obtiveram meio
milhão a mais que os trabalhistas.
Um Governo de coalizão c raro
na Inglatcra em tempos de paz. Essas soluções para crises são normalmente adotadas apenas cm tempo de
guerra. Mas em face do agravamento
da crise, um Governo de unidade nacional não deixa de ser uma possibilidade nesta ocasião. Isso levanta a
questão da liderança, e nas circunstanciais atuais, Wilson, cujo Partido
tem uma ligeira vantagem sobre os
conservadores, e Heath, cuja posição
sofreu com o revés eleitoral, pode-j
rão ter dificuldade em formar uma
administração tripartite.

Juiz quer anular
o julgamento de
Mitchell e Stans
Nova Iorque (UPI-JB) — O Juiz federal
Lee Gagliardi adiou o julgamento de John
Mitchell e Maurice Stans, ex-Secretários da
Justiça e do Comércio dos Estados Unidos,
afirmando que estudaria a possibilidade de
decretar sua nuliclade em conseqüência de
"aparentes excessos na instauração
do processo de acusação".
Cinco horas após o início do julgamento,
Gagliardi tomou a decisão e ordenou que o
júri fosse trancado até as lOh de segundafeira, ressaltando que o Promotor James Rayhill havia expressado "conclusões pessoais como se fosse uma testemunha no caso".
RAYHILL
O promotor Rayhill, durante sua declaração inicial de duas horas, pediu ao júri
de oito homens e quatro mulheres que "se pusesse no lugar dos grandes jurados que investigaram este caso, cidadãos como os senhores".
Imediatamente, o advogado de Maurice
Stans, Walter Bonner, levantou-se, pedindo a
invalidação do julgamento, pois a observação
de Rayhill indicava "contrariamente às suas
instruções, que como os dois foram acusados
pelo outro júri o atual deveria inferir, naturalmente, que os réus são culpados. Isto é uma
coisa abusiva e o caso deveria ser recusado".
Stans e Mitchell são acusados de usar sua
influência para impedir uma investigação federal contra o financista Robert Vesco, que
fugiu dos EUA, em troca de uma doação secreta de 200 mil dólares (Cr$ 1 milhão e 300
mil) para a campanha de reeleição de Nixon,
em 1972.
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FRACASSO
claro por que
Ainda não ficou
Heath não obteve o mandato que queria para enfrentar os grevistas, a crise de energia e o problema da balança de pagamentos. Há uma forte suspeita de que o eleitorado está desiIndicio com a influência mútua da politica partidária
nos últimos anos,
quando a posição econômica da Inglaterra sofreu um declínio. A maneira pela qual a campanha eleitoral de
fevereiro foi conduzida agravou essa
desilusão e levou muitos conservadores e trabalhistas a votarem no Partido Liberal.
Em troca de 20% dos votos, os liberais obtiveram apenas 2,5% das 635
cadeiras na Câmara dos Comuns. Numa hora em que a necessidade básica
era de um Governo forte, esses foram votos desperdiçados. O eleitoracio sofisticado tinha conhecimento disso, mas o público dc maior consciência politica usou este método, o único disponível para registrar seu protesto contra a deterioração no estilo
da politica partidária.
Há quem atribua a forte votação
nos liberais à falta de confiança na
liderança tanto de Heath como de
Wilson, cuja incessante briga política
cm público numa hora de grave emergencia nacional foi mostrada em todos os lares do país durante horas,
diariamente, pela televisão.
Mas uma coisa é clara. Os resultados da eleição mostram uma firme
rejeição dos extremistas da direita e
da esquerda. Nenhum dos 42 candidatos comunistas obteve mais do que
uns poucos votos. A atriz Vanessa Redgrave obteve apenas 750 votos de um
total de 45 mil no seu Partido Revolucionário dos Trabalhadores Trotskistas. Os candidatos da Frente Nacional,
dc estilo fascista, perderam em toda
a linha. Além do mais, os votos dados
aos liberais
também confirmam o
apoio à moderação na política.
Mas os resiütados criaram a situação que a maioria dos políticos temia, ou seja, um Governo fraco sem
nenhum Partido com uma maioria absoluta. "A eleição de Heath foi uma
jogada que fracassou", disse o The Times numa grande manchete na primeira página, expressando o desapontamento geral.
IMPASSE
O impacto sobre o mercado finanfeiro de Londres foi imediato. A libra
baixou c o índice dc ações do Financiai Times registrou uma queda de 27
pontos, a maior num só dia até agora, refletindo a inquietação dos invéstidores com a situação dc impasse
produzida pela eleição.
O consenso geral é que os eleitores fizeram um sinal, mas a mensagem está longe de ser clara. Eles querem uma nova liderança ou um novo
estilo na política partidária? Estas são
algumas das perguntas que vêm sendo feitas. Há também indicações de
que alguma coisa está errada com um
sistema político baseado na persuasão, em ofertas de maiores vantagens
grátis de um Estado em dificuldades
financeiras e o luxo de um alto padrão de vida numa hora em que o
mundo está enfrentando a escassez dc
muitas coisas.
E o resultado inclui sussurros desconcertantes de que o homem que
decidiu se afastar das eleições, depois
dc instar com seus seguidores para
votar nos trabalhistas, enquanto insistia em dizer que nascera e morreria
conservador, talvez seja o único com
as qualidades necessárias de liderança para tirar a Inglaterra desta triste condição. Mais uma vez, Enoch
Powcll está lançando uma
grande
sombra sobre o cenário político.
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Mitchell chega ao tribunal de Manhattan no início de seu julgamento

Júri acusa sete
em Washington
Washington (APP-ANSA-AP-UPI-JB) —
John Mitchell, H. R. Haldeman e John Ehrlichman e outros quatro ex-assessores do Presidente Richard Nixon foram ontem formalmente -acusados pelo grande júri federal de
tentar obstruir a investigação do caso Watergate.
O promotor especial, Leon Jaworski, entregou ao Juiz John Sirica uma declaração
lacrada, contendo as acusações, e duas maietas pretas contendo as provas. Os acusados
poderão ser condenados à pena máxima de
cinco anos de prisão e multas que variam de
2 mil dólares (Cr$ 13 mil), por perjúrio, a
10 mil dólares (Ci*S 05 mil), por mentir ao
júri investigador ou ao tribunal.
RESPONSABILIDADE
Além de Mitchell (ex-Procurador-Geral c
chefe da campanha eleitoral de Nixon), HalRodeman e Ehrlichman, foram acusados
bert C. Mardian, ex-Subsecretário da Justiça
e importante funcionário da campanha do
Presidente; o advogado de Washington, Kenneth Wells Farkinson; o ex-assistente de
Haldeman, Gordon Strachan; e Charles W.
Colson, ex-funcionário da Casa Branca.
Os sete acusados serão submetidos a julgamento criminal, que se baseará nas acusações proferidas contra eles pelo júri investigador que começou a tratar do caso Watergate há mais de ano e meio.
Nixon, que aceitou publicamente a responsabilidade, mas não a culpa pelo escandalo, não foi acusado judicialmente. Jaworski não divulgou o conteúdo do parecer do júri, mas fontes forenses disseram que o júri
pretende fazer um relato separado sobre sua
opinião acerca do possível papel do Presidente
no caso. •
A lista de acusações enumera 45 atos especilicos relacionados com a operação de espionagem dos escritórios do Partido Democrata em Washington, em junho de 1972, c
sua posterior tentativa de acobertamento.
Entre as acusações figuram as seguintes:
o uso de "engano, artifícios, ardis e
outros meios desonestos" para impedir a inv
vestigação da operação de espionagem;
a alteração, destruição e ocultação de*
documentos e ações relacionados com o caso;
o pagamento em dinheiro de 557 500
dólares (CrS 3 620 mil) aos sete indivíduos
que invadiram pessoalmente os escritórios do
Partido Democrata, e o oferecimento de cle-f
mência a quatro deles para que se abstivessem de fazer revelações no julgamento qué
então se realizou.
Ao ser informado das acusações, Nixon
manifestou a esperança de que os julgamenDeclarou
tos sejam imediatos- e imparciais.
"está finalmente se[
que o sistema judiciário
dirigindo para a solução do problema".
Na reunião do Comitê Nacional do ParT
tido Democrata, cm Washington, a noticl»
provocou aplauso e algumas vaias.
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Etiópia
volta à
normalidade
Adis-Abeba e Mogadiscio
(ANSA-UPI-AFP-AP-JB) —
O Exército, que controlava
a Capital etiope, começou a
retirar-se progressivamente,
c os oficiais e soldados rebelados em Asmara, na Eritréia, suspenderam o bloqueio à cidade, que esteve
teclada do resto do país durante quatro dias.
O novo Primeiro-Ministro
da Etiópia, Endalkachew
Makonnen, prometeu restabelecer a ordem no pais,
assegurando que as Forças
Armadas amotinadas concordaram em apoiá-lo. "Pa¦ra manter a lei e a ordem",
trapas montam guarda em
todos os Ministérios de AdisAbeba, onde foi imposto o
toque de recolher das 21 às
6 horas.

Sábado, 2/3/74
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Me ssmer nomeia
Gabinete para
combater preços
Paris (ANSA-UPI-AFP-AP-JB) — Classificado como "de guerra" nos círculos oficiais,
para enfrentar energicamente os graves problemas econômicos do país, o novo Gabinete
francês, cerca de um terço menor que o anterior, mas incluindo figuras-chave do Governo
demissionário, foi nomeado ontem pelo Primeiro-Ministro Pierre Messmer.
Entre os titulares-chave que permaneceram no novo Conselho de Ministros, agora com
29 membros — nove menos que o anterior —
estão o Chanceler Michel Jobert e o Ministro
das Finanças Valery Giscard D'Estaing. A
única mudança importante foi a troca de Pastas entre o ex-Ministro da Agricultura, Sr.
Jacques Chirac, e o ex do Interior, Sr. Raymond Marcellin.

CALMA
A situação na Etiópia volta à normalidade depois
que o Imperador Hailé Selassié decidiu aceitar as
exigências militares de maiores salários e renímcia do
gabinete, com o objetivo de
se introduzir reformas drásticas nos campos político e
econômico etiopes.
Observadores diplomáticos declararam que aparentemente o Exército decidiu
dar a Makonnen a possibilidade de formar um novo
Governo e de promover reformas para que o Reino se
incorpore ao século XX.
A rebelião começou terçafeira na segunda cidade do
pais, Asmara, e se estendeu
à s principais localidades
etiopes,
inclusive
AddisAbeba. Ontem, todos o s
Ministros e altas autoridades civis detidos pelos
militares na Capital foram
postos em liberdade e o Almirante Alexander Desta,
neto do Imperador e
Comandante d a Marinha
Imperial, partiu para o por.to francês de Djibouti.
MANIFESTAÇÃO
Antes do Exército começar a se retirar de Addis
Abeba, contudo, milhares
de estudantes e trabalhadores desfilaram pelas ruas
da Capital com cartazes
"um Governo
pedindo
d e mocrático", "liberdade",
"a terra
para quem trabalha nela", "eleições livres."
As forças da ordem initervieram para dispersar os
manifestantes e segundo informações dispaa-aram contra a multidão, ferindo sete
pessoas, a maioria estudantes.
Com a volta do pais à
normalidade, os grupes de
manifestantes se dissolveram e somente nos arredores da Universidade de Adis
Abeba ainda se nota algum
movimento.SOMÁLIA

Per sua vez, um porta-voz
do Governo somali desmentiu noticias segundo as
quais a Somália havia concentrado tropas na fronteira com a Etiópia.
Declarou, ainda, que a
Somália não deseja aproveitar-se de uma situação já
grave e não tem a intenção
de interferir em problemas
tão delicados como os enfrentactos pelo Governo
etiope.

Kekkonené
Presidente
pela 4.a vez
Hélsinqui (UPI-JB) — O
Presidente d a Finlândia,
Urho K. Kekkonen, iniciou
ontem seu quarto período
de quatro anos no cargo,
em cerimônia transmitida
pela televisão. Kekkonen,
de 73 anos, jurou preser-var
a Constituição, defender as
leis nacionais e trabalhaapelo bem-estar do povo finlandes.
A Constituição finlandesa
designa o Presidente como
o encarregado da política
externa do pais. O êxito da
política externa de Kekkonen em seus 18 anos no
cargo, principalmente n o
r e 1 a c i o n amento com a
União Soviética, levaram-no
a irrna reeleição quase
unanime por parte dos sete
maiores Partidos do Parlamento.

NOVO GABINETE
O porta-voz do Governo, Sr. Deny Baudoin, interrogado sobre por que se nomeou outro Ministério, considerando-se a pouca mudança ocorrida, respondeu: "Tem havido uma
atmosfera de falsa instabilidade como resultado da especulação dos políticos e da imprensa. Esta nova equipe, menor e mais forte, enfrentará os problemas críticos da economia".
Funcionários governamentais classificam
o Governo como "de guerra". Seu objetivo é
atacar, de maneira frontal, a inflação galopante, causada principalmente pela elevação
do petróleo que, por sua vez, tem provocado a
agitação trabalhista e exigências de maiores
salários.
Os preços na França aumentaram, em janeiro, em 1,7%, nível sem precedentes, o que
significa uma curva inflacionária de 20% ao
ano.
OS NOMES
A composição do novo Governo respeita o
equilíbrio instaurado nos precedentes entre as
formações políticas da maioria parlamentar e
de acordo com Messmer, que ocupa o cargo de
Prcmier pela terceira vez, foi aprovado depois
de uma hora de discussões no Palácio do
Eliseu.
O novo Gabinete conta com 15 ministros
e 13 vice-ministros. Permanecem nos mesmos
cargos, além de Jobert e Giscard D'Estaing,
Jean Taittinger (Justiça), Robert Galley
(Exército), Joseph Fontanet
(Educação),
George Gorse (Trabalho) Michel Poniatowski
(Saúde e Previdência Social) e Jean Philippe
Lecast (Informação).
Mudanças se verificaram nos Ministérios
da Agricultura (Marcellin substitui Chirac),
de Relações com o Parlamento (Hubert German substitui Joseph Comiti), do Interior
(Chirac substitui Marcellin) e de Correios e
Telecomunicações (Jean Royer, ex-Ministro
do Comércio e Artesanato, substitui Hubert
Germain).

R ep u b li ca i ws laze 111
exigências
na Itália
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Correspondente

Roma — Um O o u e r n o
mais forte, formado pela
mesma coalizão de Partidos
(Democrata-Crislã. SocialisIa. Sociul—Democrata e Republicano), com seus secretários políticos ocupando
quatro grandes Ministérios
— é a proposta feita pelos
republicanos italianos, mais
uma vez responsáoeis diretos pela abertura de uma
nova crise, governamental,
na Itália.
Refeitos da surpresa provocada pela renúncia de
seu tradicional líder, Ugo
La Malfa, ao Ministério do
Tesouro do atual Governo
de cenlro-esquerda, e na
ausência desse homem que
c considerado o mais imprevisível, instável e temperamental da política italiana
(hoje em repouso mima estação de inverno da Suíça)
— os republicanos fizeram
saber ao fim da tarde de
ontem em <que novas condições continuarão participando do Gabinete chefiado
por Mariano Rumor.
MANOBRA
Em síntese, a proposta
republicana se inspira c
procura repetir a manobra
realizada na recente renúncia de Pierre Messmer à
chefia do Governo francês.
Tenta-se, em Roma, tmnsformar a renúncia de Ugo La
Malfa — provocada p o r
divergências com o Ministro
do Orçamento, o socialista
Antônio Giolilti —• num ato
de reforçar a posição do
mesmo La Malfa na composição de um futuro Minisiério. Se aceita a sugestão
dos republicanos, o Governo
que viesse a ser formado reconheceria maiores responsabilidades e autoridade aos
secretários de .Partidos, esvaziando inclusive a função
do Primeiro-Ministro Rumor.
O peso aritmético d o
minúsculo Partido Republicano Italiano em qualquer
Governo integrado por
democratas-cristãos, sócia-

listas e. social-democraias é
quase insignificante. S e m
representação no Senado,
os republicanos têm u a
Câmara dos Deputados 15
cadeiras. Se optar pela soluçüo de governar sem os republicanos, com uma reaistribuição e reorganização
do Ministério, a coalizão
daqueles três Partidos conlinuará contando com uma
maioria de 356 votos na
Câmara e de 1S4 no Senado
— maioria muito m a i s
iranquilizaaoru do que muitas que sustentaram outros
Gabinetes e mesmo do qve
qualquer uma integrada pelo Partido Republicano de
Ugo La Malfa — o homem
que se autodefine "de.
demissões fáceis" e que, em
1S meses, já provocou três
crises governamentais.
Um grande número de
observadores políticos não
¦acredita, porém, que este
Governo venha a dispensar
¦a colaboração de La Malfa
¦e seu Partido. A propostalançada ontem pelos republicanos é a mesma que há
muito tempo vem s e n d. o
defendida por lideres importantes dos democratascristãos e dos socialdemocratas.
Como razão oficial para
sua renúncia e para, a abertura de outra crise, La Malfa e os republicanos mencionam as divergências verificadas dentro do Governo
em conseqüência de um emprestimo (de 1 200 milhões
de dólares/ negociado pelo
Ministro do Tesouro com o
Fundo Monetário lnlernacional.
Desde quando
s e
anunciou a concessão do
empréstimo, o socialista Giolilli, Ministro do Orçamento, denunciou que as condições aceitas por La Malfa
contrariavam a política
econômica do Governo.
Em troca do empréstimo,
La Malfa teria assegurado
ao FMI lana política de defiação com todas as suas
implicações: bloqueio d o s
salários, desemprego e restrições de crédito.

Vaticano se
cala sobre
bispo preso
Cidade do Vaticano o Madri
lANSA-JB) — A Santa Sé negou-se onLcm a lazer qualquer
comentário sobre a prisão domiciiiar do Bispo de Bilbao. Dom
Antônio Anoveros. Fontes do Vaticano indicaram que sua posição
oficial somente será tomada depois que íi Nunciatura Apostouca de Madri mandar um relato
. detalhado dos acontecimentos.
Fontes do Governo espanhol
negaram que
o bispo estivesse
"nós o
cm prisão domiciliar:
convidamos a permanecer em
casa, por uma questão de segurança." Dom Anoveros ordenara
que fosse lida uma carta episcopai em todas as igrejas de Bilbao
no domingo passado pedindo peIa "liberdade justa"
do povo
basco. Desde terça-feira não sai
de casa.
TRANQÜILIDADE
As lOh da manhã de ontem
Dom Anoveros
respondeu pessoalmente á uma chamada telefônica de um correspondente da
agencia noticiosa ANSA. "Não há
nenhuma novidade na minha situação", disse
respondendo a
"embora digam
uma pergunta,
uma ou outra coisa. Acho que os
jornalistas sabem mais do que
eu."
Dom Anoveros já comunicou
à Nunciatura Apostólica de Madri sua situação. Ele sabe que
o Núncio. Dom Luigi Dadaglio.
se encontrou anteontem com o
Ministro das Relações Exteriores
espanhol, Pedro Cortina, mas
disse desconhecer o resultado da
conversa. O Vigário-Geral de
Bilbao, Dom José Angel Ubieta,
também está sob prisão domiciliar.
O Comitê Executivo da Conferência Episcopal da Espanha
reuniu-se em sessão extraordinária na tarde de ontem sob a presidência do Arcebispo de Madri,
Cardeal Enrique
y Tarancon,
para discutir a situação de Dom
Anoveros. Alguns círculos politi"com toda a
cos opinam que
certeza" o Conselho de Ministros,
que se reuniu ontem, tomará aiguma atitude em relação ao problema.

Cientista s
wscam causas
cIa

velhice

San Francisco (UPI-JB) — Os eientistas Robert Kohn p Nathantel
Calloway fizeram um apelo na reunião
anual da Associação Nortc-Americana para o Progresso da Ciência para
que se façam investigações sobre a.s
causas básicas da velhice, no sentido
de aumentar a vida humana.
"A sobrevivência
de recém-nasciclos r crianças tornou possível a existència de um maior número de pessoas sobrevivendo até os últimos anos
da vida. mas não foi possível aumentar o número daqueles que vivem até
atingir os 100 anos", afirmou Calloway, médico do Hospital Geral de Madison, em Wisconsin,
PROVAS
Citando estatísticas sobre os senadores norte-americanos como exempio, Calloway destacou que os senadores eleitos entre 1739 c 13G0 viveram uma média de 68 anos e meio. Os
que foram eleitos entre 1931 e 1966,
uma média de 69 anos.
"Portanto,
ver que hà
podemos
atualmente, poucas provas de que nosso trabalho até agora conseguiu muito
no tocante a aumentar a vida" —
afirmou.
Kohn, professor de Patologia da
Case Western Reserve University, de
Cleveland. disse: "Em muitas sociedades altamente desenvolvidas, já foram alcançados os limites de sobrevivencia nas últimas décadas e não se
pode antecipar melhorias significativas na expectativa de vida até que se
entenda e possa alterar os processos
básicos do envelhecimento."
A questão do envelhecimento e
do que se pode fazer sobre ele foi discutida durante a reunião anual da
Associação Norte-Americana para o
Progresso da Ciência. A pergunta centrai é porque os seres humanos e outros animais morrem de formas altamente prediziveis, apesar das melhorias nos últimos anos na nutrição e
no ambiente.

BEG inaugura a agência
da fartura è dos novos tempos»

O Ministério do Comércio e Artesanato
foi integrado ao da Indústria e do Comércio,
cujo titular será Yves Guena, ex-Ministro dos
Transportes, que substitui Jean Charbonnel.
O Ministério da Ecologia foi integrado ao de
Cultura e Meio-Ambiente e confiado a Alain
Peyrefitte, ex-Ministro das Relações com o
Parlamento, que sucede a Maurice Druon e
Robert Poujade.
AS POSIÇÕES
Verificou-se um consolidamento das posições dos Republicanos Independentes, que seguem sendo cinco — Giscard D'Estaing foi
nomeado ainda Ministro de Estado. Com
Messmer, existem 19 ministros ou Secretários
de Estado gaulistas (UDR), e dois centristas
(um a menos que o anterior).
Dois Ministros, Jobert e Jean Royer, não
estão inscritos em qualquer agremiação. O
primeiro é filo-gaulista e o segundo independente centrista.
Os observadores opinam que o Presidente
Georges Pompidou conta com um Governo
mais disposto a amoldar-se a sua política, já
que o novo Gabinete é composto principalmente por membros da União Democrática da
V República (UDR), em prejuízo dos Republicanos Independentes e do Centro Democracia
e Progresso.
SECRETÁRIOS
Messmer anunciou ontem, ainda, a designação dos seguintes Secretários de Estado:
Territórios do Ultramar, Joseph Comiti; Serviço Público, Christian Poncelet; Veteranos
de Guerra, André Bord; Orçamento, Henry
Torre; Transportes, Christina Bonnet e Aymar Achille Fould.
E mais: Relações Exteriores, Pierre Mazeaud; Educação, Jacques Limouzy; Relações
com o Parlamento, Olivier Stira; Meio-Ambiente, Saúde e Previdência Social, Marie Madelein Dienesch.

PROCESSAMENTO DE DADOS
OFERECE
Firma de Processamento de Dados, oferece
Perfuração e Conferência de Cartões.

Serviços

Tratar com a Dr.a Carmen. Tel.: 264-3262 R/222

de

Agência CEASA
A Agência da Fartura:
No próximo dia 3 será inauguraria a Contrai de
Abastecimento do Grande Rio S.A. - CEASA
Grande Rio - no km 19 da Av. Brasil, entre Irajá e
Coelho Neto. Esta Central tem capacidade para
abastecer uma população de 9.500.000 pessoas.
E a 2. maior do mundo e contará com amplos
estacionamentos, lojas, bar, restaurante, lanchonete, telefone, correio, policiamento e serviço
médico próprios e outras facilidades
para o
público.
Sua finalidade principal é disciplinar, formar e
controlar os preços dos alimentos perecíveis,
principalmente os hortifrutigranjeiros.

Essa Central de Abastecimento - CEASA, é uma
sociedade anônima onde os principais acionistas
são o Governo Federal, por intermédio da
COBAL - Cia. Brasileira de Alimentos, os Governos do Estado da Guanabara e do Estado do Rio

9

A Agência dos novos tempos:
A Agência do BEG na CEASA oferece a mais
moderna tecnologia bancária. O movimento de
todas as contas correntes será instantâneo.

Éumaespéciede Bolsa de produtos alimentícios,
que facilita a comercialização, reduzindo o custo
dos serviços e beneficiando aos produtores e
consumidores. Toda a população do Grande Rio.

O BEG instalou terminais de computadores em
linha, com funcionamentoimediato.que imprimem
automaticamenle,nas cadernetas, os lançamentos de crédito e debito. Com isso, os usuários
terão suas contas correntes sempre atualizadas.

É um programa de imediatas vantagens sociais.
E para acompanhar esse esforço e atender ao
volume de negócios que diariamente serão realizados na CEASA. o Banco do Estado da Guanabara está inaugurando uma super Agência.

Essas e outras vantagens, como funcionários
altamente treinados, o BEG coloca à disposição
do público na CEASA. E acompanha técnicamente a chegada de novos tempos ás nossas
mesas. Os tempos de fartura.

BANCO DO ESTADO
DA GUANABARA S.A.

JORNAL DO BRASIL
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Etiópia
volta à
normalidade
Adls-Abcba e Moqadiscio
-(ANSA-UPI-AFP-AP-JB) —
O Exército, que controlava
a Capital etiope, começou a
retirar-se progressivamente,
c os oficiais e soldados rebclados em Asmara, na Britréia, suspenderam o bioqueio ã cidade, que esteve
isolada do resto do pais du7
rante quatro dias.
O novo Primeiro-Ministro
da Etiópia, Endalkachew
Makonnen, prometeu res.tabetecer a ordem no pais,
.assegurando que as Porcas
Armadas amotinadas concordaram em apoiá-lo. "Para manter a lei e a ordem",
tropas montam guarda em
todos os Ministérios de AdisAbeba, onde foi imposto o
toque de recolher das 21 às
6 horas.

Sábado, 2/3/74
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Messmer nomeia
Gabinete para
combater preços
• Paris (ANSA-UPI-AFP-AP-JB) — Classificado como "de guerra" nos círculos oficiais,
p.ara enfrentar energicamente os graves problemas econômicos do país, o novo Gabinete
francês, cerca de um terço menor que o anterior, mas incluindo figuras-chave do Governo
demissionário, foi nomeado ontem pelo Primeiro-Ministro Pierre Messmer.
Entre os titulares-chave que permaneceram no novo Conselho de Ministros, agora com
29 membros — nove menos que o anterior —
estão o Chanceler Michel Jobert e o Ministro
das Finanças Valery Giscard D'Estaing. A
única mudança importante foi a troca de Pastas entre o ex-Ministro da Agricultura, Sr.
Jacques Chirac, e o ex do Interior, Sr. Raymond Marcellin.

CALMA
A situação na Etiópia volta ã normalidade depois
que o Imperador Hailé Selassié decidiu aceitar as
exigências militares de maiores salários e renúncia do
gabinete, com o objetivo de
<se introduzir reformas drásticas nos campos político e
econômico etíopes.
Observadores diplomáticos declararam que aparei:temente o Exército decidiu
dar a Makonnen a possibilidade de formar um novo
Governo e de promover reforma» para que o Reino se
incorpore ao século XX.
A rebelião começou terçafeira na segunda cidade do
pais, Asmara, e se estendeu
ás principais localidades
etiopes',
inclusive
AddisAbeba. Ontem, todos os
Ministros e altas autoridades civis detidos pelos
militares na Capital foram
postos em liberdade c o Almirante Alexander Desta,
neto do Imperador e
Comandante d a Marinha
Imperial, partiu para o porto francês de Djibouti.
MANIFESTAÇÃO
Antes do Exército começar a se retirar de Addis
Abeba, contudo, milhares
de estudantes e trabalhadores desfilaram pelas ruas
da Capital com cartazes
"um Governo
pedindo
democrático", "liberdade",
"a terra
para quem trabalha nela", "eleições livres."
As forças da ordem intervieram para dispersar os
manifestantes c segundo informações dispararam contra a multidão, ferindo sete
pessoas, a maioria estudantes.
Com a volta do pais à
normalidade, os grupos de
manifestantes se dissolveTam e somente nos arredores da Universidade de Adis
Abeba ainda se nota algum
movimento.
SOMÁLIA
Por sua vez, um porta-voz
do Governo somali desmentiu noticias segundo as
quais a Somália havia concentrado tropas na frontei- .
ra com a Etiópia.
Declarou, ainda, que a
Somália não deseja aproveitar-se de uma situação já
grave e não tem a intenção
d-e interferir em problemas
tão delicados como os en1'rentados pelo Governo
etiope.

Kekkonené
Presidente
pela 4.a ve z
Hêlsinqui i upi-jb i — o

Presidente d a Finlândia,
Urho K. Kekkonen, iniciou
ontem seu quarto período
dc quatro anos no cargo,
cm. cerimônia transmitida
pela televisão. Kekkonen,
de 73 anos, jurou preservar
a Constituição, defender as
leis nacionais e trabalhar
pelo bem-estar do povo finlandes.
A Constituição finlandesa
designa o Presidente como
o encarregado da política
externa do pais. O êxito da
política externa de Kekkonen em seus 18 anos no
cargo, principalmente n o
relacion amento com a
União Soviética, levaram-no
a uma reeleição quase
unanime por parte dos sete
maiores Partidos do Parlamento.

NOVO GABINETE
O porta-voz do Governo, Sr. Deny Baudoin, interrogado sobre por que se nomeou outro Ministério, considerando-se a pouca mudança ocorrida, respondeu: "Tem havido uma
atmosfera de falsa instabilidade como resultado da especulação dos políticos e da imprensa. Esta nova equipe, menor e mais forte, enfrentará os problemas críticos da economia".
Funcionários governamentais classificam
o Governo como "de guerra". Seu objetivo é
atacar, de maneira frontal, a inflação galopante, causada principalmente pela elevação
do petróleo que, por sua vez, tem provocado a
agitação trabalhista e exigências de maiores
salários.
Os preços na França aumentaram, em janeiro. em 1,7%, nível sem precedentes, o que
significa uma curva inílacionária de 20",-, ao
ano.
OS NOMES
A composição do novo Governo respeita o
equilíbrio instaurado nos precedentes entre as
formações políticas da maioria parlamentar e
de acordo com Messmer, que ocupa o cargo de
Premicr pela terceira vez, foi aprovado depois
de uma hora de discussões no Palácio do
Eliseu. '
O novo Gabinete conta com 15 ministros
e 13 vice-ministros. Permanecem nos mesmos
cargos, além de Jobert e Giscard D'Estaing,
Jean .Taittinger (Justiça), Robert Galley
(Exército), Joseph Fontanet (Educação),
George Gorsc (Trabalho) Michel Poniatowski
(Saúde e Previdência Social) e Jean Philippe
Lecast (Informação).
Mudanças se verificaram nos Ministérios
da Agricultura (Marcellin substitui Chirac),
de Relações com o Parlamento (Hubert German substitui Joseph Comiti), do Interior
(Chirac substitui Marcellin) e de Correios e
Telecomunicações (Jean Royer, ex-Ministro
do Comércio e Artesanato,- substitui. Hubert
Germain).
O Ministério do Comércio e Artesanato
foi integrado ao da Indústria e do Comércio,
cujo titular será Yves Guena, ex>Ministro dos
Transportes, que substitui Jean Charbonnel.
O Ministério da Ecologia foi integrado ao de
Cultura e Meio-Ambiente e confiado a Alain
Peyrefitte, ex-Ministro das Relações com o
Parlamento, que sucede a Maurlce Druon e
Robert Poujade.

Republicanos fazem
exigências
na Itália
'5'
Araújo Nello
Corresponclenle

Roma — Um G o i; e r n o
mais forte, formado pela
mesma coalizão de Partidos
(Democrata.-Crislã. SocialisIa. Social—Democrata e Rcjiublica.no), com seus secret árias políticos ocupando
quatro grandes Ministérios
é a proposta feita pelos
republicanos italianos, mais
uma vez responsáveis direlos pela abertura dc uma
nova crise governamental
na Itália.
Refeitos du surpresa protíocada pela renúncia dc
seu tradicional lider, Ugo
La Malfa. ao Ministério do
Tesouro do atual Governo
dc cenlro-esquerda. c na
ausência desse homem que
e considerado o mais imprevisível, instável e temperamental da política italiana
(hoje em repouso numa es-,
tação de inverno da Suíça)
os republicanos fizeram,
saber ao fim da tarde dc
ontem cm ¦que novas condicões continuarão participando do Gabinete chefiado
por Mariano Rumor.
MANOBRA
Em. síntese, a proposta
republicana se inspira c
procura repetir a manobra
realizada na recente ranúncia dc Pierre Messmer à
chefia do Governo francês.
Tcnta-sc. em Roma. transformar a. renúncia de Ugo La
Malfa — provocada p o r
divergências com o Ministro
do Orçamento, o socialista
Antônio Giolilli — num ato
dc reforçar a posição do
mesmo La Malfa na composição dc uri futuro Minisiério. Se aceita a sugestão
dos republicanos, o Governo
que viesse a ser formado rcconheceria, maiores responsabilidades c autoridade aos
secretários dc Partidos, csvaziando inclusive a função
do Primeiro-Ministro Rumor.
O peso aritmético d o
minúsculo Partido Republicano Italiano em qualquer
Governo integrado por
democratas-crislãos, sócia-

listas c social-dcmocralas è
quase insignificante. S e m
reprcseniação no Senado,
os republicanos tem n a
Câmara dos Deputados 15
cadeiras. Sc optar pela solucão de governar sem os rcpublica-nos, com uma redistribuição c reorganização
do Ministério, a coalizão
daqueles três Partidos continuará contando com uma
maioria de 356 votos 11a
Câmara e de 1S4 vo Senado
— maioria muito mais
tranquüizaaora do que muitas que sustentaram outros
Gabinetes e mesmo do que
qualquer lona integrada pcIo Partido Republicano dc
Ugo La Malfa — o homem
que se autode/ine "de
demissões fáceis" c que, cm
IS meses, já provocou ' três
crises governamentais.
Um grande número de
observadores políticos não
acredita, porem, que este
Governo venha a dispensar
a colaboração de La Malfa
c seu Partido. A proposta
lançada ontem pelos republicanos é a mesma que há
.muito tempo vem sendo
defendida por lideres importantes dos democratascristãos c dos s o c i a l democratas.
Como razão oficial para
sua renúncia e para a abertura de outra crise. La Malfa e os republicanos mencionam as divergências verificadas dentro do Governo
em conseqüência dc um cmpresumo ide 1200 milhões
de dólares i negociado pelo
Ministro do Tesouro com o
Fundo Monetário Inlcrnaci~s
onal.
Desde
e
quando
anunciou a concessão dá
empréstimo, o socialista Gioliili. Ministro do Orçam.cnto. denunciou que as condicões aceitas por La Malfa
contrariavam a política
econômica do Governo.
Em. troca do empréstimo,
La Malfa icria assegurado
ao FMI uma política de dcfiação com todas as suas
implicações: bloqueio dos
salários, desemprego e restrições dc crédito.
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Vaticano se
cala sobre
bispo preso

Cientista:
buscam causas
da velhice

Cidade do Vaticano e Madri
(ANSA-JBi — A Santa. Sé negou-se ontem a fazer qualquer
comentário sobre a prisão domiciliar do Bispo dc Bilbao, Dom
Antônio Anoveros. Pontes do Vaticano indicaram que sua posição
oficial somente será tomada depois que a Nunciatura Apostólica de Madri mandar um relato
detalhado dos acontecimentos.
Pontes do Governo espanhol
negaram que o bispo estivesse
"nós o
em prisão domiciliar:
convidamos a permanecer em
casa, por uma questão de segurança."'Dom Anoveros ordenara
que fosse lida uma carta episcopai em todas as igrejas de Bilbao
no domingo passado pedindo peIa. "liberdade justa"
do • povo
basco. Desde terça-feira não .sai
de casa.

San Francisco i UPI-JB i — Os cientistas Robert
Kohn e Nathaniel
Calloway fizeram um apelo na reunião
anual da Associação Norte-Americana para o Progresso da Ciência para
que se laçam investigações sobre as
causas básicas da velhice, no sentido
de aumentar a vida humana.
"A sobrevivência
de recém-nascidos e crianças tornou possível a existència de um maior número de pessoas sobrevivendo até os últimos anos
da vida.' mas não foi possível aumentar o número daqueles que vivem até
atingir os 100 anos", afirmou Calloway, médico do Hospital Geral de Madison, cm Wisconsin.
PROVAS

TRANQÜILIDADE

Citando estatísticas sobre os senadores norte-americanos como exempio, Calloway destacou que os senadores eleitos entre 1789 e 1860 viveram uma média de 68 anos c meio. Os
que foram eleitos entre 1931 e 1966,
uma média de 69 anos.
"Portanto,
ver que há
podemos
atualmente, poucas provas de que nosso trabalho até agora conseguiu muito
no tocante a aumentar a vida" —
afirmou.
Kohn. professor de Patologia da
Case Western Reserve Univorsity. de
Cleveland. disse: "Em muitas socicdades altamente desenvolvidas, já foram alcançados os limites de sobrevivencia nas últimas décadas e não se
pode antecipar melhorias significativas na expectativa de vida até que se
entenda e possa alterar o.s processos
básicos do envelhecimento."
A questão do envelhecimento e
do que se pode fazer sobre cie foi discut-ida durante a reunião anual da
Associação Norte-Americana para o
Progresso da Ciência. A pergunta centrai é porque os seres humanos e outros animais morrem de formas altamente predizíveis. apesar' das melhorias nos últimos anos na nutrição e
no ambiente.

As 10h da manhã de ontem
Dom Anoveros
respondeu pes.soalmente ã uma chamada teleíônica de um correspondente da
agência noticiosa ANSA. "Não há
nenhuma novidade na minha situação". disse
respondendo a
uma pergunta, "embora digam
uma ou outra coisa. Acho que o.s
jornalistas sabem mais do que
eu."
Dom Anoveros já comunicou
k Nunciatura Apostólica de Madri sua situação. Ele sabe que
o Núncio. Dom Luigi Dadagiio.
.se encontrou anteontem com o
Ministro das Relações Exteriores
espanhol, Pedro Cortina, mas
disse desconhecer o resultado da
conversa.
O Vigário-Geral
de
Bilbao. Dom José Angel Ubieta.
também está sob prisão domiciliar.
EXECUÇÃO
O Conselho Supremo da Justica Militar espanhola confirmou
ontem a condenação à morte do
jovem anarquista catalão Salvador Puig Antich, implicado em
setembro de 1972 na morte dc
um policial durante um assalto
a um banco de Barcelona. Puig.
cuja vida depende agora exclusivamente do Chefe de Estado,
será executado nas próximas horas, com um garrote.

^

- ' .'"v>.v,v.v-" v.1.^,.?.-.-¦

:.-.;.:

¦¦\-x>_-.'.:'^¦'/."'

,-.v

ví.-^,.

*'.-,•."£?&-^WJ ¦¦¦¦ .

^^&^____________W-

¦.....¦.¦¦¦¦-.'..¦.'-. ¦-v-

aH

- -'¦*'*£*__________

Í3ilffl_H5

I^H

IuP^VctI

BnM

<_^í

Hv^"

5

íílsI^B

fi_H__xi'í'S^f> ¦^B^^:

^^_^_K_ft_^__f*

__W-^_%

~%t-

""

^^

.f¦'í£SjÊlff^S^Bk^í^^^^^^^^^^^^m____Wiií______^

Verificou-se um consolidamento. das posições dos Republicanos Independentes, que seguem sendo cinco — Giscard D'Estaing foi
nomeado ainda Ministro de Estado. Com
Messmer, existem 19 ministros ou Secretários
de Estado gaulistas (UDR), e dois centristas
(um a menos que d anterior).
Dois Ministros, Jobert e Jean Royer, não
estão inscritos em qualquer agremiação. O
primeiro é íilo-gaulista e o segundo independente centrista.
Os observadores opinam que o Presidente
Georges Pompidou conta com um Governo
mais disposto a amoldar-se a sua política, já
que o novo Gabinete é composto principalmente por membros da União Democrática da
V República (UDR), em prejuízo dos Republicanos Independentes e do Centro Demqcracia
e Progresso.
SECRETÁRIOS
Messmer anunciou ontem, ainda, a designação dos seguintes Secretários de Estado:
Territórios do Ultramar, Joseph Comiti; Serviço Público, Christian Poncelet; Veteranos
de Guerra, André Bord; Orçamento, Henry
Torre; Transportes, Christina Bonnet e Aymar Achille Fould.
E mais: Relações Exteriores, Pierre Mazeaud; Educação, Jacques Limouzy; Relações
com o Parlamento, Olivier Stira; Méio-Ambiente, Saúde e Previdência Social, Marie Madelein Dienesch.

de Processamento de Dados,
e Conferência de Cartões.

oferece

Serviços

Tratar com a Dr.° Carmen. Tel.: 264-3262 R/222
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AS POSIÇÕES

PROCESSAMENTO DE DADOS
OFERECE
Firma
Perfuração

INTERNACIONAL

\

AgGIICIc) vLAoA
A Agôncia da Fartura:
No próximo dia 3 será inaugurada a Central de
Abastecimento do Grande Rio S.A. - CEASA
Grande Rio - no km 19 da Av. Brasil, entre Irajá e
Coelho Neto. Esta Central Iem capacidade para
abastecer uma população de 9.500.000 pessoas.
É a _.' maior do mundo e contará com amplos
estacionamentos, lojas, bar, restaurante, lanchonele, lelefone. correio, policiamento e serviço
médico próprios e outras facilidades para o
público.
Sua finalidade principal é disciplinar, formar e
controlar os preços dos alimentos perecíveis,
principalmente os hortifrutigranjeiros.

Essa Central de Abastecimento - CEASA, é uma
sociedade anônima onde os principais acionistas
são o Governo Federal, por intermédio da
COBAL - Cia. Brasileira de Alimentos, os Governos do Eslado da Guanabara é do Eslado do Rio

A Agência dos novos tempos:
A Agência do BEG na CEASA oferece a mais
moderna tecnologia bancária. O movimento de
Iodas as contas correntes será instantâneo.

É uma espécie de Bolsa de produtos alimentícios,
que facilita a comercialização, reduzindo o custo
dos serviços e beneficiando aos produtores e
consumidores. Toda a população do Giande Rio.

O BEG instalou terminais de computadores em
linha, com funcionamento imediato,que imprimem
automaticamente,nas cadernetas, os lançamenlos de crédito e débito. Com isso. os usuários
lerào suas contas correntes sempre atualizadas.

É um programa de imediatas vantagens sociais.
E para acompanhar esse esforço e atender ao
volume de negócios que diariamente serão realizados na CEASA. o Banco do Eslado da Guanabara está inaugurando uma super Agência.

Essas e outras vantagens, como funcionários
altamente treinados, o BEG coloca a disposição
do público na CEASA. E acompanha técnicamente a chegada de novos tempos as nossas
mesas. Os tempos de fartura.

BANCO DO ESTADO
DA GUANABARA S.A.
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Informe JB
Instrução

pouco

instrutiva

No final da safra legislativa de
fevereiro, a instrução nacional foi
atingida por uma Instrução do Banco
Central. A de número 223 proíbe a iniporiação de livros por pessoas físicas.
Essa medida, que deve ter todo o
amparo técnico, faz com que os inteleciuais brasileiros fiquem definitivamente amarrados ao sistema pachorrento de importação de livros de aigunias casas especializadas.
Além disso, pela Instrução 22?..
fica restabelecido o espirito colocial
sobre a leitura de obras alienígenas.
Nas grandes cidades, onde há pessoas
jurídicas capazes de importar livros
da Europa, França e Bahia, pode sobreviver alguma espécie de intelectual.
Mas, fora do perímetro da abunduncia nacional, o interessado cm ler,
por exemplo, a última edição do catecísmo romano editada na Itália, precisará mandar seu pedido ao livreiro do Rio. para que este preencha os
papéis necessários à importação.

Guiana

e Argentina

Uma evidência da necessidade de
se buscar um entendimento com o Governo argentino, bem como da necessidade de o Governo argentino buscar
um entendimento dinâmico com o
Brasil:
A Mensagem enviada ontem ao
Congresso dedica 10 linhas às boas relações com a Guiana e três à.s boas
relações com a Argentina.

Uni

grande

acordo

Segundo a revista americana New
Times, John Ehrlichman está se sentindo rejeitado e desprotegido pela
Casa Branca durante os últimos movimentos do caso Watergate.
Como a Casa Branca parece esbar disposta a proteger quase que exclusivamente o seu preocupado locatário, ,é provável que as suspeitas de
Ehrlichman — certamente um dos melhorc.s conhecedores da watergatologia — sejam fundadas.

Precavendo-se. ele pediu aos amlgos que espalhassem a seguinte noticia:
— Ele está muito indeciso. Muda
de idéia a cada momento, mas temos
a impressão de que pode fazer um
acordo.
Se Ehrlichman — um homem em
quem se pode confiar — fizer um
acordo com o juiz Sirica, só Thomas
¦Jefferson pode dizer que vai acontecer.

Devastação
Enquanto o preço do açúcar subiu cerca de 200 dólares por tonelada
nos últimos dois meses, a zona de
de Alagoas está
plantio de cana
ameaçada de colapso.
Anos de desmatamento irresponsável alteraram o clima da região
dos canaviais e agora corre-se o risco de a terra tornar-se árida.

Lei brasileira
Um Senador oferece uma versão
nacional da lei dos vasos comunicantes c da pressão sobre os líquidos:
— Toda vez que se abre uma portinhola, os fluídos do poder passam
de um frasco para outro.

O primeiro corolário é de que o
frasco do qual saiu o fluido passa a
pressionar toda a experiência.
O segundo ensina que o frasco que
recebe o fluido deve saber suas dimensões, pois sempre que solicita mais
poder do que comporta, a pressão do
frasco diminuído é orientada no sentido de inchar e rachar o vidro do
rival.

Duplicidade

cambia]

O Aeroporto de Congonhas tem
duas alas: uma nacional e outra internacional. Portanto, tem duas filas
de táxis.
Na ala dos nativos, os carros tem
as viagens controladas pelos taximetros. Na ala internacional, o indiscreto aparelho está amordaçado por um
capuz.

O resultado é que uma corrida
que custa entre cinco e sete cruzeiros numa ala, sai por 30 na outra.

Os

milhões

do metrô

O metrô paulista deu ontem mais
um passo para conseguir os 50 milhões
de dólares necessários para a construcão de uma de suas linhas.
Depois da questão surgida com
o Banco Mundial, o Ministro João
Paulo dos Reis Veloso prometeu dar
um tratamento prioritário ao projeto. Com isso, será possível conseguir
rjuem empreste o dinheiro.

Projeção

do

café

O Instituto Brasileiro do Café já
registrou 5 milhões de sacas de café
para embarque no primeiro trimestre
deste ano. É uma quantidade 30%
maior que a do ano passado no mesmo período e representa 340 milhões
de dólares.

Sc a percentagem for mantida, o
Brasil terá uma receita cambial proveniente do café de 1 bilhão 600 milhõcs de dólares em 1974.

A volta

de Amaral

Com a ida do Senador Amaral
Peixoto para a liderança do MDB no.
Senado, quer queira, quer não. o Deputado Tancredo Neves transforma-se
no coringa do Partido (Social Democrático ou Democrático Brasileiro)
para preencher qualquer cargo que
exija combate.

O custo

do

aumento

O aumento de 20% do funcionalismo público estadual custará CrS 237
milhões e 500 mil anuais. O orçamento do Estado, prevendo um aumento
de 15%. tentou conler as despesas cm
pessoal na cerca dos 50% da despesa
total.
A compressão pode ficar para o
próximo ano.

¦Fardo

tributário

Alguns técnicos em presentologia
da administração estadual conseguiram estabelecer
uma percentagem
aproximada da carga tributária que
está pendurada à espinha dorsal do
orçamento dos cariocas.
Levando em conta todos os tipos
de taxas, desde as mais diretas, como
o Imposto de Renda, até as quase invisíveis como a que acompanha a fumaça dos cigarros, chegou-se ã conclusão de que em certos casos, o Erário recebe de volta até 60% do que o
cidadão ganha.

Caso do Barreiro de Araxá (ensaia adia
decisão
é discussão que se trava
"shotv
lia dois anos em ML Gerais sobre
Belo Horizonte (Sucursal) — Os debates entre
a Hidrominas, o Governo do Estado e as empresas
mineradoras em busca de uma solução para o problema que ameaça destruir o maior parque balneário da América do Sul — O Barreiro de Araxá —¦
arrastam-se há mais de dois anos e ainda não chegaram a uma conclusão satisfatória.
Enquanto isso. o complexo com 90 mil m2 de
área construída ¦— inaugurado em 1945 ao custo
equivalente, na época, a três exercícios financeiros
do Estado — vem sofrendo freqüentes inundações
provocadas pelo assoreamento cie seus canais de
drenagem por detritos minerais, danificações de
seus sistemas elétrico e telefônico, redução da água
potável e ameaça de possível secagem de suas fontes de água mineral.
SOLUÇÃO
Numa reunião realizada
em janeiro último, com a
participação dos Secretários
da Indústria, Comércio c
Turismo e da Lavoura. Srs.
Francisco Noronha e Alysón
Paulineli, dirigentes da Hidrominas e das empresas
mineradoras — Companhia
Brasileira de Mineração e
Metalurgia
e Companhia
Agrícola de Minas Gerais —
ficou decidido que os danos causados pelas enchentes seriam pagos pelas duas
últimas.
Na ocasião, decidiu-se ainda pela contratação de um
estudo que visasse a elaboração de um projeto destinado a proteger o patrimònio do Grande Hotel, sem
prejuízo para a. continuidade doy trabalhos de mineração da apatita e do nióbio, considerados de importancia fundamental para o
desenvolvimento do Estado.
Para o engenheiro Narcio Pena de Andrade, diretor da Hidrominas lempresa de economia mista,
proprietária do parque bainéárlo), uma solução delinitiva talvez fosse a construcão cie uma grande barragem do assoreamento e
de um canal circular.
O parque foi odificado no

Trading
Compony buic.i, com as melhores relações
comerct.iis ria
Europó, pretende eslòbclocer ligações comercias no Brasil.
Somos especialistas em
materiais plásticos (policsicr c PVC) para a indústria de construção.
Também vendemos licença para:
reboco sintético
o melhor processo no mercado
para cobrir tubos do ferro
com políelilcno
BAUER PLASTIC INTERNACIONAl CH-8620 Wôtzikon-Zúricli — (SwilzeiUnd)
Até 5 do marco, Mr. Bauer Jr. estará à disposição des interessados
no teme Palace Hotel, Tel.: 257-8080. (Caso não esteia no momento,
favor deixar seu telefone).
(p

BOLSAS DE INGLÊS
(SEM CONCURSO)
O B.B.C. está distribuindo 400 BOLSAS DE
INGLÊS para iniciantes. O Candidato, ISENTO DE
MENSALIDADES, pagará apenas uma taxa de inseriçâo de CrS 80,00 e 3 retratos 3x4. A matrícula podera ser efetuada em qualquer dos seguintes enderecos:
R. Lucidio Lago 126/2.° andar - 281-3295
R. Gal. Roca, 826/3.° andar - 264-7361
R. Dias da'Cruz, 28/3.° andar - 229-4547
No Centro — entrega de credencial:
Rua das Marrecas, 36 sala 607

EM VILA ISABEL
VESTIBULAR PROFISSIONALIZANTE
CONTABILIDADE - SECRETARIADO
. GINASI Al INTENSIVO EArV 2 ANOS
PRIMÁRIO - JARDIM - MATÈRNAL

COLÉGIO J0Â0 LIRA

Lauce-tivre
Caso o Sr. Nestor .Tost anuncie nos
próximos dias a sua candidatura ao Scnado, é possível que acabem as especulações em torno do nome do novo presidente
do Banco do Brasil. Ele ficaria ate julho,
quando será obrigado a se desincompatibili7ar.
E' possível que o discurso do General
Mediei passando a faixa presidencial contenha alguns parágrafos petrolíferos. A
plataforma continental do Nordeste seria
o motivo para isso.
O diretor da Cacex, Sr. Benedito Moreira, c a última vitima dos esportes de
fim de semana. Quebrou a perna jogaiiúo vôlei, mas já está trabalhando.
A partir de terça-feira os 30 mil comereiúrios de Recife vão dispor de sauna
no Sosc. Assim continuarão a suar, mesmo depois do expediente.
Começa dia 12 o curso de Guias tle Turismo do Instituto de Administração e
Gerência da PUC.
Em
número
trar-se
Falcão

dois dias. aproximou-se de 100 o
de pessoas que pretendiam enconcom o futuro Ministro Armando
no Palácio Tirarientes.

O professor Afranlo Coutinho foi conrida do para lecionar Literatura Hrasilcira na Universidade de Bcrkelcy.
Como è cie bom tom, o Secretario dt:
Obras, Emílio Ibrahim, político militante
do Fluminense, só admite as especulações
em torno de sua candidatura se ela unir
todas as correntes em disputa no clube.
O condomínio acionário das Emissoras c Diários Associados reelegeu ontem
os Srs. João Calmou. Edmundo Monteiro
c Leão Gondim de Oliveira paru us cargos de presidente, vice c secretário gera!
no trienio 1ÍI71-77.
Uai novo restaurante em Nova Iorque:
o Gertrud3's. Todo em uri deco t com um
praio pitoresco: Lagosta a Douglas Dillon,

No dia (i os exportadores vão homenagear o Ministro Delfim Neto com um aimoço no Hotel Glória.
Um dia da caça e outro é do caçador.
Em março de 1932, o telúrico William
Ranclolph Hearst ganhou potes de dinheiro vendendo uma farta tiragem do seu
New York Journal onde, numa manchete
de duas linhas e oito colunas anunciava
que o filho de Charles Lindbergh havia
sido raptado. Agora seu filho gasta outro
pote para salvar a filha seqüestrada.
Chega dentro de três semanas ao Brasil o submarino Goiás. Será recebido pelo
novo Ministro.
Não haverá registro do primeiro encontra entre o Ministro Dias Leite e seu
sucessor, Shigeaki Ueki. O filme da máquina oficial queimou.
Com a espera da posse, parou até o
mercado de arte. E' possível que com o
novo Governo apareça alguém disposto a
comprar o famoso Auto-retrato de Ismael
Nery, que há dois anos valeu 2G3 mil cru/eiros c agora quer valer 350.
O Embaixador Murilo Gurgel Valenle. que está na Arábia Saudita, vai acumular agora a representação junto ao emirado do Kuwait.
Ontem os 18 agentes de segurança
que e?("0 varrendo o programa a ser desempenhado pela Sra. Pat Nixon trabaIharam arduamente em Brasília. Cinco
deles visitaram o Palácio do Planalto,
como visitantes anônimos. Anônimos porém com paletós quadriculados c multicoloridos.
Depois de uma longa, discutida c
disputada eleição, o professor Afonso Annos de Melo Franco é o Intelectual do
Ano.
Quando voltar de Carrara. o escultor
Bruno Giorgi vai montar unia exposição
permanente cm frente á sua casa de Teresópolis,
Durante o Baile do Municipal roubaram ate teclas rio piano.

centro de uma cratera de
um vulcão extinto há bilhõcs de anos, portanto na
parte mais baixa. Ele era
de
inundações
protegido
por um sistema de drenagem e pela vegetação que
cobria todas as vertentes
das bordas da cratera, hoje
arrasada pelas mineradoras
que, aos poucos, vão alargando — para prejuízo dos
hóspedes do Grande Hotel —
o horizonte.
— Vamos perder o nosso
manancial de água potável, localizado num dos morros que será arrasado por
urna mincradora — explica
o diretor da Hidrominas.
Estamos estudando um outro que, se for possível,
obrigará a construção de
uma represa, outra estação
de tratamento de rede de
água.
Com seus trós lagos parcialmente assoreados pelo
minério não aproveitado, o
Grande Hotel — um conjunto de edifícios com seis
pavimentos c capacidade
para mil pessoas — resiste
ainda ao avanço da.s máquinas que, em breve, demoliráo um de seus predecessores, o velho Hotel Rádio — já desapropriado c
transformado, por enquanto,
cm alojamento para os operários.

DICIRNO e NOTURNO1' ! ,'
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Foi adiada para seguncla-feira a decisão final sobre o espetáculo musical
des Dzi Croquetes, interclitado desde o dia 20, pois as
autoridades do Departamento de Censura da Policia Federal decidiram
aguardar o regresso a Brasilia do General Bandeira,
cjtie está viajando.
Duas pessoas ligadas ao
shou) [eram enviadas ontom ao Distrito Federal,
mas não obtiveram nenhuma resposta definitiva. Segundo informação"a de um
í-evista
dos responsáveis,
foi interditada sob a alegação do que fugia ao texto
original e uma das exigéncias feitas refere-se ao uso
de sungas em determinadas
cenas em que os bailarinos
vestiam um tapa-sexo."

Ceará
vacina em
31 cidades
Fortaleza (Correspondei!tei — Todas as crianças de
oito meses a cinco anos de
idade de 31 municípios das
regiões Norte e Oeste do
Ceará vão ser vacinadas
contra o sarampo e a variola. A campanha começará terça-feira e faz parte do
esforço que o Ministério da
Saúde empreende em todo
o pais contra a imunização
da população infantil.
A Secretaria de Saúde informou que as vacinas a serem utilizadas na campanha, que já alcança no Ceará o seu terceiro estágio, foram produzidas pela Óe-ntrai de Medicamentos do
listado, para o que recebeu
ajuda financeira do Plano
Nacional d c Imunizações,
do Ministério da Saúde.

S. Paulo tem
clínica para
toxicômanos
São Paulo fSueursal) —
Com uma área construída
de 3 mil metros quad 'ados,
será inaugurada no dia 30,
cm Itapecerica da Sei\a,
uma clínica destinada à
reabilitação de toxicòmanos, onde .só serão usados
medicamentos em casos extremes e os internos terão
162 mil metros quadrados
para prática de esporte e
ocupações agropecuárias.
O Secretário de Saúde,
Sr. Getúlio Lima Júnior,
que visitou suas instalações
em companhia do Secretario de Trabalho, Sr. Ciro Albuquerque, disse que agora
São Paulo terá condições
para cuidar adequadamente
dos viciados, que vêm sendo
atendidos nos hospitais psi"onde nem semquiátricos,
pre os resultados são bons."
Na clinica pioneira, o tratamento será feito em três
estádios: 1) o viciado deverá permanecei- durante seis
meses internado sem reoeber visitas, nem mesmo de
parentes; 2) o paciente terá
autorização para visitar
seus familiares, mas sempre
acompanhado de um assistente social; 3) o internado
fará uma série de testes vocacionais, ,para seu aproveitamento .pro-íl. -mal.
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Juazeiro. Bahia — Um grande plano de ação
pedagógico-cultural, agindo primeiro no rio São
Francisco para depois se espalhar por outras regiões carentes do país, poderá resultar da Barca da
Cultura, que aportou ontem nesta cidade, encerrando a primeira parte de sua viagem por oito Eslados. A idéia nasceu em seminário a bordo e será
levada ao novo Ministro da Educação, em Brasília.
A Barca, liderada por Pascoal Carlos Magno e
patrocinada pelo MEC, navegou durante 15 dias,
parando em 15 localidades ribeirinhas. Seus 120
Estados, realizaram
passageiros, artistas de cinco
espetáculos e deram aulas, "levando música, teatro
e dança a uma platéia que, somada, lotaria duas
vezes o Maracanãzinho. E agora eles subirão até
Belém e dentro de um mês estarão em Brasília.
SEMINÁRIO
À noite, logo ao aportar,
a lancha Juarez T á v o r a
sempre se iluminava, os
fortes refletores destacando
o grande palco de tibuas
montado sobre o tombadi- •
Hiq superior. As platéias,
nas rampas dos anecradoures ou simplesmente nos
barrancos das margens, ouviam í úsica e canto ou assistiam a espetáculos d e
dança e teatro, a maioria
pela primeira vez na vida.
Pela manhã, antes d e
zarpar, era a vez das crianças. Os barqueiros invadiam
as cidades, cem teatro infantil c fantoches, aulas
práticas de pintura c trabalhos manuais nas escolas,
danças e músicas pelas ruas
e praças, e aulas especiais
para professoras. Em algumas localidades houve conceltas nas igrejas, enquanto
em outras as bandas c corais locais se reuniam com
os músicos e caniores da
Barca. Livros foram distribuídos aos milhares para a
formação de bibliotecas.
Mas as longas heras de
viagem ao longo de 1371
barrentos quilômetros do
trecho navegável entre Pirapora e Juazeiro não foram preenchidos apenas
per ensaios ou lazer.
Do seminário resultou um
relatório que fala da imensa carência de livros e materia 1 didático, da deterioração da merenda escolar e da quase inexistência
de bibliotecas na região.
"Por toda
parte, há um total desconhecimento do Instituto Nacional do Livro e
mesmo as cidades mais evoluidas ignoram a existência
do Conselho Federal de Cultura". acrescenta.
Através dos anos, a pilhagem foi imensa nas igrejas, de tal maneira que, nas
principais cidades, com medo do roubo constante seus
santos foram entregues a
famílias locais, para que ficassem sob guarda, voltando a seus altai-es somente
nos dias de festa.
AS ARTES
Mesmo de lorma prlmitiva, a arte existe na re"Cidades como Juazeigião.
ro, Manga, Cariranha, Barra e Remanso orgulham-se
de suas bandas, embora
seus instrumentos, velhos c
gastos, estejam precisando
de recuperação ou substituição. E' impressionante o
interesse pela música instrumental e pelos conjuntos
corais — prossegue o relatorio.
Quanto ao teatro que
floresceu com grupos amadores no começo do século
e se manteve de pé em Januária e Barra, tem sofrido
muito na sua existência e
evolução, por ausência de
peças e carência de técnicos

e recursos. C o m p a n h i a s
profissionais há muito esqueceram as cidades do São
Francisco.
O artesanato, desvalorizado pelas próprias populações locais, não encontrou
ainda orientação no que se
refere à sua concepção e colocação dos produtos nos
mercado da região e do
pais. Necessita urgentemente de estímulos para suas
criações e defesa de sua espontaneidade.
A Barca da Cultura
merece ser continuada, não
só pelo rio São Francisco,
mas também por outras
vias fluviais e terrestres do
pais. Outras barcas devem
viajar, atingindo áreas como esta, nunca lembradas
pelas autoridades encarregadas de se semear a cultura. E esta deve. ser tomada
não só no sentido de espetáculos principalmente, mas
' seb c ponto-de-vista pedagógico: a cultura como forma mais importante da
educação.
CAMINHOS
t

Para atingir estes objetivos será proposto ao- futuro
Ministro da Educação, Sr.
Nei Braga, a instituição do
plano de assistência cultural do São Francisco, como
base para um futuro movimento que atinja outras
áreas. Além do amparo estatal — federal, estadual e
municipal — poderão ser
angariados recursos de universidades e de empresas
par-cioi. lares.
Em princípio, estão marcados dois seminários, ainda este ano, para delinear
a política de ação do plano.
Em junho, deverá ser realizada em uma das cidades
do São Francisco uma reunião de delegados municipais, na qual as cidades relatarão suas necessidades.
Em julhc, na Aldeia ArcczeIo, se encontrarão as entidades artísticas interessadas em participar.
M!as enquanto isso, a caravana prossegue. De Juazeiro, na Bahia, os artistas
entrarão em Pernambuco,
prosseguindo pelo Ceará,
Piauí. Maranhão, Pará e
Goiás. Dos participantes,
apenas o Bailei Stagium.
por causa dos contratos já
assinados, retornará a São
Paulo, continuarão o Teatro
Infantil do Paraná, o Grupo
Divulgação da Universidade
de Juiz de Fora i teatro i, o
Grupo Folclórico da Guanabaia. o Coral o Grupo de
Ponta Grossa, a Orquestra
Jovem do Municipal de São
Paulo, o maestro Carlos
Eduardo Prates, a contralto
Maria DomÍ2ia, o violinista
Francisco Araújo, o artista
plástico' Guaiba Pessanha,
os professores Rui Monteiro
e Otávio Arantes e o mágico Deny.
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Rio ¦ Av.. Graça Aranha, 226 • 8.

INSTITUTO BENNETT
DE ENSINO
INÍCIO DAS AULAS
Dia 4 de março — 2.a-feira — 9 horas —
5.CI a 8.° séries do 1.° Grau e todas
as séries do 2.° Grau.
Dia 5 de março — 3.°-feira — 8 horas —
1.° a 4.° séries do 1.° Grau.

INSTITUTO BRASIL
ESTADOS UNIDOS
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Enviado especial
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COPACABANA: Av. Copacabana. 690 - 5." - 255 4328
TIJUCA: R. Moraes e Silva. 158 - 234-3133. CfcNTKÜ:
R. Mé«ico,90- 10"
222-6013. BOTAFOGO: R V.
Ouro Preto. 36 - 226-1748. MEIER: R. B. do S. Bor|a.
40 - 229 7b36. CAMPO GRANDE: om convênio c/Col.
Bclisario dos Santos, Tel.: 394-1870.
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da grande realidade turística no litoral fluminense
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Sábado,

Barca da Cultura proporá a
novo Ministro da Educação
plano pedagógico-cultural

CABO FRIO
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Dia 6 de março — 4.cl-feira — 0h30m
Reunião com pais de alunos do Pré
1.° Grau.
A

Direção

- lei. 212-7048

TEKN0 S/A.
Engenharia, Indústria
e Comércio
C.G.C. n." 33.467.572
SOCIEDADE DE
CAPITAI ABERTO
REGISTRO GEMEC/RCA
- 210-73/131

COMUNICAÇÃO AOS
ACIONISTAS
A TtKNiO S/A. - ENGENHA.
n | a^
tKlnhctd j fl t: r am crtr~ rq
comunica que se nch_m ò di_pcsiçtio dos Scnhoius Acionis.j.,
em sua sede, à Avenida Sr.isil
n.° 6996, nesta cidade, ondo
podem ser exjmiiiddos, os docunicntos a que se refere o art.
99 do Docrcio-lci n.° 2.627, de
26 de selembrò de 19-40, relotivos oo exercício social encer
rodo em 31 ôc dezembro de
1Ç-73.
Rio de .lünclro. 27 ri- !-<t.
reiro de 197.1.
Aibc-tlo Gdllo M.-ii.i Borges
{_j
Dirctot-Presidenic
TEKNO S/A
EnqrrtlufM, Indústria * Comcrcif
ip
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Kissinger volta a Damasco com plano israelense
Nixon pode ir ao
Cairo este ano
Cairo, Washington, Moscou e Telaviv (AP-AFP-JB) — Com o reatamento
das relações diplomáticas plenas entre o
Egito e os Estados Unidos, o Presidente
Richard Nixon provavelmente visitará o
Cairo e Tclaviv no segundo semestre deste ano, segundo informaram fontes autorizadas.
Funcionários da comitiva de Henry
Kissinger disseram que durante a estada do Secretário de Estado no
Cairo
foram traçados os planos provisórios para que Nixon visite o Oriente Médio e
o Presidente egípcio, Anwar Sadat, visite
os Estados Unidos, acrescentando que se
Nixon for ao Egito estará "praticamente
obrigado" a ir também a Israel.
NOVA AMIZADE
Na cerimônia de hasteamento da
Bandeira dos Estados Unidos em
sua
Embaixada no Cairo — pela primeira vez
desde o rompimento em 1967 — Kissinger declarou que o momento não representava apenas o reatamento das relações, mas "o começo de uma amizade
entre os dois países."
O Ministro das Relações Exteriores
do Egito, Ismail Fahmy, disse que "as
relações entre os dois países se forjaram sobre uma sólida base e levarão a
uma paz justa no Oriente Médio."
Simultaneamente, outra solenidade
se realizava no Departamento de Estado,
em Washington, onde a Bandeira egipcia voltava a juntar-se às dos 126 países
com os quais os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas.
POSSIBILIDADE
Círculos diplomáticos em Moscou comentavam ontem que o estabelecimento
de relações entre os Estados Unidos e o
Egito poderá abrir caminho para o reatamento entre a União Soviética e Israel, cujas relações foram rompidas também em conseqüência da guerra de junho de 1967, ocasião em que todos os
países do bloco socialista, exceto a Romênia, retiraram seus representantes de
Tclaviv.
Acrescentam aqueles diplomatas
que provavelmente os dirigentes da União
Soviética esperarão o fim da retirada das
forças militares israelenses e sírias da
frente de Golan e a adesão da Síria e da
resistência palestina à conferência
de
paz em Genebra para, só então, acelerar as gestões para o reatamento.

Gromyko exalta
amizade do Egito

Damasco, Telaviv, Genebra
(UPI-AFP-AP-ANSA-JB) — De posse de sugestões concretas do Governo de Telaviv para a separação entre
as forças israelenses e sírias na região das colinas de Golan, o Secretário de Estado norte-americano,
Henry Kissinger, desembarcou em
Damasco prosseguindo em sua missão de paz para o Oriente Médio.
Kissinger viajou na manhã de
ontem do Cairo para Telaviv, reuniu-se inicialmente em separado
com a Primeira-Ministra Golda Meir
o depois com outros membros do
Gabinete israelense, partindo à noite para Damasco, ao mesmo tempo
em que a Cruz Vermelha visitava os
prisioneiros israelenses na Síria.

Sem revelai- nenhum pormenor
das detalhadas sugestões enviadas
pelo Governo de Israel, Kissinger
desembarcou na capital síria e se
dirigiu ao encontro do Presidente
Hafez Al Assad, na esperança de resolver logo pelo menos o local para
as negociações visando a separação
de tropas, que poderá ser, segundo
os observadores, Genebra ou as próprias colinas de Golan.
Quando os jornalistas, no aeroporto internacional de Damasco, lhe
perguntaram se trazia alguma mensagem de Telaviv que pudesse agradar às autoridades locais, Kissinger
respondeu que deixaria que os sirios falassem por si mesmos.

VISITA

Ao chegar, Gromyko declarou aos
jornalistas que a União Soviética apoia
as reivindicações árabes
plenamente
quanto ã retirada completa dos israelenses dos territórios árabes ocupados e a
restauração dos legítimos direitos dos palestinos.
O Chanceler soviético entrevistou-se
ontem com seu colega Fahmy e deverá
encontrar-se
hoje com
o Presidente
Anwar Sadat, para conversar sobre a
evolução dos acontecimentos no Oriente
Médio e sobre as relações bilaterais Cairo-Moscou.

Dirigentes da Cruz Vermelha
Internacional confirmaram em Genebra que três representantes da entidade visitaram na manhã de ontem os primeiros 63 prisioneiros israelenses na Síria, acrescentando
que os dois restantes seriam visitados posteriormente, talvez ainda ontem pela tarde.
Não foram dados a conhecer os
detalhes sobre o estado físico e psicológico dos prisioneiros, mas os representantes da Cruz Vermelha disseram que seria muito difícil determinar, agora, o tratamento que receberam, já que transcorreram quase cinco meses desde a guerra.
ROTEIRO

Telaviv (ANSA-JB) — Dados divulgados ontem em Telaviv indicam que
mais de 25 % dos militares israelenses
mortos durante a guerra de outubro último eram oflciaL? Nos 13 dias de guerra, morreram 2 521 militares, sendo 609
Os oficiais mortos foram um general, dois coronéis, dos quais um era o
comandante de uma unidade blindada
na frente síria. 25 tenentes-coronéis, 89
majores. 204 capitães e 288 tenentes.
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Moscou
( A N S A- A F PUPI-AP-JB) — Uma centena de policiais, uniformizados e a paisana, impediram
ontem que um grupo de judeus realizasse uma manifestação em frente á sede
do Partido Comunista da
União Soviética, em protesto pela política das autoridades de dificultar a emigração para Israel.

¦¦•-..

visto de saída c provávelmente viajará aos EUA
dentro de alguns dias
Em agosto passado, Mximov foi expulso do Sindicato dos Escritores após publicar no exterior livros considerados anti-soviéticos. Litvlnov, pi
sua vez, passou
quatro anos desterrado no
interior rio pais por participar de uma manifestação
em 1968, na Praça Vermelha, de protesto contra a invasão da Tcheco-Eslováquia
pelas tropas do Pacto de
Varsóvia.

Cerca de 17 ativistas foram presos e três jornal istas ocidentais, dois correspendentes da agência AP e
um da Reuters, foram obrigados a entrar em uma viatura policial, sendo mais
tarde libertados. Porta-vozes judeus informaram que
não se sabe ainda do paracleiro de 50 ativistas que
chegaram a Moscou, procedentes de Kiev e Vilnius,
que pretendiam participar
da manifestação.

JULGAMENTO
Viktor Khaustov, que passou três anos preso por protestar no julgamento de um
outro intelectual, em 1967,
será julgado .na segundafeira em Orei, ao Sul de
Moscou. Khaustov foi detido em janeiro do ano passado por supostas "ativldades anti-soviéticas."

EXÍLIO
As autoridades soviéticas
permitiram ontem a saída
rio pais do escritor dissidente Vladimir Maximov e deram permissão a outro critico do regime, Pavel Litvinov, para que faça o mesmo. Iniciaram, porém, um
processo contra um terceiro, Viktor Khaustov. Fontes
d i ssidentes interpretaram
os fatos como parte da
campanha oficial para eliminar o movimento contrario ao Governo soviético.

EM DAMASCO

APOIO

Israel perdeu
25% de oficiais

impede protesto
e judeus era Moscou

O Secretário de Estado, antes de
dirigir-se ao encontro marcado com
o Presidente sírio, Hafez Al Assad,
declarou aos jornalistas em Damasco: "Sempre estou otimista".
Em Telaviv, Kissinger conferenciou a sós com a Primeira-Ministra
Golda Meir durante mais de duas
horas, prosseguindo as conversações,
em seguida, por outros 45 minutos,
na presença de funcionários norteamericanos e israelenses, entre eles
o Ministro da Defesa demissionário,
General Moshé Dayan.
Enquanto se desenvolvia o encontro, Kissinger recebeu por um
emissário a notícia de que o Governo sírio havia permitido que os observadores da Cruz Vermelha Internacional visitassem 63 dos 65 prisioneiros de guerra israelenses que
constam da lista apresentada por
Damasco. Os outros dois se encontram hospitalizados e serão visitados
depois.

Um alto funcionário da comitiva de Kissinger declarou que os Estados Unidos esperavam saber ainda ontem à. noite se as negociações
para a separação de tropas prosseguinam e de que maneira prosseguiriam.
Se as conversações entre as duas
Nações continuarem, esclareceu o
funcionário, o Secretário de Estado
norte-americano poderá regressar ao
Oriente Médio depois de sua visita
a Moscou, programada para o final
do próximo mês.

Observadores políticos em Beirute
comentavam ontem que a União Soviética está desenvolvendo ingentes esforços no sentido de impedir uma suposta
deterioração de suas relações com o mundo árabe e contrabalançar a iniciativa
da diplomacia norte-americana na região, a fim de evitar que os Estados Unidos apareçam como os únicos responsaveis pela paz na região.
Dai a inesperada viagem do Ministro
do Exterior Andrei Gromyko a Damasco, logo após a passagem de Kissinger
pela Capital da Síria e a presente visita
ao Cairo.

AP

OTIMISMO

Cairo, Damasco, Beirute (UPI-APAFP-ANSA-JB) — O Chanceler soviético, Andrei Gromyko, chegou ontem ao
Cairo procedente de Damasco, declarando no aeroporto que pretende "fazer todo o possível para consolidar as relações cordiais existentes entre o Egito e
a União Soviética."
Gromyko, que cumprirá uma visita
oficial de cinco dias ao Cairo, desembarcou na Capital egípcia apenas quatro
horas depois da partida do Secretário
de Estado norte-americano, Henry Kissinger, sendo recebido pelo Ministro das
Relações
Exteriores do Egito, Ismail
Fahmy.

ESPECULAÇÕES

fíadiofolo

O Chanceler Abba Eban (de óculos) foi ao aeroporto receber Kissinger

Maximov, 41 anos, acompanhado de sua mulher,
chegou ontem a Paris duas
semanas depois de receber
permissão para abandonar
a URSS. Nos meios dissidentes, informou-se que Pavel
Litvinov, neto de Maxim
Litvinov que foi o Chanceler de Stalin, recebeu um

O físico Andrei Sakharov
c oito outros dissidentes soviéticos enviaram uma carta-denúncia à organlzreão
A nistia Internacional, sediada em Paris, para que
esta interceda a favor de
Vladimir Bukovski, um jovem dissidente condenado a
dois anos de prisão e mais
cinco.anos de trabalhos forçados, por "atividades antisoviéticas."
O documento circulou ontem entre os jornalistas estrangeiros que trabalham
em Moscou. Ele leva a assinatura de Sakharov e de
outros conhecidos dissidentes, entre eles Anatoli Levitin, Pavel Litvinov. Grigori
berg e o sacerdote ortodoxo
Podjapolski, Vicktor FeinScrghei Zhrludkuv.

PERSPECTIVAS

Kissinger esperava concluir ontem à noite as suas conversações
com o Presidente Hafez Al Assad
em Damasco, a fim de embarcar hoje pela manhã em direção a Riad,
capital da Arábia Saudita.
Nessa nova etapa de sua viagem
pelo Oriente Médio, o Secretário de
Estado vai estudar com o Rei Faiçal as possibilidades de ser levantado
o embargo sobre o envio de petróleo
imposto pelas nações árabes aos Estados Unidus. De Riad, Kissinger seguirá até Amã, onde se entrevistará
com o Rei jordaniano, Hussein.
Antes de regressar a Washington. Kissinger ainda irá ã Bélgica
para uma reunião de ministros na
Organização cio Tia latiu do Atlantico Norte (NATO) e à República Federal da Alemanha, onde se entrevistará com o Chanceler Willy
Brandt.

EXTRATOS DOS BALANCETES EM 31 DE JANEIRO DE 1974

Banco liaú S.A,
ATIVO
Cr$
DISPONÍVEL

PASSIVO

Cr$
279.098.569,61

REALIZÁVEL
Empréstimos
3.409,988.815,40
Outros Créditos
3.924.463.163,86
Valores e Bens
692.896.389,76 8.027.348.369,02
IMOBILIZADO
320.764.633,22
RESULTADO PENDENTE
387.781,03
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
8.237.857.149,23
T0TAL

16.953.456.502.11

Cr$
Cr,?.
NÃO EXIGÍVEL
Capital, Reservas o Fundos
456.837.984 10
EXIGÍVEL
Depósitos
3.933.479.628,66
Outras Exigibilidados
3.088.408.560,37
Obrigações Especiais
1.087.400.540,50 8.109.288.729,53
RESULTADO PENDENTE
149.472.639,25
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

8.237.857.149,23

TOTAL

C. Patonto 8.208 C.G.C. 60.701.190 - Waltor Loito da Silva - T.C.CnC.SP 20.348

16.953.456.502,11
São Paulo, 21 cie. Fevereiro de 1974

Banco Ifaú Português de Investimento S.A.
ATIVO
Cr$
Cr$
DISPONÍVEL
26.774.317,54
REALIZÁVEL
Devedores p/Financiamonlo
1.018.605.735,77
Acionistas c/Capital à Realizar
2.760.976,00
Títulos e Valores Mobiliários
372.320.753,37
Bens não Destinados a Uso
9.680.000,00
Outros Créditos
23.418.980,09 1.426.786.445,23
IMOBILIZADO

15.322.515,28

RESULTADO PENDENTE

25.119.901,93

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

5.170.292.280,01

TOTAL

6.664.295.459,99

PASSIVO

Cr?
Cr$
NAOEXIGIVEL
Capital, Reservas, o Fundos
,
222.015.723,38
EXIGÍVEL
Dep. a Prazo c/ Correção Monetária ..
664.104.361,77
Tit. Cambiais c/Paridade Cambial
Res. 63
175.169.000,00
Refinanciamento Finamo, Eximbank c
BNH
158.028.492,24
Dividendos à Pagar
3.287,83
Outros Créditos
147.414.629,56 1 144.719.771,40
RESULTADO PENDENTE
127.267.685,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
5 170.292.280,01
TOTAL
6. 664.295.459,99

C Patenlo QEMEC-A-1036/66 - C.G.C. N.° 61.532.644 - Waltor dos Santos - T.CC.R.C. SP 36.043

Cia Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento
ATIVO

PASSIVO
Cr$

Cr$

DISPONÍVEL
882.165,92
REALIZÁVEL
Financiamentos
1.547.404.021,05
Acionistas c/ Capital à Realizar.
23.750.000,00
Outros Créditos
30.065.612,92 1.601.219.633,97
IMOBILIZADO
18.083.135,75
RESULTADO PENDENTE ..
9.931.228,51
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Fundo Itaú 157
341.593.188,73
Fundo Itaú do Investimento
404.871.303,86
Diversas Contas de Compnnsanão
Alivas
I..,,.,.
1 555 428.374,51 2.301.892.867,10
TOTAL
3.932.009.031,25
,

Cr$
NAO EXIGÍVEL
Capital, Roservas e Fundos
EXIGÍVEL
Títulos Cambiais
Outros Créditos

138.620.051,10
1.427.347.200.00
14.790.472,81

RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Fundo Itaú 157
Fundo Itaú do Investimento
Diversas Codas de Compensação
Passivas
TOTAL

C. Patonto 31 - C.G.C. 61.186.359 - Waltor dos lautos - T.C.C.Ft.C. SP 36.U43

Cr$

.442.137.672,81
49.358.440,24

341.593.188,73
404.871.303,86
1.555.428.374,51

2.301.892.867,10
3, 932.009.031,25
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Síria faz contrapropostas ao plano israe le nseo
Nixon pode ir ao
Cairo este ano
Cairo, Washington, -Moscou e Telaviv (AP-AFP-JB) - Com o reatamento
das relações diplomáticas plenas entre o
Egito e os Estados Unidos, o Presidente
Richard Nixon provavelmente visitará o
Cairo e Telaviv no segundo semestre deste ano. segundo informaram fontes autorizadas.
Funcionários da comitiva de Henry
Kissinger disseram que durante a estada do Secretário de Estado no
Cairo
foram traçados os planos provisórios para que Nixon visite o Oriente Médio e
o Presidente egípcio, Anwar SadaCvisite
os Estados Unidos, acrescentando que se
Nixon for ao Egito estará "praticamente
obrigado" a ir também a Israel.
NOVA AMIZADE
Na cerimônia de hasteamento da
Bandeira dos Estados Unidos em
sua
Embaixada no Cairo — pela primeira vez
desde o rompimento em 1967 — Kissinger declarou que o momento não representava apenas o reatamento das rela"o começo dc uma amizade
ções, mas
entre os dois paises."
O Ministro das Relações Exteriores
do Egito, Ismail Fahmy, disse que "as
relações entre os dois países se forjaram sobre uma sólida base e levarão a
uma paz justa no Oriente Médio."
Simultaneamente, outra soienidade
se realizava no Departamento de Estado,
em Washington, onde a Bandeira egipcia voltava a juntar-se às dos 126 paises
com os quais os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas.
POSSIBILIDADE
Círculos diplomáticos em Moscou comentavam ontem que o estabelecimento
de relações entre os Estados Unidos e o
Egito poderá abrir caminho para o reatamento entre a União Soviética e Israel, cujas relações foram rompidas tambem em conseqüência da guerra de junho. de 1967, ocasião em que todos os
paises do bloco socialista, exceto a Romenia, retiraram seus representantes dc
Telaviv.
Acrescentam aqueles diplomatas
que provavelmente os dirigentes da União
Soviética esperarão o fim da retirada das
forças militares israelenses e sírias da
'frente
de Golan c a adesão da Siria c da
dc
resistência palestina à conferência
acclesó
então,
Genebra
em
para,
paz
rar as gestões para o reatamento.

Gromyko exalta
amizade do Egito
Cairo, Damasco, Beirute (UPI-APAFP-ANSA-JBl — O Chanceler soviético, Andrei Gromyko, chegou ontem ao
Cairo procedente de Damasco, declarai.do no aeroporto que pretende "fazer todo o possível para consolidar as relações cordiais existentes entre o Egito e
a. União Soviética."
Gromyko. que cumprirá uma visita
oficial de cinco dias ao Cairo, desembarcou na Capital egípcia apenas quatro
horas depois da partida do Secretário
de Estado norte-americano, Henry Kissinger, sendo recebido pelo Ministro das
Exteriores do Egito, Ismail
Relações
Fahmy.
APOIO
Ao chegar, Gromyko declarou aos
jornalistas que a União Soviética apoia
as reivindicações árabes
plenamente
quanto á retirada completa dos israelenses dos territórios árabes ocupados e a
restauração dos legítimos direitos dos palestinos.
O Chanceler soviético entrevistou-se
ontem com seu colega Fahmy e deverá
o Presidente
encontrar-se
hoje com
Anwar Sadat, para conversar sobre a
evolução dos acontecimentos no Oriente
Médio c sobre as relações bilaterais Cairò-Moscou.
ESPECULAÇÕES
Observadores politicos em Beirute
comentavam ontem que a União Soviética está desenvolvendo ingentes esforços no sentido de impedir uma suposta
deterioração dc suas relações com o mundp árabe e contrabalançar a iniciativa
da diplomacia norte-americana na região, a fim de evitar que os Estados Unidòs apareçam como os únicos responsa- '
vç>is pela paz na região. ' .
* Dai a inesperada viagem do Ministro
do Exterior Andrei Gromyko a Damascp, logo após a passagem dc Kissinger
pela Capital da Siria e ã presente visita
ao Cairo.

Israel perdeu
25% de oficiais
' Telaviv (ANSA-JB) — Dados divulgados ontem em Telaviv indicam que
mais de 25% dos militares israelenses
niortos durante a guerra de outubro último eram oficiais. Nos 18 dias de guerra, morreram 2 521 militares, sendo 60!)
oficiais.
Os oficiais mortos foram um general, dois coronéis, dos quais um era o
comandante de uma unidade blindada
na frente siria, 25 tenentes-coronéis. 89
majores, 204 capitães c 288 tenentes.

Damasco, Telaviv, Genebra (UPIANSA-AFP-AP-JB) — O Presidente
da Siria, Hafez Al Assad, recusou
ontem o plano israelense de separação de forças no Golan e apresentou
contrapropostas ao Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. Nem o Governo sírio nem os
colaboradores de Kissinger, no entanto, quiseram falar sobre as contrapropostas de Assad, mas admitiram que as partes "concordaram em
prosseguir o processo já iniciado."
Kissinger viajou na manhã de
ontem do Cairo para Telaviv, reuniu-se inicialmente em separado
com a Primeira-Ministra Golda Meir
e depois com outros membros do
Gabinete israelense, partindo à noite para Damasco, ao mesmo tempo
em que a Cruz Vermelha visitava os
prisioneiros israelenses na Síria.
OTIMISMO

liadiofolo
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AP

impede protesto
de judeus em Moscou

f.íj

Moscou i A N S A- A F PUPI-AP-JBi — Uma centena dc policiais, uniformizados c a paisana, impediram
ontem que um grupo de judeus realizasse uma manifestação em frente à sede
do Partido Comunista da
União Soviética, em prolesto pela política das autoridades de dificultar a emigraçâo para Israel.
Cerca dc 17 ativistas foram presos e três jornalistas ocidentais, dois correspondentes da agência AP c
um da Reuters, foram obrigados a entrar em uma viatura policial, sendo mais
tarde libertados. Porla-vozes judeus informaram que
não sa sabe ainda do paradeiro de 50 ativistas que
chegaram a Moscou, procedentes de Kiev e Vilnius.
que pretendiam participar
da. manifestação.

O Secretário de Estado, antes de
dirigir-se ao encontro marcado com
o Presidente sírio, Hafez Al Assad,
declarou aos jornalistas em Damasco: "Sempre estou otimista".
Em Telaviv, Kissinger conferenciou a sós com a Primeira-Ministra
Golda Meir durante mais de duas
horas, prosseguindo as conversações,
em seguida, por outros 45 minutos,
na presença de funcionários norteamericanos e israelenses, entre eles
o Ministro da Defesa demissionário,
General Moshé Dayan.
Enquanto se desenvolvia o encontro, Kissinger recebeu por um
emissário a notícia de que o Governo sírio havia permitido que os observadores da Cruz Vermelha Internacional visitassem 63 dos 65 prisioneiros de guerra israelenses que
constam da lista apresentada por
Damasco. Os outros dois se encontram hospitalizados e serão visitados
depois.

EXÍLIO

EM DAMASCO
Sem revelar nenhum pormenor
das detalhadas sugestões enviadas
pelo Governo de Israel, Kissinger
desembarcou na capital síria e se
dirigiu ao encontro do Presidente
Hafez Al Assad, na esperança de resolver logo pelo menos o local para
as negociações visando a separação
de tropas, que poderá ser, segundo
os observadores, Genebra ou as próprias colinas de Golan.
Quando os jornalistas, no aeroporto internacional de Damasco, lhe
perguntaram se trazia alguma mensagem de Telaviv que pudesse agradar às autoridades locais, Kissinger
respondeu que deixaria que os sirios falassem por si mesmos.
PERSPECTIVAS
Um alto funcionário da comitiva de Kissinger declarou que os Estados Unidos esperavam saber ainda ontem à noite se as negociações
para a separação de tropas prosseguinam e de que maneira prosseguiriam.
Se as conversações entre as duas
Nações continuarem, esclareceu o
funcionário, o Secretário de Estado
norte-americano poderá regressar ao
Oriente Médio depois de sua visita
a Moscou, programada para o final
do próximo mês.
VISITA
Dirigentes da Cruz Vermelha
Internacional confirmaram em Genebra que três representantes da entidade visitaram na manhã de ontem os primeiros 63 prisioneiros israelenses na Síria, acrescentando
que os dois restantes seriam visitados posteriormente, talvez ainda ontem-pela. tarde.
Não foram dados a conhecer os
detalhes sobre o estado físico e psicológico dos prisioneiros, mas os representantes da Cruz Vermelha disseram que seria muito difícil determinar, agora, o tratamento que receberam, já que transcorreram quase cinco meses desde a guerra.
ROTEIRO
Kissinger esperava concluir ontem à noite as suas conversações
com o Presidente Hafez Al Assad
em Damasco, a fim de embarcar hoje pela manhã em direção a Riad,
capital da Arábia Saudita.
Nessa nova etapa de sua viagem
pelo Oriente Médio, o Secretário de
Estado vai estudar com o Rei Faiçal as possibilidades de ser levantado
o embargo sobre o envio de petróleo
imposto pelas nações árabes aos Estados Unidos. De Riad, Kissinger seguirá até Amã, onde se entrevistará
com o Rei jordaniauo, Hussein.
Antes de regressar a Washington, Kissinger ainda irá à Bélgica
para uma reunião de ministros na
Organização do Tratado do Atlantico Norte (NATO) e à República Federal da Alemanha, onde se entrevistará com o Chanceler Willy
Brandt.

O Chanceler Abba Eban (de óculos)

foi ao aeroporto receber Kissinger

As autoridades soviéticas
permitiram ontem a saida
do país do escritor dissidente Vládimir Maximov e deram permissão a outro critico do regime, Pavel Litvinov, para que faça o mesmo. Iniciaram, porém, um
processo contra um terceiro, Viktor Khaustov. Fontes
d i ssidentes interpretaram
os fatos como parte da
campanha oficial para eliminar o movimento contrario ao Governo soviético.
Maximov, 41 'anos, acompanhado de sua mulher,
chegou ontem a Paris duas
semanas depois de receber
permissão para abandonar
a URSS. Nos meios dissidentes, informou-se que Pavel
Litvinov, neto de Maxim
Litvinov que foi o Chanceler de Stalin, recebeu um

visto de saida e provávelmcnlc viajará aos EUA
dentro de alguns dias.
Em agosto passado, Mximov foi expulso do Sindicato dos Escritores após publicar no exterior livros considerados anti-soviéticos. Litvinov. pc sua vez, passou
quatro anos desterrado no
interior do pais por participar de uma manifestação
em 1968, na Praça Vermelha, de protesto contra a invasão da Tchcco-Eslováquia
pelas tropas do Pacto dc
Varsóvia.
JULGAMENTO
Viktor Kliau.tov, que passou três anos preso por protestar no julgamento dc um
outro intelectual, cm 1967.
será julgado na segundafeira em Orei, ao Sul dc
Moscou. Khaustov foi detido em janeiro do ano passado por supostas "atividades anti-soviéticas."
O fisico Andrei Sakharov
e oito outros dissidentes soviéticos enviaram uma carta-denúncia à organizrçãc.
A nistia Internacional, sediada em Paris, paia que
esta interceda a favor dc
Vládimir Bukovski, um jovem dissidente condenado a
dois anos de prisão e mais
cinco anos de trabalhos forçados. por "atividades antisoviéticas."
O documento circulou ontem entre* os jornalistas estrangeiros que trabalham
em Moscou. Ele leva a assinatura dc Sakharov c dc
outres conhecidos dissidentes, entre eles Anatoli Lcvitin, Pavel Litvinov. Grigori
berg e o sacerdote ortodoxo
Podjapolski, Vicktor FeinSerghei Zhrludkuv.
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EXTRATOS DOS BALANCETES EM 31 DE JANEIRO DE 1974

Banco Itaú S.A.
ATIVO

PASSIVO
Cr?

DISPONÍVEL

Cr?
279,098.569,61

REALIZÁVEL
Empréstimos
3.409.988.815,40
Outros Créditos
3.924.463.163,86
Valores e Bens
8.027.348.369,02
692.896,389,76
IMOBILIZADO
320.764.633,22
RESULTADO PENDENTE

88.387.781,03

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

8.237.857.149,23

TOTAL

16.953.456.502,11

Cr?

Cr?

NAO EXIGIVEL
Capital, Reservas o Fundos

.
456.837,98'1,10
EXIGIVEL
Dopósitos
... 3.933.479.628,66
Outras Exigibilidades
3.088.408.560,37
Obrigações Espociais
1.087.400.540,50 8,109.288.729,53
RESULTADO PENDENTE

149.472.639,25

CONTAS DE COMPjENSAÇÃO
TOTAL

8.237.857.149,23

16.953.456.502,11
São Paulo, 21 cie Fevereiro de 1974

C. Patonto 8.208 C.G.C. GO.701.190 - Walter Leito da Silva - T.C.CRC.SP 20.3-18

Banco Itaú Português de Investimento S.A.
ATIVO

PASSIVO

Cr?
Cr?
DISPONÍVEL
26,774.317.54
REALIZÁVEL
Devodores p/Financiamento
1.018.605.735,77
Acionistas c/Capital à Realizar
2.760.976,00
Títulos e Valores Mobiliários
372.320.753,37
Bens não Destinados a Uso
9.680.000,00
Outros Créditos
23.418.980,09 1.426.786.445,23

Cr?
Cr?
NÃO EXIGÍVEL
Capital, Reservas.e Fundos
222,015.723,38
EXIGÍVEL
664.104.361,77
Dep. a Prazo c/ Correção Monetária .»
Tít. Cambiais c/ Paridade Cambial
175.169.000,00
Res. 63
Refinanciamento Finame, Eximbank e
BNH
158.028.492,24
Dividendos à Pagar
3.287,83
147.414.629,56 1.144.719.771,40
Outros Créditos
127.267.685,20
RESULTADO PENDENTE
5.170.292.280,01
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

IMOBILIZADO

15,322.515,28

RESULTADO PENDENTE

25.119.901,93

....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
TOTAL

5.170.292.280,01
fi.664.295.459,99

TOTAL'

6.664.295.459,99

C. Patenla GEMEC-A-1036/66 - C.G.C. N.° 61.532.644 - Waltor dos Santos - T.C.C.RC. SP 36.043

Cia. Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento
ATIVO

PASSIVO

Cr?
Cr?.
Cr?
Cr?
DISPONÍVEL
NÃO EXIGÍVEL
882.165,92
Capital, Reservase Fundos
138.620.051,10
REALIZÁVEL
Financiamentos
1,547.404.021,05
EXIGÍVEL
Acionistas cj Capital à Realizar
23.750.000,00
Títulos Cambiais
1.427.347.200,00
irmoiQfi«Q7
Outros Créditos
30.065.612,92 1.601.219.633,97
14.790.472,81 1.442.137.672,81
Outros Créditos
IMOBILIZADO
18.083.135,75
49.358.440,24
PENDENTE
RESULTADO
RESULTADO PENDENTE
993122851
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
341.593.188,73
Fundo Itaú 157
Fundo Itaú 157
341.593.188,73
404.871.303,86
Fundo Itaú de.Investimento
Fundo Itaú de Investimento
404.871.303,86
Diversas Contas de Compensação
Diversas Contas de Compensação
1.555.428.374,51 2.301.892.867,10
Ativas
Passivas
1.555.428.374,51 2.301.892.867,10
TOTAL

3.932.009.031,25
3.932.009.031,25
TOTAL
C. Patento 31 - C.G.C. 61.186.359 - Waltor dos Santos - T.C.C.R.C. SP 36.043

3.932.009.031,25
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POLÍTICA

JORNAL DO BRASIL

p

Sábado, 2/3/74

A mensagem cie Mediei
Ti a seguinte, na integra, a inü'ocliição da mensagem cio Presidente Mediei ao Congresso Nacional:
"Senhores
membros do Congresso Nacional:
No período governamental, prestes a findar, seguiram-se, na. ordem
econômico-íinahceira, os postulados
estabelecidos, desde o primeiro
momento, pela Revolução dc março
cujo objetivo fundamental, neste
particular, consistia cm acelerar o
crescimento da economia. Conduzida com objetividade e firmeza, essa
politica entrou, desde logo. a transformar a fisionomia econômica do
pais, cuja prosperidade, entre 1969
e 1973, alcançou o.s maiores índices
da nossa história.
Sem se afastar da melhor teoria, consagrada pela experiência internacional, fundou-se o modelo
brasileiro de desenvolvimento na roalidade nacional, nos meios e recursos da Nação, nas suas peeuliaridades e condicionantes. Aumentouse, diante disso, gradualmente, a
taxa de investimentos públicos c privados, sem comprimir-se o consumo,
isto c. sem ônus excessivo para a
ração presente, dirigindo-se essas geinversões para os setores mais dinamicos da economia, onde maiores o.s
efeitos multiplicadores e mais equitativa a distribuição dos resultados.
Para se alcançar e manter, no
seu nivel médio, de 10% nos últimos
seis anos', a taxa de crescimento, coordenou-se a ação governamental,
programando-sc criteriosa e racionalmcnto os gastos do setor público
e mobilizando-se a iniciativa
vada, em clima dc confiançapri-c
otimismo. Desdobraram-se, além disso, os métodos de formação da poupança nacional, aperfeicoando-se os
sistemas de captação de recursos intemos. Procedeu-se, igualmente, à
abertura do país para o exterior,
tanto para atrair inversões diretas
ou financiamentos, quanto
para cxpandir as exportações, a fim de se
garantir o volume crescente dc importações, bem como a regularidade
do serviço da dívida externa.
INFLAÇÃO
I n t c n s ificou-sc, concomitantemente, a politica de combate à infiação, dados os graves problemas
que esta suscita. Sobre desorganizar
o trabalho, sobre lançar os empregados contra os empregadores, sobre
gerar incerteza e desconfiança, sobre produzir toda a sorte de desc_u.ilibi.os financeiros, sobre comprometer a continuidade do desenvolvimento, a inflação desencoraja a
poupança, desestimula as iniciativas
produtivas, distorce os investimentos
c favorece operações de cunho meramente especulativo.
Especial empenho se aplicou na
busca do equilíbrio orçamentário,
r e d u z indo-se, gradalivamente, o
déficit do Tesouro Nacional, que. em
1972, significou apenas 0,2% do Produto Interno Bruto. O déficit orçamentário desapareceu, todavia,
em 1973, por completo — fato não
ocorrente havia mais dc 22 anos —
para dar lugar a superávit de cerca
de CrS 295 milhões.
O Tesouro Nacional que se
constituíra, tradicionalmente, numa
das maiores fontes de inflação, passou. bem ao revés, a suprir recursos
às autoridades monetárias c, bem
assim, a gerar meios pecuniários de
caráter suplementar provenientes da
colocação de titulos públicos federais. contribuindo, assim, de modo
ponderável, para reduzir as pressões
inflacionárias.
Melhorou-se. por via da legislação fiscal, o sistema da correção
monetária, propiciando-sc meios para a formação da poupança do público por intermédio da rede financeira. Quanto às empresas, facultaram-se, mediante reavaliação dos
valores contábeis, concernentes tanto ao ativo fixo, como ao capital dc
giro próprio, maiores possibilidades
de capitalização por meio do reinvestimento de lucros.
CAPITAL
Na década de 50, a taxa cie formação bruta de capital fixo esteve
entre 13 c 16,5£;_. Nos últimos anos,
entretanto, essa mesma taxa se elevou para cerca dc 22%, dos quais
aproximadamente 2r_ correspondem
a recursos originários do exterior.
Atingiram-se, por conseguinte, do
ponto-de-vista quantitativo, as condiçõss indispensáveis para assegurar
crescimento acelerado e permanente, porque apoiado, de maneira fundamental, em recursos gerados dentro da própria economia nacional.
Condicionou-se o ingresso dc
capitais estrangeiros — dc invéstimento direto — a prévia c rigorosa
avaliação dos seus benefícios e
sujeitaram-se os financiamentos obtidos no exterior a estrito processo
de administração e controle pelo
Banco Central. Dilataram-se, ainda,
cuidadosa e convenientemente, os
prazos da divida externa, utilizandose, para isso, entre outros meios, inccntivo.s fiscais. Diminuiu-se, também. o custo dos empréstimos c
multiplicou-se a capacidade dc absorçào dos recursos obtidos.
A divida externa deixou dc ser
elemento aleatório para se converter
cm valioso instrumento dc cooperaçào no esforço nacional, como parte
integrante c previamente prográinada da politica econômica. Açordos tributários com outras nações,
celebrados segundo nova diretriz,
favoreceram a entrada de capitais,
bem como a redução dos custos dos
financiamentos e da tecnologia importada.
Equacionados os problemas
quantitativos da formação cie capital, cumpria, outrossim, com o mesmo grau cie prioridade, buscar, para
os investimentos, modos mais racionais e eficientes dc emprego, com o
objetivo dc se utilizarem, sob rendimento máximo, as vocações naturais da economia brasileira, estimalando-sc o aproveitamento dos fatores dc produção mais abundantes,
assim como dc todo o potencial da
capacidade Industrial instalada.
Conduziu es.s.i orientação ao apoio,
largo c decidido, dos projetos de expansào agrícola, industrial c dc exportações.
AGRICULTURA
A estratégia agrícola teve em
mira não só a exportação, mas, dc
forma prioritária, o abastecimento
do mercado, concentrando-se os csforros na melhoria da produtividade. ponto nevrálgico do desenvolvimento
econômico, senão a sua
própria essência.
A serviço da agricultura nacional se colocou, assim, a política dc

crédito, como a politica fiscal. Reduziram-sc impostos, outorgaram-se
incentivos fiscais, dispensou-se assistência técnica, distribuiu-», crédito abundante em beneficio da
atividade agrícola. Juros foram subsidiados, quer para aumentar os investimentas no setor agropecuário,
quer para incrementar o uso etc fertilizantes, quer para estimular o emprego dc sementes selecionadas,
quer. enfim, para a aquisição dc
defensivos, de máquinas e equipamentos agrícolas. No último quinquênio, a compra de tratores para
atividade agrícola cresceu c in c o
vezes, clevando-se o consumo de fertilizantes em mais de 300'i. O alivio
da carga fiscal sobre o setor se
manifestou, de modo principal, pela
sensível rebaixa do Imposto de Circulação de Mercadorias e pela virUml eliminação do Imposto dc Renda pelo período de 10 anos.
d o
A assistência financeira
Banco do Brasil á agricultura — assistência que representa hoje 45';:
de suas operações — monta, atua!mente, em mais de Cr$ 13 bilhões
c 500 m i 1 h õ e s. Os empréstimos
rurais do sistema bancário privado, nele incluídos os bancos estaduais, atingiram cifras de iguais
proporções: aproximadamente Cr$
10 bilhões. Os repasses do Banco Central ao setor privado, somente para as atividades agropecuárias e agroindustriais. subiram nos
últimos quatro anos, de 544 milhões
para Cr$ 3 bilhões 29 milhões representando acréscimo superior a 450%.
Em decorrência dessa politica,
a nossa produção agrícola cresceu
28". no período de 1909 a 1972, a
despeito da sensível redução das safras cafeeiras. já agora, no entanto,
com perspectivas extremamente promissoras. Iguais perspectivas s e
abrem, de modo geral, no corrente
ano, quanto ao conjunto das demais
culturas agrícolas.
Para diminuir desequilíbrios regionais, concentraram-se esforços na
execução de múltiplos e amplos programas, que estão destinados a
mudar a face do Brasil. A ocupação
dc imensos espaços vazios implica
a abertura de ilimitadas fronteiras
econômicas, essenciais à consolidação do desenvolvimento nacional,
pelo que significam cm termos de
criação dc riqueza, alargamento do
mercado interno de produção c consumo, criação de novas frentes c!c '
trabalho c novas oportunidades dc
emprego, que minimizam os problcmas da expansão demográfica c
favorecem a geração dc grandes excedentes dc carne, de cereais, de
frutas, de madeiras e d? minerais,
cuja colocação pode dizer-se assegurada no mercado externo, sequioso
de alimentos c dc matérias-primas
essenciais.
MANUFATURADOS
Não se descurou, por igual, dos
produtos tradicionais cie exportação:
ao mesmo tempo em que se encoruja, por todos os modos, a exportttçào dc produtos manufaturados,
procura-se, também, abrir todas as
perspectivas para a exportação de
produtos primários.
Não tem paralelo na História do
Brasil a revolução que se operou,
nos últimos anos, no campo das exportações, compurando-sc os êxitos
governamentais, a esse respeito, aos
dos países dc maiores e mais expressivos feitos nesse setor. Basta dizer
que o aumento das exportações entre 1972 c 1973 — mais de 2 bilhões
200 milhões dc dólares — coitosponde a quase o dobro da média
das exportações totais do Brasil nos
anos de 1953 c 19G3.
Constituem as exportações, hoje. elemento estratégico dc suma immais
portancia,
portanto
grave
talvez do que a crise de energia que
agita o mundo seja o problema de
escassez de alimentos e dc matériasprimas naturais. Poderá o Brasil,
entretanto, pela disponibilidade de
recursos naturais, pela enorme reserva dc terras agricultáveis, bem
como pela abundância dc mão-deobra. colocar-se em posição privilegiada como nação supridora dos mercados internacionais A politica dc
exportações seguida pelo Brasil, nos
últimos anos. criou a consciência
dessa possibilidade, tanto mais real
quanto é certo que, pelas estruturas
e meios instituídos, a economia brasileira já se acha em situação excepcionalmente vantajosa perante o
mercado mundial.
No que diz respeito à política dc
exportação dc produtos manufaturados, o que se realizou, tanto no
setor fiscal, como no crediticio, não
encontra similar em nenhuma outra
experiência internacional. Entre as
medidas mais importantes tomadas
para incremento desse tipo d c
comércio, cumpre mencionar: a simplificação burocrática; os incentivos
fiscais, assim na área federal, como
na estadual; as facilidades de crédito para a produção exportável é
para a exportação propriamente
dita: os programas de estimulo á
instalação c expansão do parque indttstrial voltado para a exportação;
a criação da Companhia Brasileira,
cie Entrepostos e Comércio : a regulamentação das Trading Companics
e a instalação de agências do Banco
do Brasil nas praças mundiais. Importa destacar, a seu turno, como
pedra angular dessa politica. a instltuição da taxa dc cambio flexível,
inovação básica, de influência decisiva na abertura para a economia
mundial e no aumento da produção
interna.
Essas realizações, que fizeram
as exportações brasileiras crescerem
37.5',; em 1972. e 55.5"', em 1973. constituem hoje a infra-estrutura cm
que se apoiarão as exportações brasileiras nos anos vindouros, garanrindo, sem solução de continuidade,
ao contrário do que ocorria no passado, a sustentação do desenvolvimento econômico.
MÀO-DE-OBRA
Nesse quadro de prosperidade,
até hoje inlgualado, na crônica da
nossa história econômica, assume o
mais alto significado a ocorrência,
no Brasil, pela primeira vez, da falta de mão-de-obra em todos os
níveis, fato social que gerou sensível
elevação do salário real dos trabalhadores.
Ao mesmo tempo em que se cuida. no campo da saúde, de estabelccer nova politica sanitária, para elevar, mediante processos racionais e
eficientes, o padrão de bem-estar
físico, mental e social da nossa
população, trata-se também dc expandir c agilizar os serviços de erradlcação das enfermidades transmissiveis e dc combater as enfermida-

des crônicas, provendo-se, para isso,
grande soma de recursos.
Com o objetivo do acudir às
populações de menor renda, instituiu-se o programa de assistência
farmacêutica, que proporciona
medicamento gratuito ou a baixo
preço a milhões dc brasileiros. Com
pouco mais de dois anos de funcionamento. esse serviço estende o seu
campo dc ação a mais de 2 mil
municípios dc Iodas as regiões do
país, pondo ao alcance dos órgãos
oficiais da saúde o remédio que os
doentes, sem isso, não poderiam obter.
Mais de 9 milhões de pessoas se
valeram, somente em 1973, da ajuda
prestada por esse serviço em estreita
cooperação com os Estados e municipios. Computados os atendimentos
feitos em 1972, quando, no mês de
abril, se inaugurou es.e serviço, sobe
para 12 milhões 300 mil o número
de beneficiários. Em regime de liarmonia e eficaz descentralizaçàci
executiva, as Secretarias dc Saúde
e outros órgãos setoriais levam o
medicamento ao beneficiário, segundo as normas para tanto estabelecidas.
Concorreu o programa de as_istência farmacêutica para o desevotvimento das atividades de imunização, suprindo-ihes a totalidade dos
antigenos necessários. Mat$ de 28
milhões de doses de vacinas se forneceram aos órgãos federais c cstaduais dc saúde, possibilitando o
desenrolar das medidas dc prevenção da tuberculose, do sarampo, tia
poliomielite, da raiva, da ciifteria, da
coqueluche, do tétano c da febre
amarela.
Os produtos farmacêuticos —
medicamentos e vacinas — entregues á rede distribuidora, em 1973,
alcançaram, a preços dc custo, montante próximo de CrS 61 milhões. Se
esses medicamentos tivessem de ser
adquiridos aos preços vigentes no
mercado, custariam eles quase cinco
vezes mais, isto é, cerca de CrS 300
milhões.
Embora o programa farmacéuti-o se concentre, por enquanto, na
distribuição de medicamentos essenciais, busca, ademais, desenvolver,
particularmente no que toca à indústria farmacológica, a tecnologia
nacional, para conquista da necessária autonomia quanto á produção,
no pais, dos elementos indispensáveis à composição dos medicamentos.
São promissores os resultados
já assinalados nas pesquisas para
a síntese e produção, entre nós. dc
matérias-primas
essenciais, bem
como no aperfeiçoamento dc técnicas e processos para a fabricação
de. produtos farmacêuticos, atestando os êxitos já obtidos, não só a alta
qualificação das equipes de pesquisadores e dos institutos especializados empenhados nessa tarefa,
como, por igual, o acerto da orientação ditada pelo Governo.
Segundo o censo dc 19 7 0,
somente cerca de 20 milhões dc pessoas residentes em cidades recebiam
água encanada. Para suprir essa
grave deficiência, está em operação
amplo programa, do qual participam
ativamente Estados e municípios,
com o objetivo de proporcionar, até
o fim da década, água de boa qualidade a mais dc 40 milhões de brasileiros c de elevar, assim, para 06 miIhões o número dos usuários do serviço de água. Pelo que já se realizou,
até agora, nesse setor, pode dizer-se
que se acha plenamente assegurado
o êxito desse empreendimento, no
qual se investem recursos de grande
vulto. Também dc suma relevância,'
no que concerne à saúde, é a ampliação do abastecimento dc água, bem
como de outros benefícios sanitários, às áreas rurais, a fim dc se prevenirem doenças oriundas da precariedade das condições dc higiene e.
bem assim, dc elevar o nivel sócioeconômico dos que vivem no meio
rural. Para avaliar-se. com objetividade, o alcance social desse programa, nada melhor do que atentar
para o fato de que numa Capital,
como é o ca.-o de Manaus, a implantação do sistema dc tratamento de
água fez com que, num ano, a mortalidade infantil caísse cm cerca dc
GO1,.
EDUCAÇÃO
O investimento governamental
no campo educacional se elevou a
niveis sem precedentes, figurando
o Ministério da Educação e Cultura,
no Orçamento Federal, de 1970 a
1974, com ressalva somente de um
ano. como o mais bem dotado de
todos os Ministérios. As dotações orcamentârias foram aumentadas, dc
ano para ano, em proporções substancia is, para que se pudesse converter em realidade a democratização do ensino e assegurar, não
apenas nominalmente, mas de fato,
o direito á educação.
Cumpria incorporar ao processo
educacional, com a maior urgência,
milhões dc crianças, na faixa dos
sete aos 14 anos, bem como resgatar
do analfabetismo quase 18 milhões
dc brasileiros com mais dc 15 anos
dc idade, ou seja, um terço da população adulta.
Andou-se nesse sentido com tal
rapidez que, cm curto prazo, mediante a operação-escola. levada a
todos os céus do pais. a taxa dc cscolarização. na faixa dos sete aos 14
anos. passou dc 66 para 81%.
Reduziu-se, por sua vez, drasticamente. o analfabetismo d o s
adultos, diminuído, pela primeira
vez, na história brasileira, em numeros absolutos. Dos 18 milhões de
analfabetos com mais de 14 anos,
existentes em 1970, restam, no limiar de 1974, pouco mais de 13 miIhões. Alfabetizaram-se. em três
anos, 5 300 mil brasileiros, caindo dc
33 para 22 % a percentagem de iletrados relativamente à população
adulta. A prevalecer a tendência revelada de 1940 a 1970. chegar-se-ia
ao ano de 1980 com 28',: dc analfabetos naquela faixa. Em vez disso,
graças á ação governamental e a
notável receptividade do povo brasiloiro quanto ao trabalho desenvolvido pelo poder público, o percetitual dc analfabetismo caia, já em
1973. para 22';. Saiu-se. paralelamente da posição incômoda de pais
que permanecia entre o.s poucos ainda com educação obrigatória dos
sete aos 11 anos de idade, pois que
se duplicou a idade do ensino obrigatuno, distendida dos sete aos 14
anos. Reformou-se. simultâneamente, a estrutura da escola de primeiro e segundo graus, unindo-se,
neste particular, à vanguarda das
nações que. na UNESCO, transformam a velha escola, elitista c académica, na atuante escola democrática e pteparadora para a vida. sem
quebra da formação humanista.

Inovou-se. por outro lado, o processo seletivo para ingresso no ciclo
universitário, criou-se maior número
de vagas, especialmente no campo
das áreas prioritárias, quais as de
saúde, dc tecnologia, de formação
do magistério superior c dc segundo
grau. assim como se incrementou a
Interiorlzação das escolas.
A proporção de universitários,
que era de 374 alunos pnra 100 mil
habitantes, disparou, em razão das
providências governamentais, para
1 mil alunos por 100 mil habitantes. Haverá, por conseguinte,
no principio do presente ano letivo,
mais de l milhão de estudantes nos
bancos acadêmicos, o que traduz
crescimento, sani igual no mundo,
dc mais de 35% ao ano.
An imprimir amplitude e vigor,
sem similar, ã sua política educativa, ao incrementar quantitativamente, em grau quo jamais se aicançara, a prestação do ensino, ao
envidar o melhor dos seus esforços
em lhe aperfeiçoar a qualidade, qitis
o Governo, sobretudo, tornar a escoIn o Instrumento por excelência da
parificação de oportunidades, principio em que repousa, fundamentalmente, a democracia social. Quis, e
acordo com esse ditame de justiça,
não só criar condições .para melhorar a distribuição de renda, como
preparar os brasileiros para se adaptarem, dentro de uni mundo cada
vez mais sujeito às pressões da ciência e da tecnologia, às mudanças
sociais, que constituem um dos traços característicos da nossa época.
HABITAÇÃO
No terreno habitacional, aperfeiçoou-se o plano da casa própria,
conferindo-se-lhe maior amplitude,
a fim de se fazer frente aos problemas derivados do crescimento urbano, que se processa com rapidez
cada vez maior.
• ¦
Particular atenção se dispensou
à situação das famílias mais pobres,
instituindo-se plano especial para
oferecer casa própria às de renda
regular entre um e três salários
mínimos, ao mesmo passo que se
determinavam providências para encaminhar a solução do problema habitacional enfrentado por famílias
com rendimento inferior a um salario minimo.
Em 10 anos, a partir de 1973. o
país precisará construir, para familias com renda regular entre um c
três salários mínimos, pelo menos
2 milhões de moradias. Este enorme
objetivo, quo implica o investimento,
a preços atuais, dc cerca de Ci$
31 bilhões, somente cm obras
dc construção civil, eqüivale, apro"imadamente
a um terço do esforço que. durante a década, se terá
de fazer para atender à procura de
moradias.
A produção dc 2 milhões de
casas, limitadas quanto ao custo por
força do nivel de renda das famílias
a que se destinam, somente será
possível se o trabalho comum já em
andamento
nos três níveis d e
Governo assumir nova dimensão.
Cerca de 20% do total dc famílias urbanas no Brasil não possuem,
contudo, renda regular correspondente sequer1 a um salário minimo.
Trata-se, na maioria dos casos, de
famílias que se deslocam da zona
rural para se incorporarem progressivamente à força dc trabalho urbana.
Para tais famílias, ainda em
transito social, não se poderia cogitar de programa definitivo de habitação. Não só lhes faltam condições para adquirir e pagar regularmente a casa própria, como lhes
falta, também, a opção definitiva
pelo local dc moradia.
Como o campo tende a liberar
mão-de-obra na proporção em que
absorve mais capital, impõe-se .que
as cidades se preparem para receber
grande número de famílias de baixo
nível dc renda c para promovê-las
sanitária c socialmente, no prazo
mais curto c aos menores custos
possíveis.
Conduziu este estado de coisas
a que se estimulassem dois tipos dc
experiências com o objetivo dc fornecer abrigo a famílias com renda
abaixo de um salário minimo ou ás
que não dispõem dc renda regular,
embora, esporadicamente, possam
vir a perceber renda média acima
daquele nivel. Entre essas famílias
se incluem as que, obtendo renda
média superior a um salário minimo, encontram dificuldade dc comprometer maior parcela de sua renda, por força do número elevado dc
dependentes menores.
O primeiro tipo dc experiência
consiste em apoiar os Governos de
Estado e as prefeituras municipais
para que preparem, nas grandes
cidades, loteamentos dotados ie infra-estrutura minima indispensável,
com requisitos de educação, saúde,
comunicações, transporte e segurança.
O segundo tipo de experiência,
cm favor das famílias com renda reguiar igual ou superior a um salário
mínimo, visa á urbanização de áreas
já ocupadas por essas famílias, respeitando-se. assim, a opção de moradia já feita, mesmo a titulo precário".
Os rigorosos estudos geológicos,
geotécnicos, jurídicos c sócioeconômicos levados a cabo na zona
dc Alagados. Bahia, onde vivem cerca dc 16 mil famílias, permitirão urbanizar totalmente a zona e, na
prática, implantar uma cidade dc
mais dc 80 mil habitantes.
Este primeiro grande projeto de
urbanização justifica o cuidadoso
a c onipanhamento sócio-cconómico
que se lhe dispensa no intuito de
aperfeiçoar a experiência e tentar
repeti-la em outras grandes cidades
brasileiras, onde áreas urbanas bem
localizadas, por força de processo
espontâneo o muitas vezes predatório
de ocupação, se transofrmaram em
favelas, impondo aos seus ocupantes
condições higiênicas e educacionais
absolutamente inaceitáveis.
Novos e largos horizontes se
rasgaram no universo da assistência
social, cm razão de medidas governamentais, que se slngularizam,
quer pela originalidade, quer pela
eficácia. Milhões dc trabalhadores,
assim do setor privado, como do
setor público, assim da cidade como
do campo, se erigiram cm beneficiarios dc prestações estatais, que repercutirão profundamente em nossa
ordem social.
INTEGRAÇÃO SOCIAL
No quadro dessas providências
figura o Programa dc Integração
Social, que objetiva integrar o cmpregado na vida e no desenvolvimento das empresas, mediante

participação cada vez maior nos rcsultados do progresso econômico. O
Programa dc Formação do Patrimônio do Servidor Público, inspirado também em propósitos asslstenciais e distribuiivistas. garante aos
agentes da administração c aos integrantes das corporações militares
proveitos análogos aos dos que exercem atividades, como empregados,
na ordem privada.
Estão cadastrados, atualmente,
como participantes do Fundo de Integraçáo Social, cerca de 11 milhões
_ 500 mil trabalhadores, montando
em cerca dc 4 bilhões de cruzeiros
o.s recursos já arrecadados. Estimase que, até 1975, esses recursos subirão à casa dos nove bilhões de cruzeiros. implicando outorga de quota
média, por trabalhador, se acumulada, de IIOll cruzeiros, aproximadamente.
Quanto ao servidor público,
acham-se inscritos, até agora, no
fundo que lhes corresponde, cerca
de três milhões dc participantes,
elevando-s.. cs recursos já recolhidos
a cerca de três bilhões de cruzeiros.
Prevê-se que tais recursos atingirão,
até 1975, oito bilhões dc cruzeiros,
com uma quota média, para cada
participante, dc dois mil e quatrocentos cruzeiros, mais ou menos.
Consideradas em conjunto as
parcelas referentes a es.es dois fundos, tem-se que sobe a quatorze milltões _ quinhentos mil o número de
empregado, o servidores já cadastracios. Por sua vez, a receita arrecadada, que soma, por enquanto,
sete bilhões de cruzeiros, deverá,
dentro em pouco, isto é, cm 1975,
chegar a dezessete bilhões de cruzeiros. Mostram essas cifras, com suficiente clareza, o que, em futuro prósimo, representarão esses dois programas, seja para os seus beneficiarios, seja paro o nosso sistema
econõmico-íinanceiro.
O Programa de Valorização do
Trabalhador Rural, ou Prorural,
procura, do outra parte, preencher
grave e antiga omissão verificada no
tocante ao operário do campo, até
então inteiramente desprotegido sob
o ponto-de-vista assistenciál. Para
mitigar o desequilíbrio entre as
populações rurais e as populações
urbanas, cumpria dar àquelas tratamento mais justo, ainda que desse
ato resultasse para as últimas aiguin sacrifício. Se do campo, onde
mourejam cerca dc quinze milhões
de brasileiros, provem o alimento da
massa populacional do pais, e se, na
pauta dc nossas exportações, o.s produtos agrícolas figuram com realce,
não se compreendia, cm verdade,
que o homem do campo continuasse
proscrito dentro de sua própria terra e não gozasse da proteção e do
amparo dispensado aos demais trabalhadores.
As prestações assistenciais desse
programa, entre as quais, aposentadoria. pensão, serviços médicos e
odontológicos. açodem, nesta altura,
a milhões de brasileiros. Somente no
que concerne a aposentadorias, por
idade ou por invalidez, bem como a
pensões posl-mortem, o número dc
beneficiários, em menos de dois
anos. já anda por mais de milhão
c cem mil, número a que importa
acrescentar o dos pescadores, também incluídos entre os usufrutuárlos
do Prorural. Cumpre salientar que,
de acordo com o regime jurídico cstabelccido, o trabalhador rural ou
o pescador aposentado é o único
brasileiro que, por morte, deixa, cm
nosso sistema assistenciál, pensão
igual ao provento da aposentadoria.
Traço comum a esses três programas — o de Integração Social,
o dc Formação do Patrimônio do
Servidor Público c o dc Valorização
do Trabalhador Rural, programas
que beneficiam larga faixa da população brasileira — é que as vantagens por eles dispensadas não se
acham vinculadas a qualquer contraprestação dc caráter financeiro,
assim como, em grande parte, não
está sujeita a contraprestação pecuniária a assistência farmacêutica
dada a milhões de pessoas, por intermédio da Central de Medicamentos. Cumpre-se. por intermédio desses programas, inelutávcl imperativo
dc justiça distribuliva. que se realiza, no caso .por meio do amplo c
vigoroso processo pelo qual as ciasses economicamente mais frágeis
acentuam a sua participação na
renda nacional.
Na área assistenciál, sucedeu,
ainda, a extensão do regime previdenciário aos empregados domesticos, antes sem qualquer amparo
social, já estando inscritos como
segurados quase 350 mil prestadores
desse tipo dc trabalho. Ainda na
mesma esfera, registrou-se a concessão, por intermédio dos sindicatos,
entre outubro dc 1909 c dezembro dc
1973, de 713 063 bolsas-de-estudo a
trabalhadores sindicalizados e seus
dependentes. Envolvem essas bolsasde-estudo beneficio da mais alta rclevancia, porquanto favorecem, de
maneira decisiva, enorme contingente de trabalhadores, contribuindo
para sua formação cultural ou prolissional c para conseqüente elevação do seu status na comunidade
a que pertencem.
Reforma introduzida na Lei Organlca da Previdência Social elevou
substancialmente o.s proventos dc
pensionistas c de aposentados. Náo
era possível, como se ressaltou, ao
encaminhar o projeto desse ato lcgislativo. assistir sem constrangimento, ao doloroso espetáculo dc
homens e mulheres, já avançados
em idade, que recebiam menos de
CrS 50 por mês, impondo-se, assim,
dar-lhes tratamento melhor e mais
humano. Diante disso, foram assegurados aos pensionistas ao menos
GO'', do salário-mínimo, e aos
aposentados, um percentual, que vai
de 79':. do mesmo salário. Quer isso
dizer, para dar um só exemplo, que
um pensionista, com direito a CrS 50
mensais, passou a receber importanc<a aproximada dc CrS 160. Vaie
dizer, mais do triplo do valor que
anteriormente percebia.
TRANSPORTES
Razões dc natureza social inspiraram. outrossim, o delincainenlo
da politica dc comunicações c dc
transportes.
No caso das regiões virgens —
notadatvi nle a Região Amazônica
- os investimentos governamentais
não se consideraram como aplicações específicas no setor das
comunicações c dos transportes, mas
como parte dos investimentos giobais destinados a unir, dc modo
mais estreito, essa vasta porção do
nosso território, econômica c socialmente, à comunidade nacional.
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Ministério
por Ministério
Iniciou-se em 1909, para romper
o isolamento em que a região se encentrava, a implantação do Sistema
dc Telecomunicações da Amazônia,
in..rg!ado ao Sistema Nacional dc
Telecomunicações, pie compreende
11500 quilômetros de microondas
em visibilidade do Norte ao Sul do
pais a 5 100 quilômetros em troncos
de microondas em tropodifusáo, que
atravessam toda a. Região Amazónica. O sistema é usado igualmente
para a televisão, telex, leletipo. processamento de dados, radiodifusão
cativa e educação cívica, proteção
to vôo, meteorologia, clima tologia, orientação agrícola e telegráfica. Em 1972 concluiram-se os úlfimos troncos principais do sistema,
permitindo definitiva integração da
área ao sistema nacional.
Presidiu. Invariavelmente, à elaboraçâò de projetos rodoviários relativos à Amazônia o intento superior
de ocupar a região, preencher-lhe os
vazios demográficos, utilizar neles
parte da mão-de-obra excedente em
outras áreas. Significativo plano de
colonização acompanhou sempre,
desse modo, a extensão da rede viaria, com o fito de fixar o homem
nesses espaços.
Estabeleceu-se,
além disso,
adequado sistema viário no concernente a outras regiões que, possuiudo expressivo potencial econômico,
tinham entravada a circulação da
sua riqueza pela dificuldade dc acesso aos centros consumidores. Abriram-se para essas regiões, assim,
novos horizontes, condizentes com
a vida moderna e com o interesse
do pais.
Prevaleceu esse mesmo propósiIo na concepção dos projetos relativos às regiões mais desenvolvidas,
pois, na sua avaliação, não se tomaram em conta somente os benefícios
e c o n ómicos proporcionados direlamente aos usuários das rodovias,
mas as vantagens sociais logradas
pelos populações das áreas servidas
pela expansão do sistema de transporte. Juntamente com o incentivo
à criação e circulação da riqueza, o
que se teve em mira, nas obras
efetuadas nesse setor, foi colocar ao
alcance de cada cidadão, e da comunidade em que a sua vida transcorrc, os bens, materiais c culturais,
que o progresso econômico c social
pode oferecer.
Convocaram-se, pois. todas as
energias, usaram-se tedosos recursos,
materiais e humanos, para fazer
com que a revolução quantitativa,
efetuada pelo crescimento da economia, se convertesse por igual em revoluçào qualitativa, expressa pelo
desenvolvimento social. Aos esforços
liara promover o progresso económico juntou-se o trabalho, imaginativo e inovador, para melhorar a
qualidade de vida. chegando-se, nesse duplo combate, aos limites do
possível. Batalhou-se. em suma, arduamente, para modernizar, com rapidez, a sociedade brasilei: a, dentro
do principio de que a abundância só
adquire sentido se colocada a serviço da justiça social, da melhoria
das condições de vida, da expansão
das qualidades humanas, da atenuação das disparidades individuais c
regionais.
ESTABILIDADE
Em face dos mudanças que
inevitável e necessariamente acarreta, diante das expectativas que suscita, em razão das frustrações a que
pode dar lugar, cm conseqüência das
desigualdades que, pelo seu próprio
dinamismo, tendem, por vezes, a
exasperar, o crescimento econômico
se converte, não raro. em perigoso
fator dc instabilidade social e politica. Filtre nós, náo se conheceu, porem, a intranqüilidade, que o processo desenvolvimentista. em regra,
13 r o d u z. Conjugando-se. adequadamente. a criação de riqueza com
o progresso social, instaurou-se, no
pais. clima de ordem, de paz, de
harmonia e dc segurança, que faz
a felicidade da Nação brasileira.
Em momento histórico extremamente complexo, quando a tônica. no quadro mundial, é a perplexidade e o sobressalto, em época na
qual ganham corpo, cm todos os horizontes, fatos ou fenômenos sociais,
inéditos e complexos, está o Brasil,
seguramente, entre as nações que,
pela peculiaridade de suas condições
físicas c geográficas, pelas virtudes
de sua gente e pela capacidade revêlada para encontrar, quanto aos
seus problemas, econômicos, sociais
ou políticos, as soluções mais condizentes com o interesse nacional,
podem olhar para o futuro com justificada confiança.
Na vontade politica do povo
brasileiro se tem apoiado, constante
o firmemente, a autoridade em que
se investiu o regime vigente para
conferir unidade, eficiência e rapidez à tarefa de modernização de
nossa sociedade, tarefa só exeqüível
dentro do novo estilo que se imprimiu. desde março de 1964, à gestão
do interesse coletivo.
Expressa cm todas as esferas e
setores da vida nacional, essa vontade se manifestou, sempre, com o
maior relevo, por meio dos condutííres políticos que. nesta preclara Assembléia. se congregam cm torno
dos ideais perseguidos pelo Governo,
ao qual não faltou, em nenhum
momento, a solidariedade e a coopcração do órgão legislativo para a
execução dos grandes planos c programas empreendidos em favor da
comunidade brasileira.
Ao realçar, como ora faço, a
cordialidade que presidiu, ao longo
dc todo o meu mandato, as relações
entre Executivo c Legislativo, cumpro, ainda, o dever de prestar ao
Egrégio Congresso Nacional maior
reconhecimento pela inestimável solidariedade e ajuda com que essa
ilustre corporação politica me distinge.iu, no exercício do cargo de
Presidente da República.
Conto que o apoio a mim invariavelmente dispensado continue a
ser deferido, com igual devoção e
discernimento, ao meu ilustre sucessor, General Ernesto Geisel, a fim
dc que o novo Chefe do Poder
Executivo, a ser empossado no dia
15 deste mês, encontre, na representação popular, o concurso dc que há
mister para levar a termo a grande
obra administrativa, econômica,
:cial c politica. que. pelos seus raros
predicados, intelectuais e cívicos,
está fadado a realizar como Presidente do quarto Governo da Revolucào."

Os principais pontos da mensagem de 152 páginas do Presidente da República referentes à aluacão dos Ministérios são os seguintes:
PLANEJAMENTO
A receita
cambial proveniente
«las exportações elevou-se em 1973
« 6 bilhões de dólares, dos quei.
quase 2 bilhões de dobres corres*
pondem a produtos manufaturados,
A taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto foi superior aos 9,8%
previstos
TRANSPORTES
No sistema ferroviário foram remodelados mais do 5 000
quilõmetro:. O incremento da tonclagcm
anual de movimentação de cargas
nos portos foi da ordem de 50%.
A rede ferroviária federal pavimentada cresceu de 57,8% em relação
a 1969.
AGRICULTURA
Os produtos de origem agrícola
representaram parcela
superior a
70% das exportações do país. O
consumo nacional
de fertilizantes
cresceu à taxa de 27% ao ano entre 1968 e 1972.
Os fungicidas
cresceram na ordem de 40% e o
estoque nacional do tratadores em
15%.
INDÚSTRIA

E COMERCIO

As indústrias de matérias-primas,
de intermediários não metálicos, dutomottvas e de componentes foram
os que mais procuraram os benefícíos fiscais e financeiros, cabendo, em 1973, a tais setores 73,5%
do total. Às indústrias de ben; dc
consumo corresponderam 18,9%.
MINAS

E ENERGIA

A produção de minério de ferro
alcançou a 53 milhões de toneladas
em 1973, o as exportações se ele*
varam a 340 milhões de dólares. A
produção nacional de petróleo foi
a 245 milhões de barris em 1 252
poços explorados pela Petrobrás.
INTERIOR
A redução das desigualdades económicas e sociais, a melhor cJi31r_buiçào da população pelo terriló
rio e a utilização adequada dos recursos naturais representaram
os
pontos fundamentais da política de
desenvolvimento regional. As maiores ações se concentraram na Região Amazônica.
EDUCAÇÃO

E

CULTURA

A taxa de escolarizacao foi
vada de 66% ao fim de 1969
ra quase 78% em 1973. Um
cada grupo de 100 brasileiros
freqüenta a universidade, que
ta com 12 mil professores em
ferentes regimes da trabalho.

ele*
pa.
em
já
condi-

SAÚDE
O Plano Nacional de Saúde, fi'
xando estratégias setoriais, redefi*
nindo prioridades e racionalizando
o uso de recursos em função
do
custo-benefício
e com vistas oo
substancial aumento da procura d»
bens o serviços médico-sanilários,
entrou em pleno funcionamento.
TRABALHO E
PREVIDÊNCIA

SOCIAl

Os projetos relacionado* com o
aperfeiçoamento
de
profissional
meio milhão de trabalhadores, até
1974, já têm convênios celebrados
para o treinamento de mais de 386
mil trabalhadores, com várias entidades.
COAAUNICAÇÕES
Com a criação da Telcbrás, os
serviços públicos de telecomunicações tornaram-se de responsabilidade do Governo federal e estabeleceram-se ainda políticas para a indústria de telecomunicações e radiodifusão.
RELAÇÕES

EXTERIORES

O Brasil pleiteia a mudança das
regras da convivência internacional,
i contra a cristalização de posições
de poder e se. recusa a crer que a
História se desenrole
necessária*
mente em benefício de uns e em
prejuízo de outros. À medida que o
país cresce, aumentam as dimensoes de seus interesses externos e,
em conseqüência, sua participação e.
suas responsabilidades nas relações
internacionais.
FAZENDA
Registrou-se no qüinqüênio um
Interno
crescimento do Produto
Bruto da ordem dc 63%. Este resultado permitiu aumento da renda
capita
dc
aproximadamente
per
40% acumulados no período. A infiação foi de 1,7% cm 1973, conIra 2-1,2% em 1969.
JUSTIÇA
O Departamento de Polícia Fe*
deral com nova estratégia opera*
cional, • em ação ordenada e ossencialmente técnica atuou com êxito no combate aos diversos delitos,
na prevenção e repressão ao con*
trabando, bem como ao terrorismo,
de
engenhos
t na neutralização
explosivos em cartas postais e na
detenção de agentes internacionais
de tráfico de drogas e entorpecentes.
MARINHA
máxima à
Foi dada prioridade
Base de Aratu, que deverá contar
com uma população militar dc 10
mil homens e cerca dc 2 mi! metros
de cais, destinado-se ao apoio integral de confrstorpedeiros, varredores, rebocadores c apoio parcial
às demais classes dc navios.
EXÉRCITO
Em 1973, concretizou-se a aquisifio de 210 carros de combate, SOO
viaturas blindadas, 14 viaturas de
socorro, 6 SOO viaturas motorizadas.
Fabricaram-se 41 milhões de tartuchos de infantaria * 2 milhões de
granadas de artilharia.
AERONÁUTICA

Leia editorial
"Mensagem Positiva"

Foi criada a Ba.e Aérea de Anapoli-j, para os c_ca supersônicos Mirane c Assinatura de contratos para b fabricação de 200 aviões no
Brasil.
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pronto na próxima semana
Brasília (Sucursal) — O DASP informou ontem que somente no fim da próxima semana terá
condições de encaminhar à Presidência da República o projeto de lei estruturando o grupo do Magistério. com o aumento de vencimentos. Este grupo é o último a ser instituído de acordo com o novo plano de classificação de cargos.
Os estudos iniciais da proposta apresentada
pelo Ministério da Educação foram realizados durante o carnaval pelo próprio diretor-geral do
DASP, Sr. Glauco Lessa, e serão examinados agora
pelo Ministério do Planejamento. Antes de ser remetido à Presidência da República, o estudo será
analisado pelo Ministério da Educação.
REMUNERAÇÃO
do em vista as disponibilidades orçamentárias.
A grande divergência enNo que o Ministério da
tre o DASP e o Ministério Educação e o DASP iá conda Educação no estudo so- cordaram foi a extinção
bre a estruturação do gru- gradativa do regime de
go do magistério federal Consolidação das Leis Tra(incluindo todos os graus) balhistas para os professoestá na remuneração. O Mi- res federais.
Entende o
nistério defende a tabela DASP ser imprescindível
apresentada pelos reitores, que os
professores passem
que estipula para o profcs- todos para
estasor de dedicação exclusiva tutário, a fimo regime
de que pos¦ c tempo integral pouco
sam ser incluídos no novo
mais de Cr$ 10 mil.
plano de classificação de
O DASP é contrário a es- cargos.
ta tabela por considerá-la
Já está também definido
muito superior aos venci- que será diminuído o númentos fixados para os ou- mero de sistemas vigentes
tros grupos de nivel supe- para o ensino superior.
rior, que deverão ser a ba- Acabará o professor de 12
se da remuneração do ma- horas, ficando somente os
gistério. Contudo, a deci- de 20 ou 40 horas semanais
são final caberá ao Minis- e o de dedicação exclusiva
tério do Planejamento, ten- e tempo integral.
Turmas

de

da

temem

o

UFF

Ciências
que

reconhecimento

Sociais
demore

do

NACIONAL

curso

Os alunos formados em Ciências Sociais
Universidade Federal Fluminense, e que ainda pela
não
conseguiram se diplomar porque o curso não está
reconhecido pelo Conselho Federal de Educação,
temem que a solução do caso demore, pois o processo de reconhecimento, iniciado em 19G8, foi novamente mal informado pela Reitoria da UFF, estando retido em Brasília.
Ao apelar para o CFE, o Reitor em exercício,
Si'; Joaquim Cardoso de Lemos, não cumpriu as
exigências relativas ao corpo docente, e o presidente do Conselho, professor Roberto Santos, comentando o caso (JORNAL DO BRASIL, dia 20/2/74),
não levou em conta o Parecer n<? 148/68, do mesmo
Conselho, ao decidir pelo reconhecimento do Curso
de Jornalismo da Universidade Federal do Paraná.
EXAGERO
Associação dos Servidores
Públicos do Estado do Rio
No processo de reconheci(Asperj), em 1969.
aumento do curso de Ciências torização para fazerpediu
funcio—
Sociais
um dos quatro em nar sua Faculdade de Medifuncionamento na UFF sem cina. Inteiramente equipadar diploma aos concluin- da, a faculdade ainda não
tes — a UFF deveria ape- obteve a autorização do
nas ter apresentado o cor- CFR. Mas, a direção da
po docente. Isto porque o Asperj teve mais sorte que
n.° 148/68, do CFE, os não-diplomados
parecer
UFF:
diz: "Tratando-se de curso atendendo a apeloda seu, o
mantido por universidade Ministro da Educação já enfederal, e tendo em vista viou ao Conselho um aviso
o disposto no Artigo 80 <í
(de n.° 98/74 BSB), lem1.°, letra a) da Lei de Dire- brando antecedentes atentrizes de Bases, deixam na- didos.
turalmente de ser apreciaAo considerar o pedido cin
dos, entre os itens constan- Asperj de "encaminhamentes das Portarias 4 e 6/63, os to do processo ainda na forrelativos às condições do ma da antiga sistemática,
meio e oportunidade da ini- uma vez que o
teve
ciativa, ao patrimônio e à início em 19G9"processo
— mesmo
capacidade financeira da caso da UFF com seu Curso
mantenedora, ao prédio e às de Ciências Sociais
— o Miinstalações, cifrando-sc o nistro lembra ao CFE
"a
presente parecer ao exame possibilidade de atendimendo corpo docente e das mo- to. lace aos
precedentes já
dificações regimentares que atendidos
por este Douto
a iniciativa acarreta."
Conselho."
O processo, contudo, traDIPLOMADO
ta até das dimensões das
salas de aula. E, ao refuEnquanto dezenas de contar, a exigência do CFE de cluintes do
— a priexistência de um regimen- meira turma curso
saiu
em
1967 —
to interno, a Reitoria da têm seus
de
diplopedidos
UFF devolveu o processo ma recusados
pela Reitoria
sem cumprir a exigência de da UFF,
por faltar o recoprofessor de Educação Fí- nhecimento
CFE, um exsica e de um dos professo- aluno de maisdo sorte,
Juvênres apresentados (Proble- cio Carvalho de Fernandes
mas Brasileiros) sem quali- Filho, tem seu
diploma religação.
gistrado desde 19G8. A única licenciatura em Ciências
PRECEDENTES
Sociais pela então FaculdaO pedido de reconheci- dc de Filosofia, Ciências e
mento do curso, de 1968, é Letras da UFF está assinaanterior ã exigência de re- da pelo Reitor Manuel Bargula me n to interno. Mas, reto Neto c pelo diretor da
não é só a UFF e seus ex- Faculdade, professor Rosaialunos de Ciências Sociais, vo dò Valie. O aluno colou
muitos deles fazendo dou- grau na primeira turma do
torado no estrangeiro, que Curso de Ciências Sociais,
têm problemas pela excessi- a 23 dc dezembro de 1967.
va demora dos processos. A Não se explica a exceção.

Presidente
a
Cheia

ameaça

Brasília, Manaus, Xíelcm e
Maceió (Sucursal e Correspondentesi — A cheia dos rios na
Amazônia já deixou ao desabrigo
milhares de pessoas, principalmente em Boca do Acre. na margem do Purus, 110 Amazonas, e
em Basiléia c Rio Branco, no
Acre. O presidente da Federação
de Agricultura do Amazonas, Sr.
Euripides Ferreira Lins, teme que
as lavouras se percam.
O centro de Boca do Acre
já está com um metro de água
e com praticamente todas as ruas
inundadas, pois apenas uns 100
metros da parte mais alta da
cidade não foram alcançados peIas águas. Desesperados, populares invadem os lugares mais
elevados, sem tomar conhecimento de permissão dos proprietários.
EPIDEMIA A VISTA
Embora não se tenha registrado nenhuma vitima fatal da
enchente, um perigo se anuncia:
uma epidemia, pois os detritos
dos flagelados se misturam às
águas, numa cidade em que não
funcionam aparelhos sanitários.
Teme-se também o perigo
de correnteza, pois as águas do
rio correm livres pelas ruas. O
hospital está com oito centimetros de água e funciona preeariamente. O Banco do Estado do
Amazonas e o da Amazônia não
têm condições de funcionar normalmente.
GOVERNADOR PRESENTE
Ontem de manhã, o Governador João Válter de Andrade
viajou para Boca do Acre. Declarou que está bastante preoeupado com o pioblema que a
subida das águas do Purus acarretará à economia estadual. Manifestou tranqüilidade
quanto
aos outros rio,',.
Em Manaus, porém, as populações ribeirinhas começam a se
inquietar porque continuam a
subir assustadoramente as águas
do rio Negro. Há dois dias tinha subido mais quatro centimetros, estando a cerca de quatro metros do nível atingido em
1953. o mais alto de que se tem
noticia.
Encontra-se sediada 110 iv
Comando Aéreo Regional, em
Belém, a missão de socorro da
FAB à população atingida peiá
cheia do rio Purus. Serão usados aviões Catalina, Douglas e
Búfalo no transporte de medicamentos e mantimentos.
Partiu de Manaus ontem,
pouco antes do Governador, um
avião com uma carga de três toneladas, dois médicos e grande
quantidade de vacinas antitificas e de leite em pô.

lavoura

DESESPERO
A cheia do rio Amazonas —
cujas águas se elevam diariamente a uma média de 5 cm, está provocando o desespero entre
os ruralistas. Diversos pedidos de
socorro chegaram à sede da
FAEA. o que levou o presidente
em exercício a chamar o titular,
Sr. Ferreira Lins, que se encontrava no Sul do país.
Ontem, criadores informavam que as águas do Amazonas
já invadiram toda a área da
várzea, motivando a construção
de marombas (flutuantes de madeira), para salvar o gado.
Quanto à lavoura, diziam que
estava quase tudo destruído, levando-os a antecipar a colheita,
para evitar prejuízo total.
Há ainda pedidos urgentes
de vacina contra aftosa. que
costuma atacar o gado nesta
época, além de doenças de caráter letal. Finalmente, há a informação de que muitos criadores estão abandonando suas
terras e fugindo com a família
para locais mais distantes.

Lembrou o Governador que
o problema de Marabá, que é o
mesmo enfrentado pela cidade
dc Boca do Acre, no Amazonas,
é antigo, mas até hoje não foi
possível uma solução definitiva,
devido às dificuldades oferecidas, principalmente, pelos próprios moradores das regiões atetadas.
Disse que quando integrava
o quadro dc engenheiros da anfiga SPVEA participou da ciaboração dc um projeto para a
transferência das cidades de
Marabá e Boca do Acre para lugares mais altos. Todavia isso
não foi possível porque os moradores sc recusam a deixar suas
casas, apesar das enchentes.
Afirmou que se mantém permanentemente informado sobre
o problema das cheias na região do baixo Amazonas c cm
Marabá, tendo adotado uma série
de
providências visando
amenizá-los. Criou, inclusive,
uma comissão de prevenção das
enchentes, presidida pelo ViceGovernador Newton Barreira,
que vem atuando nas medidas
preventivas, como vacinação do
gado, construção de marombas,
assistências á população ribeirina c facilidades de crédito para as regiões mais afetadas.
Informou ainda que instalou
postos nos lugares onde as enclientes .são mais sentidas e vem
sendo mantido informado diariamente sobre a evolução dos
fatos,
através de relatórios
enviados através de rádio. Segundo ele. o nivel das águas não
chegou ainda a causar alarme,
levando-se em conta a grande
cheia de 1971.

Em Brasília, o Ministério da
Saúde informou -ontem que já
manteve contatos com a Secretaria de Saúde do Acre sobre as
conseqüências das inundações
no Estado. Em Basiléia e Rio
Branco calcula-se que existam
mil desabrigados, mas a situacão em seu aspecto sanitário cstá inteiramente sob controle.
Não tem o Ministério, até o
momento, nenhuma informação
de que estariam ocorrendo imindações cm municípios do Amazonas. Já adotou. 110 entanto, a
providência de determinai' aos
órgãos do Ministério na região
:iue fiquem em estado de alerta
para qualquer emergência.
E111 relação ás cidades de
Rio Branco e Basiléia, no Acre,
o Ministério colocou à disposição
:!a Secretaria de Saúde vacinas
s equipes médicas, que poderão
ser remetidas para a região a
qualquer momento. A Secretaria
da Saúde acha, no entanto, que
não há necessidade, pelo menos
por enquanto.
PARA TRANQÜILO

O presidente da Federação
da Agricultura do Amazonas, Sr.

Embora as águas dos rios Tocaulins c Itacaiúnas já tenham

COMISSÃO EM ALAGOAS
Em Alagoas, a equipe integrada por membros da Comissão dc Defesa Civil deslocouse para Minador do Negrão, distante 175 km de Maceió, a fim
de prestar os primeiros socorros às vitimas das enchentes
provocadas pelo rio Traipu e que
chegaram a atingir 11111 nistro
de altura, no centro da cidade,
onde apenas 624 pessoas ali residem, segundo censo do IBGE.
A Secretaria de Saúde e Serviço Social, de sua parte, deslocou 11111 epidemiologista, acompanhado de visitadores sanitários, à cidade, com vacinas contra tifo e outros medicamentos,
atendendo solicitação do Prefeito Jorge Rodrigues dos Santos,
que em mensagem telegráfica ao
Governador Afranio Lages, pediu as providências urgentes para atender aos seus municípios.
CHUVA

BEM

RECEBIDA

Enquanto isso, em Santana
de Ipanema — 210 km de Macció — chuvas torrenciais caem
na cidade e esparsas na zona
rural, provocando alegria entre
os agricultores. O Prefeito Adeildo Nepomuceno afirma que.
continuando a chover "teremos
garantida a próxima safra de
feijão."
Até mesmo um caminhãotanque da Sudene que vinha
abastecendo diversos povoados
com água potável encontra-se
parado, pois as chuvas estão enchendo açudes e proporcionando o aumento do volume dc
água do rio Ipanema, que nasce em Pesqueira, no vizinho Estado dc Pernambuco.

MAR ABA'

EM

indica

outro local, construíram suas
moradas naquele lugar.
Como a cheia do Varjão já
virou rotina, pois acontece todos
os anos. a população de Marabá
continua tranqüila, encarando o
fato com certa naturalidade. A
Prefeitura, porém, já construiu
vários barracões na parte alta,
abrigando a maior parte dos
moradores do Varjão. Autoridades da saúde pública iniciaram a
vacinação preventiva.
Muitos projetos dc mudança
:1a cidade espremida 11a confluència dos rios Tocantins e Itacaiúnas já surgiram. Um deles
previa a transferência da cidade
para o Bairro do Amapá, situado
110 outro lado do rio Itacaiúnas
e onde se encontra o aeroporto.
O mais recente é levar a cidade
mais para o Sul. para as mar?ens da Rodovia Transamazônica. já existindo inclusive um
plano elaborado pelo Serpluiu e
até área escolhida. Por enquanto. porém, continua cm projeto.

PROBLEMA ANTIGO

CONTROLE

AGRICULTURA AMEAÇADA

Amazonas

inundado 156 casas situadas 110
Varjão, a parte mais baixa da
cidade de Marabá, o Governador Fernando Guilhon não vê
motivo, pelo menos por enquanto, para alarme.
Em entrevista coletiva, 011tem, sobre o problema das enclientes cm Marabá c 11a região
do baixo Amazonas, o Governador
disse que
"é Fernando Guilhon
possível que tenhamos dc enfrentar problemas maiores, más
sejam quais forem estamos devidamente preparados para proteger as populações e rebanhos.
Infelizmente não se pode dizer o
mesmo com relação à agricultura".

Euripedes Ferreira Lins. ao tomar conhecimento da subida das
águas de vários rios, prejudicando a agricultura 110 interior, entrou em contato com o presidente da Federação Nacional da
Agricultura, Senador Flávio Brito, pedindo auxilio urgente parasocorrer os ruralistás.
O presidente da FAEA deverá retornar ainda hoje a Manaus, deslocando-se imediatamente para o interior do Estado,
indo para as regiões mais aletadas, a fim de avaliar os estragos causados pelas enchentes.

SOB

do

O nivel das águas dos rios
Tocantins e Itacaiúnas continua
subindo em Marabá e já alagou
15G casas, desabrigando cerca de
500 pessoas. Essas casas estão
localizadas no Varjão, a parte
mais baixa da cidade, cuja população é formada principalmente por imigrantes que, sem

nomes

o
para
Brasília 1Sucursal) — O Presidente da República cncaniinhou mensagens ao Congresso
Nacional indicando os técnicos
de administração Glauco Anlónio Lessa de Abreu c Silva c Wilson dc Sousa Aguiar para as
duas vagas existentes no Tribunal de Contas da União, em decorrência das aposentadorias
dos ex-Ministros Mem dc Sá e
João Agripino.
Anteriormente essas duas
vagas, de acordo com informacões extra-oficiais, haviam sido
oferecidas aos Ministros Jarbas
Passarinho e Mário Andreazza,
respectivamente da Educação e
da Cultura e dos Transportes.
Contudo, por motivos pessoais,
nenhum dos dois pôde aceitar o
_çgnvite.
DASP
Atual diretor-geral do Dasp,
cargo que ocupa desde o Governo do ex-Presidente Costa e Silva, o Sr. Glauco Lessa tem 50
anos. Entrou no serviço público
como técnico dc administração
do Ipase, onde chegou a dirctor de pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado. Foi, a seguir, assistente técnico do Ministro Hélio Beltrão, no Planejamento, secretário executivo da
Comissão do Pessoal Civil, c dcpois. diretor-geral do Dasp. Foi
o único a ser mantido neste cargo por dois Governos sucessivos.
No Dasp, a principal obra
do Sr. Glauco Lessa é o novo piano de classificação de cargos,
que ainda se encontra em fase
de implantação, visando á 1110dernização do sistema do serviço público. Deixa em fase conclusiva de elaboração o novo Estatu to do Funcionário Público e
a lei de aposentadoria especial,
de acordo com o que determina
a Constituição.
O Sr. Wilson de Sousa Aguiar,
também com 5!) anos. é o presidente da Central de Medicamentos. cargo Dar a o qual foi
nomeado pelo Presidente Emilio
Mediei. Primeiro presidente do
órgão, conseguiu fazê-lo funcionar com menos dc 100 servidores
em todo o pais. Favorável à descentralização administrativa, o
Sr. Wilson Aguiar procurou fazer com que a ação da Cerne nos
Estados se baseasse sempre nos
órgãos estaduais.
Técnico dc administração do
Dasp, o Sr. Wilson Aguiar exerceu durante algum tempo est-a^
funções na Petrobrás, de onde
saiu para ser diretor de Pessoal
do Ministério das Minas e Energia na gestão do Ministro Costa
Cavalcanti. Com a ida deste para o Ministério do Interior foi
convidado para ser o inspetorgeral de Finanças, cargo que deixou ao ser convidado pelo Presidente Emilio Médici para implantar a Ceme.
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Entregamos
â Empresa de Navegação
Aliança S.A.
o "Serra Azul",
cargueiro do tipo SD-14
que vai integrar a
frota da empresa
nas linhas Brasil-Europa.
Ao lado do
"Serra Verde"
e do
"Serra
Dourada",
o "Serra Azul"
vem somar mais
15 mil toneladas
de porte bruto à frota
mercante brasileira,
fruto do esforço
permanente de 2.950
operários, técnicos
e engenheiros
do Estaleiro Mauá.
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Telecomunicações
Brasileiras
3

S.A.

TELEBRAS

C.G.C. 00336701/0001
AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os ócionislds convidados para se reunirem cm Assembléia
Gera! Ord nória, no dia 11 de março do 197.1, às 9 horas, na
sedo da empresa, sita no Edifício Embaixador, 2.° andar, Selor
Comercial Sul 4, Bloco A, n.° 49, em Brasília, Distrito Federal,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação do relatório da Diretoria, do balanço, dos parecores do Conselho Piscol c dos Auditores externos.
2. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1974.
3. Fixação da remuneração dos diretores e do Conselho Fiscal.
A. Outros assuntos de interesse social.
Brasília, 1.° de março de 1974
Euclides Quandt de Oliveira
Presidente
Horacio Monteiro Machado
Direlcr
luiz Carlos Bahiana
Diretor
Arcno Pires
Diretor
Masachika Ikawa
Diretor
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COMPANHIA

COMÉRCIO

Navio financiado
polo Governo Brasileiro
através da SUNAMAM.

E NAVEGAÇÃO

ESTALEIRO MAUÁ

14 - CARNAVAL

JORNAL DO

Salgueiro é vencedora
com Portela em segundo
O transito parou por completo ontem â tarde na Praça Saens Pena. Os
carros buzinavam com Insistência e os
ônibus roncavam os motores, mas mutilmente. O motivo do congestionamento seguia mais à frente acompanhado
por um grupo de sambistas: Osmar
Valença, presidente da Acadêmicos do
aberto
Salgueiro,
desfilava em carro
pela Rua Conde de Bonfim, comemorando a vitória da sua escola — um ¦
ponto ã frente da Portela.
O carnaval da vitória do Salgueiro
começou Imediatamente após a dlvulgação do resultado no pátio do Regimento Caetano de Farias, onde os diretores das outras escolas, embora não
reclamassem o primeiro lugar, consideravam injustas as demais colocações.
ANTES

DO

RESULTADO

As reclamações começaram antes
mesmo da apuração do resultado ílnal. Reunido com os representantes das
escolas no auditório Nlzo Montezuma, o
presidente da Riotur, Coronel Anibal
Uzeda leu inicialmente um abaixo-assinado, onde diversos diretores pediam
que não fosse. considerado os quesitos
concentração e cronometragem porque
as escolas se sentiram prejudicadas
nesses aspectos pela mudança do local
de desfile.
Imediatamente Osmar Valença começou a protestar veementemente, dizendo que a sua escola não assinou tal
documento e cumpriu à risca o horário,
dois quesitos.
O pessoal da Beija-Flor de Nilópoiis
também apresentou queixa semelhante,
mas de nada adiantou e a mesa de apuração não levou em consideração os
Até a leitura das notas do último
quesito — enredo — Salgueiro e Portela
estavam empatados em primeiro lugar,
com 84 pontos. O desempate veio em seguida, com diferença de apenas um ponu>. Ai o pessoal do Salgueiro explodiu de
alegria, enquanto que, ao contrário dos
outros anos, os representantes das outrás escolas não reclamaram muito do
resultado.
OS PERDEDORES
Bira, relações-públicas da Mangueira, só achava injusto o quarto lugar de
sua escola:
— Para mim esse resultado foi inesperado. Quem devia brigar com o Salgueiro pelo primeiro lugar éramos nós e
não a Portela.
Já Irani, presidente do Império Serrano, considerou o resultado justo e disse que não tinha reclamações a fazer.
Natal por sua vez, nada falou, pelo
menos logo após a apuração. Acompanliou nervosamente o resultado, vendo a
sua escola disputar até o final o primeiro lugar com o Salgueiro. Depois permaneceu parado, de pé, com o olhar perdido num ponto qualquer. Sentiu-se mal
e se retirou do auditório acompanhado
por outros membros da Portela.
FESTA
No pátio do Regimento, o carnaval
do Salgueiro começou logo em seguida
à apuração. Um cordão improvisado foi
formado, carregando estandartes e bandeiras da Escola e cantando o Rei de
França na Ilha da Assombração. Na porta do Regimento, Osmar Valença entrou
num carro aberto e seguiu pelas Ruas
Salvador de Sá, Haddock Lobo e Conde
de Bonfim até o Esporte Clube Maxwell,
em Vila Isabel, local de ensaios da Escola. Laila foi carregado em triunfo, mas
tomou outro caminho para o clube.
Aos poucos as cores vermelho e branco começaram a predominar em toda a
Tijuca, principalmente nos bares, onde
os integrantes da Escola comemoravam
a vitória com muita cerveja. Na Praça
Saens Pena, totalmente ymgestionada e
também na Conde de Sonfim e Haddock
Lobo todos pareciam ter um só destino:
a quadra do Maxwell.
NO MAXWELL
O ambiente na quadra do Maxwell
nem de longe lembrava o dos ensaios. É
que o morro do Salgueiro desceu em peso para o carnaval da vitória e os brancos — granfinos da Zona Sul e Tijuca
— que sempre foram maioria nos sábados à noite, desta vez quase sumiram na
quadra.
Em meio à empolgação, e enquanto
cerca de 5 mil salgueirenses cantavam
O Rei de França na Ilha da Assombração
e outros sambas-enredo que ficaram famosos, como Festa para Um Rei Negro c
Chica da Silva, as figuras importantes da
escola se lembraram de um nome que
para eles foi o grande responsável pela
vitória: João Jorge Trinta, o diretor carnavalesco deste ano.
O VENCEDOR
Carregado em triunfo no meio da
quadra e sem chegar para os abraços,
João Trinta, que tem 29 anos, foi o idealizador do enredo, criou as alegorias, as
fantasias e ainda instruiu Zé Di e Malandro na feitura do samba-enredo.
Disciplinado, Joãozínho Trinta não
deixou de ir trabalhar ontem no Municipal, onde cuida da montagem geral dos
espetáculos. Por isso não esteve no Regimento Caetano de Farias e apareceu
no Maxwell quando o samba já ia bem
animado. Autodidata em cenografia, figurinos e estudioso da História da Arte,
ele foi assistente de Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, que são, para
ele, seus mestres.
Depois qiie Pamplona e Arlindo sairam ele ficou sozinho como responsável
por toda a parte artística dos desfiles da
escola. O enredo deste ano teve origem
nas lendas que uma preta velha. Nhá
Vita, contava para o maranhense Trinta, em São Luis. A primeira delas falava
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escrava
A terceira falava de uma
que se casou com o dono de todas as
minas do Maranhão. Mas em vez de
proteger os negros ela até ajudou a aumentar o tráfico negreiro. Os escravos
apelaram para Xangó, cujas cores são
vermelho e branco, segundo Trinta. Nhá
Jança, a escrava, morre, sua alma é
carregada por uma carruagem e depois
consumida pelo fogo, enquanto suas
jóias se transformam nos azulejos que
cobrem os sobrados de São Luis. E Nhá
Jança depois virou a serpente, que, de
acordo com a lenda, envolve a Una de
São Luís.
Disseram que o enredo foi muito intelectualizado — comentou Trinta
Mas se foi alcançado e entendido
pelo povo cumpriu sua finalidade. Acho
que devemos levar coisas boas ao povo,
desde que possam ser entendidas.

Na quadra todos cantavam Chica da
Silva, e de vez em quando davam vivas
a Isabel. Marina, a segunda porta-bandeira, estava com a sua fantasia completa. Outros vinham só com os enfeites
de cabeça. Cantores famosos da escola
e figuras desconhecidas se revezavam no
coreto da quadra, puxando os sambas.
Integrantes da bateria do Salgueiro
também se revezavam com outras baterias improvisadas. Mas ninguém se lmportava com quem puxava o samba ou
marcava o compasso. Todos queriam
mesmo era comemorar e se abraçar no
meio da quadra.
Aclcio, o Cigurinista que trabalhou
pela primeira vez para a escola, também
estava emocionado:
Nas fantasias o importante é exagerar nas missangas, nos paetês e espelhos. para que fiquem vistosas, vistas
de longe. Graças a Deus tirei 10.
Zé Di, um dos autores do sambaenredo, não tirou 10, mas nem por isso
so abalou.
Sou um artista, e tenho que respeitar a critica, de cabeça fria. O mais
importante mesmo é o fato de o povo ter
gostado da música.
LAiLA
Enquanto a maior parte do Salgueiro comemorava a vitória na Rua Conde
dr Bonfim e Praça Saens Pena, em direção ao Esporte Clube Maxwell, Laiia, o
diretor-geral de carnaval da escola bebia
cerveja num bar da Rua Desembargador
Isidro e analisava o resultado: "Foi uma
vitória sofrida."
As notas, mais uma vez — dizia
ele — não condisseram com o que foi o
desfile. Apesar de nossa apresentação na
Avenida ter sido considerada magnífica
quase que perdemos para Portela, que
não realizou um desfile tão brilhante.
Laila afirma que já sabia disso antes da apuração c não esperava a vitória do Salgueiro: "É duro a gente desfilar para o primeiro lugar e ficar esperando a derrota, sabendo que pode ser
derrubado pelo júri."
CUMPRIMENTO
O Governador Pedro Nciva, do Maranhão, tão logo soube ontem da vitória
do Salgueiro envinu ã diretoria da escoIa o seguinte telegrama: "Parabéns pelo
belo desfile e justa vitória. O Maranhão
está feliz por ter sido tão expressivamente cantado pelo Salgueiro no carnaval
carioca de 74."
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1.° Caderno

Notas de porta-bandeira e
mestre-sala dão vitória a
União da Ilha no grupo 2

O Grupo 3 teve o seguinte resultado, com as quatro
primeiras escolas promovidas ao 2° grupo: 1? — Unidos de Padre Miguel, 2v —
Foliões de Botafogo, 3o —
Caprichosos de Pilares e 4.°
— Engenho da Rainha, com
os demais 14 concorrentes
permanecendo no grupo,
pois não há rebaixamentos.
BLOCOS

A VITÓRIA ESPERADA

Osmar Valença, o presidente, foi a
primeira figura importante a chegar ao
Maxwell:
Ganhamos, c o mais Importante.
Mas se a Portela levasse, seria um escandalo. Para mim o segundo lugar tinha que ser da Mocidade.
Sua mulher, Isabel Valença, achava
no entanto que o segundo tinha que ser
da Mangueira.
Mas o que interessa mesmo c a
nossa vitória. Este ano tivemos as melhores fantasias, o melhor samba, as
melhores alegorias. Tudo foi melhor.
Não podíamos perder — disse ela.

Sábado,

TERCEIRO GRUPO

Magro, baixo, modesto
e tímido,
Trinta não perdeu a tranqüilidade com
os abraços e elogios que recebia a toda hora, no carnaval da vitória. E insistia em dizer que todo o sucesso da
escola se deveu unicamente
aos seus
componentes, "pela organização e entusiasmo que apresentaram".

Em meio à alegria geral, só uma
pessoa chorava na quadra. Era Ivete, antiga sambista da Mangueira, mas que
tem "muita gente na família desfilando
pelo Salgueiro."
Vim aqui cumprimentar o pessoal
porque a vitória foi merecida. Mas a
Manga ficar em quarto, isso é que me
deixa revoltada, Como é que pode a Portela em secundo e a Manca em quarto?
perguntava a toda hora, enxugando
as lágrimas.

H

Nas escolas de samba do Grupo 2, que desfilou
na Av. Rio Branco, União da Ilha do Governador e
Unidos de Lucas empataram com 96 pontos, ficando a primeira como a vencedora, através da confrontação das notas da exibição do mestre-sala e
porta-bandeira. As duas escolas farão parte do 1.°
grupo no ano que vem, sendo que para a União da
Ilha do Governador, isto ocorrerá pela primeira vez
em sua história, pois Lucas já fez parte do grupo
principal durante muito tempo.
O resultado completo, em ordem decrescente,
foi: União da Ilha do Governador, Unidos de Lucas,
Império da Tijuca, Unidos do Cabucu, Independente de Cordovil, Lins Imperial, Tupi de Brás de Pina,
Unidos de Jacarezinho, Acadêmicos de Santa Cruz'
União de Jacarepaguá, Paraíso do Tuiuti, São Ciemente, Unidos de Bangu, Unidos da Tiji^a, Unidos
da Ponte e Unidos de Vila Sta. Teresa, devendo as
quatro últimas serem rebaixadas ao 3.° grupo.

de um rei criança que inaugurou um
reino de França no Maranhão.
É uma lenda — conta Trinta —
que, evidentemente, teve origem em fatos históricos. A segunda lenda de Nhá
Vita falavn de um touro negro que cheO
fiava um cortejo de assombrações.
boi se transformou em Dom Sebastião
e as assombrações ficaram sendo a sua
corte.

Na quadra do Maxwell desde as 14
horas havia 100 caixas de cerveja estocadas e muita gente já sambava na
quadra, antes mesmo de ser conhecido
o resultado. Embora a cerveja fosse paga ninguém reclamou, e às 16 horas a
quadra já estava lotada.
A grande maioria era gente do morro que havia desfilado no domingo, mas
se viam muitos rapazes e senhores de
paletó e pasta. Todos diziam que haviam
fugido dos escritórios assim que souberam da vitória do Salgueiro.

BRASIL

Osmar Valença comemorou a vitória de sua escola pelas ruas da Tijuca

Resultado Oficial do desfile das Escolas de Samba — Io. Grupo
1 A , L j~JF , M j H 1 Ev j B | Ex |
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Alegoria
Letra do Samba
Fantasias
Melodia
Marmonia

As grandes
campeãs
1933
] 934
1935
1936

—
—
—
—

1937 —
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

—
—
—
—

1949 —

1950 —
1951 —
1.952 —
1953
1954 —
1955
1956
3957
1958
1959

1960 —

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

—
—
—
—
—
—
—
--

Mangueira
Não houve
Vai Quem Pode
Unidos da Tijuca
Vizinha Faladeira
Não houve
Portela
Mangueira
Portela
Portela
Portela
Portela
Portela
Portela
Portela
Império Serrano
O desfile foi dividido: Oficial
— Império; dissidente — Mangueira
Império Mangueira
Império Mangueira
Reunifica ção:
todas declaradas vencedoras
Portela
Mangueira

Império Serrano
Império Serrano
Portela
Portela
Portela
Resultado anulado: Mangueira, Portela e
Império foram
conside radas
campeãs
Mangueira
Portela
Salgueiro
Portela
Salgueiro
Portela
Mangueira
Mangueira
Salgueiro
Portela

Salgueiro

Império Serrano
1973 — Mangueira

CF

| En

| To.

10 J_J_0 j_94
10 | 9 |_93
10 j 10 j 93
9~|
9 j 91
10 [ 10 [~9Õ
9~"j~~9~j~73
'
7 j 9| 72
6 |
6~]
7 \

8 | 68
8~[ -07
7 f 67

Ev. — Evoluções
B — Bateria
Ex. — Exibição do Mestre-Sala e Porta-Bandeira
CF — Comissão de Frente
En. — Enredo

Segundo
lugar não
"o
desanima a Portela
O se g u. n d o lugar não
agradou à Portela, mas logo a escola se recuperou e
desfilou por Madureira. saindo do Portelã,o e indo até
a casa. de Natak. na Vila
Veloso. E ali a bateria homenageou o velho comandante, que, magoado com o
resultado,
não
preferiu
aparecer.
Depois, aindu de cara }echada. Natal esteve no Portelão. Calado, fugindo dos
repórteres, ele 7ião conseguia esconder a decepção.
Enquanto isso a quadra da
nova sede da escola era invadida por centenas de pessoas, que cantavam e repetiam sem camar o sambaenredo
Pixinexaltando
guinha.
CONTRA A IMPRENSA
Àquela altura a Portela
havia mostrado toda a sua

força, ao desfilar pela Estrada do Portela, que ficou
interditada ao transito. E
Madureira parou para ver
a escola passar: comerciarias e bancários sambaram
na rua; houve um monstruoso engarrafamento: e
pelos bares e casas a música era uma só — o samba de Jair Amorim e Evaldo Gouveia.
Com a volta à sede, mais
samba e muitas criticas, feitas à imprensa por um rapaz
moreno que usou o microfone várias vezes. Em todas
ele responsabilizou jornais
c TV pela derrota para
Salgueiro.
A ira de alguns membros
da escola era dirigida, sobretudo, para os repórteres
de uma emissora de televisão que constituiu um júri
próprio para dar notas as
escolas.

iram achou justa a
colocação do Império
Irani, presidente do Imperio Serrano, achou justo o
resultado, mas os integrantes da escola não conseguiam esconder a tristeza
pelo terceiro lugar, embora
desta vez não falassem em
injustiça dos juizes.
Na quadra do Império, às
19 horas, não havia samba
e era reduzido o número de
pessoas: a maioria dos que
ainda tinham condições de
sambar havia saído num

Bahia não
classifica
suas escolas
Salvador (Sucursal) — Os
dirigentes e participantes
'das escolas de samba da
Bahia, Inconformados com
a decisão da comissão, que
desclassificou a todas no
concurso
promovido pela
Prefeitura de Salvador, decidiram promover um desfile no sábado de aleluia
para julgamento popular e
não mais sairem às ruas nos
próximos carnavais.

bloco cujo destino era Ira.iá.

Mesmo que ninguém revelasse abertamente surpnesa, na verdade muitos
até acharam que o Imperio obteve uma boa ciassiíicação. E' preciso lembrar que muitos integrantes
da escola deixaram a Av.
Presidente Vargas chorando pelo mau desfile, no inicio da manhã de segundafeira.

No Grupo I dos Blocos, que
desfilaram no sábado na
Antônio Carlos, o Vai Se
Quiser conseguiu interromper uma longa tradição de
vice-campeonatos, ganhando o primeiro lugar com
três pontos de vantagem sobre o Canários da Laranjeiras, vice-campeão.
Seguiram-se o Unidos do Cantagalo, Vila Rica, Quem Fala
de Nós Não Sabe O Que Diz,
Unidos do Cabral, Mocidade
de São Mateus, Unidos de
Vila Kennedy, Flor da Mina do Andarai, Cara de Boi
c Quem Quiser
Pode Vir.
Ainda não foi decidido se
serão rebaixados os quatro
últimos, pois este ano houve um bloco a menos no
desfile, que se transformou
em escola de samba do
Grupo 3.
O Grupo 2 teve como vencedores o Bafo do Bode (1*?
lugar) o Barriga, Namorar
Eu Sei e Rosa de Ouro, que
serão promovidos ao V> grupo. Os últimos colocados foram o Cometas do Bispo,
Rouxinol do Grotão da Penha, Deixa Comigo e Alegria de Copacabana, devendo ser rebaixados. Venceram o Grupo 3 os blocos
Mocidade
de Vicente
de
Carvalho (19), Império da
Gávea, Mocidade Indepen-

dente de Inhaúma e Boi da
Freguesia. No Grupo 4, com
apenas sete concorrentes,
os dois primeiros foram Coroados de Jacarepaguá ¦ e
Baba de Quiabo. No Grupo
5, não
promovido oficialmente pela Riotur, a vitória
foi do Bafo do Leão.
SOCIEDADES
Os Tenentes do Diabo
venceram o desfile melaneólico das grandes
sociedades,
seguidos pela Embaixada do Sossego,
Embaixadores, Fenianos (que
desfilaram à última hora),
Pierrós da Caverna, Independentes, T u r m a s de
Monte Alegre e os Cariocas.
Os Democráticos recusaram-se a desfilar.
FREVOS
Em um desfile onde não
foi dada
nota à melodia,
pois foram substituídas as
orquestras por um disco de
baiões e marchas, os frevos tiveram como vencedores os Lenhadores, com os
Vassourinhas,
Misto
Pás
Douradas e Batutas da Cldade Maravilhosa a seguir,
com a ausência do Misto
Toureiros.
RANCHOS
O vencedor do desfile
dos ranchos foi o Decididos
de Quintino, com Parasitas
de Ramos, Aliados de Quintino, Recreio da Saúde,
União dos Caçadores e
Azulões da Torre nas primeiras classificações,
por
ordem.
Seis ranchos, que
também estavam previstos
para competir, não apareceram na Antônio
Carlos
no dia do desfile, que foi
o mais fraco dos últimos 10
anos.

CURSO INTERNACIONAL DE EPILEPSIA
AUtA INAUGURAL- 4 DE MARÇO DE 1974
21
HORAS AUDITÓRIO DA ACADEMIA BRASItEIRA DE
CIÊNCIAS
A. EARf WAfKER
CURRENT CONCEPTS OF EPIfEPSY
5 a 22 de março. Aulas c demonstrações, na Sanla Casa c.'o
Misericórdia do Rio de Janeiro ou na Academia Brasileira de
Ciências:
K. J. Zulch — Ncuropatologia da Epilepsia.
J Kifíin Penry — Manifestações Clínicas das Crises Convulsivas.
A. Mosovich — Aspelos Clínicos das Crises Temporais.
A. Couceiro — Histoquímica da Epilepsia.
A. A. P. Leão — Modelos Experimentais da Epilepsia.
H. Martins Ferreira — Depressão Alastrante em Preparações..
de Tecido Nervoso Isolado.
E. Oswaldo Cruz e C E. Rocha Miranda — Excitação o Inibicão no Sistema Nervoso Central.
C Naylor — Classificação.
A. Lefevre — Epilepsia do Recém-nascido.
»
E- Engelhardt — Epilepsia Febril.
H. Paiva Bello — Eletrocncefalografia e Epilepsia.
L. Loureiro — Epilepsia Focai.
E. Paglioli — Epilepsia Traumática.
F. Jabara — Radiologia e Epilepsia da Criança.
P. Ângelo — Radiologia e Epilepsia do Recém-nascido.
J. Feldman — Epilepsia nos Cardíacos.
.,„
P. Sampaio — Epilepsia e Tumores Cerebrais.
G. Ávila Pereira — Epilepsia nos Processos Degenerativos.
Lacerda Nclto — Epilepsia nas Doenças Vasculares.
Maltos Pimenta — Cirurgia Geral da Epilepsia.
P. Niemeycr — Cirurgia do Lobo Frontal.
R. Barbosa — Estcreotaxia na Epilepsia.
J. Paciornik — Eslado de Mal e Seu Tratamento.
M. Magalhães — Epidemiologia da Epilepsia.
C. Schulman — Direito e Epilepsia.
Rubem do Pinho — Psiquiatria c Epilepsia.
A. Akerman — Tratamento da Epilepsia.
N. Finkel — Epilepsia Tardia.
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O novo telefone de sua sede, à Rua Costa Carvalho, 300
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Igreja no Ceará condena
casamento repárador de
honra por pressão social

":feKí- ' '

Fortaleza (Sucursal! — O casamento de reparação de honra, também chamado de casamento
de necessidade ou na polícia é condenado pelo
novo Plano de Pastoral Orgânica da Igreja no Ceará. que exorta o sacerdote a persuadir os interessados a não assumir tal compromisso, mesmo que
forçados por interesse ou pressão social.
O Plano, apresentado ontem em entrevista coletiva de D. Aluisio Lorscheider, Arcebispo de Fortaleza, exige que a.s obras nas igrejas sejam previamente submetidas à Cúria, e proibe-lhes também
a aquisição de bens ou sua alienação sem prévio
consentimento da mesma. Abordando ainda problemas nos campos social, econômico, cultural c religioso.
CRÍTICA

*0

desmonte

do

esqueleto

Sírio faz
Baile da
Crema cão

das

ar quitandas

terminará

no

final

Órgão e piano aparecem
destruídosí ¦em sala que
a PM usou no Municipal

Além das comemorações
do Salgueiro, o carnaval hoj? terá no Clube Sirio e Libanes (Rua Marquês de
Olinda. 38) uma noite
animaci:.: o Bai.e das Oremacão d'?.s Tristezas, em
"sua
oitava edição. Oficializado pela Riotur, seu inicio
está marcado para as 23h.
com a chegada de uma
banda que vai partir do
Casfelinho.
... A concentração da banda
,será ao rneio-dia. Segundo
seu organizador Sérgio
Cinelii. a madrinha é Bíeth
Carvalho, "que vai ordenar
o consumo de 500 litros de
..chope." Os preços do baile da
. Cvemação são os seguintes:
cavalheiro, CrS 80,00; dama,
¦ Cr$ 20.00; mesa de
quatro
Jugares. CrS 80,00 e mesa de
Oito lugares Cr$ 160,00. O
..baile terminará às 4h de
amanhã.

Foram arrombados e depredados com violência o órgão elétrico e o piano de cauda da sala do
coro cio Teatro Municipal, onde durante o baile de
carnaval de segunda-feira ficou instalado o Comando da Policia Militar encarregado da seguranca da festa.
A revolta dos funcionários do teatro ontem era
grande, principalmente porque garantem que a sala
foi entregue antes do baile à Riotur com os instrumentos trancados, e lá não foi admitida a presença a não ser de policiais, até que as chaves tossem devolvidas, anteontem. O órgão elétrico alemão, marca Soiina, no valor de CrS 20 mil, foi o
que "amais sofreu, com a inutilização de seu teclado
chutes ou garrafadas", segundo concluem.
VANDALISMO
Os funcionários do Teatro dizem que essa foi a
primeira vez que a sala do coro foi cedida aos coorclenadores do baile de carnaval, para que se instalasse o Comando da Polícia Militar. Ela fica junto
ao palco, no fundo do teatro e ao lado da sala do
arquivo, esta entregue com idêntica .finalidade ao
Corpo de Bombeiros e anteontem devolvida sem
qualquer objeto danificado.
O pequeno órgão elétrico, depois de arrombado. teve arrancado grande número de teclas, que
ficaram inutilizadas. Ele está orçado em cerca de
CrS 20 mil e fora importado pelo teatro há três
anos, sendo dos mais novos instrumentos musicais
da casa. O piano de cauda, marca Stenway. é bem
mais antigo (um novo custa cerca de CrS 100 mil)
e teve arrancado o revestimento de marfim de
de extensão do teclado, além de ter sido granpisado
na tampa, como comprovam as marcas de solas de
sapato.

Riotur
rosas
e brindes
A Riotu-r comemorou ontem no Aeroporto Internacional do Galeão o Dia
do Turismo distribuindo ro«sas e brindes aos passagei. ros que chegavam do exteWpr, Recepcionistas e ntregaraYn aos visitantes um
•saquinho
de café e outro de
.erva-mate, cortesia do Ins"tituto Brasileiro Ido Café e
do Departamento de Erva
Mate do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Pioresi tal.
A chegada, os homens ret a m b é m uma
i ceberaan
;miniatura da aguardente
?Praiauinha e as senhoras
'ganharam
um botão de ro,s>a. Recepcionistas das em; presas aéreas nacionais disitribuiram literatura turistica do Rio em forma de
.guias coloridos, lápis, car;t,azes e mapas da cidade.

DISTÚRBIOS E
DOENÇAS SEXUAIS

PREJUÍZOS
Com a abertura da porta da sala do coro os
funcionários depararam-se com dezenas de caixas
de sanduíches e salgadinhos espalhados
pelos móveis e pelo tapete do chão, além de
grande quantidade de comida delibevadamente empurrada entre
as teclas e registros dos dois instrumentos.
Os danos causados aos instrumentos foram os
maiores registrados durante o baile. Mas
por parte dos foliões, de acordo com os técnicos do teatro,
este foram também bem grandes os danos.
Muitas lascas de mármore da entrada arrancadas,
junlamente com ornatos de bronze dos espelhos.
Um
tapete foi completamente inutilizado
por bebidas,
um vidro da porta principal — de cristal —
foi quebrado, várias cadeiras, cabides c estantes
das frisas acabaram no chão, enquanto cresceu
o numero de manchas na pintura interna
do teatro, causados pela queda do reboco, com a retirada
da decoração.

da

-próxima

semana

arame
sai hoje
da A. Carlos
..Hoje à noite devem estar
concluídos os trabalhos de
retirada de todas as partes
em madeira das arquibancadas da Avenida Presidente Antônio Carlos. Onte"m
os 200 operários que se rcvesam no serviço Miraram
todas as tábuas das arquibancadas na calçada dos
Ministérios.
A desinterdicão da avenida foi confirmada para
amanhã de segunda-feira,
mas os técnicos da MEM —
firma encarregada do desmonte das arquibancadas
— acreditam que se o transito ali continuasse proibido
eles poderiam fazer seu trabalho mais rapidamente,
sem causar maiores prejuizos ao tráfego, "pois os
motoristas já se habituaram cem as alterações."
DESMONTE
O desmonte das arquibancadas foi iniciado na
quarta-feira de cinzas e os
técnicos da firma M E M
acham que cie estará concluido aité o final da próxima semana, liberando
toda a Av. Presidente Antõnio Carlos ao transito.
Só depois que todas as arquibancadas ferem desmonfadas os garis poderão fazer
a limpeza da avenida c livrar o local do mau cheiro
provocado por vazamentos
nos banheiros.

O Plano de Pastoral Orgânica da Igreja no
Ceará lamenta porém a "pobreza quase extrema de
numerosos, que se reflete no desemprego, subemprego, na insegurança cio vinculo empregaticio". assim
como "a falta de orientação suficiente no uso do
dinheiro e das economias na aemisicão de bens de
consumo, no jogo da Loteria Esportiva e demais
jogos de aznr."
Depiora as migrações do sertão para a Capital:
a falta de lazer para muitos: a carência de oportunidades para a prática de esportes por parte de
grande número de jovens; a deficiência da assisténcia médico-hospitalar no campo; o alcoolismo;
a perversão de jovens e crianças; o abandono de
velhos, e a delinqüência infantil. .
Constata o Plano a insuficiência da rede escolar, "que não atende a população cm idade escolar", o baixo salário dos professores; o sistema comercial dos meios de comunicação "que não
favorece a orientação das iniciativas de interesse
cultural", e a falta de qualificação profissional de
"tantos
operários, juntamente com a falta de meios
para adquiri-las."
SEM POMPA
O Plano de Pastoral Orgânica traça normas
para a celebração dos casamentos, recomendando que não tenham mais pompa e sejam precedidos de curso preparatório obrigatório aos noivos.
Na Capital, os casamentos deverão ser realizados
somente nas igrejas-matrizes; no interior, pederão ser feitos em capelas.
Recomenda o Plano que não se façam discursos nem entrega de diplomas durante as missas de
formatura. A primeira comunhão deverá ser feita comunitariamente e sempre najs paróquias.
Sugere ainda que o sacerdote tenha um dia
de descanso semanal e um período de férias anuais.
Fixa preços uniformes para o.s ofícios religiosos,
que já entrou em vigor: CrS 10 a missa com hora
marcada, CrS 5 a missa sem hora marcada. CrS 10
o batizado e CrS 40 o casamento.
Qualquer trabalho de reforma nas igrejas ou
capelas deve ter planejamento prévio, que será
submetido à Cúria Arquidiocesana
para aprovação,
determina o Plano, que proíbe ainda a compra de
imóveis, objetos artísticos e veículos, ou a alienação de bens da Igreja, sem prévio consentimento
da Cúria.

Só ontem às 17 horas, no
fiim do expediente, é que o
Detrain, através da Divisão
de Engenharia, recebeu da
Riotur um oficio pedindo
para hoje, a partir das 19
horas, a i n t e r d ição
da
Av.-nida Rio Branco, onde
às 21 horas será realizado
o Desfile da Vitória.
Serão interditadas tambem as Ruas da Alfândega
e Buenos Aires e a Avenida
Nüo Peçanha será invertida. O tráfego da Praça
Maná para a Zona Sul será
chsviado pela Praça 15 e
Rua Uruguaiana. A interdição da Rio Branco compreende o trecho entre a
Avenida Presidente Vargas
ca Rua Santa Luzia.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Venereologia . fimose . próstata
. Não temos filiais, nem convênios

AV. PRES. VARGAS, 633 s/1213
1216 - ESQ. URUGUAIANA

i§k SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.

™ horário do 7 as 2'o hs. sábados n
T°'5: 2"""Mt
mÍImI.
?'

Sociedade de Capital Aberto

A

C.G.C.-MF 61.079,117/0001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
"EDITAL DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.° 01/74"
A Comissão Permanente de Licitações do
Governo do Terri_
tono Federal de Roraima, faz público n-ra mnhorlmentò
dafirmas interessadas ciur f3rá ..õ<il6r
jv (is) qúiiite Iíóhs j~
dia 30 (trinta) do mês de MARÇO do corrente
ano, na Secm"
lana de Administração e Finanças - SAF, Palácio "31
DE MARÇO"
íiio o F,„ço do Centro cívico nesta capital.
Edital do Concorrencia Pública n.° 01/74, para "EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE IM
PLANTAÇÃO DAS DUAS PRIMEIRAS FASES DO PLANO
DE DESCN
VOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE CARACARAI RR".
O Edital o outras informações julgadas necessárias,
enecnIram-se a disposição das firmas interessadas
no endereço acima
e nas Representações do Território Federal do »n,„;,,,„ „.„
Mar"...
1 Rua IO de Julho n.° 865 e no Rio de Janeiro
á R~ua México
•15 — ll.° andar s.iU 1104. nos horário?
d»; ° àç 17 l,n,.,.
Boa

Vista
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(RR),
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do

fevereiro

de

.197,1.

Dr. ANTÔNIO AYRES DA NÓBREGA
Presidente do Comissão de Licitações

A praga já afeta todo o
extremo Sul da Bahia, Norte c Nordeste de Minas e
extremo Norte do Espirito
Santo. A propagação no vale da Jaíba, segundo o entomólogo, se deve ao gado
e aos veículos, que transportam os ovos da cigarrinha agarrados nos cascos
c nos pneus. Inseto nativo
no país, a cigarrinha —
cujo nome cientifico é zulia
cnlrcrriana — t r a n s f o rmou-se em praga há apenas cinco anos.
— Tudo indica, explica o
Sr. Gilson Cocenza, que a
cigarrinha transformou-se
em praga no país devido à
devastação das matas para
a expansão da fronteira
agrícola. Uma vez retirada
a mata e criadas as culturas, ela teve alimentação
abundante c isso provocou
a proliferação da espécie.
Segundo o entomólogo. a
praga foi constatada primeiramente no Sul
da
Bahia, divisa de Minas com
Espirito Santo, c daí começou a sua marcha devastadora, alcançando o vale
do Mucuri, vale do Jequitinhonha e vale da Jaiba.
Sabe-se ainda que focos da
praga f o r a m constatados
ultimamente
na Baixada
Fluminense c em Mato
Grosso.
ERRADICAÇÃO
— Para o combate à
cigarrinha no vale da Jaiba, diz o Sr. Gilson Cocen-
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NITRIFLEX

NITRIFLEX S.A.
. Indústria e Comércio
CGC

N.°

42.147.496

Assembléia Gera! Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO convocados a so reunirem cm Asscmbíéid Geral Ordinária, no dia 2A de abril de 1974, às
15 horas, na sede social da Empresa, na Av. Rio Branco
n° 43,
11.° andar, para
deliberarem sobre a seguinre
Ordem do Dia:
a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral,
Conla de Lucros c Perdas e Parecer do Conselho
Fiscal, rclarVos ao exercício encerrado cm 31 ac
dezembro de l*?72,b) Elcicoo dos

membros

cl.i

c) Etcicao dos mombro.s
de seus honoiános;

cio

d) Elcicao dos membros da
honorários da Diretoria;
c) Outros
Rio

de

V

assunlos

Janeiro,

28

de

Diictona;
Conselho
Comissão

interesse

de

fevereiro

Fiscal
para

c

fixação

fixação

dos

geral.
de

1974.

MAURÍCIO DE MELLO MARTINS
Diretor Superintendente

SÀO PAULO ALPARGATAS S.A.
C.G.C..MF 61,079.117/OOÜi

ASSEMBLÉIA GERAL

CONVOCAÇÃO

EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São tom'iclucios ns Senhores Acionistas ;t so reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia .'> de abril p; futuro, às 9,5.0 horas, na sede da
Sociedade, à Rua Dr. Almeida Lima, 1150, ()." andar, a fim de delibct.rivm sobre a seguinte Ordem do Dia:
a)

Relatório da Diretoria, Balanço Geral. Conla de Lucros .e Bordas
e Parecer do Conselho fiscal, correspondentes ao exercício findo
cm ÕI de dezembro de 1(>7">;

ii

Eleição de Diretores efetivos, dos Diretores suplentes c dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e .suplentes, bem como fixação
'enumeração aanual dos membros
da remuneração
efetivos do Conselho Fiscal;
Outros assuntos de interesse social

c)

za. partimos da realidade
da pecuária nacional; constatamos que o pecuarista
não tem consciência .tara
afastar o gado do pasto
afetado, para que se procedesse o combate, e por isto foi necessário escolher
um inseticida que não deixa
resíduo nem no leite, nem
na carne.
O programa de combate
à cigarrinha foi estruturado
levando-se em conta o ciclo
biológico da praga, mediante a aplicação de d u a s
camadas c'e inseticidas, espacadas em 20 dias. — Com
a aplicação espaçada pudemos constatar que estavamos atingindo dois períodos
do ciclo da zulia enterriana,
ou seja, quando ela desce
da folha para a parte subterranea do colmo, fase
jovem, ou quando ela sobe
do colmo para as folhas,
fase adulta, explica.
Com a aplicação dos inseticiclas nialation e sumition, numa área ele 12 mil
iicct a res, regist-rando-se
uma redução de 83 a 89%
da praga: mas se novas
aplicações não forem realizadas, a propagação pode
continuar. Para um total
controle é necessário o combate biológico paralelamcnte ao químico. Para isso, já
se preparam as bactérias
biológicas. Em recentes estudos, o entomólogo da FAO
Pietro Guagliume consegiu
isolar o fungo matarrhizium anizopliae, q u e é
capaz de exterminar com a
zulia enterriana. reduzindo
significativamente sua proliferacão.
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MINISTÉRIO DO INTERIOR

Belo Horizonte (Sucursal) — Somente um
plano nacional de combate poderá evitar a propagação da praga da cigarrinha por todo o espaço de
pastagens e cultivos de sorgo da faixa Leste brasileira, Triângulo Mineiro e Goiás, segundo o entomólogo da Secretaria de Agricultura de Minas, Sr.
Gilson Cocenza.
Segundo ele, somente em Minas a praga já
afeta uma área superior a 10 mil Km2 de pastagens e cultivo de sorgo. — Este mês — afirma —
pudemos constatar que ela já atingiu também o
vale da Jaíba Noroeste de Minas, onde um quinto
das culturas de uma área de 12 mil hectares foi totalmente destruída.

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Sociedade Itaiiana de Beneficência
e Mútuo
Socorro, tendo em vista o que dispõem os artigos 74,
alínea "a"
e 52, item I dos Estatutos Sociais, convoca o Egrécio
Conselho
Deliberativo a reunir-se em sessão ordinária no
dia 10 do corrente (domingo), em primeira convocação às 15 heras,
e às 15 30
horas em segunda convocação, a fim de deliberar
sobre a seguinte
Ordem do Dia:
a) — Apreciação do Relatório da Diretoria e
parecer do Consellio Fiscal, referente às contas do exercício de 1973;
b) - Empossar o Presidente c o Vice-Presidcnlc cia
Sociedade
c o novo Conselho Deliberativo, cleilos cm
ianciro do ano cm
curso;
c) - Eleição c poíso do Presidente o Vicc-Prcsidenlc do
Consellio Deliberativo c do Conselho Hscal;
d) — Homologação dos nomes indicados pelo Presidente da
Sociedade para constiluírem a nova Diretoria;
o) — Assunlos Gerais.
Rio de Janeiro, l.° de março de 1974.
(a.) DR. ORFEO DOMENICO MUSACCHIO
Presidente da S.I.B.M.S.
Diretor do Hospital Italiano

EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Armmdo Falcão Filho • CRM 8227
Nelson Van Ervcn • CRM 9554
OrOBtes Alexandrino da Cru; ¦ CRM 968

no homem e na mulher

Entomólogo acha que só um
plano nacional pode evitar
a propagação da cigarrinha

Sociedade Italiana de
Beneficência e Mútuo Socorro

RIO BRANCO

Frrviiu-se aos Senhores Acionistas, titulares de ações ao
portador, que, de
acordo com o artigo 23." dos Estatutos Sociais,
para tomarem parte na Assemhlé.:,, devem,, exibir ao Sr, Presidente, no ato cia assinatura no Livro
de I resenea, as ações que possuírem ou o.s respectivos certificados bancários.
Oulrossim, acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Sociedade, no endereço supta, os papéis c documentos a
que se refere o artigo 99, <lo Decreto-lei 2627, de 26 de setembro de 1940.
São Paulo) 28 th- fevereiro de 1974
X. S. HusK
Presidente
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São convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, às II),00 horas, do próximo dia 1 1 de março, na sede da
Sociedade, à Rua Dr. Almeida Lima, 1130, 6." andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a)

Proposta da Diretoria, já com parecer favorável do Conselho Eiscal, para aumento do capital social, de Cr$ 182.850.000,00 (cento c
oitenta e dois milhões, oitoce.ntos e cinqüenta mil cruzeiros), para Cr$ 210.277.000,00 (duzentos c dez milhões, duzentos e setenta
c sete mil e quinhentos cruzeiros), pela distribuição de ações bonificadas, resultantes de incorporação de reservas, coma conseqüente alteração do artigo 6." dos Estatutos Sociais, e para alteração da redação
do artigo 2,", da letra "c" do artigo õ e do artigo 2.3." dos mesmos
Estatutos;

b)

Outros assuntos de interesse

Sociedade

Prêvme-se aos Senhores Acionistas, titulares de ações ao portador; que, de
acordo com o artigo 25.° dos Estatulos Sociais, para tomarem parte na Assembléia, deverão exibir ao Sr. Presidente, no ato da assinatura no Livro
de Presença, as ações que possuírem ou os respectivos certificados bancários.
São Paulo, 28 de fevereiro de 1974

;'

K.

S. Bush
Presidente

16 - ECONOMIA

JORNAL DO BRASIL

Informe econômico

Indústria
italiana
faz mostra

Quando cresce a
taxa cie riscos

São Paulo (Sucursal) —
Destinada a mostrai-, essencialmente, a produção da
pequena e média indústria,
será realizada de 16 a 26 de
março próximos, no Salão
de Exposições do Parque
Anhembi, nesta Capital, a
Segunda Feira Industrial
Italiana, numa área de 11
mil metros quadrados, que
reunirá cerca de 180 empresas.
Organizada pelo Instituto
Nacional de Comércio Exterior da Itália, a Feira Industrial se destinará a téc.nicos e empresários, mas tevê. também uma parte destinada ao público, numa
área de dois mil metros
quadrados, onde serão mostrados os mais recentes mod elos de carros esportivos
da indústria italiana, da
Fiat, da Ferrari.e da Alfa-Romeu.

As grandes empresas seguradoras e
o IRB publicaram nos últimos dias resultados que revelam uma safra abundante
e, pelo menos, um sintoma: o brasileiro
cada vez mais se cobre contra riscos.
Porque a frota de veículos aumenta
além de todas as expectativas ou porque
a produção industrial cresce a taxas superiores às do Produto Interno Bruto e,
com isso, arrasta atrás de si toda uma
série de novas exigências de cobertura,
o fato é que o volume de prêmios arrecadados pelas empresas — que eqüivale
ao conceito comum de vencia de sua mercadoria, o seguro — cresceu de 250 milhões de dólares em 1969 para SOO milhões durante o ano passado, segundo o
IRB.
Amanhã, o grupo presidido pelo Sr.
Almeida Braga — Atlantica-Boavista —
estará divulgando os seus resultados.
Fontes da empresa disseram ter faturado em prêmios Cr$ 4SS milhões (Cr$ 379
milhões em 1972, com um crescimento,
portanto, de 29%), e as receitas operadonais totais do grupo passaram de Cr$
491 milhões no exercício anterior para
Cr$ 740 milhões no balanço de 73 (mais
50%).
0 lucro que a Atlantica-Boavista colocará à disposição é de Cr$ 30 milhões,
já deduzido o Imposto de Renda. O capitai da empresa cresceu de Cr$ 174 milhões em 1972 para Cr$ 273 milhões no
ano passado.

BALANÇO NEGATIVO
A Segunda Feira Industrial — a primeira foi realizada no antigo parque de
exposições d o Ibirapuera,
em 1963 — buscará dinamizar o intercâmbio comercial
Brasil-Itália e tentar um
equilíbrio no balanço comercial, até agora favorável
apenas ao Brasil, em cujo
favor apresenta hoje' um
superávit de cerca de 500
milhões de dólares (cerca
de CrS 3 bilhões 200 milhões t, de saldos acumulados.
Esse déficit do balanço
comercial italiano não chega a ser uma grande preocupação para o Governo daquele pais, segund > revelou
ontem o Embaixador d a
Itália no Brasil, Sr. Enrico
Cario Giglioli, em entrevista coletiva. A preocupação
é que no futuro esse comercio acabe perdendo o interesse, pelas desvantagens
que oferece, nas condições
em que se processa.

O utra imagem
No passado as companhias de seguro desenvolveram mecanismos de capitalização e poupança no pais que funcionaram como uma'espécie de infantaria do mercado de capitais. O seguro, como em outras partes do mundo, era visto
não apenas como um aceno aos agentes
funerários mas fundamentalmente como
instrumento de formação de pecúlio. A
inflação liquidou as antigas fórmulas de
capitalização e as companhias praticamente se retiraram do setor.
A redescoberta dos Fundos de Pensão
e a recuperação das seguradoras como
grandes investidoras institucionais podera dar a este setor uma roupa inteiramente nova. Não será surpresa ver os
departamentos de marketing das seguradoras tentando conciliar o antigo estilo
fraque e cartola com o moderno e colorido. Símbolos disso poderiam ser, por
exemplo, a arte cinética do gabinete do
Sr. Leonídio Ribeiro ou as motocicletas
dos Srs. Almeida Braga e Roquete Pinto.

Para que assim seja
O relatório sintético do IRB, assinado pelo presidente José Lopes de Oliveira,
chama a atenção para as fusões e incorporações ocorridas nos últimos anos entre as seguradoras, e responsáveis pela
redução à metade no número dessas companhias.
Isso ocorreu, entretanto, com o paraleio aumento do capital consolidado das
empresas do setor que cresceu de Cr$ 156
milhões em 1969 para mais de CrS 1 biIhão no ano passado.
José Lopes, que veio da Sunamam
— onde implantou com o Almirante José
Celso Macedo Soares o primeiro plano de
grande envergadura para a construção
naval brasileira — recebeu do Ministro
Pratini de Moraes a colaboração necessária para que o IRB adotasse medidas
que as seguradoras consideraram úteis,
como a integração no país, com autonomia tarifária, de "todos os seguros e resseguros antes colocados diretamente no
exterior, sem qualquer benefício técnico
ou financeiro para o mercado".

ESPANHA
Ma-lri ÍAP-JB) — Cerca
de d'/,i do material que será apresentado na Feira Industrial Espanhola, em São
Paulo, de 14 a 23 de maio,
já estão vendidos, segundo
informou o Subsecretário
de Comércio, Álvaro Rengifo.
Nessa mostra, sobre uma
superfície de 35 mil metros
quadrados, ertarão expostas
mais de 4 mil toneladas de
, produtos espanhóis e se espera que a visitarão cerca
de 30 mil pessoas, r.ão apenas do Brasil como também
de outros paises da América
Latina.
Rengifo declarou que como expectativa de negócio
se prevê que, a curto prazo,
se poderá duplicar o atual
volume de exportação espanhola ao Brasil (90 milhões
de dólares em 1973), e com
isso iniciar um reequilibrio
no balanço comercial entre
os dois paises.

Pesca neva
atividade
predatória
São Paulo ("ucursal) —
O presidente da Associação
Profissional dos Armadores
de Pesca do Estado de São
Paulo, Sr. Huston Aloisio da
Costa, afirmou ontem desconhecer que barcos de.
Santos e São Paulo estejam
pescando em zona nroibida
da costa gaúcha, capturando bagres e corvinas com
r.enos de um ano de idade.
"Se c
professor Jeter Bertoletti denunciar e conseguir provar este fato à Superintendência d e Desenvclvimento da Pesca (Sudcpe)", afirma Aloisio da Costa, "estará prestando um
grande serviço aos empresários da pesca, pois r.ão há
da nossa parte qualquer interesse na prática de pesca
predatória."

E falem os balanços
O grupo Itaú revelou um aumento de
prêmios arrecadados pela seguradora sob
seu controle de CrS 195 milhões em 1972
para Cr$ 2SS milhões durante o ano passado, com uma expansão portanto de
40%. Por sinistros, a empresa pagou CrS
121 milhões no último exercício. As reservas técnicas cresceram de Cr$ 56 para
CrS 77 milhões. A direção da empresa
obedece ao mesmo esquema aplicável ao
grupo: Eudoro Villela é o diretor presidente e Olavo Setúbal o diretor superintendente.
A Minas-Brasil faturo uem prêmios
Cr$ 149 milhões, representando 50% de
expansão sobre 1972. A Paulista de Seguros também faturou CrS 105 milhões,
igualmente crescendo 50%.

Pelo mercado
Todo o quadro dirigente da SergenEngenharia está reunido desde ontem em
Ibicuí, para equacionar sua política administrativa. Em 1973 a empresa movimentou em seus quadros 46 engenheiros,
2S6 administrativos e 17 800 operários.
Faturou em contratos CrS 167 milhões.
Novos rumores sobre descobertas auspiciosas de petróleo. Desta vez, no Norte
do país.
O Sindicato Rural de Comélio Procopio cumprimentando o presidente do
IBC, Carlos Alberto Andrade Pinto, e o
diretor de comercialização do órgão, Carlos Viacava, pela concretização da multinacional do café.

'

DESCONHECIMENTO
Huston Aloióio -ia Costa
diz, entretanto, que o diretor do Museu de Ciências
da PUC do Rio Grande do
Sul demonnra, em sua.s denúneias, desconhecer totalmente o setor pesqueiro ao
•afirmar
que os pescadores
de São Paulo estão usando
redes de malha miúda pára
apanhar pesca dinhas, ocasionando, com isso, o apresamento, também, de bagres e corvinas jovens, que
depois seriam restituidas
mortas ao mar.
O pescador precisaria ser
muito inexperiente para
usar malha fina em : 'a rede, porque assim só pegaria
peixes pequeno.-, de menor
valor econômico. Além disso, existe uma regulamentação na Sudepe sobre o tamanho da malha da rede,
diz Huston.
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O Terminal de Areia Branca deverá provocar uma redução de 30% no preço do sal

Criadores do R. G. do Sul
pedem ao novo Governo
fim do confisco da carne
Porto Alegre (Sucursal) — O presidente da Federação das Cooperativas de Carne (Fecocarne), Sr.
Tertuliano Boffil, informou ontem que a entidade
entregou ao General Golbery do Couto e Silva um
memorial expondo a situação das cooperativas e
pedindo a extinção do chamado confisco cambial
sobre as exportações de carnes semi-industrializadas.
O documento, de 14 laudas, afirma que a cota
de exportação do Estado pode ser elevada, neste
ano, de 50 mil para 85 mil toneladas sem prejudicar o mercado interno "e com grande margem de
segurança no que diz respeito ao abastecimento
nacional". Nas sugestões que faz para aumento da
produtividade do rebanho, a Fecocarne analisa a
qualidade e preços dos insumos e produtos veterinados.
APREENSÕES
— No documento entregue ao General Golbery,
apresentamos as preocupaapreensões
o
ções.
sugestões da Fecocarne em
relação á carne c à pecuária — explicou o Sr. Tertuliamo Boffil. Historiamos a
posição das cooperativas de
carne desde a sua fundaçâo, a forma de criarão
do mercado ele mão-de-obra
no Rio Grande do Sul e a
participação das cceperativas no abate, processo que
foi apressado no último
triênio.
Segundo o presidente da
Fecocarne, o documento faz
uma análise da participação dais cooperativas no
mercado interno e externo,
c a contribuição daquelas
entidades a o desenvolvimento do Estado. São enumerados os fatores de incentivo à produção e produtividade da pecuária, analisaudo qualidade e preços
des insinues. O Sv. Tertúliano Boffil não quis dar pormenores do documento, ale"ele é destinado
ganrio que
ao Governo Geisel."
PRODUTIVIDADE
—- A partir da próxima
semana, o Secretário d a

Agricultura, Sr. Edgar Irio
Sinvi, buscará despertar o
apoio dos pecuaristas e industriais da carne para -m
projeto que visa compatibilizar a oferta de carne com
a crescente demanda do
mercado interno, através
da redução da idade dos bovi-nos de 4 para 3 a 2 anos.
Sob o titulo de "proposição estratégia para a solução a prazo curto da problcr.iática da carne n o
país", o projeto foi preparado para o presidente el-eito,
General Ernesto Geisel, quo
o recebeu em sua recente
visita ao Sul e, na última
sexta-feira, foi debatido, em
Belo Horizonte, em reunião
do futuro Ministro da Agricultura, Si-. Alysson Paulinelli com o Sr. Edgar Irio
Simm.
Conforme o seu desempenho neste Estado, o projeto
poderá ser estendido ás demais áreas de produção pecuária. Ele, afora pretender,
a curto prazo, em cerca de
2 anos, incrementar a atual
taxa de desfrute do rebanho, que é de 10 0/0, terá
como conseqüência a integração das atividades pastoris com as agrícolas, pela
necessidade de produção de
alimentos complementares
para a preparação de novilhos para abate na idade de
2 a 3 anos.

Indústria da soja
se cpieixa do preço
Porto Alegre (Sucursal) preço aos níveis internado— Os industriais da soja do nais de exportação, vindo
Rio Grande do Sul anuncia- permitir
aos
industriais
ram ontem que não terão competirem na compra de
condições de produzir óleo soja cem os exportadores,
de soja no inicio da pró- garantindo, desta forma, o
xima safra, porque não abastecimento interno".
poderão competit com o
jnercado internacional nas ESCASSEZ
Recife (Sucursal) —
ofertas de compra da mateApesar do recente reajuste
ria-prima.
A conclusão é. resultado do preço da lata, o óleo
do encontro cie empresários, comestível voltou a aprerealizado na sede do Sindi- sentar escassez no mercado
cato da Indústria de óleos desta capital, onde o conVegetais do Rio Grande do sumidor não encontra atualmente opções de marca.
Sul. Os industriais pediram
que o Governo atualize o Os estoques dos tif principais supermercado.* locais
preço do óleo de soja, a fim —
Bompreço, Comprebem e
de Cfue eles possam pagar
Casas Cias — sofreram uma
pela matéria-prima os valores oferecidos pelo mercado redução de cerca de 40%
nos últimos dois meses, mas
externo. O preço do óleo foi a situação
ainda não é de
reajustado em 15% em colapso.
fevereiro, taxa considerada
O diretor presidente da
insuficiente pelos fabricanAlimonda Irmãos S. A. —
tes, já que desde 1971 o vá- uma das maiores empresas
lor não era alterado.
nordestinas do setor — Sr.
PREOCUPAÇÃO
José Paulo Alimonda, afirSegundo nota divulgada ma que o mercado atacadispelo Sindicato, depois da ta do Recife sofreu considereunião cs industriais mos- rável redução no fornecitraram-se "profundamente mento de óleo combustível,
preocupados com a atual em virtude da crise d e
situação relativa à dispari- matéria-prima.
Segundo ele, a falta de
dade de preço do óleo de
aliada
soja no mercado Internado- folha-de-ílandres,
nal e o baixo preço estabele- aos altos custos e dificuldades de transporte, não
cido pelas autoridades federais que não permitem à in- permite uma produção esdústrla operar neste inicio tável de óleo comestível
nem tampouco a formação
de safra".
de estoques. "Estamos atenA nota continua dizendo riendo
ao mercado com
que os empresários aguar- dificuldades e fornecendo
dam que as autoridades repraticamente só aos superestudem a situação, "a fim rr.ercados
e varejistas",
de que seja atualizado o acentua.

Mais abastecimento na página 17

Terminal de Areia Branca
assegura desen volvimento
para a região nordestina
— O Ministro dos
Natal (Correspondente)
Transportes, Mário Andreazza,
declarou
ontem,
no Rio Grande do Norte, que o Terminal de Areia
Branca assegurará o desenvolvimento econômico
da região, principalmente pela instalação ou ampliação de indústrias que poderão colher nà. área,
matérias-primas indispensáveis e existentes em
imensas quantidades nas jazidas locais.
O terminal de Areia Branca é um porto-ilha,
construído a 15,5 milhas da costa do Rio Grande
rio Norte, considerado o único no mundo pelas suas
características. Levou três anos para ser construído e custou cerca de CrS 250 milhões. Esse terminal deverá proporcionar um sensível barateamento no preço do sal e uma maior racionalização nos
métodos de embarque do produto.
O PORTO ILHA
A instalação do porto-ilha deverá facilitar o
transporte, de forma substancial, do sal produzido
cm Macau e Areia Branca, além de Aracati,
no
Ceará. O produto, que antes era transportado para
navios, fundeados ao largo, em toscas alvarengas,
agora será conduzido ao terminal em grandes barcaças — utilizadas ontem para demonstração —
no momento estão sendo esperadas mais cinco. A
distancia entre o porto-ilha e Macau é exatamente o dobro da de Areia Branca, isto é. 30 milhas,
mas as tarifas cobradas, ainda cm estudo, serão as
mesmas.
No local da ilha, mar aberto, as ondas atingem até três metros de altura e os ventos chegam
a 20 nós. A construção, que utilizou know-how
norte-americano, é circundada por uma cortina de
estacas-pranchas, em número de 5 mil, cada uma
delas pesando uma tonelada.
A obra consumiu,
ainda, 225 mil toneladas de areia.

Benefícios

indiretos

Segundo manifestou Andreazza, os trabalhos de
planejamento na área do Nordeste, visam também
os benefícios indiretos, com "ênfase para os aspectos
sociais, de atendimento à população que se encontra
estabelecida e precisa receber dos governos uma
atenção efetiva, a fim de melhorar suas condições
de vida e de trabalho. Em obediência a essas idéias
e em associação com os planos integrados de desenvolvimento regional é que se vem executar, com
grande prioridade, a Rede Viária Básica do Nordeste." Continuou afirmando que configurado por
este modo o Nordeste, como uma unidade bem definida, "já não se podem considerar isoladamente
as obras realizadas em seu contexto, mas, ao conerário, é preciso situá-los como componentes de um
conjunto, o qual por sua vez, não deve nunca ser
envolvido, em sua análise, por fronteiras meramente municipais, estaduais ou até mesmo regionais."

Rodovias
Segundo Andreazza, ao iniciar-se o Governo do
Presidente Mediei, o Nordeste possuía pouco mais
de 3 000 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje
conta com mais de 9 500 quilômetros, "o que significa um crescimento, nesse período, que alcança
6 400 quilômetros, vale dizer, um incremento de
203% e investimentos da ordem de CrS 3 bilhões
de cruzeiros. Isso, comparado com o que se fez nas
áreas mais desenvolvidas do pais — Sudeste e Sul
ríodo, foram respectivamente de 6 800 quilômetros
e 5 500 quilômetros, correspondendo a incrementos
de 91% e 160%, dá bem uma idéia da prioridade
atribuída ao Nordeste sobre as demais regiões do
pais." Afirmou, ainda, que esse mesmo apoio, se
se observa no setor ferroviário c de navegação.
O Terminal salineiro de Areia Branca oferece a
possibilidade de que se exporte outros produtos de
graneis. Já houve interesse de um grupo produtor
de cimento e clinquer, com fábrica em Mossoró, que
pretende entrar no mercado exportador, inicialmente com 120 mil toneladas anuais de cimento c de
clinquer.
Com o funcionamento do terminal, dentro de
dois meses, o sal deverá sofrer um barateamento de
cerca de 30% no seu preço atual. Os reflexos serão
sentidos de forma positiva, principalmente nas indústrias químicas do país, os maiores consumidores
do produto.

Telefone para 222-2316
e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL
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Imposto ae
Renda será
reformulado
A reformulação do atual
sistema de pagamento cio
Imposto de Renda, de modo
a corrigir algumas dlstorções, deverá ser um dos primetros temas a ser examinado pelo próximo Governo.
A Secretaria da Receita
Federal encaminhará a
sugestão do Sistema d e
Pagamento em Bases Correntes, cujo projeto foi concluido recentemente.
Técnicos da SRF admitem
as criticas do atual sistpma,1
principalmente quanto aos
grupos sujeitos a pagamen-1
to antecipado do IR na fon-'
te. Entretanto, foi frisado
que aqueles que descontam'
direto no salário têm pouco
peso. tanto no número geral
de contribuintes, como na'
soma global da arrecadação.
IDEAL
Considera-se que somente
um sistema em que fosse'
estabelecida uma equidade'
de condições generalizada
poderia evitar reclamações.
O pagamento em bases correntes estabelece o recolhimento do Imposto de Renda à medida em que o contribuinte vai recebendo seus
rendimentos, mensalmente.
O estudo inicial sobre o
novo sistema foi concluído
em fevereiro de 1973, mas
somente agora os técnicos
da SRF chegaram a conclusõ-es mais precisas sobre a
viabilidade do sistema, a
partir do exame de experiéncias realizadas e simuladas.
Os técnicos garantem que
o pagamento em bases correntes é a única forma de
se estabelecer um relacionamento mais espontâneo'
entre o contribuinte e o fis- ^
co, além de ser um sistema
de execução mais simples e
econômica A implantação
do novo sistema no próximo
ano está sendo vista como
"uma forte
possibilidade,"
FUNCIONAMENTO
De acordo com a proposta ¦
recomendada
10
projeto
apresenta hipóteses alternativasi. o pagamento mensal
seria feito com base em
uma espécie de carnet que
a SRF forneceria, tomando
como cálculo mínimo o imposto pago no exercício anterior. acrescido da taxa de
correção monetária prevista
para o ano- a transcorrer.
Caso o contribuinte venha a perceber rendimen- '
tos menores ou maiores que
o calculado, a diferença seria verificada em uma declaração de final de ano,
sendo paga ou devolvida,'
dependendo do caso. O sistema prevê ainda procedi-'
mentos para diversas eventualidades, como desemprego repentino, aumento imprevisível dos rendimentos,
etc.

São Paulo
facilita ICM
São Paulo (Sucursal) —
Dez postos de recepção foram instalados pela Sccretaria da Fazenda em vários
locais da cidade para facilitar ao contribuinte do ICM
da capital a entrega das declawiões de dados informativos necessários á apuração dos índices de participação dos municípios no .
produto da arrecadação •
daquele tributo.
O documento permitirá à '
Secretaria da Fazenda proceder aos cálculos para'
apurar qual será a partici- '
pação de cada município
paulista no produto da ar- ''
recadação do ICM no exercicio de 1975. tendo em vista
que, de acordo com a legislação do tributo, 20% do :
ICM arrecadado pelo Es- '
tado constituem r e c ei t a s '
municipais.

BNH financia
saneamento
no Maranhão
O Estado do Maranhão
receberá financiamentos da
ordem de CrS 48 968 005,00
(607 393 UPCi, do Banco
Nacional da Habitação
(BNH). para obras de saneamento e abastecimento
de água à cidade de São
Luiz e outros municípios. O
'
agente financeiro será o
Banco do Estado do Maranhão S/A e o financia-''
mento deverá gerar investimentos da ordem de CrS 100
milhões.
O financiamento foi aprovado na última reunião da
diretoria do Banco e os contratos serão firmados em
São Luiz, na quarta-feira,
com CrS 45 846 336.00 desti- _
nados á implantação do sis- \
tema de esgotos sanitários
da cidade de São Luiz c
CrS 3 121 687.00 para a implantação dos sistemas de
abastecimento de água em
nove cidades maranhenses,
inclusive Sao Luiz.
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Ouro sobe de
novo e dólar
mantém alta

SERMCO FINANCEIRO
TAXAS DE NEGOCIAÇÃO
%»NOM! RCADO DE LTN fPrazo

de 90 dias)'FEVEREIRO

14,75
COMPRA

Mi

m

14,25
14,00'

ii WMmtH/M<súa

M.

3S .„...,-. - T

13,75:
¦I -¦.<¦ ¦ i--

13,50.

11

18

22

25JAN

Aplicações de recursos
Estas xão a* Dnnrtoais alternativaa oara aplicaalém das negociações
çòei de recursos em títulos,
à vista nas Bolsas de Valores e da emissão de novos Dôuéis:

? Mercado de LTN
O marcado aberto de Letras do Tesouro Nacional apresentou-se comprador, ontecn, durante todo
o expediente, com as taxas situando-se em torno
d» 14,45% a 14,50% de desconto ao ano na «bertura (para fixarem-se no fechamento em 14,32% ao
Ano para os papéis de vencimento no mòs de maio.
O* papéis da faixa dc 182 dias foram colados no
final a 14,25% «o ano.
Segundo os operadores, notou-se algum inseresia por papéis de longo prazo, especialmente os de
vencimento em 24 de janeiro e 14 de fevereiro de
1975, negociados respectivamente a 10,65 e 13,53%
dc desconto tso ano. Ao que parece, os papéis teriam utilizados nai aplicação de recursos provenien*
tes de empréstimos externos por parta de um grande
banco.
Os papéis de abril e maio foram os mais ne*
gociados no mercado tendo havido grande volume
de operações de cheques BB com Iastreamonto de
LTN. Várias instituições aproveitaram a entrada de
recursos externos para * compra de Letras do Tesouro nos dois últimos leilões. As letras foram basíante utilizada ontem para a cobertura das pardas
na compensação e o saldo do endividamento dos
bancos comerciais no redesconto.
A nuior dificuldade para cs bancos reduzirem
teu endividamento tem «ido o baixo volume de
suõs carteiras de títulos, o que impede a próprh
ação do Banco Central. As principais instituições do
mercado têm conseguido, porém, manter suas carteiras em niveis razoáveis. Atem de servirem como
reserva de segunda linha e garantia p3ra os bancos, há o compromisso, por parte dos dealars, junte
ao Banco Cer.-lral.
As aplicações dos clientes forem pouco expressivas, com
destaque
o scíor financeiro
em
para
operações cujos prazos oscilaram entre seis e 30 dias.
Para sjgunda-feira, os técnicos prevêem
uni mercado cauteloso em virtude do recolhimento da segunda parcela do INPS c de 25% do FGTS. O volume de negócios com LTN semou Cr$ 2 337,7 mi- .
IrtÕís, secundo ózdoz da ANDIMA. A ãeyulf as taxas
médias
anuais de
desconto dos
venci,
principais
mentos:
Vencimento

Compra

Vlndi

06/03
13,40
13/03
14,09
20/03
14,17
22/03
14,22
27/03
14,24
03/04
14,28
10/04
14,29
12/04
14,29
14,33
17/04
24/04
14,33
01/05
14,33
08/05
14,34
15/C5
14,34
17/05
14,34
22/05
14,34
29/05
14,33

9,38
12;00
13,55
13,70
13,92
14,02
1-4,05
14,12
14,10
11,13
14,13
14,11
14,13
14,11
14,13
14,12

D Títulos de crédito
As. taxas da rentabilidade dos principais tituIo* de crédito voltaram a apresentar redução ontem especialmente as Letras do Tesouro Nacional.
Os operadores atribuíram a baixa à entrada dc recursos externos no sistema financeiro durante a semana. Muitos clientes também aplicaram suas disponibilidadcs, forçando a queda das taxas.
Houve muita
procura
em
por financiamentos
ORTN, mas não se registrou grande movimonlo de
compra de papel
composição
do
compulsório
pc.ra
dos bancos no próximo dia oito. As ORTMG também registraram bom comportamento, com inicio e
reapücação
procura de
já em títulos de dois anos.
As Leíras Municipais de São Paulo também encontram-se procuradas,
interesse em relação
huvendo
ao próximo leilão.
Os títulos de renda fixa, em que pese a linegócios
verificada
geira recuperação dos
ontem,
ainda enccnlram-se bastante oferecidos. O interesse
inas aplicações dos investidores concentra-se nos
papéis de curto prazo, sem que haja disponibilidade
no mercado. Os papéis longos apre:entam-se basfsrvte oferecidos, com os investidores retraídos em
face do comportemento futuro das taxas de juros do
mercado financeiro:
Esías_ são as taxas médias mensais de rentabilidade registradas, ontem, para os títulos negociados no
mercado aberto:
Praio LTN ORTN l. Cam(dias)
bio

cot

ORTMG letras
imeb.

3 » 10 1,17 1,50 1,65 1,50 1,60
10 a 20 1,19 1,51 1,70 1,51 1,63
20 a 30 1,21 1,52 1,75 1,52 1,65
60
1,23
1,53
1,80
1,53
1,68
90
1,24
1,54
1,85
1,54
1,72
120
1,26
1,55
1,90
1,56
1,76
150
1,27
1,56
1,95
1,57
1,78
180
1,23
1,57
2,00
1,58
1,81
270
1,30
1,58
2,05
1,59
1,85
360
1,31
1,50
2,10"
1,60 1,88

Preço do dinheiro
Abaixo o. custo do
mercado financeiro:

no

Mercado

a

Títulos

Dias

Mix.

BB p/p c/b. 30 10,15
BB p/p c/b. 90 10,70
BB p/p c/b. 120 10,59
B. Mineira o/p 60 4.08
B. Mineira o/p 120 4,11
B. Mineira o/p 180 4,29
D. Santos ant. o/p 60 3,47
D. Santos ant. o/o 90 3,43
D. Santos ant. o/p 180 3,65
D. Stos. nova o/p 90 3,32
M&nnesmann
o/p 63 2,30
Petrobrás p/p 180 4,32
Sid. Riogd. p/p 60 3,14
Sorxlotéc. p/p 150 1,50
W. Martins o/p 180 3,09
V. fi. Doce p/p 30 4,87
A
Cr}

as taxas médias brutal mensais
para
financiamento de operações a termo
100 mil para o Rio e São Paulo:

Rio

dias
dias
dias
dias
dia:
dias

^

Total

10,15 20000
10,70 19 000
10,59 15 000
4,04 20 000
4,lil 23 000
4,29 10 000
3,47 10 000
3,48 20 OCO
3,65 30 000
3,26 53 030
2,30 30COO
4,32 20 000
3,14 25000
1,50 25O0O
3,09 1O0CCO
4,87 15C00

de

¦raio
30
60
90
120
150
180

Míd.

10,15
10,70
10,59
3,99
4,11
4.29
3,47
3,43
3,65
3,19
2.30
4,32
3,14
1,50
3,03
4,87

seguir

:ontratos
ia

Min.

Sío

2,50
2,25
2.15
2,12
2,10
2,08

Mercado

de

Paulo
2,70
2,25
2,23
2,17
2,14
2,11

Titulo

Três

Síe Paula (Sucursal) — Eis as colações
d- ontem fornecidas pela Adevel:
Empresa
Compra
América Fabril
0,21
Socic Comercial PP c/d
0,34
Socic Comercial PP ex/d
0,29
Socic
Comercial OP
0,30
Dorninium PP
0,59
Dcminium OP
0,60
Dominium
p/b
0,14

V.nda
0.21
0,35
0,30
0,65
0,64
0,17

Quatro

dia*

O Reservas bancárias
vés

O

mercado

de

de

cheques

do

um

dia

trocas

de

Banco

reservas

federais,

Brasil

do

das

atra-

expediente
a

as

1,00%,
ao

0,9%

taxas

foram

üxando-se

declinando
volta

por

para 1,05%
10 horas em

das

mês.

No

periodo da tarde notou-se maior folga de
reservas,
com
as taxas
descendo
0,7%
de
para
rentabilidade
sem
ao mês,
que houvesse comprador:$.
Para segunda-feira houve consultas a termo
entre 1,10 e 1,50%. O sistema bancário foi pressioiiüdo
tes

pela
efetuados

com

choques

compensação
na
BB

de

d!versos

O

volume

véspera,
somou

Cr$

589,2

recolhimend?

negócio*

milhões,

um

dos

mais

elevados
dos
tempos,
últimos
esttmando-sr
muit£s
instituições
tenham
reduzido seus dêqua
bilos no redesconto.
A seguir n taxa média mensal de rci;::.bilid<idfe
para operações com cheques do Banco do Brasil*:
Praio
Taxa
Um dia
1,00

Financiamento
externo
a Eurodóíar
A tõxa interbancária de cambio de Londres, no
mercado do curodólar, fechou, ontem, para o periodo
de seis meses cm 8 9/16%. Em dólares, francos suicos

e marcos

foi

o icguinte

o seu comportamento:

Dólares:

°i

7 dias
mês
meses
meses
6 meses
1 ano
Francos

1/2
8
5/8
15/16 9
1/16
9/16
8 11/16
9/16 8 11/16
9/16 8 11/16
1/2-85/8
suíços:

/o

mês
meses
meses
6 meses

10 1/8
10
3/4
1/2
*/i

Marcos:
mês
meses
mes^s
6 meses
1 ano

%
10 3/8
10 1/4
10
3/4
9/U
%

- 10 3/4
1/2
- 11
3/4
-. 10 5/3
3/8
- 10 3/3
1/8
5/3-9 7/8

10
10
10
10

Paris e Londres ( A PAFP-UPI-JB) — O ouro registrou. ontem, vigorosa reeup°ração nas praças internacion?is após as fortes
baixas dos últimos dias e da
ouinta-feira cm particular.
O preço do metal subiu em
todos os mercados europeus o em Londres fechou
a 1Ü6.Õ0 dólares a onça. Em
Zurique ganhou 9,50 dólares, fechando a 170,50, em
Frankfurt a 174 e em Paris
a 177.55. O dólar fechou
também cm alta com relação aos níveis de quintafeira.
Em Londres, desde o início do pregão, a onça de
metal fino ganhou 9,40 dólares com relação a véspera
situando-se a 172,40. Quinta-feira seu preço fora 163.
Contudo, o súbito aparecimento no mercado londrino, na última hora da tarde
de um importante vendedor, cuja identidade não foi
revelada, determinou u m
retrocesso parcial do ouro
para 167,50 dólares por onça.

MODELO

BRASILEIRO

Dói aras/Francos
3.1490 -

o JB) ¦mercado

2.6790

Após uma firme abertura,
o dólar vacilou ontem nos
mercados europeus, mas fechou acima dos niveis registrados na quinta-feira.
Em Frankfurt o dólar fechou a 2,6830 Marcos, acima
da cotação de 2,6680 de antoontem. Em A ms te r d f
também teve alta, fechando
a 2.799 florins em comparação com os 2,794 de quinta-feira. O mesmo aconteecu em Zurique, fechando
a 3,1450 francos suiços, sendo que na véspera f o i
3,1275.

-

Taxas

indicativas

Rio
Cotações dos
principais
produtos
agrícolas
no
mercado
atacadista
da
Guanabara,
segundo ciados fornecidos
pelo SIMA (Serviço de Informações de
Mercado
Agrícola):

flutuando

ARROZ

Mutuando

(Sc.

*01cg)

Amarelão Extra Goiis 13400
Amarelão Especial
Sanla
Catarina 120,00
Aqulha Especial do Sal 115,00
10.( Especial do Sul 110,00
Bluc-Rose Especial 108,00

2.2830
operações

para

de

iwap:

suíços:

mes
meses
meses
6 meses
1 ano

31.751
31.705
31.690
31.635
31.630

1,14
1.43
1.14
0.92
0.48

Dólares/Marcos:
mês
meses
meses
ó meses
1 ano

37.257
37.167
37.133
37.023
36.893

1.56
2.24
1.86
1.53
1.12

Certificados
de
depósitos
cotados pela
As«ociaçao Internacional dos Operadores de Mercadoanos
8
1/2-8
3/4
anos
fi
1/2
3/4
anos
3
11/16 -j
13/16
anos
â
11/16 13/16

Taxas

de

câmbio

O sistema bancário no Brasil tem fixado as taxas das demais moedas no momento gU operação.
As taxas médias tomam
por base .as cotações de
fcchsmenio ho 'mercado da Nova Iorque fornecidas
pela UPI.

França (Fin)
Holanda
Itália (Com)

(Fin)

Noruega
Portugal
Suécia
Suiça
Alemanha
índia
Japão

Ocid.

FEIJÃO

Ontem

CrS

1,0306
2,2835
2,2615
2,2210
0,024775
0,1584
0,2060
0,2060
0,3581
0,001530
0,001415
0,1760
0,0398
0,2155
0,3175
0,3732
0,1235
0,003482

6,6526
14.74CO
14,5980
14,3430
0,1599
1,0225
1.3297
1,3297
2,3115
0,0099
0,0091
1,1361
0,2569
1,3911
2,0495
2,4090
0,7972
0,0225

Quinta-ltira
1,0318
2,3055
2,2880
2,2515
0.048C0
0,1600
0,2075
0,2070
0,3535

0,00153)
0,001445
0,1763
0.0399
0,2162

0,3195
0,37.10
0,1235
0,003482

126,00
125,00
116,00
112,00
110,00

60kq)

(Sc.

FARINHA DE MANDIOCA
(Sc. SOkg)
Rne'
36,00
MILHO (Sc. 60kg)
Amarelo

Mesclado

BATATA

(Sc.

CEBOLA

38,00

40,00

60Vg)

Lisa Especial
60.00
Comum Especial 45 00
Comum Mista
38,00

IO5,0D
50,00
42,00

(p/ks)

Paulista
R. G. Sul

ALHO

A Gerência de Operações de Cambio do Banco
Cintra! (Gecam) afixou, entem. apenas a cotação da
moeda
norte-americana.
O dólar
foi
negociado a
Cr5 6 415 para compra e CrS 6 455 para venda. Nas
operações com bancos sua cotação foi de CrS . . .
424 para repasse e CrS 6 448 para cobertura.

Itália

CrS

Preto Comum 165,00
Preto Polido
170,00
Uberabinha
Nominal

Pera
Porá

Câmbio
^

O Iraque acaba de adquirir 20 mil toneladas de arroz brasileiro, como parte
dos negócios relativos á
compra dc petróleo iraquia.
no pela Petrobrás. A operação foi realizada de Governo a Governo. A miísão
iraquiana já regressou ao
seu pais.
A s informações iniciais
indicavam que a operação
seria de 30 mil tonelada.',
ao preço de 600 dó'nre
iCr$3 870.001 a tonelada. *
redução está sendo credita
da ao preço alto pedido. Oiraquianos pretendiam pagar menos, já que o preço
cio petróleo que vendem oo
Brasil não sofreu os reajustes proporcionais à alta verificada em outras negociações.
O ARROZ
O arroz negociado era de
propriedade da Carteira de
Comércio Exterior íCacexi
do Banco do Brasil. A sua
origem é o Estado do Rio
Grande do Sul, e fazia parte dos estoques em mãos do
Instituto Riograndcnse do
Arroz URGA). Este tinha
1,7 milhão de sacas, já tendo vendido cerca de 600 mil.
A liberação do produto
para o Iraque só deverá ser
feita depois de abril, já que
em março é que entrará no
mercado o produto da safra
nova.
Os negócios .comerciais e.
aumentar a partir do le-

Além de 10 câmaras para arni"». «agem. cacUi
uma comportando mil toneladas, o frigorífico de
Irajá dispõe dc quatro câmaras de dcscongelamcnto. cada uma com capacidade dc 30 tonMadas. Conta ainda com dois túneis de congelamento dc carne resfrlada, cada um com capacidade de congelar 20 toneladas.

Nova Iorque (AFP-JB1 —
O First National City Bank
of New York, o segundo
banco norte-ameicano em
ordem
de importância,
anunciou ontem que sua taxa de j uros privilegiada
passará na próxima segunda-feira a 8,5%, contra
8,75. atualmente.
Esta decisão foi anunciada apenas unia semana depois da baixa de 9 para
8,75% anunciada no dia 2
de fevereiro pelo City Bank
e, depoLs acompanhada pelos demais bancos dos Estados Unidos.
A taxa de juros privilegiaclos ou primeratc é aplicada pelos bancos nos empréstimos concedidos a seus
melhores clientes.

esterlina!!

2.2815

Iraque compra arroz
em troca, de petróleo

INSTALAÇÕES

JUROS

CrS
Dólares/l.

As projeções para este
ano indicam uma demanda
de 4 200 mil toneladas de
trigo, para uma produção,
de apenas, 2 600 mil toneladas na próxima saíra. Se-

O novo frigorífico cia Companhia Brasileira
de Armazenamento — Cibrazem — localizado em
Irajá. no Rio, com capacidade para 10 mil toneladas. deverá ser inaugurado amanhã pelo Presidente Mediei, que aproveitará a ocasião para visitar a Central de Abastecimento Onsa-Grande
Rio.
O frigorífico será destinado ao armazenamento dc carne, podendo também sr-r utilizado para
outros produtos, como laticínios, frutas, sorvete,
sendo que, por ter sido construído no sistema de
módulos, tem condicaçõPS d: s"r ampliado sempre
que necessário.

DÓLAR

Cotações da
europeu, on-

Dólares/Marcos:
2.6820 -

A escassez de cereais
acompanhada d a consequente falta de alimentos
no mercado internacional, a
par da crise dos combustiveis, teriam inspirado ao
futuro Governo adotar uma
política de incentivo á proclução triticola, a ponto de
se alcançar a independência do pais em relação às
importações necessárias para o consumo interno.

gundo esta projeção, o Rio
Grande do Sul concorreria
com 2120 mil t (81%) da
estimativa da colheita dc
74, enquanto o Paraná com
350 mil t 113.46% l, São PauIo com 60 mil t (2,31%),
Santa Catarina com 40 mil
t 11,54 íl i e finalmente o
Mato Grosso (Sul), com 30
mil t (1,15% i.
Diante de uma nova politica oficial para o trigo, no
bojo da qual deveria, evicientemente, ter especial
ênfase preços mínimos estimulantcs, prevê-se que, já
na safra de 75, poder-se-ia
alcançar um incremento dc
20% sobre a colheita deste
ano.

Fundação Rockefeller
vê papel do Brasil
Nova Iorque (ANS.-WBi — O presidente da
Fundação Rockefeller, J. George Harrar. disse ontem que a Argentina e o Brasil poderiam dosempenhar um importante papal na solução da grave
crise alimentar mundial, se melhorassem suas políticas agrícolas.
Ambos o.s paises figuram no grupo de nações
do Terceiro Mundo que poderia "aumentar consideravelmente sua produção anual de cereais e de legumes", levando "em poucos a-nos à duplicação do
abastecimento mundial de alimentos."
Harrar disse ainda que os únicos paises que
exportam volumes apreciáveis de cereais são atualmente os Estados Unidos. Canadá e Austrália, e
"esta
que
perigosa situação dc dependência poderia conduzir a situação de aguda penúria" em caso de quebra de saíra em algum desses três paises.

financeiros do Brasil com
os paises árabes poderão
vantamento que vai ser íeito cm abril. Uma delegação
da Liga dos Estados Árabes
deverá vir ao Rio especialmente para os encontros
que irão se realizar no I Forum de Debates sobre as
Relações Econômicas entre
ii Brasil c o Mundo Árabe.
O Ministro Plenipoteniário da Liga dos Estados
.rab s no Brasil, Sr. Manur Chalita, explicou on:em para o JORNAL DO
3RASIL que o encontro será aberto no dia 16 de abril,
as 20 horas, prolongando-sc
até o dia 19.
Adiantou que o Fórum estara aberto, do lado brasileiro, a todas as pessoas —
empresários, economistas e
dirigentes de empresas governamentais — que tenhairi elementos capazes de
orientar os interessados no
caminho de um intercâmbio
mais dinâmico do Brasil
com os paises árabes.
Alguns executivos brasileiros deverão participar
dos debates que serão realizados durante o encontro.
Alguns trabalhos estão sendo elaborados, sobre as
perspectivas comerciais de
agora, a partir das maiores
disponibilidades financeiras
dos países produtores dc
petróleo.

Mercadorias

suíços:
3.1440

PREVISÕES

Mediei vai inaugurar
frigorífico no Rio

a Mercado vuropeu
•
lausann» (Especial parj
fechamento das moedas no
tem;

Porto Alegre (Sucursal) — Em reunião cio futuro Ministro da Agricultura, Sr. Alysson Paulinelli com os Secretários do setor dos cinco Estados
produtores, o Governo Geisel anunciará, na segunda quinzena de março, uma nova política para o
trigo, buscando a auto-suíiciéncia do país.
A partir da próxima semana, os Secretários dc
Agricultura do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Mato Grosso começarão a receber os convites para a reunião, cujo local, ainda
depende de escolha.

O Sr. Rubens Albuquerque disse que o modelo
brasileiro para a solução do problema dc abastecimento aos grandes centros consumidores é hoje
admirado por todos os paises latino-americanos,
razão pela qual o Presidente do México, Sr. Luis
Echeverria, quis que os técnicos do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento expusessem ao
Ministério mexicano a experiência brasileira no
setor.
Salientou ainda o Sr. Rubens dc Albuquerque
que um completo intercâmbio de produtos hortifruti-granjeiros entre Ceasas brasileiras e as entidades latino-americanas só será possível dentro
de mais alguns anos, pois nos paises onde estão
sendo implantados sistemas semelhantes ainda não
existe em operação nenhuma central como as brasiieiras. Primeiro, disse, é necessário que eles implantem seus sistemas fisicos.
O Sr. Rubens Albuquerque disse ainda que a
Central de Abastecimento de Minas Gerais, segunda em importância no sistema, foi a principal res—
ponsável pelo crescimento de 30% da produção de
produtos horti-fru-ti-granjeiros no Estado, como
pode constatar em estatísticas recentes.

cobertura

para
compensação,

iniciou-ie
perdas na
procurado, ontem, com as taxas girando em torno
de 1,20% ao mês de rentabilidade. No decorrer do

por

França (Com)

médias

dias

LTN
0,90
1,05
ORTN
1,30
1,35
ORTMG
1,35
1,40
Utra de cambio e CDB 1,70
Eletrobrás
—
Xerox
1,40

Canada
Inglaterra
30 dias futuros
90 dias futuros ¦
Bélgica
Dinamarca

balcão

prazo

Foram ss seguintes as taxas médias de financifimenlo, a curtíssimo prôzo, dc posições nos seguinles papéis:

termo

Os negócios a termo apresentaram-se movímentados, ontem, com grande número de papéis transacionados e aumento na participação sobre o volume total dos negócios.
Os principais destaques
foram as operações com White Martins o/p a 180
dias, com 1O0 mil titulo:, Banco do Brasil p/p c/b.
a 90 dias, com 19 mil títulos, Banco do Brasil
p/p
c/b. a 30 dias, com 20 mil titulos e Dovas Novas
o/p a 90 dias, com 53 mil tHuios transacionados.
Forem os seguintes, em resumo por papeis e
prazos de vencimento, os negócios a termo realizados
no Rio:

curtíssimo

Financiamento

Dólares/F.

O

a

dinheiro

Trigo terá nova
política visando
a uto-s uficièn cia

Belo Horizonte (Sucursal) — O presidente do
Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento,
Sinac, Sr. Rubens de Castro Albuquerque, disse
ontem nesta Capital que o programa das Centrais
de Abastecimento é dc dimensão continental, pois,
em sua fase final, atingirá um estágio de completo
intercâmbio de mercadorias entre as Ccasas Brasiieiras e as entidades latino-americanas de comercialização.
Durante a solenidade de inauguração da Ceasa
dc Minas Gerais, o Sr. Rubens Albuquerque revelou
que o primeiro passo para esta integração latinoamericana na comercialização de produtos hortigranjeiros já foi dado no atual Governo, pois o
pais está exportando seu know-how para o Mexico, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador e Paraguai.

22-1577
Belo Horizonte
Brasília • 24-8609
Investimento S.A. ¦:-:V-::-:::\. Porto Alegre • 24-1140

de

14/Spl

Programa de Centrais
cie Abastecimento tem
d im en são continental
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0,75
1,15

0,80
1,20

101o)

(Cx.

Argentino Branco AO,00
Aroentíno Roxo 7.5,00
Espanhol Roxo
63,00

80.00
65,00

BANHA

Cx. 30 ko
BOVINOS

153,00

155,00

(p/kg)

Com
Sem
OVOS

(Lata

tal
sal
(Cx.

30

100 00
120,00

di.)

r*tra
102,00
C--ande
09,00
Médio
96,00
AVES

ABATIDAS

Frango
8,00
TOMATE (Cx. 25/27 kg).
35,00
25,00

São Paulo
5io Paulo

(Sucursal)

~ Arroz

— Mercado
Ceboli
calmo.
Do
E**
tado
Pera CrS 25 30.00, por saca d"
45 çuilos.
Ilha Cr!
Do Rio Grande,
0,90'1,00. Pelotas CrS 0,7010.80. E de
Per.,
Santa
C-S
0,70/0,60,
Catarina
por quilo. Colações inalteradas.
Banha — Me*cado firme. Caixa com
30 pacote, de 1 qu Io CrS 210-220.00
e com 15 latas de 2 quilos CrS 220
230.00.
de CrS 25'
Alta
caixa.
por
27,00
por caixa.

Alho — Mercado
7,80/7,90,
por

Arçántino

Horizonte

B«lo Horizont* (Sucursal) — Co:açnc«
^ estoques (saca* dc 60 quilos) dos
m:rcado
ata*
no
principal:
produroj
cadista deita Capital, sequndo o Se.-viço de InformscÕo do Merc.-'o Ats
caclist.»
d*
Secretaria
d.i
Aãriccltu'^
p da Ca. de Armaréns p Silos dr MInas Gerais:
Produto

• - Tipo*

caímo.
quilo.

Mtrcido

ARROZ

Estoqu*
144

208

Amar.
extra
Açiut. do. Sul

Min./Mi*.

Ectável
Estável

BATATA

Estável

FEIJÃO

Estável
Estável

MILHO
Amarelo

135/140
120M20
55/

6o

140 150
150/150

931 477
rim-u.

CrS

130/145
130/140
100/120

Milho

Soja
MAR
MAR
JUL
AGO
SET
NOV
JAN

For,!,,,

Dólares

por

Bushel

(27,22
3,24
3,30
3,33
3,28
3,08
3,12

Dólares

por

Bu:,hc!

Ko;

1 2
1/2

(27,221a;
6,37
6,47
6,55
6,54
6,-ia
6,.'-l
6,44

¦

Reeif*
dos
Cotaçõ:s
(Sucursal)
agrícola;
de
PerproduJos
principais
nzmbuco no mercado atacadista desta
Capital, cníem, oara sacas dc 60 quiIn;, segundo informações da Ccasa *
c'n$ C^sas Cias:

ólto d« Suja - Centaves
libr; peso (453gr)

3'4
1 '.'.
I 7
1 2
1 2

our

DEZ
JAN

Venda
CrS

Gado
ffm
Itbrr. poso

71,00
125,00
125,00

75,00
130,00
130.00

ABR
JUN
AGO
OUT
DEZ

Algodão
Sio Paulo (Sucursr-t) - O pregão da
Paulo
Boisa
de Mercadorias
de - São
mení-jve-se f^aco, ontem, e os 11 tic
negociapos de algodão produzidos
do; no Estado, registraram novas bai-'
xa:. O tipo 5, paulista, foi negociada
120,00 f arroba, aprc:-cntando
,«. CS
1,00, poi
uma dssvalorização ót G$
arroba.
P^ulisfas
reArmazéns
Garais
Os
nv*s
do dia 21 a 27 do
ghtraram,
fntraria*
de
d*1 *?63 fardos
^asi:do,
de
e
2 130
fardos
177979
quilos
407 933 quilos, mantendo estoque dc

dólar

por

- CenMvm
pi
(453gr)

contratos.

Algodão

dólar

B
B
B
B
R
B

Açúcar
açúcâí
Nova
lorqut
(AP-J 8'. O
norlo-anuricano a termo, contrato nP
10, fechou enirç S0 » 100 em alta.
18,CO
17,20
17,60

MAI
JUL
SET
Foram
Açúcar
imodi&la,
trato:.

vendidos

236

contratos.

rnlreu*
refinado
náo
parg
vendidos
237
conforam

n°
Acur.ar
conir, Io
muncHfl!,
100 pontos
fechou
enirp
55 *
alta.

11,
*m

2 560
21,45
20,10
18.63
17,77
15,00
14.C0
15,00

SET
OU1
MAR
MAI
JUl
por

43,60
47,27
49,27
50.60
50,95

Café

71,20
73 80
77,60

72.20
70,60
70,10
63,50
60,45
60,40
60.00
59,55

MAR
Al Al
JUL
CUT
DEZ
MAR
MAI
JUL

MAI
JUL

Nova
lorqua (AP-JB) -O Cofé
temo esteve irregular ontem. O m
termo
recupero u-se
cado
a
parei
mente das recente;; ferte^ baixas.
A compra de café verde por pa
do: torrefadores foi fraca, disseram
corretores.
tipo
O café
Qustro,
p<
Santos,
entrega imediata, no caií, fechou a
ncr:nal.
1
O café a termo fechou entre
em *Itm r 185 em b-tixa.
MAR
MAI
JUL
SET

2 010

Nov, Iorque (UPI-JB!
O algodão
ps.-a cnirsçia futura fechou ontem com
ali, de 200 a 445 pontos na Bolsa
v?ndr)
de
loroue
com
dc
f\'o'.'a
I 400 contraio-.

vi'ndicio^

33,80
23,60
25,85
24,99
23,90
22,90
22,10
21,20

MAU
MAI
JUL
AC.O
SET

Compra
CrS

CrÇ 48,00 (min.)
90.00 (min.) Crj

de

vendidos

(27,22Krji
5.93
5,82
5.41
5,44
5,44

140.00

35/ 38

Recife

Farinh» de Mandioca
C.-S 6000 (máx.) CrS
96.C0 (máx).

Bushel

MAR
MAI
JUL
SEI
DEZ
MAR

70/ 80
65.00

30/ 35

por

MAR
MAI
IUL
SEI
DEZ

110/120

50/ 52

Dólares

(uluMrr-

82,50
82,10

.s'OV
DEZ

externo

Mercado

Trigo

Brasília (Sucursal) -- Seguem is codos
t ações
agríprincipais
produtos
colas, no atacado, segundo dados do
Serviço de Informação Agrícola (SIMA),
óreão
do Ministério
da Agricultura.

Arroz, saco de 60 kg
üpo longo extra
Arroz, saco de 60 kg,
tipo 3 A, separado
"
Arroz, saco cie 60 kg,
tipo bica corrida
Batata saco de 60 kq
Üsa especial
BMõta rr.co de 60 kg
Usa de primeira
Cebola saco de 45 kg
Farinha de Mandioca —
saca de 60 kg — fina,
Farinha de Mandioca —
saca de 60 kg — grossa
Feiào
saca de 60 kq
t po rosinh,-.
Milho saca de 60 kg,
.íinfuelo mesclado.

D

Chicago
(UPI-JB] Colaçòer,
ras no fechamento da Boha d»
cadorias de Chicago, ontem:

Estável

Brasília

Açúcar
Ar i-o £
F;ijão

(ardos de 30 835 678 qui os.
160 598
Or. dacios foram divulgados no bolrtini de ontem da Bolsa de Mercado-

44 012

Enxofre jalo
Preto comum

Derpo-

—
Farinha
Mandioca
Marcado
d»
firme.
crua
CrS
Do
Estado,
extra,
0,82/0,85
crua
CrS 0,78/
e
comum,
0,80 Der quilo.

Belo

(p/kg)

Extra
25.00
Esp-ciai
15,00

Batata — Mercado. frouxo. Lisa especiai
CrS
De primeira
CrS "0/100,00.
60./70.00 e de segunda CrS 20 30,00.
Comum especial Cr$ SO^oO.OO. De primeira Cr$ 30/40,00 e dc secunda CrS
15/25,00,
volume
de 60 auilos.
por
Cotações
inalteradas.

CrS

10kg)

00,00
110,00

Ftijio (Safra ci.is áçiuas) — Tipos especia's. Mercado calmo. Bico dc ouro
105'110,00.
CrS
Carloquinha Cr$ 95
100,00. Chumbinho
CrS 95,00/105,00.
Jalo CrS
125/130,00.
Opaquinho
CrS
.110/115 00. Prelo CrS 140'150,00. Raiado CrS 115/120,00. Rosinha CrS 125,
130,00.
Roxinho Cr.$
160/170,00,
por
saca de 60 quilos. Cotações inalteradas.
-Mercado
Milho
calmo.
Amarelo
sinarc!?o
5emiduro
Cr$
3*1/35,00,
mole CrS 33 34,00, por saca de 60
Inalteradas.
quilos. Cotações

— Mercado c.-lmo.
Amendoim
cascado,
catado
CrS
3.10/3.30.
ouilo. Cot3ções inalteradas.

Traseiro Especial 11,00
Traseiro Mocho
5,00
Dianteiro
3,50
MANTEIGA

especiais. Mercado firme. Grãos longo*
— Amarelão dos Estados centrais CrS
124/126,00.
Amarelão
Santa
Catarina
Cr$ 109/110,00. Alíinotc do Estado do
Rio CrS 95,00/97,00. Amarelão do Sul
CrS
106,00/108,00.
E A 405 do Sul
CrS 106/108,00. 404 do Sul CrS 100'
103,CO e ds qrãos curtos — Caieto do
Sul CrS 108/110,00, por saco de 60 quilos. Cotações inalteradas.
Quebrados di Arrox — Tipos esp;ciais.
Mercado
calmo.
3/4
de
arroz
CrS
60/62,00 1/2
arroz CrS 46
48,00
de
arroz CrS 35/
Quirera
37,00 • Canjicão do Sul CrS 62/65,0?,
por saca de 60 quilos. Cotações inalfera das,

Jula
Nov,
a iu;a
Tal;
?èk
P;fe
r I:

¦• Cotações
ic-ciu»
(UPI-JB,
iif. Bolsa de Nova torqu?.

19,50
13,75
18.T.
1/.50

losif A
tossa 0
wh'te B
whlto
C

Cacau
Nov,
lorqut
iUPI-JB. O
cacau
para entrega futura fechou ont;m em
Ire
120 pontos de baixa
c 135 de
al'a n_-, BoUa de Nova Iorque cOm a
venda de 2 876 contratos.
No marcado paia entrega imediata,
o Btih a foi cot ode a 72.00 centavos
da dólar por tibra-peso e c Accra a
72,50, smbos com alta de
135 pontos
ao
fechamrnro
d«
em
rctôção
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ECONOMIA/BOLSAS E MERCADOS
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IBV E VOLUME DOS NEGÓCIOS EM CR$ MIL

i

Accila

-

AGGS

-

AGGS

--

Aço
Asa

j
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Os números do pregão
O mercado de ações da Bolsa do Rio encerrou ontem a semana em baixa de 1,7%,
ao fixar-se o IBV médio na marca dos 2 072,6
pontos. No fechamento, entretanto, o indicador revelou uma forte tendência de recuperação, situando-se em 2 110,2, acima do médio em 1,3' ( .
O volume global das transações decresceu
ligeiramente em relação ao da véspera. Foram
movimentados 7 911 185 títulos, no valor de
Cr$ 22 970 597,53, dos quais 3 mil direitos de
subscrição, no valor de Cr$ 1 200,00 e 437 mil
ações no mercado a termo, somando Cr$ . . .
1827 010,00 (7,95% do total).
Das 42 ações integrantes do IBV, 10 apresentaram-se em alta, 23 em baixa, cinco mantiveram-se estáveis e quatro não haviam sido
negociadas na véspera
(Banco do Nordeste
ON, Sondotécnica PP, Unipar PN end. e Gomes A. Fernandes ON end.).
Maiores altas
Maiores baixas ('/,.)
(%)
M. Júnior PP
3,57 Met. Barbará OP 7,29
F. L. Catag. PP 3.37 Ref. União PP
5.92
Mesbla PP 2,80 Petrobrás ON
4,59
B. Cref. Inv. PP 2,38 Sid. Nacional PP 4.51
Met. Gerdau PP 1.49 Petrobrás PP
3,79
Foram as seguintes as ações mais negociadas no mercado à vista, em volume de cruzeiros: Belgo-Mineira OP (Cr$ 4 033 mil), Docas de Santos OP ant. (Cr$ 3 634 mil), Vale
do Rio Doce PP (Cr$ 2 674 mil), Banco do Brasil PP c/bon. (CrS 2 271 mil) e Petrobrás PP
(Cr$ 1 564 mil).
Os oito setores de atividades tiveram o seguinte desempenho: alimentos e bebidas (menos 0,9%), bancos (menos 1,2%), comércio
(menos 1,1%), energia elétrica (mais 0,4',),
metalurgia (menos 1,0%), refinação e petróleo (menos 4,1%), siderurgia (menos 1,7',.)
e têxtil (mais 0,8', ).
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De acordo com análise
divulgada ontem pela Bolsa
do Rio, a Livraria Jo s é
Olympio obteve um lucro liquido disponível de- Ors 7
milhões 219 mil durante o
exercício de 1973, superando
em 47,2 %o resultado observado no ano anterior.
Como entre os dois exerciclos o capital da empresa
se manteve inalterado —
CrS 21 milhões 100 mil — o
lucro por ação evoluiu de
CrS 0,23 no ano anterior pára CrS 0,34 no último período. O valor patrimonial da
ação fixou-se em CrS 1,39 no
ano passado, mas não foi
calculado pela Bolsa para o
último exercício.
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Uma evolução de 37/771;;,
foi experimentada pelas
rendas operacionais da Sondotétínica durante o último
exercício, segundo revela
análise divulgada ontem peIa Bolsa do Rio. Em relação
a 1972, o capital da empresa
foi ampliado de 25%, passando de CrS 16 milhões para Cr$ 21 milhões 600 mil.
VARIG
Porto Alegre { S u eussal) — A Varig S/A, Viação
Aérea Rio-Grandense apresentou ontem seu balanço
de 31 de dezembro à Bolsa
gaúcha, com um lucro liquido 107=o superior ao do
exercício anterior.
A elevação do lucro liquido deve-se a um aumento
da rentabilidade da empresa, pois a elevação do rcsultado operacional foi de
34%. O lucro liquido antes
do Imposto de Renda foi de
CrS 227 milhões, contra
CrS 109 milhões de 19 7 2.
Deduzúdo aquele Imposto, o
lucro ficou em CrS 176,9 milhões, contra CrS 85,3 milhões do exercicio anterior.
A receita operacional atdngiu Cr$ 1 milhão 523 mil.
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Atingiu a CrS 7 milh3e§
544 mil o lucro liquido obtido pela Brasiljuta — Cia.
Brasileira de Fiação e Tecelagem de Juta durante o
ano passado. O resultado
' consta
do balanço enviado
a Bolsa do Rio. A empresa
não paga Imposto de Renda, por estar localizada sob
a jurisdição da Superintendéneia de Desenvolvimento
da Amazônia ( Sudam).
As suas vendas durante
1973 totalizaram CrS G2 miIhões 4G6 mil, quantia superior em 43,1 % á obtida no
ano anterior (Cr$43 milhões 659 mil). Em manufaturados o faturamento foi
de CrS 49 milhões 675 mil e
em matérias-primas de
CrS 12 milhões 791 mil, O
total inclui exportações no
valor de 130 mil dólares.
Localizada cm Manaus e
com filiais em várias cidades do interior da região, a
companhia encerrou o exercicio com um capital de
CrS26 milhões 400 mil.
Comparado a ele, o resultado obtido significou um
lucro por ação cm torno de
CrS 0,28.
JOSÉ' OLYMPIO

0,60

0,27

Brosiljuta
vende maia
43%eml975

107,69

0,60

0,27
3,10

Caderno

0,70

3,21

0,42
0,23

D

86,67
103,70

0,26

0,60

0,45
0,23

2/3/74

0,56

3,30

...

pp

4.51

117,69

1,13

op

Resimpla

100,00

3,30

pp

Brás. Petrobrás pp .
Paulista Força Luz op ...
Pirelli
op

4,02

110,71

13

.

Petr.

0,50

100.CO
Esl.
1,09
0,73

3,44

3,35

30C0
025
15 000
000
17 OCO

on

0,70

111,86
100,00

3,30

Sid.

Petr.

0,57

107,43

0,60

3,00

142 875
1 000
33C0O
1 OCO
000

op

0,29

109,29

0,44
0,23
0,27
3,06
3,32

0,23
0,27

000
OCO
000
000
501

113,79

1,90

0,93
4,00

97,73
105,56

1,84

¦

103,96

108,41

1,60

3 063
16 250
134 000
181 000
1 000

... .

Ger.

86,31

0,95

pe
Pains

Prtto

TÍTULOS

mtdio

Quantididi

Prata

midi*

Ac«ila op
1950
1,21
Souza
3061
4,04
Nova
Cruz op
América
op
533
091
*C«"D»
Nacional pp
600
140
1403
1,63
Sid.
Pains pp c/sub.
PP .,
SOO
1,23
Sid.
Sao Paulo
op
46
1,56
CTB
Alpargata!
ex/div.
590
0,55
Cim.
Portand Paraiso op
pn
175
0 36
Sao Paulo Alpargatas pp
0,27
Petrobrás
62
1,45
Dinamo - Café Solúvel op c/div. 500
on
4
233 165
de Santos nov. op
604
2,95
Petrobrás
760 3 79
pp
4
12 142 2 ri
Docas
Bco
do Brasil on
de Sanl05 «'"¦ °P
' '°8
3.3-'
p™^<>
1 595 1 Ól
Forja Luz op
firo' rio Bd
B,,\!
Z r/h„n
\t \i\
osi
Doc"
^
*" "^
Bco! t.
-°P
'*
Gu^nabaÍTin " 402
?#
%L£!"T'
cp
M0
3'75
UO
£'%>Pe
F?1"
• P'!ani"
°P
209
0,60
Belgo-Mineira op
4
734 3 75
^""$0"
Ipiranga pp
Brasileiro op
2
300
0,86
043
1,49
p"'
Bco. Es. de S. Paulo pp ex/div. 164
1,25
Ferr°
ant. pp
pp
300
1,45
Rio-Grande
Borghoff op
175
0,70
Fertisul
1625
2 95
cl° Brasil on
183
2,40
Pet.
União pn
Bco. Halles
Invés,
766
1,00
pn
586
1,00
Ford
°°
Brasil
°P
'375
2,74
Pe.
União
Bco. Itaú pn
pp
2
426 1,07
667
1,18
Ford
do Brasil Pn
op
|
Bco.
Itaú
75°
',70
Samitri
ex/div.
200
1,22
Forti
629 4,63
pp
Hime op
2 749 0.82
Bco. do Nordese on
pp
657
1,15
Sidrúrgica
500
1,56
Hércules
Hime pp
pp
100
1,26
Siderúrgica
Bco. do Nordeste pp x/div.
1637
0,9?
1600
1,86
Kelson's
Bradcsco de Inv. pn
op
500
1,11
Sondotécnica
pp
600
1,25
200
1,30
Light
Brahma op
470
1,75
lojas
Americanas op
171
3,23
T.
Janer
2
pp
333
j
59
Rrahma pp
334
2,16
Sid.
Mannesmann op
280
2,10
União
de
1
Bancoi
"
'
ex/div.
779 o'b2
pp
Cia. Brás. rir. Roupas pp
48 Parcela 2 op
427
0,91
Unipar
87
0,65
Mesbla
1 4S0 oVs
pn end.
Cemig pp ex/sub.
1
100
0,94
Mesbla
43 Parcela 2 pp
do Rio Doca pp
238
1,04
Vale
9 464 4,68

Bolsa de Nova Iorque
Urqua

AÇÕES

30
20

(UPI-JB)

—

Foi

a

AÍERT.

INDUSTRIAIS 857,47
TRANSPORTES 196,46

icguíntt

MAX.

a

mtdi«

MIN.

861,62 845,90
193,12 193,48

Dow

Jones

FECH.

851,92
195,63

na

VAR.

8,61
1,63

Bois»

d#

Nov« loro,ue,

ontem:

AÇÒES

13
65

SERVIÇOS
AÇÕES

PÚBLICOS

AB6RT.

MAX.

MIN.

FECH.

VAR.

93,6.5
275,31

9401
277,36

92 34
271^94

93 24
274,29

-0 16
- 2^29

1 129
PREÇOS

¦¦**$*

Capital de Giro. E caso para Financilar
Banco de Investimento S.A.
^6k
RIO DE JANEIRO Av N.in Peçanha, 151 - 5.* And. - Te!- 324-5317 • SÂO P»'JLO
Rua 1-,'nus
de
Novembro. 184 - Con, 1101 , 110.3 - Tcis. 37-2978 e .«-0386 • PORTO ALEGRE.
Rua
Andradas, 1270 - 5" And. - Cen; 53 - tels: 25-I58H3 e 25-6899.

0,78

1,30

0,93
',12

..

pp
op

5 619
698

603
910

m**w.w^sx3rç-wí^

Sistema
Financeiro Fi^ancHai

2

Couros

América

Nov*

0,62
0,86
0,85

0,80
1,26

0,80

1,30

1,10

op

Cia.

T.

643
696

1.
3
72-2
22-2

133,82

0,78

1,11
1,28

0,95

Madequimica

13 140
546
883
79 723
1 029

1,15
0,54

VILA RICA
VICENIE
MAIEUS
WAIPIRES

0,91

0,95
1,10

.

op

Metropolitana

Sondotécnica

20-2
19-2

39,4.1
1.50
0,33

0,90

2,33

... .
. . . .

pp

PACKINVEST
19. 2
PAULISTA
'.
22-2
I'. WILLEMSENS
1-3
PECÚNIA
'.
22-2
«BB
262
i-ROVAL
22-2
PROGRESSO
28-2

1.3
1.3
1Ç. 2

108,11

0,93

2,15
1,16

.

on

Hime

951
3 575

UNISTAR
UNIVES1
UMUARAMA

11,10

0,90

1,15

pp .
pp

Aços

Side.-úrgica

0,87
1,06
1,38
0.56

0,02
0,01

LTB

op

|.
3
1.3
22-2
22
2

0,05
0,06

Guias

Himn

N3M
•NACIONAL
NAÇÕES
r^OVO MUNDO

sei.
dez.

0,40

0,90

41,14
122,30

2,15

...

Metropolitana

13 052
1 528

1
14
1
25
30
10
3
11

0,03

op

Siderúrgica

25 02S
1 058
258
940
82

0,01
0,03

Preços

424
559
640

19 578
259 178
353

de/. 0,02

de/.
abr.

0,40

1,20

.
.

pp

0,40

2,15

....

P.

1,31

0,40

1,15

op

Exp.
Samitri —

0,46
0,70
0,77
1,72
0,91
1,45
0.88
0,96
0,35
0,88

iun. 0,10

dr-;.

Adm.

1,80

0,40

93,59

2,15

. ...

pp

716
943

1,05

sei. 0,16

de.-,
ian.

or.

Imbituba od
Ind. « Corn.

Kelsons

lov. 0,12

dez. 0,04

pp

Talher

Paulo

804
32 209
552

0,01
0,07
0,005

op

Sul

Gerdau

Art.

rlez.
de/.
de;.

...

Sul

Fernandes

A.

op

0,03

op

op
F. L. Cjí. Leopoldína pp
fiação Mineira op

Mundial

oul.

....

1,85

1,15

Guimarães

Metslon

0,21
0,10

pp
op

1,85

2,15

91
99
142
247
19

...

0,72

1,80

112,61

1,00

pr
op

539

de/.
dez.

op

Sant.

325

MD
19.
2
..1AGLIAMO
12.
2
MtSCANTIL
27-2
MERKINVEST
27-2
MINAS
|-3
MONTEPIO
22-2
MULTINVEST
?7-2
MAISONNAVE
28-2
.
MM
20-2
MANTIQUEIRA
16-1
|.
MULTI >UC
3

13

pp
71

Emissão

ian. 0.07

0,69
0,93
0,48
0,48
2.41

SABBÃ

Emissão

Isabel

201 655

LAR
BRASILEIRO
1-3
LESOSA
22-2
IXTRA
28-12
LIBRA
|.3
I.J.VJ-BRASIIT.IRO
1-3

2
2

Isabel

D.

Meralflex

5,56
0,45
0,70
0.85
0,59
1,74
0,37
0,43
0,93
1,25

TI19.

Antigas

D.

446 319

ICI
22-2
IMPÉRIO
22-2
IND/APOLLO
I a VII
28-2
INDUSCRED
22.
2
INlESCONTINENlAl
4-2
INVESIBANCO
1-3
lOCHPE
22-2
IPIRANGA
1.
3
ITAU
22-2
INVfcSTSOLSA
21-2

OGC
O...EGA

Issbel

0,70

5,25

4,80

pp
on

Tel.

0,72

9,83

... ,

Ca

0,70

4,80

op

pp

¦ 0,78
3,94

405
14 933
70 959
25 362
805
576
080

0,06
0,04

de.-. 0,76
dei. 0,16
dei. 0,08

146
399
588
97B
338
299
746
917

101 464
23 949
937
490
46 316
6 000
11 847
15 457
29 26S
263
23 652
790

0,04

ian.

oul.
dez.

10 561
13
2
12
1
6
24

Brasília

Nacional

Dinamo

Valor
CrS mil

Com.

1,25
0,73

9,66

G.

Cia

D.

diilr.

Ind.

Cruz

Dstíniec

Fundos de investimento

Eletr.

1,22
0,71

4,80

... .

B.-as.
Cemig —

Cia

1,28
0,73

9,97

Branma

pp
Energia tlelric op

1,28
0,71

4,80

op

FINAIS
Nov»

jn&,

pn

1,25
0,73
0,72

9,90

Nordeste pp
Brasileiro Desc. pn

Cia.

Prejudicada pela realização de dois únicos pregões, a semana foi Iraca para o mercado de ações do Rio. Depois de, no período anterior, surpreender a técnicos, operadores e
investidores com uma movimentação que não
era esperada, os negócios sofreram uma natural pressão vendedora, por parte daqueles que
preteriram a realização de lucros mais imediatos sobre os ganhos obtidos.
Apesar de um menor ímpeto na reunião
de ontem, Docas de Santos continuou sendo o
maior destaque dos negócios. Ainda persistem
insistentes rumores sobre a reavaliação do
ativo da empresa, mas a esta altura muitos
investidores parecem achar mais prudente a
liquidação de parte de suas posições, aproveitando, assim, uma valorização de preços nos
últimos dias, nada desprezível.
A posição média alcançada ontem pelo
IBV esteve 3,81 % abaixo da registrada na sexta-feira da semana anterior. O decréscimo observado no IPBV, na mesma comparação, foi
menor: 1,16'.,.
As transações efetuadas foram menos significativas. O volume diário médio global
atingiu a Cr$ 23 385 mil (menos 25,68',,). A
média a termo foi de Cr$ 1 370 mil (menos
39,29%). Com isto, a participação do termo
sobre o total, em volume de cruzeiros, decresceu de 7,17 % na semana anterior para 5,86%
no último período.
Os oito setores de atividades analisados
tiveram o seguinte desempenho: alimentos e
bebidas — índice médio de 855,2 (menos
2,14%); bancos — 1 622,9 (menos 0,09%);
comércio — 1 586,3 (mais '1,17%); energia
elétrica — 2 069,0 (menos 0,01%); metalurgia — 1222,1 (mais lj78%); refinação e petróleo — 2 289,1 (mais 2,27% ); siderurgia —
4245,5 (mais 2,22%), e têxtil — 944,9 (mais
1,11%).

pp

pn
Nordeste on

Brahma

Uma (arte tendência de recuperação nos preços foi verificada, ontem, no Rio, a partir das 12
horas. O índice BV médio (2 072,6) perdeu 1,7%. No fechamento ele teve alta de 1,8%
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Carborundum
amplia
. inversões

Fábricas de automóvel
não têm previsão para
receber aço importado

Indústria de
plásticos
aponta crise

São Paulo (Sucursal) —
O presidente internacional
da The Carborundum. Company, Sr. William H. Wendei, anunciou ontem a Inversão de 7 milhões 500 mil
dólares (cerca de Cr$48 mllhões) em oito projetos especificos de expansão da.
subsidiária brasileira, entre
eles unia fábrica para feltros empregados na indús. tria de papel.
Nova inversão de capi• tal e os planos de expansão
para a Carburundum do
Brasil foram discutidos ontem no Hilton Hotel por
todos os altos dirigentes do
grupo que, pela segunda
.. vez, realiza seiu board Mee; ting anual em São Paulo.

Não existe previsão para a duração dos reparos
do navio Camberra, de bandeira inglesa, que se encontra ao largo da baia de Guanabara com mais
de 3 mil toneladas de chapas de aço importadas da
Alemanha e destinadas à indústria automobilística.
A informação foi prestada pela agência de transportes Norllnes, no Rio.
A agência revelou que uma avaria na casa de
máquinas provocou a inundação dos porões 4 e 5
do navio, onde estão depositadas as chapas que se
destinam à Ford e à Volkswagen. O navio pertence
ã empresa armadora inglesa Ellerman City Lines,
tendo sofrido a avaria quando deixava o porto do
Rio com destino a Santos para desembarcar um
total de 6 mil toneladas de mercadorias, das quais
mais de 3 mil de chapas de aço.

A situação do fornecimento de PVC para a indústria de plásticos da
Guanabara continua crítica
e sem definição, conforme
as afirmações do presidente
do Sindicato da Indústria
de Material Plástico, Sr. José Mário de Oliveira Ramos.
"O consumo
previsto de
PVC é de 180 mil toneladas
e a produção será die apenas 90 mil toneladas este
ano."
Quanto ao etileno, outra
matéria-prima para plásticos, somente pouco antes do
carnaval o Instituto de
Açúcar e do Álcool (IAA) liberou a primeira cota de àlcool anidro para as três empresas que poderão produzi-lo. Isso significa que este
mês não haverá etileno suficiente e o suprimento de
artefatos de plásticos no
mercado se reduzirá ainda
mais.

"maquinas
piratininga

Os investimentos serão
feitos no prazo máximo de
18 meses, compreendendo a
construção da fábrica de
.•feltras para a indústria de
papel e a fabricação de incineractares, moedores e trituradores para lixo em
.v joint-venture com a empresa Máquinas Pinatíninga. A
única coisa que ainda não
ficou definida onde será
instalada a nova fábrica, se
no interior de São Paulo
(Valinhos ou Salto) ou na
- áirea da Sudene, em Montes
Claros, Minas Gerais.

,

Atometal produz
Skeeter Skat

São Paulo (Sucursal) —
, Dentro de dois meses deverá entrar em f uncionamento
' em São Paulo uma fábrica
de repelentes eletrônicos de
mosquitos, montada pela
Atometal S/A, firma de importação e exportação de
aparelhos de ultra-som, que
comprou a patente inglesa
do Skeeter Skat, aparelho
que entrou no nieroado brasileiro em dezembro.
O Skeeter Skat, pouco
'maior
que uma caixa de
fósforo, funciona com uma
bateria de nove volts (dura
100 dias), iiuma freqüência
que varia entre 2400 a 3
mil ciclos — freqüência do
mosquito macho — e obteve
100% de êxito nos testes contra pernilongos. O aparelho
a ser fabricado no Brasil teirá freqüência que vai variar
de 500 a 8 mil ciclos, atinglntío a oito tipos de mosquitos, inclusive o tramstmissor dia inalaria.

Volks inicia
diagnóstico
São Paulo (Sucursal) —
A partir de segunda-feira,
as 800 revendedoras autorizados da Volkswagen. do
Brasil iniciam um sistema.
. inédito no país de prestação
de serviços e manutenção:
a operação regular do
VW-Diagnose, um diagnóstico completo do estado
geral de qualquer veículo
daquela marca em uma hora e por até Cr$ 50,00.
Os testes abrangem a verificação de 69 itens, que
vão desde a pressão e estado dos pneus, inclusive
estepe, até a taxa de compressão dos cilindros, o
número de rotações do
motor em marcha lenta e
a carga da extintor de incèndio, tudo à vista do cll'
ente.

t
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Spuma aumenta
capital social

-'- A Spuma Indústria
Quimica de Manaus aprovou
um aumento do seu capitai autorizado de Cr$
30 704749,00 para Cr$ 80
milhões. A empresa anunciou que está em fase final
de preparação para o Iançaanento de uma linha de
detergentes em pó. Atual! mente, a Spuma produz
, detergentes líquidos biodegradáveis, de cons umo
doméstico.
!SHARP
A Sharp S.A. acaba de
; realizar uma convenção em
São Paulo, que discutiu os
¦ resultados alcançados em
1973 e os planos de desenvolvimento
da empresa pa;
ra esse ano. Os convencionais conheceram os novos
' tipos de
calculadoras e
mini-computadoras eletrònicas da linha Sharp e os
aparelhos de TV a cores, já
produzidos em Manaus, que
em breve serão lançados no
mercado brasileiro.

PREOCUPAÇÃO
A primeira informação sobre a paralisação do
navio foi prestada na quinta-feira por um dirigente
da General Motors, empresa que tem 180 toneladas
de chapas no carregamento do Camberra.
Disse ele que a iminente avaria das chapas,
com corrosão provocada pela oxidação, agravaria
as dificuldades de suprimento de matérias-primas
às fábricas, uma vez que nem no Brasil nem no
exterior existe condições de entrega imediata de
novos pedidos. As chapas transportadas pelo Camberra cobririam boa parte da produção de veículos
prevista para o primeiro semestre, explicou.
Técnicos do Centro de Navegação Transatlantica, entidade que associa armadores nacionais e
estrangeiros, com sede no Rio, observaram, contudo, que existem poucas possibilidades de perda da
carga por efeito da imersão na água salgada. Explicaram que todos os carregamentos marítimos de
chapas de aço são revestidos com um tratamento
químico protetor que elimina as possibilidades de
ferrugem, mesmo durante longo tempo de imersão.
A substancia do revestimento é conhecida como
oxido de laminação.
Em conseqüência, a única preocupação válida
é quanto à demora da chegada das chapas em São
Paulo, que fica na dependência da duração dos reparos do Camberra. A Agência Norlines informa que
os trabalhos ao largo da baia impossibilitam o descarregamento no porto do Rio.

Revendedor cobra novo
preço de carro reservado
São Paulo (Sucursal) — Os revendedores de
veículos da Capital deverão cobrar dos seus clientes o preço dos carros com o novo aumento, mesmo que o pedido de reserva tenha sido feito antes
do CIP divulgar a tabela, para não levarem prejuízo. Normalmente o pedido é aceito tendo em conta o preço a ser cobrado na data da entrega e as
indústrias automobilísticas também já estão adotando a nova tabela.
Segundo ainda os revendedores, se um carro
precisasse ser entregue ontem mesmo, seu preço
já sairia com a elevação de 3% a 6,6%. Muitas reservas foram feitas há várias semanas ou meses,
mas por falta de componentes, como caixas de
cambio, botões para os painéis, maçanetas, artigos
e revestimentos de plásticos, os carros estão retidos
nos pátios das fábricas sem condições de serem entregües ao comprador.
DETERMINAÇÕES
Os aumentos para os veículos são solicitados
pelas indústrias ao CIP, independentes da participação direta dos revendedores, que são, assim, meros cumpridores de determinações tomadas pelo Governo e pelas fábricas, explicou o diretor-administrativo da Associação Brasileira de Revendedores
Autorizados de Veículos (Abrave) Sr. Celso Galvão Gomes de Carvalho.
— Nenhum revendedor compromete-se com seu
cliente a cobrar o preço do veiculo fixado na data
em que foi feito o pedido, e normalmente é seguida
a última tabela em vigor no dia em que for feito
o faturamento, e isso não tem provocado transtorno nenhum no mercado.
Segundo justificou ainda o Sr. Celso Gomes de
Carvalho, as fábricas fornecem os carros para revenda com os preços já atualizados e ninguém tem
condições de arcar com os prejuízos. "Um revendedor, por exemplo, com margem liquida de 2,5% a
3%, mesmo que abra mão de um aumento de 5%
acaba praticamente sem lucro ou mesmo levando prejuízo".
TABELA DA VOLKSWAGEN
A Volkswagen do Brasil divulgou ontem a seguinte tabela de preços dos seus veículos, de açordo com o aumento de preços concedido pelo CIP:
SP-2
Cr$
36
573
SM
Cr$
34
463
Ktrmann-Ohii 1 600 TC
Cr$
29 296
TL quatro partas
Cr$
26 361
Sedan 1 600 TL duai porta.
Cr$ 25 720
Variant 1 600
Cr$
25 037
Braasllia
Cr$ 22947
Kombi
Cr$
22 774
Pick-up
Cr$
21
601
Sedan 1500
Cr$
19 573
Sadan 1300
Cr$
18 436

CADÊ não fiscalizará
mais a gestão contábil
das empresas mistas
Brasília (Sucursal) — O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADÊ), que além de
órgão de combate aos monopólios e cartéis exercia
a fiscalização da gestão contábil e administrativa
das empresas de cujo capital a União participe,'
perdeu essa última atribuição, conforme parecer
do Consultor-Geral Romeo de Almeida Ramos,
aprovado pelo Presidente da República.
A competência para a fiscalização era atribuida pelo Art. 18 e seus parágrafos da Lei n.°
4137/62, mas o Consultor-Geral acha que os Artigos 19 e seguintes do Decreto-Lei n.° 200/67, dispondo sobre a "supervisão ministerial" exercida
sobre todo e qualquer órgão da administração federal direta ou indireta, enquadrado em sua competêncla, regulou por completo a matéria.
REGRA
"Estabelecido
o conflito — sustenta o Sr. Romeo de Almeida Ramos no parecer — há que aplicar-se a regra constante do Art. 2°,
1.°
da Lei de Introdução ao Código Civil,parágrafo
segundo a
a
Lei posterior revoga a anterior quando requal
gula inteiramente a matéria de que tratava esta
última".
"Assim sendo,
revogados o Art. 18 e seus
ragraios. da Lei n.° 4 137/62, pelo Dedreto-Lei pan.°
200/67. falece competência ao CADÊ para exercer
a fiscalização ali prevista que, como visto,
se transferiu ao Ministro de Estado competente".

¦ IMPORTANDO
RETALHOS
O Sr. Máiio de Oliveira
Ramos disse ontem que o
Sindicato aprovou inteiramente a sugestão da empresa.Vulcan no sentido de
importar retalhos de PVC
garantindo assim uma pequena parte do fornecimento interno.
A situação do PVC é bem
mais grave que a do etileno
pois a obtenção desse produto a partir do álcool anidro poderá começar a abastecer o mercado dependêndo isso apenas de algum
tempo para a programação
Industrial. A escassez do
etileno foi resultado do interrompimento da produção
pela Petroquímica União,
por motivos industriais, e
resultado do grande aumento do consumo nacional. Somente São Paulo consome
atualmiente 200 mil toneladas do produto, quantidade
que corresponde ao consumo nacional de dois anos
atrás.

Metalúrgica vê
falta de sucata
O comportamento das indústrias metalúrgicas d a
Guanabara nos dois primeixos meses deste ano foi considerado muito bom pelo
presidente do Sindicato, Sr.
Giacomo Rene Maria LupoTini, acrescentando que a
escassez de sucata representa um problema que podera ter conseqüências mais
graves.
O presidente do Sindicato
ressalta que as importações
de 400 mil toneladas de su•cata que está sendo discutida pelo Conselho Nacional
de Siderurgia (Consider)
atenderá apenas as grandes
siderúrgicas sem previsão
para o fornecimento das
pequenas e médias forjas
da Guanabara.
O Sr. Giacomo Luporini
declarou também que o preço da sucr>ta está em constante ascensão e a iminência de uma crise no setor
poderá prejudicar por extensão outras indústrias, já
que as forjas da Guanabara
são fornecedoras de peças
para inúmeras delas.

Embalagem afeta
preço de massas
O presidente do Sindicato
da Indústria de Massas Alimentidas e Biscoitos do Estado da Guanabara, Sr.
Sérgio Ferreira Leitão, disse
ontem que o aumento do
preço das embalagens de
papelão, celofane e polipropileno será levado em consideração quando for solicitado o novo aumento de
preços para os produtos do
setor este mês ou em abril.
O custo das embalagens
para massas e biscoitos aumontaram nos últimos seis
meses cerca de 25%, conforme declarações do Sr. sérgio Ferreira Leitão. O setor
ainda estuda a questão e
não foi definido o aumento,
que deverá ser pedido à
C o missão Interministerial
de Preços (CIP).
O NOVO PREÇO
O presidente do Sindicato
Informou que em agosto do
ano passado o CIP concedeu 12% de aumento para o setor. Este ano, no entanto, vários fatores devem
influir na determinação dos
Índices dos novos preços para massas alimentícias e
biscoitos, entre esses destaça o aumento dos preços
dos combustíveis aumento
dos salários e principalmente a constante oscilação nos
preços das embalagens.

Natron Engenharia
A Natron Engenharia,
uma das maiores empresas
brasileiras no setor de engenharia industrial, adquiriu 50% do controle acionario da FBL Eletrônica. Fabricante de equipamentos
eletrônicos de áudio, amplificadores, caixas acústicas e
sintonizadores, a FBL é
uma indústria frue vem se
expandindo bastante
nos
últimos anos.

E MERCADOS

LETRA DE CAMBIO
NOVO RIO ® NOVO
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Serviços integrados
Guanabara: Rua do Carmo,

TécnicQs do G o ver no estudam
a revisão das taxas de juros

A revisão das taxas máximas de juros do mercado financeiro foi cogitada
pelos técnicos oficiais, mas é provável que
a solução seja deixada a cargo do futuro Governo. O problema reside no fato
de que as taxas foram fixadas tendo em
vista a perspectiva de uma inflação de
12%.
Se a taxa de inflação foi superior a
esta marca, por força principalmente de
pressões do exterior, e se a previsão para
este ano é no sentido da necessidade de
absorção de novas pressões externas sobre os preços, alguns técnicos oficiais
consideram que esta situação pode causar uma séria distorção no mercado.
A DISTORÇÃO
A distorção reside no fato de que a
expectativa de uma inflação superior ao
rendimento de títulos de renda fixa causa uma retração dos investidores. Se a
inflação for, por exemplo, de 25% e, neste período, investidores tiverem aplicado ã taxa de 21%, estes investidores terão perdido dinheiro, em termos reais.
O problema já está afetando, em
certa medida, o mercado dos bancos de
investimento, que tiveram sua captaçao bastante reduzida. Acreditam alguns
oficiais que o grande nível devedor dos

Seguradora
revela
maior lucro

bancos comerciais junto ao sistema de
redescontos seja conseqüência do apoio
que estas organizações tenham sido levadas a conceder aos respectivos bancos
de investimento do mesmo grupo.
A RESPONSABILIDADE

São Paulo (Sucursal) —
O diretor financeiro cl a
Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo, Sr.
Oscar Malzone, revelou ontem que a empresa apresentou em 1973 um lucro liquido de Cr$ 15 188 035,42,
encerrando o exercício com
o capital social de Crs
29 747 200,00, contra.os CrS
10 624 000,00 de capital que
registrava no encerramento
do exercício de 1972.
A empresa teve, ainda segundo seu diretor financeiro, uma taxa de produ ti vidade de 25,3% no período,
mantendo o primeiro lugar
em liquidez entre as seguradoras paulistas, e o quarto
lugar entre as seguradoras
brasileiras. A Cosesp constrói e deverá inaugurar em
outubro deste ano sua nova
sede, no centro da capital,
em cujas obras investe um
total de Cr$ 20 milhões.

Qualquer decisão a ser adotada envolve, no entanto, a responsabilidade por
alguma forma de previsão em torno de
taxa inflacionária — esta a maior indecisão dos técnicos deste Governo em face
ao problema. A manutenção.da taxa máxima de 21% significa a'previsão de que
a inflação se manterá abaixo deste nivel, tanto quanto a elevação deste teto
implicaria na sugestão de que a inflação será superior.
Os técnicos do atual Governo hesitam em assumir alguma responsabilidade no problema, de que resulta a permanência, pelo menos durante alguns dias,
de uma situação de estreiteza no mercado financeiro.
Naturalmente, permanece como uma
das alternativas a possibilidade de se admitir para os títulos de renda fixa uma
taxa máxima de juros, acrescida de correçao monetária que for apurada posteriormente.

São Paulo mostra mais liquidez
São Paulo (Sucursal) — Apesar das
dificuldades experimentadas especialmente no último trimestre, o nível de
liquidez da economia paulista permaneceu, em 1973, superior, em termos reais,
ao observado em 1972.
Durante o ano o comportamento do
mercado de capitais em São Paulo caracterizou-se por um período de baixa, até fins do primeiro trimestre: de
alta, do final de março até meados de
maio, e de um período de estabilização,
que persistiu até fins de setembro. Já
no último trimestre de 1973 constatouse uma ruptura dessa fase dc relativa
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Agrisal

estabilidade e acumulação, conseqüente,
em grande parte, dos problemas surgidos na área monetária e financeira que
atingiram significativamente a Bolsa.
O estudo sobre o mercado de capitais em 1973, elaborado pelos técnicos da Secretaria de Economia e Pianejamento do Estado, foi levado pelo
Secretário Sérgio Zaccarelli ao Governador Laudo Natel e destaca que, entre
outros fatores conjunturais'que afetaram a Bolsa de Valores de São Paulo
no último trimestre de 1973, destacou-se
a reduzida liquidez do sistema naquela
época do ano.

A Agrisal, que é o maior
projeto agrícola da área da
Sudam vai receber este ano
incentivos fiscais, no valor
de ' Cr$ 4 milhões, de emp r eendimentos localizados
em 10 cidades da região
araraquarense. A Agrisal é
a empresa que possui a
mais extensa plantação de
caju no Norte e Nordeste do
Brasil.
i

Mercado paulista perde 159°/o
São Paulo (Sucursal) — O mer
sitiva nas cotações

cado paulista voltou a sofrer ontem
pressão vendedora, mas no final do
pregão apresentou boa recuperação
garantindo resultados superiores
aos da reunião anterior. As cotações permaneceram em baixa, senão constatado um recuo de 20.7
pontos, correspondente a uma desvalorização de 1,59%.
Foi nos últimos 15 minutos do
pregão que o índice instantâneo
acusou a elevação ãe 0,73% o que
prenunciou que o mercado deverá
apresentar características compradoras na primeira reunião áa próxima semana. A maior e menor
baixas do ínáice ocorreram às 12h
45m e na abertura, quando foram
registrados menos 2,5% e 1,34%,
respectivamente.
A elevação do índice no
do pregão ocasionou uma alta final
po-

dos principais
papéis, que vinham apresentando
desvalorizações nas últimas reuniões. Os destaques entre as blue
chips foram os papéis da BelgaMineira o/p, e Petrobrás p/p, que
negociaram um volume total de
Cr$ 6,6 milhões e CrS 4,7 milhões,
respectivamente.
O volume geral dos negócios —
Cr$ 36,3 milhões — joi considerado
regular, superando o movimento
dos dias anteriores, e se aproximando da, média diária do último
trimestre ãe Cr$ 41 milhões. As
operações no mercado a termo /oram consideradas razoáveis: os titulos de Petrobrás o/n, cotados a
Cr$ 1,82, tiveram uma negociação
destacada naquele mercado, com
um total de 1345 000, no prazo de
90 dias.
As ações da Alpargatas — o/p
e p/p — ocuparam boa posição

nas negociações entre os papéis de
segunda linha, com valorização de
11% e 10,3%, respectivamente. A
alta considerável áestes títulos pôde ser explicada pelo lucro apresentado em seu balanço, tomado
público nesta semana, mas a maioria das 64 ações incluídas no índice
Bovespa, apresentou-se em baixa:
enquanto 35 apresentaram-se em
declínio e 12 estáveis, apenas 17 subiram.

Os 16 setores de.atividade estiveram em desequilíbrio, e apenas
seis se apresentaram em alta. Entre estes, o que mais subiu foi têxtil e vestuário, que acusou nos indices de lucratividade simples e de
valorização diária, (+ 1,31%) e (+
2,83%). Serviços públicos joi o que
mais baixou, acusando nos dois indices (— 1,29%) e f— 0,98%), respectivamente.

Cotações
Tilul"

_^

Acesita op
Aços Vill. op
Aços Vill. pp/b
AJ.u"r União pp

A°£S op

Ab.rt.
125
135
,'83
|
,20

0 75

A9GS PP
0,75
Alpargatas op
195
'70
Alpargatas pp
,'
,
Amazônia on
qjj
América Sul on
...'.'.'
1 05
And. Clayton op
,
078
Antártica op
120
Arn?., «*
'..'.'.'.'.'.'.
l,'_0
Auxnlar SP on
j
qo
Auxiliar SP pn
]'oo
Bandeir Com on
o'ó5
Barb Gre.n op
.'.'
)'i00
Bolgo Mineir op
3
70
Bérgamo op
150
Bérgamo pp
j'23
B.lumarco op
,,,.
Q76
Brad Invest on
lt,
1*32
Brad Invest pn
....".."
1*30
Bradesco pn
*'
]' 4]
Brahrna pp
'
220
pp
9,80
grasi|
9,80
%w'.\ PP
Brasil
on
4 ^q
Brasimet
op
2 20
Brasmolor pp
......'..'
M6
C Fabrfi.1 p
)i43
Pn
0,52
y°
Cacique pp
i,0o
Casa Anglo op
490
CfSP PP
0Í66
pp
1,20
£!ÇA
Cidamar pp
o
70
Cim. Coyé p
o',65
Cim. Ilau pp
o,85
Cilrcbrasil p
o
87
Cobrasma p
2 90
Com. . Ind. SP pn
1 00
Concisa pp
,'|8
Conf no pp/b
]
35
Const. A (.ind. pp
.'.',.
1)23
Const. Beter op
\
qq
Cônsul op
....'.
2J5
Cônsul op
'.
200
Cônsul pp/b
.,..
2Í30
Consursan op
q
'11
Consursan pp
......'.
0,'45
Diâmetro Em pp
]
25
Docas Sanlos op/n ............ 3,02
Duratex op
142
Duratex pp
.'...,;.,
1*40
Con Bahia pn
1,06
Embrava pp
1,30
Emili Roman] op
0S2
Enbasa pp
o!ò2
Ericsson op
4.05
Est. S Paulo pp
1,40
íst. S Paulo on
1,26
Estrela pp
|,]5
FNV pp/a
1,95
Fer Lain Brás pp
0,92
Ferro Brs op
1,55
Fertiplan op
1.40
Fertiplan pp
1,51
Ford Brasil op
2,85
Ford Brasil pp
2,00
Fujiwara cp
1,90
Fujíwara pp
2,00
Fund Tupy op
1,30
Fund Tupy pp
1,59
Gemmer Brás. op
2,10
Guararape op
2,00
Hall. SP Ad pp
0,96
Holcno/Fons. op
0,70
Hindi op
1,37
IAP op
2,60
ICisa op
0,80
leisa pp
0,80
Ind Villares op
1,25
Ind Villares pp/b
1,77
Isim op
2,10
ls.im pp
2,20
Itaú on
1,72
Itaú pn
1,18

Min.

Máx.

Fedi.

1,25 1,27
1,27
1,35 1,40
1,40
1,80 1,83
1,81
1,15 1,25
1,25
0,75 0,76
0,76
0,70 0,75
0,70
1,92 2,05
2,CO
1,70 1,85
1,81
0,77 0,77
0,77
1,05 1,05
1,Q5
0,77 0,79
0,79
1,10 1,20
1,10
1,80 1,80
1,80
1,00 1,00
1,00
1,00 1,00
1,00
0,57 0,65
0,60
1,00 1,00
1,00
3,68 3,90
3,90
1,50 1,50
1,50
1,20 1,24
1,20
0,76 0,77
0,77
1,30 1,32
1,30
1,30 1,31
1,30
1,41 1,42
1,42
2,18 2,20
2,20
9,70 9,80
9,80
9,65 9,88
9,80
4,60 4,95
4,95
2,15 2,20
2,16
1,46 1,46
1,46
1,43 1,50
1,50
0,52 0,53
0,53
1,00 1,00
1,00
4,85 5,00
5,00
0,65 0,67
0,67
1.17 1,20
1,20
0,70 0,70
0,70
0,63 0,65
0,63
0,84 0,85
0,85
0,83 0,90
0.83
2,85 3,00
2,85
1,00 1,00
1,00
1.18 1,19
1,19
1.20 1,35
1,25
1,23 1,24
1,23
1,00 1 ,C0
1,00
2,15 2,15
2,15
1,98 2,00
1,98
2.21 2,00
2,21
0,41 0,42
0,42
0,43 0,45
0,43
1.25 1,25
1,25
3,C0 3,02
3,00
1,42 1,42
1,42
1,39 1.40
1,39
1,06 1,06
1,06
1,30 1,20
1,30
0,82 0,82
0,82
0,62 0,62
0,62
4,05 4,10
4,08
1,38 1,40
1,40
1.26 1,28
1,28
1,15 1,18
1,15
1,90 1,95
1,95
0,92 0,93
0,93
1,55 1,55
1,55
1,30 1,42
1,33
1,50 1,51
1,50
'2,90
2,85 2,92
2,00 2,00
2,00
1,90 1,90
1,90
2,00 2,00
2,00
1,25 1,30
1,29
1,58
1,55 1,59
2,00 2,10
2,10
2,00 2,00
2,00
0.96 0,95
0,96
0,70 0,73
0,73
1,30 1,37
1,30
2,60 2.60
2,60
0,80 0,80
0.80
0,80
0.80 0,80
1,20 1,25
1,20
1,75 1,77
1,76
2,10
2,10 2.10
2,25
2,20 2,25
1.72 1,72
1,72
1,18
1.18 1,18

Quant.

Titulo

333 600 Itaú Port In
pp ..
22 000 Kibon op
58 200 L Tel Brás op ....
22 700 Lacta op
24 000 Light op
25 000 Loj^s
564 400 Manah Ameríc. op ..
op
85 600
18 500 Manasa op
41 000 Mangels Indi op ..
68 400 Metal Leve pp ....
12 000 Moinho Ssnt. op ..
25 600 Móveis Cimo pp/b
20 200 Mund Couro pp ...
41 800 Nakata pp
60 500 Nord. Brasil on ...
30 50o Noroeste Est pp ...
1 765 ICO Paranapanema pp
15 000 Paul F Luz op
66 500 Pet. Ipiranga op ..
43 000 Pet. Ipiranga pp ...
8 700 Pet. União pp
79 800 Petrobrás pp
224 800 Petrobrás on
23 OOO Phebo op
800 Pirelli
pp
269 800 Piás. Kcppers pp ..
13 600 Real pn
19 000 Real Cia, Inv. pp ...
000 Real de Inv. pn ..
7 000 Rossi Servix op ....
100 Sabrico op
7 100 Sanderson Br. op ...
112 300 Sanderson Br. pp .
133 300 Sano pp
107 500 Semp pp
10 000 Sharp pp
15 000 Siani. Uti, op
76 500 Sid. Açonrote pp a
13 400 Sid. Guaria pp
,
21 400 Sid. Mannesmann pp
22 600 Sid. Ncaional pp b .
17 000 Sid. RIo-Grand. op .
35 000 Sid. Rio-Grand.
pp ..
600 Souza Cruz op ......
12 000 Teka pp
'....
12 000 Transparaná
21 100 Transparaná
....
17 600 Urupês Unida,pp oe ..
25 000 Urupês Unida,
p» ...
66 CCO Vale R. Doce
pp
000 Várig
pp
4 100
10 CCO OS NÚMEROS
10 900
000
Abertura
40 900
Médio
000
Fechamento
62 COO
68 900
Titulos
73 600
Cias. diversas
300
Ações de bancos
64 1C0
Operações a termo
80 500
Diversos
14000
10 100
TOTAL
40 000
13000
163 000 MAIS NEGOCIADAS
5900
Títuloi
5 400
20 COO
Bolgo-Mincira op
23 800
Petrobrás pp
72 300
Vale Rio Doce pp
3 8C0
Petrobrás on
10 000
Bco. Brasil pp
10 CCO
25 OCO MAIORES OSCILAÇÕES
55 900 PARA MAIS
C/ói
ICO
196 000 Alpargatas op
11.0
192 5C0 Alpargatas pp
10,3
9 OOO Sid. Açonorte ppa
7,0
700 Cílrobrasit pp
35
OCO Ford Brasil ep
1.7
19 4C0
30 1C0
Das 64 ações que intoqrani o
31 100 alta, 35 em baixa e 12 cstévsíi.

Abert.

Min.

Fedi.

Quant.

1.40 1,40 1,40 1,40 12 000
0,61 0,58 0.62 0,61 65 000
1.35 1,32 1,35 1,35 1167C0
0,56 0,56 0,58 0,58 1 200
1.14 1,14 1,15 1,15 103300
3,30 3,30 3,30 3,30 20 000
2,00 2,00 2.00 2,00 10 7C0
3,51 3,51 3,56 3,56 10 5C0
1,75 1,75 1,80 1,80 4 5C0
4,70 4,65 4,70 4,65 8 COO
1,20 1,19 1,21 1,20 116100
0,90 0,90 0.90 0,90 13 800
1.41 1,41 1,41 1,41 12000
0,55 1,55 1,55 1,55 .
33 OCO
1,55 1,55 1,55 1,55 8 4C0
2,06 2,06 2,06 2,06 45 700
0,75 0,69 0,75 0,70 69 2C0
1,00 1,C0 1,04 1,00 14 500
0,70 0,70 0,80 0,75 56 900
0,92 0,88 0,95 0,95 29 000
1.15 1,15 1,15 1,15 120C0
3,75 3,70 3.97 3,95 1240 900
1,70 US 1,71 1,70 1593 400
2,00 2,00 2,02 2,01 18 000
1,28 1,28 1,28 1,28 62 000
0,45 1,45 1,45 1,45 5 200
0,68 0,68 0,68 0,68 155 600
1,00 1,00 1,00 1,00 22 500
0,96 0,96 0,96 0,96 51 800
1,17 1,12 1,17 1,17 771500
0,99 0,99 0,99 0,99 50 000
1,50 1,50 1,50 1,50 33 900
0,81 0,77 0,81 0,80 349 500
0,75 0,70 0,75 0,75 15 380
1,62 1,62 1,65 1,65 79 000
5,26 5,26 5,26 5,26 11 000
0,72 0,82 0,72 0,72 20 000
1,80 1,80 1,90 1,90 21700
1,25 1,25 1,30 1,30 22 300
1,85 1,85 1,85 1,85 100 000
1,70 1,65 1,70 1,68 100 000
2,00 2,10 2,15 2,10 15 5C0
2,97 2,97 3,00 3,00 5 700
3,95 3,95 4,00 4,00 88 100
0,95 0,95 1,02 1,02 19 200
1,80 1,80 1,81 1,81 14 000
2,45 2,40 2,47 2,47 33 500
0,56 0,56 0,56 0,56 13 000
0,60 0,56 0,60 0,56 22 000
4,65 4,60 4,80 4,80 702 000
1,70 1,70 1,82 1,82 213 600
Indica
1 272,7
1 279,4
1 301,9

Variação (%)
-

1,59

Quantidad*
Valor (CrS)
12 011 000 28 512 179,00
1 348 100
3 978 802,00
1 648 700
3 788 030,00
15 234
33 314,49
15 059 034

36 312 325,49
Valor (CrS)
6
4
3
2
2

PARA

645
729
307
714
636

523,50
304,00
479,00
154,00
759,00

MENOI

<%1

Confrto pp'b
Sid. Nacional PP'b
Consursan pp
Antártica op
Ecsl pp
índice

Bovespa,

17

apresentaram-se

7,4
6,7
6,5
5,7
5.0

JORNAL DO BRaSIL
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1.° Caderno

Colisão na Kio—Teresópolis
CTB contrata compra de Tempo ébom Dom Eugênio Sales encerra Bandidos
roubam
mata 55 de uma família mie
com missa encontro de
material para ligar Norte mas talvez
fluminense por microondas chova àtarde catequese da Arquidiocese Cr$ 50 mil voltava as erias ao
— Cinco
viaja-Cerca de Cr$ 50 mil foNiterói
Sales encerra hoje com misO tempo hoje será bom,
com nebulosidade, e possivel instabilidade ao entardecer nas Zonas Norte c
Rural, segundo previsão do
Dapartamento de Meteorologia. A temperatura entrará em ligeira elevação e os
ventos soprarão de Este a
Nordeste, fracos a moderados. A visibilidade será boa.
A temperatura máxima
registrada ontem foi 33.4
graus, em Bangu, e a minima 19.6 graus, no Alto da
Boa Vista. Uma frente fria
em dissipação foi localizada no litoral Sul da Bahia,
e uma linha de instabilidade foi observada ao Sudocste daquele Estado, Sul de
Goiás c Mato Grosso.

A Companhia Telefônica Brasileira (CTB) contratou ontem a compra de equipamento e a instalacão de uma rede de 1 488 circuitos interurbanos
numa extensão de mais de 740 quilômetros, unindo até 1975 todo o Norte fluminense, através de
moderno sistema de microondas. A nova rede representará um aumento de quase 300% em relação a
cerca de 500 circuitos interurbanos existentes atualmente na região.
A partir de junho serão instalados os novos
circuitos das rotas Itaperuna—Campos, Rio—Teresópolis, Duque de Caxias—Volta Redonda, Campos—Macaé, Santo Antônio de Pádua—Itaperuna,
São Gonçalo—Cabo Frio, Rio—Nova Friburgo e Cascatinha—Santo Antônio de Pádua.
INVESTIMENTO

336; Barra do PiraÍ-204;
Macaé-84; Cabo Prio-96;
Nova Friburgo-228 e Cordelro-43.
A solenidade da assinatura do contrato realizada
na sede da CTB teve a presença do seu presidente, Sr.
José de Siqueira Meneses
Filho, do diretor-financeiro, Sr. Luis Sérgio Coelho de
Sampaio e dos diretores da
Phillips Inbelsa, Srs. Antome Benjamin Bahi e Armando Ricardo Júnior.

A melhoria das comunicações interurbanas na região representará um investimento inicial da ordem
de CrS 30 milhões da CTB.
No contrato assinado com
a Inbelsa — Divisão da S/A
Phillips do Brasil — estão
previstos as seguintes instalações de novos circuitos
Itaperunainterurbanos:
72; Campos-216; Santo António de Pádua-48; Teresópolis-156; Volta Redonda-

Barcas se
chocam
na Baía
Niterói (Sucursal) —Duas
barcas do Serviço de Transportes da Baia de Guanacho>*aram-se
bara, STBG,
às 18hl0m de ontem — liorário do rush nos dois sentidos, quando trafegam com
cerca de dois mil passageiros — a poucos metros do
terminal desta Capital, filevemente
feridas
cando
quatro pessoas.
A lancha Martiin Afonso
chegava do Rio e a insistência de seu apito não foi suficiente para evitar que a
Itapelininga, que naquele
momento desatracava, viésse de marcha a ré em sua
direção. A proa da primeira
barca bateu no lado esquerdo, junto à popa, da segunda. A colisão não foi suficiente para ferir os passageiros, mas quatro deles íimachucados levecaram
mente no tumulto que se
formou. As barcas voltaram
imediatamente a circular.

Aliciamento
Ligação a
Lameirão tem de operários
o prontos é apurado
O Secretário de Obras, Sr.
Emilio Ibrahim, informou
ontem que já estão prontos
ligação
80%
da
quase
Guandu—Lameirão, destinada a substituir o lote 2
durante a sua recuperação
e reforçar posteriormente o
abastecimento geral da cidade.
A ligação deverá estar totalmente concluída em fins
de abril, enquanto o trecho
Macacos—Ipanema, destinado ao reforço dó abastecimento da Zona Sul, estará
com a sua ligação terminada em julho próximo.

Cirurgia
de varizes
terá curso
São Paulo 'Sucursall —
Demonstrações
cirúrgicas,
exames de pacientes com
de diagnóstico,
discussão
demonstrações de técnicas
de flebografias e de manatomia serão a parte dinamica do XXIV Curso de Cirurgia de Varizes, a se realizar em São Paulo, de 9 a
16 de março.
No curso, ministrado e dirigido pelo professor Mário
Degni, sob o patrocínio da
Sociedade Brasileira de Angiologia e Serviço de Angiologia do Hospital São
Camilo, serão incluídas demonstrações práticas de cirurgia venosa, dc cirurgia
dos linfáticos, com suas técnicas mais recentes.

Porto Alegre (Sucursal) —
do Trabalho
O Ministério
está investigando o aliciamento por empresas paulistas, com falsas promessas,
de trabalhadores da construcão civil gaúcha, informou ontem o delegado regional do Trabalho, Sr. Guldo Moesch. A denúncia partiu do Sindicato dos TrabaIndústria de
lhadores da
Construção Civil e foi encaminhada ao Ministro Júl'n Barata.
O Sr. Guido Moesch d'sse
que a DRT comprovou a veracidade da denúncia c que
uns 50 operários foram vitimas do engodo. As empresas paulistas oferecem nos
jornais de Porto Alegre salários três vezes maiores
que os vigentes aqui. Mas
pagavam apenas a metade,
a pretexto de que os trabalhadores não eram qualificados.

FERIDOS

LEI NÃO ADMITE
Explicou o delegado que
a lei não admite categorias
diferentes de pedreiros e
não
serventes,
portanto
existe de fato pedreiro qualificado e não qualificado.
As firmas paulistas, além
disso, pagam somente a passagem de ida aos operários,
sujeitando-os a contratos
de três a quatro meses, ao
fim do qual eles se encontram desempregados, e sem
meios de regressar.

AVISOS

Foram levados para o
Hospital Universitário Antônio Pedro para alguns
curativos sem importância
as seguintes pessoas, todas
passageiros da M a r t i m
Afonso, que vinha do Rio
lotada: Humberto de Sousa
Gomes, Avenida Joaquim
dc Oliveira, 199, São Goncalo; Mariza Lessa, de 19
anos, Rua Orlando Rangel,
166, nesta Capital; Tomazia
Mendes Antunes, de 52 anos,
Travessa Graça, 440, Paraiso, São Gonçalo; e Maria
das Graças Gomes da Silva,
de 19 anos, Travessa Nossa
Senhora Aparecida, s/n, Engenhoca, nesta Capital.

RELIGIOSOS

O Cardeal Eugênio
sa, às 18h, o encontro de catequistas do Vicariato
Oeste da Arquidiocese, de que participaram perto
de 350 pessoas, no Noviciado das Servas de Maria
Reparadora, em Campo Grande (Rua Olinda Ellis,
433).
Iniciado na quinta-feira, o encontro teve como
principal objetivo — segundo seu organizador, o
Vigário Episcopal da região, Padre Celso José Pinto
catequistas uma experiência de
da Silva — dar aos"uma
iniciação à vida em comuvida comunitária,
nhão com Deus e uns com os outros, de acordo com
o Evangelho."
SERRA CLUBES
Presidente do Serra Clube Internacional, o Sr. Albert Maggio chega amanhã
ao Rio com sua mulher, para presidir a I Reunião de
Presidentes e Governadores
dos Serra Clubes do Brasil, como preparação ao I
Congresso Sacerdotal, que
se realizará de 9 a 12 de outubro em Brasilia.
O Sr. Albert Maggio é um
dos maiores dirigentes financeiros em São Francisco, na Califórnia. Visitou no
ano passado os Serra Clu-

bes da Europa e agora visita os da América do Sul,
dedicando assim grande
parte do seu tempo ao movimento pelas vocações sacerdotais.
SANTO TOMAS
O professor Sobral Pinto
será um dos quatro oradores que, na quinta-feira
evocarão
Santo
próxima
Tomás de Aquino, na sessão comemorativa do quarto centenário da sua morte, às 21h, no Centro Dom
Vital (Rua Ipiranga, 70,
Laranjeiras).

Metalúrgicos de São Paulo
pleiteiam na segunda-feira
aumento salarial de 25%
São Paulo (Sucursal) — Cerca de 350 mil metaliirgicos dos municípios do ABC (Santo André, São
Bernardo e São Caetano) onde funcionam as mais
importantes empresas automobilísticas do país, e
de um grande número de fábricas do interior, representados pelos seus 33 sindicatos e federação estadual, pleitearão junto à Delegacia Regional, segunda-feira, aumento salarial de 25%.
Segundo' os líderes sindicais deverá acontecer
um impasse nas negociações entre suas entidades e
os sindicatos patronais e a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo, representantes das empresas, pois estas sempre apresentam restrições às reivindicações dos metalúrgicos. Se não houver acordo
amigável na segunda-feira, o processo será remetido ao Tribunal Regional do Trabalho, para nova
tentativa no dia seguinte.
DESALENTO
Se persistir o impasse, na
terça-feira, o julgamento
dos novos salários dos metalúrgicos será realizado no
próximo dia 11, ainda no
Tribunal Regional. Sabe-se
que o reajusie poderá ser
feito nos termos da politica
salarial garantida pela Lei
4 725 de 13 dc julho de 1905.
Esta lei obriga a incorporação, aos salários dos trabalhadores, da taxa de produtividade e do resíduo inflacionàrio, que daria um total de 8,4% e 7,4%, respectivamente.
Considera o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo e Diadema,
Sr. Paulo Vidal Neto, que o
aumento de 25% nos sala-

rios seria a aplicação correta da politica salarial. Entretanto, o que desanima a
classe é que para fins de
reajuste salarial o Governo
determina, por decreto, uma
taxa dc produtividade de
apenas 3,5% ao invés de
8,4%, o que seria o Índice
real do cálculo, e um residuo inílacionário de 6%. A
defasagem neste último indice pode ser observada no
fato. de que a inflação em
1973 foi muito acima de 12%
e, como os trabalhadores teriam o resíduo percentual
de inflação, o índice de 6%
está também muito abaixo
das expectativas. Outro fato
que causa indignação aos
trabalhadores é que "os
crescentes lucros das grandes empresas se distanciam
cada vez mais dos salários."

ROBERTO JAMES SHALDERS

+

Sylvia Shalders agradece as manifestações
de pesar por ocasião do falecimento de
ROBERTO, ocorrido em 11-2-74 em São

Paulo.

ANA ISABEL BARRETO ABREU

+

D. Nenen
(MISSA DE 7." DIA)

(BELETA)
Maria Abreu, Leonardo Abreu Wagner e esposa, Isabel Abreu
Wagner, Madalena Abreu Wagner, Roberto de Freitas Pacheco
e

esposa,

Jefferson

Barros,

ALZIRA SANTOS AFF0NS0

Pe.

José

Nicolau

Heck, filhas,

genro e netos comunicam o falecimento de ANA ISABEL BARRETO
ABREU (BELETA) ocorrido no dia 4 de fevereiro
p.p. e convidam para
a Missa de 30.° dia que será celebrada na Igreja do Mosteiro de São
Bento às 10 horas de domingo, 3 de março de 1974.

A família de ALZIRA SANTOS . AFFONSO
comunica o seu falecimento e convida pa+
rentes e amigos para a missa de 7° dia,
que será celebrada, hoje, dia 2 de Março
às 17 horas, na Igrejinha do Vale do. Ipê Country
Club.

Maurício A. da Silva Telles
(MISSA DE 7.° DIA)

PAULO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA
e

ZENEIDA QUEIROZ RODRIGUES DA SILVA

+

Casarão Calçados ttda., cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu Sócio-Diretor e esposa, vítimas de acidente ocorrido na
cidade de Oruro, Bolívia. O sepultamento será domingo, dia 3 de
março, às 10:00 hs. no Cemitério Jardim da Saudade.

Camilla da Silva Telles, Luiz Augusto e
Yolanda da Silva Telles e filhas e genro,
+
Maria Helena de Albuquerque Lins,. Roberto e Lydia Naegeli e filhos, Gilberto è StelIa da Silva Telles, agradecem as manifestações de
pesar recebidas pelo falecimento de seu marido, pai,
sogro, avô, irmão e cunhado e convidam parentes e
amigos, para a Missa de 7° dia, que será celebrada,
segunda-feira, dia 4 de Março, às 9h30m, na Igreja
Nossa Senhora da Paz (Ipanema).

ram roubados na noite de
ontem
Supermercado
do
Disco que funciona na Rua
das
Laranjeiras, 218, por
armados
quatro bandidos
que apenas levaram o dinheiro do cofre. Terminada
a operação, que durou menos de três minutos, os bandidos fugiram no Volkswagen chapa FA-06-77.
No momento do assalto o
estabelecimento estava sob
a responsabilidade do subgerente Ari Matéia, que
abriu o cofre para os assaltantes. O fato foi comunicado à 9a. Delegacia.
GRÁFICA

Em Bonsucesso, na Avenida Londres, 488, quatro
bandidos que fugiram num
Opala de cor clara assaltaram a Gráfica Reprocolar,
de propriedade de Leônidas
de Oliveira, de onde roubaram Cr$ 10 mil, destinados
ao pagamento dos empregados, que seria feito hoje.
O dinheiro estava no cofre da casa, que foi aberto
pelo gerente da firma, Rui
Branco Bertoner, ameaçado
de morte por três dos assaltantes que ali penetraram. O caso foi registrado
pela 21a. DP.
IDEAL
Três homens armados com
assaltaram na
revólveres
noite de ontem, na Estrada
da Água Grande, 1 332, Irajá, o posto 17 do Supermercado Ideal, de onde levaram cerca de Cr$ 10 mil em
espécie além de jóias de
funcionários
que estavam
guardadas na gerência.
Os bandidos, que fugiram
no Volkswagen chapa FD0480 em direção à Avenida
Brasil, mantiveram sob as
armas aproximadamente 100
pessoas, entre empregados
da casa e fregueses. O gerente Daniel Martins Novo
foi obrigado a abrir o cofre
do estabelecimento. Todo o
produto do furto, informou
Daniel, foi colocado numa
pasta 007. No local estiveram policiais da 27a. DP,
que anotou a ocorrência.

Antiquário
de São Paulo
obtém habéas
São Paulo (Sucursal) —
O juiz titular da 15a. Vara
Criminal de São Paulo, Sr.
Eduardo Paranhos Velho,
concedeu ontem habeascorpus preventivo e determinou a expedição de salvoconduto ao antiquário
Francisco Schwarcz. A decisão será transmitida ao
delegado de Roubos e Furtos de Belo Horizonte, Sr.
Pedro Zanella.
O antiquário foi acusado
pelo delegado de Belo Horizonte de estar envolvido
no furto de relíquias da
igreja do Pilar, em Ouro
Preto, no ano passado. O Sr.
Pedro Zanella havia ameaçado o comerciante de nova prisão, o que levou seu
advogado, Sr. João Ribeiro
de Morais, a solicitar o
habeas-corpus, que foi concedido ontem.

Dois são
atropelados
em S, Cristo
Um homem preto, 40 anos
presumíveis, e uma mulher,
Ondina Nogueira Fonseca,
21 anos, que o acompanhava, foram atropelados ontem à tarde, na Rua da
América, em Santo Cristo
pela Kombi GJ-08-56 (GB),
dirigida por Humberto Carvalho, que socorreu as vitimas.
Elas foram levadas ao
Hospital Sousa Aguiar, onde foram internadas em estado grave. A 2a. Delegacia
Policial registrou a ocorrência.

(Sucursal)
pessoas que
vam no automóvel CJ-6121 (GB), na Estrada Rio—
Teresópolis, morreram em tríplice colisão, na madrugada de ontem, na altura de Magé. O acidente
foi causado pelo caminhão GE-4829 (GB), dirigido
por Sirley Aguiar, que fugiu.
O caminhão, que seguia em direção a Teresópolis, atravessou a faixa central da rodovia, indo
abalroar, na traseira, outro caminhão — placa
EZ-0811 (RJ), da Cooperativa Agropecuária de"
Macuco, dirigido por João dos Santos, e chocandose, a seguir, de frente, com o automóvel que voltava da serra para a Guanabara.
VITIMAS
Os mortos são a motorista do carro de passeio, Geny
Cunha da Fonte (Rua Ferreira Cantão, 599, Irajá);
seu marido, Francisco Medina da Fonte; uma filha, de
11 anos, Rosane; o sogro
Antônio Serafim da Fonte
e írio da Fonte Torres. A
Delegacia de Magé fez remover os corpos para a Guanabara, tendo registrado a
ocorrência.
Na RJ-51, Rio Bonito-Araruama, uma Kombi
cujos ocupantes (uma familia do Rio) ..voltava das férias em Araruama, chocouse na noite de ontem com
um caminhão, saindo feridos todos os seus passageiros: Maria José da Silva Siqueira (Rua Macedo Sobrinho, 38, Botafogo), sua ir-

mã Maria da Conceição;
seus fillio; Sidnei, 16 anos;
Robson, 1 ; e José Maria, 8.
Em Campos, uma Kombi
de carga (com motorista e..
ajudante) chocou-se com
um caminhão da Prefeitura,
que estava estacionado. Os
dois ocupantes do primeiro
veículo foram internados
em estado de coma na Santa Casa de Misericórdia de*
Campos.
EM

SÃO

PAULO

São Paulo (Sucursal) —
Vinte pessoas ficaram levemente feridas, ontem, quando três ônibus se chocaram ¦
na Avenida Santo Amaro,''
nesta capital, ocasionando
paralisação do tráfego no
local por quase duas horas.
Os feridos foram atendidos
no Pronto-Socorro.

Seis últimas vítimas do
incêndio do Joelma são
enterradas sem identidade
São Paulo (Sucursal) — Sem parentes, cerca-*
dos apenas por alguns curiosos e um grupo de diretores da Crefisul, foram sepultados ontem, no Cemitério da Vila Alpina, as últimas seis vítimas do
incêndio do Edifício Joelma, ocorrido a primeiro de
fevereiro.
Os corpos, à espera de identificação, permaneceram durante um mês no IML, Sem que fossem
procurados por parentes. O trabalho dos peritos
tentando levantar suas identidades também não
obteve êxito e ontem os seis desconhecidos foram
levados à sepultura.
CONSCIÊNCIA
A cerimônia de sepultamento durou só oito minutos, tempo que o Padre
Francisco Gavenas usou para.dizer que "embora não os
conheçamos, eles não deixam de ser filhos de Deus
e, por isso, merecedores da
j.ossa homenagem." E mais
"Eles morreram
adiante:
(
para que a cidade tomasse
consciência de que só se admite o progresso com base
na segurança e na justiça
individual".
Ao lado das seis últimas
vitimas do incêndio, esta-

vam as sepulturas de outras
sete vitimas, enterradas há
20 dias, também sem identificação. Na mesma área,
outras 15 covas estão aberT
tas esperando
corpos que
ainda possam ser localizados, embora oficialmente
todos já estejam sepultados.*
O escritório da Crefisul,.
montado para informar sobre as vitimas do incêndio,,
confirmaram
ontem que
não
há
mais
ninguém
na condição de desaparecido, mas outras fontes hísistem em que cerca de 200
funcionários
da empresa
ainda não apareceram.

Alagoas sepulta casal e 2
filhos mortos em explosão
de fogos dentro de easjia
Maceió (Correspondente) — Foram sepultados* •
ontem, com grande acompanhamento, em Santa--*"
na do Ipanema, as quatro pessoas da família Aquino, que morreram na noite anterior, ao explodirem '„
dentro de casa fogos de artifício que ali eram fabricados ilegalmente pelas vítimas.
Os corpos ficaram carbonizados em conse-' >
qüência da explosão que fez, ainda, outras duas vitimas (da mesma família): o menor Cláudio de
Aquino e a anciã Maria Joana da Conceição, 85
anos, ambos internados em estado grave no' Pron-.C
to-Socorro de Maceió.
FOGUETEIRO
Morreram na explosão o
fogueteiro José Fraricelino
Tomás de Aquino, sua mulher Maria José de Aquino,
e seus filhos Jailton e Anisio de Aquino. Os feridos,
Cláudio e a anciã
Maria
Joana sofreram queimaduras graves, tendo o acidente abalado a população de
Santana do Ipanema, que
compareceu em massa ao
enterro.
Segundo o delegado local. Major Nelson Cipriano,
o José Francelino tinha
uma casa clandestina- de
fo?os de artifício.
Embora o fogueteiro morasse
(Rua São Pedro) no próprio local da fabricação dos
explosivos, há vários anos,
ninguém em Santana sabia da atividade de José.
Foi instaurado inquérito e

fstão -.sendo tomados
poimentos.

de-,.

AFOGADO
Niterói
(Sucursall — O
francês Laurence William
Keay, Capitão do navio La •
Matra, morreu afogado ontem de madrugada na Pon-".'
ta -da Areia, nesta Capital,
quando, ao beber com os.,
tripulantes no tombadilho
de seu navio, resolveu dar
um mergulho.
O Capitão Keay, 49 anos,
casado, morador na Rua
Dufort, casa 39, Marselha,
foi retirado da água
já
sem vida por seus companheiros, meia hora depois
do mergulho.
Seu navio
encontrava-se no Estaleiro'*'
Mauá para reparos. Um
representante
do Cônsulfrancês esteve pela manhã
no Instituto Médico-Legal,
desta Capital, para tratar
do traslado do corpo para
a Franca.

MiGUEL BEDRAN

Dr. Alipio Rocha Cordeiro

(MICHEL)

(FALECIMENTO)

(FALECIMENTO)

Esposa, filhas, mãe cumprem o dolo§H
roso dever de comunicar aos demais
IQH
¦
parentes e amigos o falecimento súbito ocorrido às 11 horas do dia 1.° de março
em Campinas (São Paulo), saindo o féretro dâ
Capela "H" do Cemitério de São Francisco
Xavier (Caju), no Rio de Janeiro, hoje, dia 2,
às 11 horas, para a mesma necrópole.

A Diretoria e Funcionários da Cia. Metalúrgica Barbará, consternados parti+
cipam o falecimento do ENGENHEIRO
ALIPIO ROCHA CORDEIRO e convidam para
o seu sepultamento hoje, dia 2, às 11 horas,
saindo o férelru da Capela "H" do Cemitério
de São Francisco Xavier (Caju), para a mesma
necrópole.

\

(MISSA

DE 7.°

DIA)

A família de Miguel Bedran agradece as manifestações de
pesar recebidas por
ocasião do falecimento do seu querido MICHEL e convida
para a missa de 7.°
dia, què será celebrada no domingo, dia 3, às 12:00 horas, no altar mór da
igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, na rua Uruguaiana.

,° ÂÜpio Rocha Cordeiro

JORNAL DO BRASIL

Sábado, 2/3/74
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TURFE

Bronqueado pode vencer a eliminatória de p o tros
Ubirajara Meireles
dirige Rofalá com
boa chance amanhã
Montaria de Ubirajara Meireles e inscrito de
COm Ritéri°. Rofalá é uma das forças nos
?«nnha
1 600 metros do sexto
páreo de domingo e pode
cumprir destacada atuação,
pois volta otimamente preparado por Alcides Morales.
... Good Takt estréia com Gabriel Meneses na
milha da terceira carreira do mesmo
programa,
podendo figurar entre os primeiros e Chegada, era
numero reforçado pela presença de Valerine,
ganha ligeiro destaque sobre os demais concorrentes
na quarta prova, em 1 400 metros.

AMANHÃ
1? Páreo - ii
0$ > mil.

14h30m

Kg
57
57

II Quikaié, A. Garcia ...
2-2 Nadushka, G. Meneses .
Crack Bell, U. Meireles
3-4 Boncagle, A. Morales .
Udy Piastra, F. Estevcs
4-6 Hexana, L. D. Guedes .
Karnaúba, J. M. Silva .
29 Pirto - is lSh
CrS 14 mil (INICIO
DE 7 PONTOS)
1-1
2
2-3
4
3-5
6
4-7
8
"

ii

56
57

- 1 000 m«l,oj
DO CONCURSO

15h 30m

1-1
2-2
3-3
4
5
4-6
7

Pireo - às 16h I 400
10 mil (DUPIA EXATA)

5.1
58
53
56
56

1 600 metro

às )7h 40m

1 400 metros

Kg
57
57
58
57
57
58
57
53
56

1-1
2
2-3
4
3-5
6
4-7

Antrim, J. M. Silva
Swale, l. D. Guedes
. . .
Cachapus, G. F. Almeida
Flacon, G. Meneses
East Sitie, P. Alves
Alameln, J. Reis
Camiguim, S. Silva
Royal Garbo, J. Esteves . .
Quclito, R. Marques ....
8» Páreo - às 18h 15m - 1 200 i
Cr$ 8 mil (DUPLA EXATA)

metros
Kg
56
56
56
56
56
56
56
53
56
57
57
57

1-1 Chegada, F. Pereira
10
"
Valerine, G. A. Fcijó ... 1
2 Bclle France, L. D. Guedes A
2-3 Lenciana, J. Pinto
3
Zela, J. Pedro
7
Oenver Love, J. M. Silva II
3-6 OÜve, G. Meneses
2
Aeromoça, J. F. Fraga ..
8
Octana, A. Ferreira
6
•1-9 Gondoliera, P. Cardoso . .
9
10 Mariancla, S, Silva
5
1 I Karen, G. F.' Almeida ... 12

Kg
56
56
59

Kg
Rofalá, U. Meireles
6 57
Ritério, P. Alves
2 57
Chapéu de Sol, A. Morales I
57
Riolon, J. Pinto
11
57
Xerife", G. Gomes
57
Kambi, G. F. Almeida
57
ZambesI, F. Pereira ...
57
Pascal, S. Silva
57
Hard Rei, A. Ramos . .
57
lord Pintado, J. Tinoco
55
Ouro Azul, J. M. Silva
57

7? Páreo CrS 8 mil

Kg
58
53
58
56
53
58
58

Akibin, G. A. Fcijó
Dcvil's Palace, L. Januário
Nehcmias, G. F. Almeida
3-4 Good Takt, G. Meneses ..
5 Acchito, U. Meireles
4—6 Fariseo, J. Pedro F9 . .
7 Arum, S. Bastos

1 000 nutroí

6? P areo — ii 17h 05m
CrS 10 mil

I 600 matroí

1—I
2-2

161, 30m

1-1 Beira.Rio, P. Cardoso
... 3
Damasco, J. Esteve*,
.... 2
2-3 Brasileiro, J. Pinto
4
Quairaint, C. Veigas
... 8
3—5 Sagacius, S. Bastos
5
Magia Negra, A. Morales 1
4-7 Rfsonha, F. Lemos
6
Ducha,
C. Abreu
7

AAiss Araxá, P. Alves ...
55
Clarc, J. Pedro
55
Falhada, G. F. Almoida ..
55
Cachalot, M. Alves
55
Que Luxo, G. Menezes .
55
Tajala, A. Morales
55'.
Happy Sonata, J. Pinto .
5
Anarose, J. M. Silva
10 5;
Afrodite, A. Garcia
55 -

3? Pino CrS 8 mil

4?
CrS

5? Pirto - ii
CrS 8 mil

} 400 mtrruj

Kg
54
54
57
56
57
54
55
58
57
5-1

1 —
Pão Quente, A. Ramos
Xirbi, J. B. Paulielo . .
2-3 Torero, M. Eduardo
. .
Marfin, F. Pereira ....
3-5 Labi, G. F. Almeida
. .
Alicerce, G. A. Fcijó .
Xandoca, D. F. Graça .
4—8 Lctreiro, F. Lemos
9 Cravo, J. Malta
10 Tameru, F. Carlos ....

SEGUNDA-FEIRA
I? Páreo troí - CrS

il
10

1 000

20h 20m
mil

5? Páreo - às 32h
tros — CrJ 8 mil

Kg
57
57
57
57
57
57
5'

1-1 Arturo, G. F. Almeida
2-2 Factu, J. M. Silva
El Corso, P. Lima .
.
3—4 Guajaru, S. Bastos
.
Quadril, A. Morales
.
4-6 Verão, A. Garcia .
.
Runner, J. Castro .
,

1 1
2-2
3
3-4
5
•1-6
7

2Í Pareô - às 20h 50m - 1 600 me.
tros — Cr$ 8 mil — (Inicio do Concurto út 7 Pontos)
1 1 Ben Belo, A. Ramos .
1
2-2-Panzo, P. Cardoso ...
2
3-3 H. Libcr, F. Esteves ...
5
4 Quotidiano, R. Msrques
.' 3
4-5 H. Compass, A. Morales
6
6 Exodus,
L. Caldeira
,
4

Kg

54
51
53
54
53
57

1-1

Hit Aíundo, P. Alves .
2 Ben David
R. Marques
2-3 Kanor,
A.
Ramos
.
.
"
Gerundio, F. Esteves .
3-4 Dom Gabriel, J, Castro
Onix, A. Santos .
Xalaco, C. Valsas . .
4-7 Oracio, S. Silva . . .
Gaypió, G. A. Fcijó
.
Guapo, E. R. Ferreira .
4? Páreo - às 21 h 50m
tro» Cr$
14 mil ciai)

2
10
7
5
6

1

Kg
58
55
55
55
55
55
55
55
55
55

2—3

3-6
7
S
4-9
10
"

-

1 600 m»(Prova E spt.

1-1 El Ccnccrro, J. M. Silva .
2-2 Puct.,
J.
Paulielo
B.
.
Advance,
P.
Alves
.
.
3-4 Nicknamc. V. Gonçalves .
Rhcdius, L. Corrêa
. .
4-6 Estilingue, A. Morales F9
Olcl Sailor, G. F. Almeida

-

50m

às 23h
10 mil

50m

-

Kg
' -1
53
50 2-2
60
3
59 3-4

50
50
53

Kg

2
I

M. Danirle, J. Pinto
.
D.ic.-.ic, C. A. Fciió . .
G. Gírl, G. F. Almeida
Linka, E. R. Ferreira
.
Eskin,
A. Ramos
5 Anapolina, C. Abreu .
4-6 Sabalcra II. A. Morales
Doraiy,
l.
Maia
.

m«-

Kc
57
57
57
54
57
53

1 300 n
Exala)

Kg
55
2 54
6 54
3 53
10 55
5 55
4 55
12 55
I 57
9 55
11' 58
7 53

Evian, A. Morales
.
Qc;n\, J. F. Fraga
Bituva, L. Maia
.
.
Engraçadinha J. M. í
Esta, C. Abreu
.
.
P. Pris, J. Tinoco
.
Rolo, E. R. Ferreira .
Recital, J. Sanjana .
Evadido
D. F. Graça
Mabre. J. Pinto
, .
Trcnton,
L. Caldeira
Dura. V. Gonçalves .

8» Pireo tros - Cr$

me-

58
58
56
58
56
58
56

1 000

riaiagin, r. Perrcira
Naqor,
J. Pedro
.
Ridçie, U. Meireles
.
B. Enlant, A. Ramos
Osco, J. M. Silva
.
Quadrl, A. Morales

7? Pireo - às 23h 20m tros - CrS 8 mil - (Dupla

3? Páreo - it 21h 20 - 1 200 mttroí - CrS 12 mil - (Dupla Exata)

1 300

Nipo, G. F. Almeida
.
G. Gordon, J. Pinto
.
Sltaway
E. R. Ferreira
El
Ghazi, J. M. Silva
Brolu, A. Ferreira
T. Bandil (c) J. B. Paul.
Próspera, L. D. Guedes

6? Pireo - às 22h
tros - Cr$ 10 mil
1 —I
2-2
3—3
4
4-5
"

-

20m

1 000 me.

Kg
57
57
57
57
57
57
57
57

Partida de futebol entre
Grêmio e Internacional
adiou GP Bento Gonçalves
Porto Alegre (Sucursal) — A diretoria do Jóquei Clube do Rio Grande do Sul transferiu o
Grande Prêmio Bento Gonçalves
para o dia 31, a
fim de evitar a sua coincidência com o
jogo de futebol entre Grêmio e Internacional,
programado
pela CBD para o dia 24.
Como a transferência da partida não foi conseguida junto a CBD e o Hipódromo do Cristal fica
próximo ao Estádio Beira Rio, com vias de acesso
comuns a direção do Jóquei Clube optou
pela mudança de data, a fim de que nenhum dos dois
espetáculos sofra prejuízo. Entretanto, segundo a opinião geral dos turfistas
gaúchos, o Bento Gonçalves deste ano tem tantas atrações
que está em condiçoes de disputar público com o Gre-Nal, maior
clássico de futebol do Sul.

A.s a Irações
Os oito cavalos argentinos e quatro uruguaios
são as .principais atrações
do clássico que já conta
grande número de inserições. Os representantes da
Gávea, já confirmados, serão Andabata e Bi Lazador.
O potro Good B 1 o k e ,
segundo colocado nos GPS
uarios Pellegrini, Nacional
e Dardo Rocha, é o principai representante argentino.
Mas a maioria dos outros
também já venceu prova
ciássica: Dioico. cinco vitórias em 11 atuações, entre
tis quais o clássico Mariann
Moreno. Dos Hilários, duas
vitórias, cinco segundos e
terceiro no Carlos Pellegrini..Hijcdalgo, sete atuações,
três vitórias, entre as quais
CONCURSO

o clássico Japão. Keenly, oito vitórias, três clássicas,
entre as quais o GP Canadá. Loisir, quatro vitórias
c segundo lugar no GP Brasil do ano passado para
Fizz, Respingo, três clássicos entre seis vitórias e Sin
Olvido, três atuações, duas
vitórias e um segundo lugar.
Do Uruguai, virão cs melhores cavalos de Maronas:
Otonal, perdeu a tríplice coroa na loto. após vencer as
duas primeiras provas, e foi
considerado o 'melhor de
sua geração no ano pas.sarlo. Quimia, liderou a
geração de potrancas em 73
e_ Te Quiero e Tio Pincho
são os outros, ambos sem
nenhuma vitória de dest.riuc.

ACUMULADO

PARA

HOJE

115.876,60
Para as co-ridas de hoie.
esta -acumulado o concurso
<-rS 115.876,60.

sábado, 2, no Hipódromo da Gõv-a
de
7 ponto;,
na Importância
da

Pão Quente
aprontou na
reta oposta

aaBHÍifSÉÈ§yÉSÍksísái&Mnè,&*
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N
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Segundo lugar para Historiador em excelente tempo na distancia. Bronqueado retiparece como a melhor indicação no quilòmetro da eliminatória de
potros'. principal carreira da programação de hoje à tarde no Hipódromo da Gávea, devendo encontrar nos
estreantes Doctor Mário, Flizli e Mcrcenaire
os mais perigosos adversários.
Bronqueado é a força do retrospecto, retornando agora mais aguerrido e
portador de
magnífico apronto final. Doctor Mário estréia
credenciado por uma vitória no Serra Verde
e Mercenaire, também debutante, tem revêlado expressiva velocidade nos treinos. Flizli
e Mouresque formam uma
parelha de respeito, o primeiro aparentando ser superior
ao
companheiro.

**4

Pão Quente realizou excelente partida final para o
último páreo d a programação de domingo, evidenciando ótima ferina técnica.
Marcou 34s2/5 em treino de
600 metros, na reta oposta,
terminando, com ação vistosa, na coriução de Antòr!o Ramos.
Chapéu de Sol, montado
pelo aprendiz Alcides Morales, e do mesmo treinador
de Pão Quente, impressionou favoravelmente ao assinaiar 52s2/5 para os 800
uiietros, finalizando contido
e Olive (G; Meneses) foi o
destaque nos aprontos para
o primeiro páreo, anotando
44s 2/5 para os 700, sem ser
exigida.

DESTAQUE
Timonera II ganha franco destaque na
milha da prova que abre a corrida desta
tarde. Vindo de dois segundos lugares, é a forca
da competição não devendo ser derrotada
em previsão normal. E
possui ótimos treinos
sobretudo o apronto. Quelante. vindo de
escoltar Prima e Pancarte,
que sabe correr mais
do que mostrou na derradeira apresentação
devem decidir com Motrice,
que realizou òtimo exercício, a formação da dupla.

BONEAGLE
Nadirshka (A. Pinheiro)
aprontou 700 metros em
44s 3/5, inteiramente à vontade. Craick Bell (V. Meireles) subiu além dos 700, assinalando 39s3/5 a reta,
com seu
sereno.
ginete
Boneagle (A. Morales), vindo de mais distancia, percorreu 600 metros em 37s,
com alguma facilidade e'
Karnaúba (O. Cardoso) os
derradeiros 360 em 23s, suaveinsnte.

FAVORITA
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Montaria de Gonçalino Almeida. La Malma correrá no quilômetro do segundo
páreo
com a responsabilidade
de favorita.
Tem
chance, pois vem de fácil vitória e
pode corresponder. Floss e Baronita, seguidas de Fana, surgem logo a seguir com boas
possibilidades, merecendo destaque a
primeira, cujo
trabalho de distancia agradou bastante. Floss
evoluiu em seu estado atlético, voltando como
adversária perigosa.

,**m%fí

HAPPY SONATA

ABSOLUTA

Miss Araxá (A. Garcia)
na diagonal e de parado,
assinalou 42s 2/5 os 600, sem
qualquer preocupação d c
marca. Palhada (G. P. Almeidai anotou 38s 2/5, de
galope largo nos 600. Tajalti
iA. Morales) cs 360 em
22s 2/5, sobrando ao lado de
um companheiro e Happy
Sonata (G.Meneses) na reta oposta, finalizou os 400
cm 22s2/5. deixando ótima
impressão.

VUíl

ÀS

M

1-1

Timonera II, J. M. Silva

2-2
3
3-4
5
4-6

Plumiia, G. Mcnesns .
Quclanle, F. Fslcvcs .
Pancarle, A. Gar;ia ...
Motriíe,
A. Ferreira
.
Tocata,
S. Süvü ....
Ralcte, J. Escobar ...

-

PÁREO

ÀS

TERCEIRO

-

PÁREO

15

1 í,nn METROS

55
-I

14H

ÀS

-

HORAS

55
55
55
55
55
58

2?
9?
29
49
2°
5°
8°

-

1 nno

52
55
55
55
36
55
55

1?
5?
149
119
69
29
19

-

1 000

30M

1- 1 La Malma, G. F. Almeida
2-2 FIoes,
J. Queirós
3 Greenlínd,
F. Silva
Fana,
P. Alves
. .
Xiuflrá,
A.
Ferroir.i
Baronita,
C.
Abreu
Yela,
A.
Ramoi
.

HORAS

QUARTO

-

PÁREO

ÀS

-

30M

-

-

METROS

-

METROS

1300

CHAPÉU DE SOL

1 —I
2
2-3
4
3 5
"

-

-

PÁREO

ÀS

ti

SEXTO

PaREO

ÀS

1000

55
55

2?
59

10

l'25"3
l'42"2
l'21"l
I'I5"3
l'2fl
l'42"3

-

200
OCO
300
000
000
MO
030

AM
Al
AL
AL
Al
AL
AM

PAREO DIFÍCIL
F.
E.
A.
9.
N.
c.
F.

P. Lavor
Freitas
V. Neves
Costa
Pirss
Abreu
Abreu

A.
A.
M.
W.

Peim F9
Miranda
B. S:iva
Aliano

5

1'I6"4
1'01"4

I *22"
1'01"4

ro2"i
roi-4
ro.t"

R. Carrapilo
S.
S.

d'Amore
d'Atiiore

VOLTA BEM

300
000
300
300
300
000
^oo
000

AL
AL
Al
Al
AL
AL
Al
AP

r23"l
t'03"3
1 '23" 1
l'23"l
lJ22"2
l'02"3
I'I7"
l'03"l

-

1'18"4.5

DASTUR

J
A.
F.
R.
N.
A.
A.
A.

S. Silva
cio
R
Ab--cu
Costa
P. Gr.M
Araújo
Araúio
Ar.iúio

EXATA

F<

-

PÁREO

ÀS

55
55

I7H

OITAVO

PÁREO

Garcia

ÀS

-

10M

1400

H sloriadc- r Belluní
Arabu c Articio de Fé

A.

"•
F
A

L
G

P.

Silva

Costa

Ahr-n
PaimFO

Coelho
Miranda
Feiió

17H

MO)
( ó)
f 6)
( 9!
(10)
(10)
( S)
: 8)
! 7!
(11)

A.

mareies

1'00"I5

AL
AL

1'01"3
l'03"

W. T Souza
J. S. Silva
F.
A.

Manacor e Revolulion
Sérgio Rica e Blastomere
Sereno Rico e Camerino
Romancier
e Harki
Anatílio
c Mjrujo
S. Apoie c Lady Jalna
Blu; Train e Anat ! o
FI Charruo c Tivoli
Maruio e Escondido
Kimbc.-lito
e Oclano

-

METROS

-

RECORDE

AREIA

Rhodins c Gran Tronio
Rhodius e Gran Tronio
Tabardo e Ouro Azul
Orphccn
e Evcroele |
?„
,'S1
j9 (101 liliodiiis e Gran Ironio
39 (10) Orplicen c Everçjete
-!" (10) Orpheen
e
Everçjete
99 (10) Rhodius
e Gran Tronio

-

45M

1600

METROS

-

RECORDE

DUPLA

Deiour,

1 OCO
1 000

_

W
Aliano
I
Burioni
J
A. Lirtieli
R. Morqado

Pano

3° (ICI
69 101
59 ( 7|

.

F? .

pavdson. J. Pinto .
2 Cronos. G. Meneses
Pique, P. Cardoio .

JABURU

Estroante

9°
3°
29
99
59
49
8?
69
7°
19

3--i Jarfarelto, J. M. Silva
5 Matutino, A.
Ferreira
4 6 Belém, F. Esleves . .
"
A.

-

.
.
.

The Taoic,
A.
Ramos .
Lycon, J.
F. Fraga
.
l.adim, J.
Pedro F9
.
Xantht, J. Queirós . .
4-8 P. Júnior. G. F. Almeida
9 Gaincte, J. M. Silva
.
10 Bastião,
A.
riodecker .
3—5

-

FARINELLI

1- 1 Delicado,
J. Pedro F9 .
Hampshire, J. Qusirós .
2-2 Valparaiso, F. Pereira F°
3 Balcn. G. F. Almeida

Sherloctí,

APEIA

35M

4 Cronômetro, J. Milta
7
3-5 Last Fairíax, J. Oueiros I
Ce anqc, P. Cardoso .
2
Faitrtum, F. .Esteves .
5
4-3 E! Taura, J. Reis ....
á
9 Patrohué. A. Ramos .
3
" Pastor,
A. Morales F9
6

SÉTIMO

( 8)
( 6)

-

RECORDE

58
56
58
56
54
58
55
55

39
39
49
89
79
29
79
59
39
29
49

56
54
56

(II)
! 8)
;12J
(12)
| 8)
( 9)
(11)
( fi]
(10!
( 8)
( 8)

-

AREIA

2
I
I
I
I
1
1
I
I
1

-

OCO
600
600
300
600
300
500
500
600
400

URGE

P. Lavcr
V Neves
P. Silva
P. Silva
Morales
Feiió
Tripocl'
Tr.podi

1'37"2 5

2'll'

GP
AL
Al
Al
AM
AP
AM
AM
AL
Al.

-

Freitas
Ricardo
Feiió
d'Amore
Moroado
Morais.'.
V. Neves
Aliano
Morales
Morales

i'.ir

1'4I'
1 '22
1'41"
1*21"
1'35"
1-3-1"
l'40"
'29"
l

T24"4 5

1600 AL 1'41" J. A.
Limeira
1 600 AL 1 Ml" J. A.
Limeira
2 100 AP 2'I7"3
D. Moreira
1300 AL 1'20"4 A. Morales
I 600 AL 1'41" F. P. Lavor
1 300 Al l'20"4 VV. P. Lavor
1 300 Al. 1'20"4
I S. Mo'alr<
1 60O AL IM1" S. Morales

-

O quarto páreo, em 1 300 metros, é um
dos mais difíceis do programa, uma vez que
vários concorrentes contam com boas possibilidades de sucesso. O retrospecto destaca
Héiico e obrio, enquanto os treinos indicam
Heracles, Fanzac e Glacié, este último voltando muito bem preparado. Também os estreantes Hadley e Lindo Flebe podem ser eitados, com ligeiro destaque para o segundo.
E' uma carreira equilibrada em que a largada
e o train de corrida deverão influir no resultado. Saliente-se, que Heracles realizou magnífica partida.

l'0O"t s

JABURU

-

AREIA

1'00"I

Estreante
55 ístro-nte
¦r'-1 Cstfeanfa
¦ 53 Estreante
55 Estreante

1-1 Papyrus. G. M:neses .
10
2 Camerinr, J. B. Paulielo 8
".
2-3 Blastomore,
G.
Alm. 9

II

l'21"l

Gl
Al
AL
AP
AL
AL

55

.

1*H

55

-

METROS

55 99 ( 9j Buralit.i e
55
EhtredntP

Meirolcs .
G. F. Alm'

A.
Moraes
J. Pintj . ,

-

HORAS

Broiiquoôd-, F. Esteves
Arreçi'0.
M. Sil/;, . .
D. ÀÍario, G. Psssanha
Alféres, A. Gircia , .
Mauresyiie. G. Meneses
Flizli,
J.
M.
Silva
.

8 Balidar,
"
Aneçifo,

2

1
1
I
I
!
I
1

AREIA

-

RECORDE

Al.

JABURU

Sabalcra
II e Naçjell
I
Enavion e Inclinada
)
Sabalcra
II e Preghiora I
Sabalera
II e Preghiera i
Corredor,! e Sabalcra II
I
Miss Daniclc e Vimory
i I
Inclinada e Suzsrtií
i
L nka e Homcrica
1

METROS

300
J00
6C0
300
200
300
600

1'37"2 5

*
O- C»'3o»o
f* 11 ,? ?r'C"° c'V'f0lmé- ' ÓC0 AP :'-M":i G.
Uloa

6 Tanino, U.
4-7 Msrceneir:,

ANTRIN

1
1
1
1
I
I
I

AREIA

-

-

FARINELLI

Héiico.
G.
Meneses
. .
• Óbrio
1300
AL
l'22"3
Maíencio, A. Garcia . .
fí ?n !,'?! tP,,5í,ntltl
'
Petardo.
C.
Abreu
^""ii*1
,5C0
A1i
.
.
-6 l^«
,12) Pretender
e Hehco
1300
Al ''36"2
1*22**3
Obric,
F.
Pereira
F.
. II 56 3» (121 Pretender e Hcüco
1300
Al
l'22"3
Onix,
A.
Santos
. . .
56 89 (12) Pretender e Héiico 1300 AL i'22"3
Hadlay. H. Vasconrebs .
Heraclés,
ia „¦» \"'e?"'c
„
G. F. Almeida
56 39(12)
trópico e M.ikirey
1303 A.
AL l"23"2
Buccari,
P.
Cardoso . .
Case.
A.
G.
Feiio
Fr'> Anqe.tco 1400 AL i '29"!
!,l,(
í'',r"0,5
Fsnzac.
Il Sn
P.
Alvej
. .
13 56
99 (12) Pretender e Héiico
1300
Al.
I'22"3
Dom Gabriel, R, Marques
56 3" i 8) Enfastiado e Hit Mundo
!
1000 Al IW'2
Giacic, F. Esteves . . .
56 80 ( 9] Escondido e Labirinto 1 6C3 AM l'43"
Lindo
Fletf?,
J.
5Ó
Estreante
|
Queirós

OUINTO

Rofalá (U. Meireles i chegou emparelhado com Riterio (P. Alvesi em 51s 2/5 os
800. Chapéu de Sol )A. Moralesi aumentou para
52s 2/5, a meio correr e pelo
caminho mais longo. Nambi
U.Bafficai 700 em 45s, com
algumas sobras. Z a m b e s i
(F. Pereira) 800 em 52s,
alertado nos últimos metros. Pascal O. Silva) chegou muito próximo de um
sparring em 37s na reta
fmal. Hard Rei iA. Ramos i
800 em 52s 1/5. inteiramente
a vontade. Lord Pintado (J.
Tinocoi para a mesma distancia, assinalou 5 2s 2/5,
demonstrando alguns
progressos e Magia Negra IA
Morales) a reta -em 38s,
contida.

AREIA

Tocaia
e Baronita
Dcc 3Íon
Baronita
Santana
D. Life

RECORDE

DUPLA

4-10
11
12
13

-

RECORDE

Misj Preiiy e
F. de Santana
Double Lile c
F. Santana c
Bairrista r F.
F. Santana e
Giria o Sépia

,'10)
(12)
(10)
(10!
(10)
( 7)
[10)
[10)

-

RECORDE

Cunos,dacl o La BomljarcU
Pelite Am? e Une Pctitn
Pr iia e Love-me
Curlofldad c Timonera II
Bcl G Timonera II
Curiosiclad p Timonera II
Prima t Quolanle

f d)
(11)
[U]
(II)
; 9)
(11)
( 8)

29
19
89
49
49
7°
I?
89

15H

! 9]
[)4]
( 8)
; 9)
(12)
| 9)
( 8)

'

1 -1 Prcçthiera, G. A. Fcijó .
2-2 Scrrilha,
A. Ricardo
.
Nianqa, C. Abreu .
.
3-4 P.
Love.
0.
F. Graça .
M. Brava, G. F. Almeida
4Olôda,
E, Ferreirfl ,
,
Holv
City,
.1. Castro .
Elair,
A.
Ramos
.
.

Chegada IF. Pereira)
aprontou 700 em 45s 2/5,
cem algumas reservas e Valerine (G. A. Fcijó) aumentou para 46s 2/5, da mesma
forma. Lenciana HJ. Pinto)
diminuiu para 45s, com seu
ginete sereno. Zsta (J. Pedroí 800 em 50s 2/5 e deixou
ótima impressão. Olive (G.
Meneses) correndo por fora
registrou 44s 2/5 nos 700,
com rara facilidade. Aeromoça U. F. Fragai 800 em
53s, algo alertada nos derradeiros metros e Octana
iA. Ferreira) chegeu cem
excelente ação em 4ãs os
700.

t

-

PAREÔ

SEGUNDO

OLIVE

Pão Quente (A. Ramos),
na reta opusta, terminou
correndo muito cm 34s 2/5
nos 600. Torero (M. Eduardo) para a mesma distancia, assinalou 39.s 2/5, de galope largo Alicerce íG A
Feijói 700 em 45s 1/5. com
u ginete sereno e Xandoca (D .P. Graçal a reta em
38s. sem ser ajustada.

PROGRAMA

PRIMEIRO

Devi!'s Palace il. Jarniuàrio) vindo de mais distamcia. assinalou 4 1 s. suaveniente. Nehernias CG. F.
Almeida) 700 em 46s2/5, de
galope largo e afastado da
cerca. Fariseo U. Pedro)
melhorou para 45s 2/5. com
alguma facilidade e Arum
iS. Bastes) na mesma distancia, registrou 48s, suav&nvsnte.

PAO QUENTE

Não há como se fugir de Preghiera nos
1 000 metros da carreira seguinte. E' a
principal figura do retrospecto e caiu em turma
francamente favorável, onde somente Serrilha parece reunir condições de ameaçar a
grande favorita. As outras são mais fracas,
aparecendo Peter's Love como azar sofrível.
Muhêca Brava deve correr mais desta vez,
porém, não pode derrotar Preghiera.

Ubirajara, com esforço e boa técnica, conseguiu algumas montarias

FARISEO

Anírin (J. M. Silvai
correu 700 em 47s 2/5, percom
alguma facilidade. CachaP"S ,G'
f- tAlmeida) vindo
ac mais distancia,
desceu a
reta em 39s2/5, com aigumas reservas. Flacon (G
Meneses) os 700 em 43s4/õj
inteiramente à vontade e
afastado da cerca e Camiguim is. Silvai deu um passeio em 43s a reta.
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FARINEUI

-

1'37"2 5

Embora venha de ligeira ausência. Papyrus pode vencer a milha da sexta prova.
Possui ótimos exercícios e realizou sugestivo
apronto — de 800 em 49s2 '5, sem apurar e
impressionando pela disposição com que arrematou. Veloz e podendo ter uma corrida favorável, é a principal figura da competição
e a indicação que se impõe, muito embora possa faltar no final. Camerino em fase de progresso e Blastomere, amparado pelo retróspecto, parecem os principais competidores.
FORMA TÉCNICA
Em termos de exercícios, Valparaíso destaca-se dos demais concorrentes nos 1400
metros do sétimo páreo. Volta em excelente
estado atlético e portador de uma série de
magníficos trabalhos. Além disso, é superior
à turma, conforme já revelou em carreiras
anteriores. Normalmente, outro não será o
ganhador, podendo prevalecer a dupla com
Delicado, que apresentou progressos. O melhor azar é Baton, cujo apronto foi dos melhores.
DOIS

NOMES

Cronos e Palace Júnior são os principais
nomes nos 1 600 metros da penúltima
prova,
merecendo referência a figura de Dejour.
inscrito de parelha com Davidson. Mas, Palace Júnior foi o destaque nos exercícios e
parece muito bem colocado na milha, distancia
em que obteve boas colocações em Cidade
Jardim, onde cumpriu regular campanha.
Cronos é perigoso, já que vem figurando com
regularidade e Dejour-é um azar possível.
CHANCE
Credenciado por recente segundo lugar
na turma, Zim é o concorrente que reúne
maiores credenciais nos 1 300 metros da última carreira. A turma enfraqueceu bastante e somente Don Craque, bem situado no
percurso, pode ameaçá-lo. Ligeiro e portador
de sugestiva partida, Don Craque deve
produzir melhor atuação desta vez. Dos outros,
Fasanelo merece citação, embora venha de
fracas atuações e Fumaré vem de regular corrida na última noturna.

EXATA

Elandro e Crones
Tomoru e Gaincte
Panzo c Pão Quente
Estil e Elandro
Tameru e Gainete
Zoé e Cronos
Elandro e Cronos
Tameru e Gainet»
Marfim e Irradiada
Tímcru e Davldson
íflmeru e Gainot*

-100
600
600
600
600
600
400
600
000
1 600
I 60O
1
I
I
I
I
1
1
1
I

Al
AL
Al
AM
AL
AL
Al.
AL
AL
Al
AL

l'29"3
1M4"!
)M1"4
1M4"
1M4"1
l'.14"l
1'29"3
l'4.i"l
l'02"4
l'44"l
l'44"l

S.
Morales
S.
Morales
B. Ribeiro
O. Cardoso
A.
Orcinc'e
O. M. Fernandes
W. Pede-scn
N.
P. Gomes
R.
Iripodi
F.
Costas
C. I. P. Nunes

Nossos palpites
-

Timonera

PÁREO

-

ÀS

1ÍH

1-1 Zim, F. Pereira F9
Êr.ic, J.
Queirós
.'
2-3 r&atneio,
u. A. Fjijó
.
•> Cimur. A.
Garcia . . .
3—5 Don Craque, A. Ferreira
Sir Ocarina, U. Meirei^s
4Fumaré, J. Reij ....
Romaneio,
P. A'^en . .
ínterim,
T.
Onos

20M

-

57
57
57
57
57
57
57
57
57

1 300

i

29
59
6?
129
5°
7°
59,
49
109

METROS

(131
( 81
( 7)
(13)
( 71
(13!
14)
;13)
(13)

-

F,eo„ e
Quadril
«adiante
Freon c
Radiante
Freon e
Chapéu
Freon *¦
Freon e

RECORDE

Ocape
e Frron
II.» 0
Zim
II e Des
Zim
de So
Zim
Zim

-

AREIA

3 —

118"45

1
I
i
1
I
1
1
I

300 AL 1'23"4 W.
Aliano
000 Al r02"l N.
P. Gomes
óüü Al l"44"2 t1. Moroado
'Olive
300 AL l'23".l W. G.
ra
600 Al 1M4"2 J. C. Lima
300 AL 1'23'M L. Acuna
300 AL 1'22"2 A. Araiiio
3C0 AL 1'23"4 A. Araúio
I 300 Al l'23'M A.
Ricardo

Motrice - Quelante

i 2 — Floss — La Malma
-

Preghiera

— Heracles
\ 4
NONO

!!

— Baronita

Serrilha

— Héiico

— Peter's

Love

— Glacié

-

Bronqueado — Mercenaire - Doctor Mário

-

Papyrus -

Blastomere - Camerino

- Valprraiso — Delicado - Baton
j 7
— Palace Júnior — Cronos - Dejour
I 8
, 9

-

Zim

-

Don Craque

-- Fumaré.

1•

J
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Giacomo Agostini
disputa prova no
Brasil em agosto
São 1'aulo (Sucursal) —
Giacomo Agostini, Campeão
Mundial de Motociclismo,
será um dos 2 pilotos internacionais que estarão no
Autódromo dc Interlagos no
dia 11 de agosto disputando
prova já incluída no calendário da Federação Internacional de Motociclismo
o que servirá de preparação
para a corrida no próximo
ano, válida para o Campeonato Mundial.

A prova de agosto próximo é uma promoção da
Prefeitura Municipal atravês dc sua Secretaria de Esportes, mas deve-se ao astro
do motociclismo r.acional
Adu Celso a sua realização. Ontem ele esteve com
o Prefeito Miguel Colasuonno para comunicar-lhe que
já iniciou os primeiros contatos com os motociclistas
eurc_.ev.s.

Kent a favor
Recebido pelo Prefeito no
gabinete do Ibirapuera, Adu
Celso afirmou que Interlagos é uma das melhores pistas do mundo para corridas
de motocicletas e que, com
o desenvolvimento que o
motociclismo de competição
alcançou no Brasil nos últimos dois anos, já existem
condiçõ.s para o início das
competições internacionais,
inclusive provas válidas peIo Campeonato Mundial.
Considerado o sétimo motociclista do mundo, Adu
Celso disse ainda que o
sueco Kent And' son, Campeão Mundial da categoria
125 cilindradas, concorda

inteiramente com ele sobre
a possibilidade de Interlagos ser incluída no calendário internacional para a
disputa de uma das pi ovas
do mundial já no próximo
ano:
Kent Anderson passou
15 dias em São Paulo, disputando a Taça Centauro
da qual saiu vencedor. Durante este tempo ele testou
a pista, manteve contatos
com dirigentes para elaborar um relatório para a Federação Internacional d e
Motociclismo. Posso garantir que esse relatório será
favorável ao Brasil e a Interlagos.

Adu na França
No dia 21 de abril Adu
Celso estará na França, disputando na pista de Clermont-Ferrand a primeira
prova do Campeonato Mundial de Motociclismo d e
1974. Para cie as competições de motociclismo despertam hoje muito mais a
atenção dos europeus do
que o automobilismo e cita
um exemplo:
— No ano passado o
Grand Prix da Holanda
atraiu 150 mil espectadores
contra 80 mil presentes ' ao
automobilismo.
O gosto dos europeus pelo
motociclismo, segundo Adu
Celso', é porque ele exige
muito mais luta, muito
mais coragem e cuidados do
que uma corrida de automóvel. Ele acredita que esta
maneira de interpretar as
corridas d. motocicletas é
que tem desenvolvido o mo-

tociclismo no Brasil — um
desenvolvimento que e 1 e
acha surprorndente:
Já temos pilotos com
condições de se destacarem
internacionalmente, como
Dcnisio Casarini e Walter
Barcchi, o Tucano. Os dois
são excelentes, rápidos e seguros.
Atualmente o Campeonato Mundial de Motociclismo
é composto de 11 provas,
disputadas em 11 países diferentes durante seis meses
do ano. O Brasil deverá aumentar o número de provas
para 12, caso seja incluído
no calendário oficial, o que
é muito provável, pois, com
a realização do primeiro
Grand Prix internacional
em agosto próximo, ao menos cm São Paulo o motociclismo de competição passará a ser profissional.

Ewing,, Ciawforei e Hearcl
são os líderes no golfe
cio Flórida Citrus Open
Orlando, EUA (UPI, especial para o JB) —
Jack Ewing, Dick Crawford è Jerry Heard assumiram a liderança do Florida Citrus Open, após a
realização da primeira rodada com o ótimo escore
de 67 tacadas, cinco abaixo do par no campo de
6 929 jardas do Rio Pinar Country Club.
Em segundo lugar, com 68 tacadas, estão Leonard Thompson, Andy North, Jim Colbert e Arnold
Palmer que, depois de começar com oito tacadas
— triple-bogey — no primeiro buraco, recuperouse fazendo quatro birdies e dois cagles.
"HOLE-IN-ONE"

A primeira volta do Florida Citrus Open foi cheia de
laiicr. curiosos. Um dos lideres, Jack Ewing, quase
cancelou sua inscrição anteontem, pois estava doente
e de cama, com 38 graus de
febre.
Ontem, entretanto, e 1 e
acordou sentindo-se bem
melhor e foi jogar. No inicio não fez nada de espetacular e foi acumulando pares, até que chegou no
quarto buraco, um par três
de 191 jardas, onde ele utilizou o ferro cinco e fez um
hole-in-onc (buraco em
uma tacada), o primeiro em
sua vida.
— Bem, eu tenho 29 anos,
nunca havia feito hole-inone, e já não esperava mais
conseguir, pois realmente
ele só depende de sorte, o
've hoje.
A bola baque eu
teu uns cinco metros antes
do buraco, deu um ótimo
quique, chocou-se com a
band_ira e entrou.
Jerry Heard, que ganhou
este torneio em 1972, conseguindo sua primeira vitória
na temporada profissional,
obteve cinco birdies e treze
pares para fazer 67, enquanto Dick Crawford lerminou sua volta com seis
birdies, 11 pares e um bo«cy.
Enquanto isso Arnold Paimer, que foi considerado
nos EUA como o "melhor
atleta da década de 60",
mas hoje em dia não é
mais o mesmo jogador —•
embora ainda .seja o mais
popular entre o público —
começou sua volta "como se
estivesse num pesadelo."

O buraco um, explicou,
é um par cinco de 562 jardas e um birdie em potenciai. Meu drive não foi muito bom, pois dei hook e fiquei atrás de umas árvores,
de onde sai mal: a bola pegou num galho e caiu num
rio, de onde tentei jogar
mas não consegui, acabando por enterrar a bola na
lama.
Perdi um. ponto, bati
minha quinta tacada para
o melo do fairway e de lá
coloquei no grecn onde, com
dois putts, completei o buraco em oito.
Palmer. que foi eliminado
deste torneio no ano passado após á segunda rodada,
estava certo de que o mesmo iria acontecer agora depois deste início mas, "graças a alguns putts realmente fantásticos, consegui me
recuperar." Ele ainda fez
mais um bogey, no quinto
buraco. Daí para frente porém obteve dois cagles e
quatro birdies, terminando
a volta com 68 tacadas,
quatro abaixo do par.
Depois de um inicio
daquele, terminar como eu
é realmente um motivo para grandes comemorações,
disse Palmer, cujos cagles
ocorreram nos buracos 10 e
15, ambos de par cinco, de
respectivamente 500 e 510
jardas.
Empatados com Palmer
estão Leonard Thompson,
que na semana passada
venceu o Inverarry Classic,
sua primeira vitória no profissionalismo, Andy North e
Jim Colbert, enquanto Phil
Rodgers, Charles Siffor d
Bruce Crampton, Ben Kern
e Tom Wateon terminavam
com 69.

Resultados.
Os melhores colocados até agora sao:
1 — Jack Ewing
67
Jerry Hsard
67
Dick Crawford
67
4 ~ Arnold Palmer
6ÍÍ
Leonard Thompson
68
Andy North
.... <__
Coibert
6S
Jim
8 - Charles Sifford
6"
Phil Rcdgers
69
.
,.
Bruce Crampton
69
Ben Kern
69
Tom Watson
69

Emerson
embarcou
otimista
São Paulo (Sucursal) —
Emerson Fittipaldi viajou
ontem à noite para Londres, onde no próximo dia
17 participará no autódromo de Brands Hatch da
"Corrida dos Campeões",
prova de Fórmula-1 que não
conta pontos para o Campeonato Mundial mas que
servirá como teste para o
GP da Inglaterra que este
ano será disputado naquele
circuito.
O piloto brasileiro, que na
próxima semana irá a Espanha para testar o McLaren na pista de Jarama,
viajou otimista e confiante
de que este ano irá recuperar o título de campeão
mundial. Emerson acha que
sua equipe está de moral
elevado pelas três vitórias
obtidas neste inicio de temporada: os Grandes Prémios da Argentina e do
Brasil e ainda na prova extra-oficial na inauguração
do autódromo de Brasília.
Emerson seguiu sozinho,
pois Maria Helena, sua mulher, está grávida e somente em abril é que viajará
para a Europa.

Caiçaras
faz a l.a
'egata
T
O Clube dos Caiçaras, em
sua campanha de incentivo
às classes de pequeno porte,
promove hoje à tarde, começando à.s 13h30m, na
raia da Lagoa Rodrigo de
Freitas, a primeira regata
da série de três, em disputa
da Taça Comodoro do Clube.
A competição prosseguirá
amanhã, no mesmo local,
sendo que o tiro de largada
será dado às 13 horas. A
Taça Comodoro Clube dos
Caiçaras, instituída em homenagem a Geraldo Otávio
Guimarães, é aberta à.s
classes Pingüim e Optimist,
e as inscrições foram abretas aos representantes de
todos os clubes da Guanabara e Estado do Rio.
A terceira etapa da Taça,
será disputada ainda na Lagoa, dia 17, quando estarão
em ação, além das categorias Pingüim e Optimist,
mais as classes S h a r p i e ,
Snipe, Finn e 470.

Goiás inicia
programa dc
minibascjuetc
Goiânia (Correspondente i
— A partir da próxima
segunda-feira 360 garotos de 8 a 12 anos, divididos
em vários grupos, nos ginásios locais, iniciarão seus
treinamentos no minibasquete, promoção da Federação Goiana de Basqueteboi e da Fundação Estadual
de Esportes visando à formação de Mia nova geração de atletas desse esporte.
Um grande número de
professores f o 1 convocado
para participar dessa promoção, que não terá limite
de duração, pois o objetivo
é uma constante formação
de novos jogadores. Os atletas Joy, Robertinho e Felipão, que pertencem aos times do Vila Nova e do Jaó,
vão colaborar, participando
da formação dos novos jogadores.

Juizes são
expulsos
no Caribe
São Domingos (AP-JB) —
Os jv.ízes de natação dos
XII Jogos Centro-Americanos e das Antilhas foram
expulsos ontem da piscina
por ordem da Federação Internacional de Natação (Fina), por .se negarem a
atuar nas cc:.ipetições até
receberem o pagamento de
15 pesos por dia e entrada
gratuita para todos os espetáculos.
Os juizes entraram em
greve na manhã de ontem,
quando foram à piscina e
se sentaram nos lugares de
trabalho, mas se recusaram
a atuar. Diante desta atitude, o presidente da Confederação Centro-Americana
e das Antilhas dos Aficcionados
deNatação
(CCCAN). Raul Marcial Rojas, de Porto Rico, que representava a Fina, pediu
aos guardas que os tirassem
do local. As competições
estão sendo realizadas com
a colaboração de aparelhos
eletrônicos e dos juizes internacionais presentes na
Capital.
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Judô já tem calendário
que começa no dia 24
com Campeonato juvenil

Bruce Lee
de Caratê
é adiado

A Federação Guanabarina de Judô elaborou
seu calendário para este ano, que começará no dia
24 próximo, com o Campeonato Juvenil (de 15 a
17 anosi categorias pena. médio, leve. meio-pesado e pesado.
Todas as lutas no Rio serão realizadas no Grajaú Tênis Clube começando sempre às 14 horas,
sendo a pesagem efetuada uma hora antes. A Federação deu prazo até o dia 15 de março para que
todos os atletas graduados até faixa marrom que
náo estejam com sua situação regularizada providenciem junto à entidade legalizar a sua situação.

A Federação Carioca de
Pugilismo. atendendo os pedidos d'e várias academias,
resolveu adiar de hoje para
o próximo sábado, no ginásio do Clube Satélite, o I
Torneio Bruce Lee de Carate, que será a primeira
competição
no Brasil a
apontar um vencedor absoluto nesta modalidade.

O

calendário

A idéia de apontar um
vencedor absoluto partiu do
presidente daquela federação, Sr. Pedro Gama Filho, possibilitando que os
caratecas de menor categoria possam se defrontar
com os mais experientes e.
c onsequentemente, melhorar sua técnica.

O calendário completo para este ano elaborado
pela Federação Guanabarina de Judô é a seguinte:
Março, dia 24 — Campeonato Juvenil tde 15
a 17 anos), pena, médio, leve, meio-pesado e pesado; dia 31 — Equipe juvenil (de 15 a 17 anos);
Abril, de 10 a 21 — Campeonato Brasileiro Juvenil — Eliminatório da III Zona, a ser disputado
em Volta Redonda, com a participação da Bahia,
Espirito Santo. Estado do Rio e Guanabara: de 21
a 28 — Olimpíadas do Exército, em Brasília.

BENEFÍCIOS

Maio, dia 4 — Exame de faixa preta — 1' e 2°
tians: de 16 a 19 — Campeonato Brasileiro Juvenil (15 a 17 anos), em Brasília: dia 19 — Campeonato de Juniores (18 a 20 anos), pena e médio; dia
26 — Campeonato de Juniores (18 a 20 anos), leve,
meio-pesado e pesado.

Além disso, como na rcgra do caratê o competidor
que tocar o adversário fica
automaticamente desclassificado, sempre que havia
uma luta entre um faixapreta contra um de menor
graduação — nos torneios
por equipes — acontecia do
mais graduado atingir o adversário e ser eliminado.
Agora, com o confronto entre caratecas de várias categorias, não só os mais jovens ganharão experiência,
como também acostumará
os mais tarimbados a enfrentar os menos técnicos
e não cometer as faltas.
Para esta competição, cá-'
da academia poderá inserever cinco representantes
(no máximoi e o sorteio
das chaves será feito na
sexta-feira às 20 horas.

Junho, dia 2 — Campeonato Juniores (equipe),
com judocas de 18 a 20 anos; dia 9 — Campeonato
Dangai Sêniores (maiores de 20 anos), para penas
e médios: dc 14 a 16 — Campeonato Brasileiro de
Juniores, Eliminatória da III Zona, com representantes da Bahia, Espírito Santo, Estado do Rio e
Guanabara, a ser disputado em Salvador: dia 16 —
Campeonato Dangai Sêniores (maiores de 20 anos),
para leves, meio-pesados e pesados; dia 23 — Campeonato Dangai Sêniores, para maiores de 20 anos.
Julho, de 4 a 7 — Campeonato Brasileiro de
Juniores (de 18 a 20 anos), em Fortaleza; dia 14 —
Campeonato Faixa Preta de Sêniores (maiores de
20 anos), para penas e médios; dia 21 — Campeonato de Faixas Pretas de Sêniores (maiores de 20
anos), para leves, meio-pesados e pesados; dia 28
— Campeonato Faixa Preta de Sêniores (equipes)
para maiores de 20 anos.
Agosto, dia 4 — Campeonato Absoluto
Preta Sêniores (maiores de 20 anos); dia
Campeonato Infanto-Juvenil (14 anos) todos
sos; de 18 a 26 — Campeonato Mundial de
res (de 18 a 20 anos), no Rio.

Faixa
18 —
os peJunio-

Setembro, dia 1° — Campeonato Infanto-Juvenil (13 anos) todos os pesos; dia 8 — Campeonato Infanto-Juvenil por equipes (13 e 14 anos): de
13 a 15 — Campeonato Brasileiro de Sêniores
(maiores de 20 anosi Eliminatória da III Zona, com
a participação de representantes da Bahia, Espirito Santo, Estado do Rio e Guanabara), no Rio; dia
22 — Abertura do I Festival Guanabarino de Novos. com competições da classe de 12 anos. todos
os pesos; dia 29 — ainda pelo Festival de Novos,
competição da classe dc 11 anos. todos os pesos.
Outubro, dia 6 — Competição da classe de 10
anos. todos os pesos; dia 13 — competição equipe
de 10 a 12 anos; de 10 a 13 — Campeonato Brasileiro de Sêniores (maiores de 20 anos), em Curitiba; dia 20 — Competição de Novos (de branca a
verdei e Sêniores (maiores de 20 anos), para penas
e médios: dia 27 — Competição de Novos (de branca a verde) e de Sêniores (maiores de 20 anos) para
leves, meio-pesados e pesados.
Novembro, dia 3
nove anos, todos os
anos. todos os pesos:
ta. ao 19 e '2° dans;
todos os pesos.

— Competição para classe dc
pesos; dia 10 — classe de oito
dia 23 — exame de falxa-predia 24 — classe de sete anos,

Dezembro, dia 1* — Encerramento da têmporaela com entrega de prêmios.

'

DOCUMENTÁRIO
Hiroyasu Inoki, que se encontra no Japão fazendo
um estágio na academia
Nakayamá, òòrfsid§rada como a mais bem dotada do
mundo, assistirá o Campeonato Universitário Japonês,
de Caratê, a ser iniciado
hoje em Tóquio, filmando
a competição.
Sua volta está prevista
para a próxima segundafeira e. além dos filmes do
torneio universitário, Inoki
trará documentários sobre
os treinamentos na Academia Nakayama, que será
apresentado cm todas as
academias do Brasil.

Os dirigentes da Seleção Brasileira de Amadores acertaram ontem a
realização de dois amistosos para a próxima
semana, contra o Guaráni e a Ponte Preta, respectivamente na terça e
quinta-feiras, em Campinap, mas não conseguiram
programar
para
amanhã, como pretendiam, um jogo-treino
contra o time principal
do Olaria.
A Comissão Técnica
resolveu então marcar
para amanhã um coletivo, às 9 horas, no Forte
São João, na Urca. O
jogo que a Seleção deveria realizar na próxima
semana e m Teresina,
contra o Tiradentes,
também foi cancelado
por falta de acordo. Hoje os jogadores farão um
circuit-training
pela
manhã, na
pista de
atletismo da Escola de
Educação Física do
Exército e à tarde, no
mesmo local, um treino
técnico.

e verdes — Carios Alberto, Santos, Válter, Euclides, Marco Antônio e Alfredo. O grupo r.zul,
defesa titular e me.io
campo, e o vermelho,
ataque titular e meio
campo, terminaram o
exercício
com melhor
aproveitamento, ao obterem dois gols cada, através de Juarez (2),Jarbas
e Batista.
Os goleiros Carlos c
Sidnei. que já haviam
sido submetidos a ,um
exercício especial na ciaixa de areia com o preparador Célio de Barros,
além de participarem.do
treino alemão, foram
muito empenhados pelo
preparador Antônio Ciemente — na ausência do
treinador Antoninho. dirigiu o treinamento técnico — nos chutes a gol
dos demais jogadores
que à porporção que iam
marcando, eram dispensados para a s massagens .

JOGADORES MUITO
PUXADOS

O zagueiro Batata —
filho ex-jogador Baltazar
— que retirou o aparelho
de gesso na quarta-feira,
durante os exercícios
que faziam ontem à tarde na pista da EEFE,
sentiu o tornozelo esquerclo, onde sofreu uma
entorse, tendo que abandonar o treino.
Batata havia recebido
ordem do Dr. Mendel para se tratar no forno de
bier. Entretanto, comp o
aparelho que existe no
Departamento Médico
da EEFE, não foi cedido
pelo responsável por
aquele setor, o jogador
só pode aplicar toalhas
quentes no local contundido. E' difícil que o atleta consiga se recuperar
a tempo, mas mesmo
sem condições de jogar
deverá viajar com a delegação.

Ontem os jogadores tiveram um dos dias mais
puxados desde que estão
concentrados na Fortaleza de São João. De manhã subiram às Paineiras, fazendo três quilometros com carga e dois
sem, para depois se recrearem na praia do Pepino. A tarde, durante
duas horas e meia, foram muito exigidos no
treinamento técnico, que
constou de aquecimento,
controle de bola, treino
alemão e chutes a gol.
No treino alemão os
jogadores foram divididos em três
grupos
azuis — Vanderlei, Zé
Luís, Xaxa, Carlinhos.
Luís Carlos e Juarez;
vermelhos — Batista,
Wilson, Jarbas, Marcelo,
Cláudio Adão e Toninho;

BATATA DE FORA

Novos viajam 2.a-feira
para torneio no Chile
São Paulo (Sucursal)
— A Seleção Paulista de
Novos, que representará
o Brasil no Campeonato
Sul-Americano de Futeboi Juventude da América, no Chile, com estréia marcada para o dia
6 contra a Venezuela em
Concepción, sairá de São
Paulo amanhã às 15 h,
pela Varig, com destino
ao Rio, de onde viajará
segunda-feira, às
7h 30m, pela Lan-Chile
para Santiago.
Os jogadores estão
concentrados no Departamento d e Educação
Física e Esportes de São
Paulo e realizarão hoje,
de manhã e à tarde, no
campo do Nacional, os
dois últimos treinos, antes do embarque, sob a
orientação do técnico
José de Sousa Teixeira.
A DELEGAÇÃO
Chefiada pelo Sr. Nélson Ferreira de Sousa e
tendo como supervisor o
Sr. João Atala, a delegação viajará para o
Chile com os seguintes
jogadores: Benedito, Al-

cides e Medeiros, da Portuguesa d e Desportos;
Donizeti, Tonho e Ladeira, do Palmeiras; Murici,
Mauro, Jair Pereira (irmão de Luís Pereira) e
Mateus, do São Paulo;
Ricardo, Augusto e Maurinho, do Guarani, de
Campinas; Miranda,, do
Santos; Oscar, da Ponte
Preta; Vicente e Olíyio,
do Coríntians; Zé Mário,
do Noroeste; Lélio, do
América de São José' do
Rio Preto e finalmente
Rubens, do Nacional.
Na fase d e classificação, o Brasil jogará
contra a Venezuela,. ,no
dia 6; contra a Colômbia, dia 10; contra o
Uruguai, dia 13 e contra
o Chile, dia 17. Todos os
jogos serão realizados à
tarde, em Concepción, a
50 quilômetros ao sul de
Santiago.
O campeonato comecará amanhã quando em
Àrica jogarão Paraguai e
Equador, enquanto em
Concepción jogarão Colômbia e Uruguai na preliminar de Chile e Venezuela.

Ccryanles, campeão mundial
dos meio - médio - ligeiros,
põe hoje seu titulo cm jogo
Cartagena, Colômbia (AFP-JB) — O pugilista colombiano Antônio Cervantes, campeão mundial dos meio-médio-ligeiros, colocará hoje seu ütulo em jogo contra o coreano Chang Kill Lee em
luta de 15 assaltos que será realizada na Plaza de
Toros de Cartagena, que foi adaptada para o combate.
Antônio Cervantes, o primeiro e único campeão mundial de boxe em toda a história do pugilismo colombiano, é considerado o franco favorito
entre os apostadores que não vêem chances de vitória do sul-coreano Chang Kill Lee.
A "Ko-Inc" afirma ter um
FOREMAN PROCESSADO
Las Vegas (AP-JB) — O
campeão mundial dos pesos
pesados, George Foreman,
seu treinador Sandy Sadler
e seu ex-empresário Leroy
Jackson estão sendo procesempresa
sados
"Ko-Inc" pela reivindica
que
uma indenização de 2 milhões c 500 mil dólares —
cerca de CrS 16 milhões e
100 mil — alegando rompimento de contrato.

contrato datado de janeiro
de 1971 no qual Foreman e
concordaram
Sadler
que
aquela organização tivesse
uma representação exclusiva para direitos subsidiários
de todas as lutas dc Foreman entro 1971 e 1975. Entretanto, Foreman o Sadler
cederam esses direitos para
outra firma, a "Video Techniques."
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FCF já indicou
à CBD os juizes
para o Nacional

ESPORTE

Coríntians
náo acerta
com Pirilo

CAMPO NEUTRONoiuitito Mtisson

wêT

Interino

A VISO não só aos batedores de faltas
áA como aos fazedores de barreira da
* ¦*• Seleção Brasileira: na próxima Copa do Mundo, tão logo o árbitro assinale
uma falta na cabeceira da grande área
adversária convém cobrá-la de imediato,
do local justo onde a bola estiver, pois
já não haverá a obrigatoriedade de colocá-la exatamente onde ocorreu a infração. Em caso contrário, isto é, se a falta
tiver de ser cobrada, pelo adversário, na
cabeceira da área brasileira, a barreira
deve ser feita imediatamente e na distancia certa, a 9,15 metros da bola, pois
Sua Senhoria não se preocupará em. contar passos. Vai ser assim, falta marcada,
falta cobrada, sem apelação, cera ou catimba. Quem bobear leva a pior.

Vitória (Correspondente)
— O técnico Sílvio PiriIo. apesar de liberado pela
Desportiva, recusou ontem
a proposta do Sr. Isidoro
Mateus para dirigir o Corintians.
Alegou1 Pirilo que se tivesse um contrato escrito com
a Desportiva seria fácil
aceitar a proposta, mas como o que tem é verbal não
pretende rompê-lo. para
manter a sua palavra.

A Federação Carioca ontem, a CBD divulgou
enviou ontem para
o regulamento do CamCBD uma lista com
peonato Nacional
nome de 20 juizes, todos começa no dia 9, que
com
eles novos, para que
Vasco X Coritiba no Rio
Comissão de Arbitragem e Bahia X Paissandu em
selecione seis para inte- Salvador,
grarem o quadro d
Entre as novidades esCampeonato Nacional. tá o fato de que o
América já
Os j u í z e s apontados CrS 1,00 que era desconFederação
Bráulio
tem
Carioca
tado
no ano passado de
pela
no ano passado e que cada ingresso, para a
'Alegre (Sucu ragora foram rejeitados formação dos prêmios sal)Porlo
— O América, do Rio.
por ela, como Carlos Cos- distribuídos ao final do concordou .em pagar Cr$ 12
ta, José Aldo Pereira, Campeonato, não mais mil por mès ao ponta de
Valquir Pimentel, José será abatido, pois estes lança Braúlio, do Internacional, e assim terá O' jogaMarcai e José Mário Vi- prêmios foram extintos,
dor, por empréstimo e em
nhas, entre outros, serão Além disso a CBD ¦troca
de Sérgio Lima, duaproveitados pela CBD divulgou ainda o horário rante um
ano. O ponta Volformar
um
para
quadro das partidas nos diversos mir também ficará empresextra,
locais
e que será o tado ao América.
Enquanto isso, ainda seguinte:
O empréstimo foi feito
-

Rio:
*

—

Maracanã
domingos

c feriados
sábados e dias úteis

17
2)h

horas
15m

16

horas
horas

b — São Januário
domingos e feriados
sábados e dias úteis
—

São Paulo
sábados, domingos
dias úteis
Os

—

21

mesmos

horários

e feriados
os iogos

para

em Campinas e Santos.

Mato

10
18
21

horas
horas
horas

Grosso
domingos e feriados
sábados e dias úteis

—

Rio

Grande do Sul (*),

16
20h

Santa

Catarina

Pernambuco,

Piauí

domingos
sábados e
—

e
dias

horas
horas

Sergipe
16h
21

úteis

30m
horas

Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Maranhão o Pará
domingos e feriados
sábados e dias úteis

—

horas
30m

e Paraná

domingos e sábados
16
dias úteis
21
—

horas
horas

Brasília
domingos
sábados
dias úteis

—

16

21

Bahia, Ceará, Alagoas, Rio
Amazonas (horário local)

Grande

do

domingos e feriados

sábados e dias úteis
om Porto Alegre,
(*)
e domingos começarão ás

17
21
Norte

horas
horas

•
16

2Í

horas

horas

3 partir do me: de abril, os joyos nos sábados
15h 30m.

Ingressos
Os preços dos ingressos (arqui- Alagoas — Cr$ 10,00.
bancadas) serio:
Sergipe — Cr$ 7,00.
Rio — Cr$ 10,00.
Rio Grande do Norte — Cr$ 7,00.
São Paulo — CrS 10,00. Maranhão — CrS 8,00.
— Cr$ 10,00 (coberta) c
Minas Gerais — Cr$ 10,00. Ceará
Mato Grosso — CrS 15,00 (co- CrS 8,00 (descoberta),
berla) e CrS 10,00 (descoberta). Pará - CrS 10,00.
Amazonas — Cr$ 8,00.
Brasília — CrS 20,00 (coberta) e
CrS 10,00 (descoberta).
Piauí — CrS 10,00.
Santa
Catarina — Cr$ 15,00 (coGoiás —' CrS 10,00.
Espírito Santo — CrS 10.00. berta) c Cr$ 10,00 (descoberta).
Pernambuco — CrS 12,00. Paraná — Cr$ 10,00.
Bahia - OS 8,00.
Rio
Grande do Sul - CrS 11,00.

Botafogo aceita proposta
da Portuguesa por Fischer
mas quer dinheiro à vista
A venda de Fischer para a Portuguesa de Desportos ainda não foi concretizada: os dirigentes
do clube paulista comunicaram ontem que só
poderão pagar CrS 550
mil, preço que o Botafogo está disposto a aceitar, desde que o negócio
seja à vista ou no máximo em 60 dias. Antes, o
Botafogo pedira CrS 650
mil.

O vice-pvesidente d e
Futebol, Marcelo Bebiano, estava surpreso e revoltado ontem em Gener a 1 Severiano, esclarecendo que não há nenhuma crise no seu
departamento e muito
menos
desentendimentos com o diretor
Maurício Porto, ''meu
amigo pessoal."

Treino prejudicado
O treino do Botafogo,
Diante disso, o treiontem pela manhã, foi namento teve o único obb a s tante prejudicado, jetivo de movimentar os
porque não contou com demais jogado res.A
a grande maioria dos equipe mista venceu a de
titulares. Além dos seis juvenis por 2 a 0, gols de
convocados para a Sele- Tuca e Roberto Carlos.
ção Carioca — Jairzinho, Durante o coletivo, VaiCarbone, Marinho, Dir- tencir teve um choque
ceu, Zequinha e Wendell com um companheiro e
— estiveram ausentes sofreu profundo corte na
Nilson, Jorge Luís, Luisi- perna direita. Levado ao
nho e Marco Aurélio, dis- Hospital Miguel Couto,
pensados para formar na levou três pontos e os
equipe reserva do selecio- médicos recomendaram
nado, que treinaria à que ficasse alguns dias
tarde.
de repouso, em casa.
Novo esquema
A partir de segunda- vida, inclusive com a
feira, o Botafogo entra concordância de Fischer,
no esquema d e trei- que ficou satisfeito em
n a mentos estabelecido deixar o Botafogo.
O diretor Maurício
para o Campeonato
Nacional, já que no Porto também ficou redomingo seguinte fará a voltado com a notícia de
sua estréia, contra o Re- que o Departamento de
mo, em Belém.
Futebol do Botafogo esOs entendimentos tava em crise.
— Tudo não passa de
finais para a venda de
Fischer serão concluídos manobras de pessoas inhoje, por telefone, ou na teressadas e m tumulsegunda-feira, com a vin- tuar o ambiente do Botada ao Rio dos dirigentes fogo. Mas eu já identifida Portuguesa. A trans- quei os responsáveis pela
ferêneia, no entanto, es- notícia maldosa, bem
t á praticamente resol- como seus propósitos.

cem opção de compra, estando o passe de Braúlio e
Sérgio Lima fixado e m
CrS 500 mil. Bráulio viajará
terça-feira para o Rio e Sérgio Lima se apresentará segunda-feira ao Internadonal.

Itabaiana
lesta time
Aracaju i Correspondente i
O Itabaiana
testará
amanhã, no Estádio Lourivai Batista, contra o Rio
Branco, de Vitória, a equipe-base com que disputará
o Campeonato Nacional comio 'representante de Sergipe.
O técnico Daltro Meneses
anunciou que aproveitará
como titulares apenas cinco
jogadores do futebol sergipano, Paulo, Gustinho, Tática e Paranhos, sendo que
os demais foram contratados no Sul.

Goiás enfrenta
Américo
Goiânia iCorrespondente)
O Goiás, preparandodo-se para o Campeonato
Nacional, no qual estreará
dia 10 contra o Esporte, enfrentará hoje, às 21 horas,
o América, do Rio, que receberá Cr$20 mil livres de
despesas. O árbrito será José Pereira Sobrinho, da Federação Goiana de Desportos.
O Goiás, que promoverá
a estréia de Rinaldo, que
atuava pelo Cruzeiro, de
Belo Horizonte, está escalado com Amauri, Toninho,
Emílio, Alexandre e Cláudio; Matinha e Tuira; Ulísses, Pagheti, Lincoln c Rina! ;'.';>.

CSA e CRB vão
a julgamento
Maceió (Correspondente)
O presidente da FAD, Sr.
Cisto Marques Luz, resolveu
convocar ontem à noite o
Tribunal de Revisão da entidade para julgar os processas de CSA e CRB, em
vista da não aceitação de
três membros escolhidos peIa assembléia dos clubes em
assumir os cargos no Tribunal de Justiça Desportiva.
Os advogados Joubert Camara Scala, Jcsé Fernando
Lima Sousa e Adelmo de Almeida Cabral, que foram
eleitos na noite de anteontem, ¦ resolveram não assumir os cargos, alegando motivos particulares.

a SSUNTO pessoal. Um dos times
que estrearão 'este ano no Campeonato Nacional é mais conhecido, entre os seus torcedores, bolivianos,
pelo apelido de Bolívia de que pelo seu
verdadeiro nome. Bolívia porque adota,
por mera coincidência, as cores nacionais
desse país, amarelo, verde e vermelho.
Elas, no entanto, resultaram de uma
questão de nacionalidade. O verde e o
amarelo devido ao brasileiro, cearense,
Pinto Martins, e o vermelho, ao norteamericano Walter Hinton. Pilotando o
primeiro avião que foi ao Norte, um aeroplano com o nome do presidente do
Aeroclube do Brasil, os dois desceram no
campo de Santiago em março de 1922. O
time fundado então adotou o nome do
avião e na camisa listras amarelas, finas,
entre verdes e vermelhas, largas, verticais. Trata-se do Sampaio Correia Futebol
Clube, de São Luís do Maranhão. Na qualidaãe de,boliviano só espero estar a salvo, este ano, das gozações de que não pude fugir, ano passado, na qualidade de
maranhense, com o vexame que deu o
Moto Clube no Campeonato Nacional.
/l

Depois de 10 voltas no campo, Gérson sentiu a perna e teve de parar

Gll Virá ÜO Rio na Operários

2.a-feira para fazer
exame médico no Flu
O ponta-de-lança Gil, embora só se apresente
sexta-feira em definitivo ao Fluminense, virá ao
Rio, depois de amanhã para submeter-se a exames
médicos, retornando a seguir para Nova Lima, onde fará a sua despedida quinta-feira no quadranguiar que o Vila Nova realiza com o América, Atlético e Cruzeiro.
Moacir e Casagrande, atacante e lateral do Figueirense que o Fluminense também conseguiu
por empréstimo, chegaram ontem à noite e irão ao
clube hoje pela manhã, serão submetidos a exames
médicos e de acordo com o seu estado físico serão
logo liberados para o treinamento.
Gérson

cuiiiundido

Moacir, que segundo informações d o Figueirense
joga em qualquer posição
do ataque, vinha atuando
na ponta esquerda. Casagrande atua nas duas laterais.
Gérson não está mesmo
nos planos do técnico Duque para o inicio do Campeonato Nacional, pois ontem, depois de 10 voltas no
campo, reclamou de dor na
perna esquerda e foi obrigado a parar o treinamento,
enquanto Cafuringa não
apareceu e nem se.justificou.
O técnico fez o comunicado oficial da falta de Cafuringa, assim como da au-

Com

sência de Gérson num treino da semana passada.
D.epois de bastante tempo
em recuperação, hoje finalmente o campo será liberado e os jogadores voltarão
a treinar futebol nas Laranjeiras. Com sete jogadores entregues à Seleção Carioca — Silveira foi convocado — e alguns problemas
de contusão, como Zé Maria, Nielsen e Abel, o treinador teve dificuldades em
formar uma equipe.
O time inicialmente será
formado com Roberto. Marinho, Brunel Márcio e Rubens: Carlos Alberto e Marquinho; Paulo, Luis Alberto
tCafuringa I, Amauri e Zé
Roberto.

prioridade

Belo Horizonte (Sucursal)
— Só depois de quarta-feira. quando fará seu último
jogo pelo Vila Nova, de Nova Lima, é que o atacante
Gil viajará para o Rio a fim
de se apresentar ao Fluminsnse. que acabou chegando à frente de cutros chibes. adquirindo-o por empréstimo durante o Campeonato Nacional s com a
prioridade de comprar o
seu rxisse.

Segundo o Sr. Márcio da
Mata. diretor do Vila Nova,
Gil, como Totonho — eiste
ainda emprestado ao Atlético mineiro — estava sendo
pretendido pelo São Paulo,
mas o negócio foi afinal feito cem o Fluminense, que
se ciispõs a pagar CrS 50
mil pelo empréstimo e
CrS 500 mil no fim do Cam"ato Nacional.
pso

movem acuo
contra Eiva
Araújo

Netlo

Correspondente

Roma — Como sócio
e dirigente de uma. empresa revendedora de automóveis, Gigi Riva, goleador do Cagliari e da
Seleção Italiana de Futeboi, não consegue ser o
ídolo seguido e amado
pela gente mais simples.
Descobriu-se um patrão
como tantos outros: contestado pelos seus trabalhadores e pela maior
C o nfederação Sindical
Italiana (CG1L).
Contra este Cigi Riva
e sua firma iniciou-se ontem uma ação sindical
que fez notícia de destaque em toda a imprensa — e que consiste
n u m a denúncia por
atentado ao direito- de
siiidicalisação. Fato que
se caracterizou no
momento em que Gigi
Riva, pessoalmente, primeiro tentou desaconselhar a inscrição de 2S
dos 40 trabalhadores de
sua firma em Cagliari
(concessionária da AlfaRomeo) no sindicato da
categoria e por ultimo,
quando — não conseguindo convencê-los de
que a sua empresa devia
ser "uma grande família" — Gigi Riva demitiu
10 dos seus empregados.
Antes de apelar para
soluções m a i .<• radicais, como a uma greve
de solidariedade, os dirigentes da Confederação
Sindical estão tentando
um acordo com o atletaempresário na base da
readmissão dos trabalhadores punidos pela sua
intransigência.
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para o jornal Marca, de
Madri,
é
CRUYFF, no momento o único jogador de capacidade técnica capaz
de substituir Pele "no trono de Rei do
Futebol". Perguntada a sua opinião sobre
o provável país que ganhará a Copa do
Mundo, disse:
Deve ser a Alemanha, uma ou outra, da mesma forma como poderá ser o
Brasil, a Itália ou a Polônia.
Mas não ficou só nisso. Enumerou,
a seguir, como prováveis ganhadores,
Uruguai, Escócia, Suécia, Argentina, Iugoslávia e Bulgária, e advertiu:
Mas não se deve esquecer que Haiti, Zaire, Chile e Austrália não ae classificaram por acaso. Apesar de o Chile não
ter disputado a última partida contra a
União Soviética, vale lembrar que empatou de 0 a 0 em Moscou no primeiro
jogo. E a Holanda? Quis saber Marca.
A Holanda também pode ser a
ganhadora da Copa — respondeu.
Donde se conclui que Cruyff pode
substituir Pele também no campo da diplomacia.

r~\ E acordo com a teoria do psicó/ J logo norte-americano Thomas
Morgan Worthy os técnicos dos
esportes coletivos, para melhor aproveitamento dos seus atletas, devem observar a cor dos olhos de cada um para colocá-los na posição certa. Os de olhos ciaros, diz ele, na defesa, e os de olhos escuros, principalmente castanhos, no ataque, onde terão melhor desempenho. Será
que Zagalo já observou a cor dos olhos
de Marinho do Botafogo? Paraguaio seguramente ainda não.

J~\ ELO que se lê nos jornais e ouve
em rádios e mesas-redondas de
£
televisão, a brasileiros só estão
preocupados com a possibilidade de vir
a enfrentar, na Copa do Mundo, a Itália
e a Alemanha Ocidental. Ninguém fala
do Zaire, por exemplo, sem falar na Escócia e Iugoslávia. Lembrai-vos de 66!
PASSE CURTO — Recorte antigo de
jornal: antes de jogar futebol, Zagalo foi
campeão de pingue-pongue pela equipe
do América do Rio. Em 1946, por exempio, com Boderone, José e Osvaldo Neves atuou pela Seleção Carioca que
disputou o I Campeonato Brasileiro de
Tênis de Mesa /// Beckenbauer, mais
sensato do que o técnico Helmut Schoen,
a um jornal de Lisboa: "Muito é esperado da Alemanha Ocidental neste próximo Campeonato Mundial de Futebol.
Mas existem outros países favoritos, como Brasil e Itália, por exemplo" /// Arão
Costa Ferreira (Teresina, PI): não foi
Vicente Feola o técnico do Brasil na fase
de classificação à Copa do Mundo de
1958 na Suécia. Foi Osvaldo Brandão,
atual técnico do Palmeiras.
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Seleção já tem
pronto plano de
testes físicos
Os preparadores físicos
da Seleção Brasileira concluíram ontem o plano de
exames de capacic' :de física
a que os jogadores serão
.submetidos na próxima semana. A única novidade em
relação a 1970 é a inclusão
do teste da bicicleta ergométrica, já conhecida mas
não empregado quando dos
preparativos para a Copa
disputada no México.
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Admildo
Chirol, Carlos
Alberto Parreira, Cláudio
Coutinho e Raul Carlesso
explicaram, e.pós terminar
seu trabalho numa rev-nião
no Forte São João, na Urca,
''qualitativamente, os
que
métodos deste ano serão os
mesmo de 1970. com a difercnça apenas de que haverá
maior intensidade nos exer-

estarão mais bem preparados fisicamente na Alemanha do que no México,
quando seus jogadores sentiram uma dificuldade de
adaptação ao clima e à altiti de.
Os filmes dos exercícios
exibidos aos jogdores,
antes da aplicação dos testes — serão praticamente
os mesmos, havendo modificações apenas no do circuit-trainning, que teve novas tomadas na Escola de
Educação Física do Exercito, com Carbone e Dirceu
servindo como exemplos
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Sem evolução
O fato de ser repetido um
esquema de trabalho utilizado há quatro anos é encarado cem naturalidade pelos preparadores:
— A realidade — disseram — é que os métodos de
preparação física não evoluiram. Se você deseja exer¦citar o coração, por exempio, nada ainda melhor do
que correr diariamente.
Quanto à maior intensidade nos exercícios, isso se
deve, no pensamento dos
preparadores físicos, a que
nossos principais adversarios — as seleções européias
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J_í> sentiu a coxa doer ao disputar esta bola com o goleiro Félix
T-lefolo JB

Cargas individuais
Os preparadores confirmaram que todos os testes
de avaliação física serão
efetuados na próxima semana, sempre à tarde —
pela manhã haverá exames
médicos — e o primeiro será na terça-feira, na Escola
de Educação Física do Exército: velocidade e ílexibilidade. Na quarta-feira, no
mesmo local, haverá o Teste de Cooper (corrida de 12
minutos); na quinta-feira o
teste da bicicleta ergométrica, no Retiro dos Padres e
finalmente, na sexta-feira,
o circuit-trainning, no Itanhangá. Sábado e domingo
serão dedicados à Fecuperação.
Com o resultado dos testes os preparadores da Seleção Brasileira terão a do-

sagem das cargas indivicluais dos jogadores, que
iniciarão então os treinos
físicos no dia 11, segundafeira.
A respeito de um aparelho de telemetria — o mesmo empregado por Emerson
Fiftipaldi em seus exercicios e que controla, à distancia, as pulsações de um
atleta — os preparadores
físicos continuam com esperanças de empregá-lo nos
treinos da Seleção. O problema é que a CBD até agora não concluiu os entendimentos, para a sua compra,
com um representante europeu. O administrador da
Seleção. Tarso Herédia de
Sá. também compareceu à
reunião realizada ontem peIa manhã no Forte São
João.

Grécia no Maracanã
A Seleção da Grécia será
o adversário do Brasil, no
dia 28 de abril no Maracana, em partida do programa de treinamento da Se-

leção Brasileira. Os dirigentes do futebol grego confirmaram ontem sua presença
na data acertada.

Niterói i Sucursal i —Gordo. de bermudas, quase
anônimo nas ruas centrais
de Campos, cidade do Norte
fluminense, Tostão considerou ontem a não convocação de Zé Carlos, do Cruzeiro, a maior injustiça cometida pela Comissão Técnica, embora reconheça que
"é muito difícil selecionar
22 jogadores num pais onde
há vários craques para cada posição."
Leão, Carios Alberto. Luís
Pereira, Piazza e Marco António; Clodoaldo, Ademir da
Guia e Rivelino: Jairzinho,
Leivinha e Paulo César —eis a seleção preferida de
Tostão, que estava acompanhado de seus pais, mulher
e um irmão, de passagem
para Marataizes, no Espirito Santo, onde está veraneando.
CONVOCAÇÕES
Para Tostão, Zagalo e o
restante da Comissão Téenica não se equivocaram
relaquando deixaram de "Emcionar Dirceu Lopes.
bora seja um atleta de excelente nivel técnico, Dirceu
já teve duas oportunidades
no selecionado, e não soube
aproveitá-las devidamente,
o que jamais ocorreu com
Zé Carlos, cujas chances fo-

ram diminutas." R o m e u .
ponta esquerda do Atlético
Mineiro, teve sua não convocação também considerada. injusta.
Falando muito pouco e
certamente com receio de
dar a sua impressão pessoal
e ferir algum amigo, Tostão
disse que Leão já demonstrou ser o titular no gel,
ainda que, a seu ver. Félix.
em forma física e técnica,
seja um candidato muito
forte à posição. "Se Carlos
Alberto estiver bem, não vai
ter lugar para o Zé Maria.
Carlínhos sempre foi c melhor da posiçêo em todo o
mundo."
Tostão, atualmente com
84 quilos — mais 12 do que
quando jogava — acha que
basta ao Selecionado Brasileiro treinar devidamente,
"Se
para trazer novo título.
cens eguirn.os apresentar
um futebol desinibido, como
sabemos jogar, chegaremos
tranqüilamente às finais e
derrotaremos o último adversário." Embora considere
Pele e Gérson craques excepcionais, Tostão acredita
que a seleção possa superar
esses problemas cem os elementos de que dispõe,
"principalmente se houver
paz e sossego durante a
eampanha."

Polônia vai a 5 a 0
contra a Iugoslávia
Arç/el lAP-JBi —- Marcando quatro gols em apenas
meia hera, no segundo tempo, a Seleção da Polônia
s u rpreendend e r r o tou
temente por 5 a 0, ontem
nesta Capital, a da Iugoslávia, primeiro adversário do
Brasil na Copa do Mundo.
No intervalo, a Polônia já
registrava uma vantagem
de 1 a 0.

A partida decidiu o Torneio Internacional de Futeboi patrocinado pela Federação Argelina. A vitória
polonesa, que começou com
um gol de Gadocha aos 42
minutos do primeiro tempo,
foi acolhida com surpresa:
a Iugoslávia deixará boa
impressão ao eliminar a Espanha do Campeonato
Mundial, dia 13 do mês passado em Frankfurt.

Jairzinho está praticamente fora da
Seleção Carioca que amanhã enfrentará
os paulistas, em São Paulo: voltou a sentir, no treino de ontem, uma antiga contusão na coxa direita. Se ficar comprova,
da sua falta de condições físicas, o jogador do Botafogo será substituído por Roberto, segundo informou o técnico Mário
Travaglini.
O treinador resolveu fazer mais duas
convocações: Nilson Dias e Silveira, que
completarão o banco de reservas. Mesmo
sabendo que dificilmente poderá contar
com Jairzinho, Travaglini ainda tem esperanças num teste a que o atacante
se submeterá hoje de manhã, sob orientação do médico Qtávio Martins.

A FISGADA

acredita, contudo, que ele passe no teste de hoje de manhã.
MARINHO
O treino de ontem à tarde dos cariocas, no campo do Botafogo, foi muito
ruim, terminando empatado em 0 a 0. depois de 00 minutos.
Os titulares formaram com Wendell,
Toninho, Miguel, Moisés e Marco António; Carbone, Carlos Roberto e Dirceu;
Zequinha, Jairzinho IRoberto) e ManIrini. Os reservas, enxertados com alguns
treinaram com
jogadores do Botafogo
Félix, Miranda. Alex, Osmar e Marinho;
Marco Aurélio e Cléber (Luisinho); Jorge Luís, Nilson Dias, Roberto (Vanclerlei) e Lula.
Marinho foi o
principal destaque,
chutando duas bolas nas traves de Wandeli e dando muita agressividade à equipe reserva.
FALHAS
Na opinião de Travaglini o treino
estão
foi razoável, porque seus jogadores
"o
grande adem más condições físicas,
versário dos cariocas."
O time, no entanto, apresentou muitas falhas no ataque. Manfrini. que normalmente atua na ligação do meio de
campo com a ofensiva, ficou muito avançaclo, deixando essa função com Jairzinho.
Assim, os lançamentos em profundidade só podiam ser feitos para Zequinha,
inteiramente dominado por Marinho e
tendo de enfrentar também Osmar na
cobertura. Quando o jogo era provocado
à base de tabelinhas curtas, entre Jairzinho e Manfrini, Marco Aurélio era o
primeiro a dar combate e a bola sobrava
limpa para um dos zagueiros de área.

Embora estivesse atuando de modo
errado, buscando o jogo ao invés de ficar avançado para receber os lançamentos. Jairzinho era o linico atacante do
quadro titular que estava se sobressaindo.
Aos 45 minutos, porém, num lance
em que se empregou mais a fundo contra Félix, em busca da bola, o jogador
sentiu fisgadas na coxa e pediu para
sair.
Félix, preocupado, ainda perguntou
se havia sido o culpado, mas Jairzinho
comentou:
Desde o início que estou com essas dores, mas procurei me esforçar para ver se dava para jogar. Não tem mesmo jeito.
No vestiário. Jairzinho se submeteu
a massagens e se comprometeu a fazer
rigoroso tratamento com aplicações de
toalha de água quente. Ninguém da Comissão. Técnica do Selecionado Carioca

EQUIPE
Pelo lado esquerdo. Dirceu também
foi obrigado a jogar bem na frente, inteiramente desentrosado com Marco António, e poucas vezes participou do jogo.
Na defesa, porém, a dupla de área
Miguel e Moisés atuou com perfeição e
sobriedade, sempre protegida por Carboné. ou Carlos Roberto. Cléber foi substituido porque ficou com bolhas no pé.
Depois do apronto, o técnico confirmou a escalação da equipe com Félix,
Toninho, Miguel, Moisés e Marco António; Carbone, Carlos Roberto e Dirceu;
Zequinha, Jairzinho ou Roberto e Manfrini.
Hoje pela manhã, também em General Severiano, haverá uma recreação e
em seguida os jogadores almoçarão na
Churrascaria do Mourisco. A viagem para São Paulo será às 14 horas e a delegação ficará hospedada no Hotel Danúbio. regressando imediatamente após a
partida.

NÍLSON E MOISÉS
A convocação de Silveira se deve às
precárias condições físicas também do
zagueiro Moisés, que voltou a sentir uma
contusão na parte posterior da perna direita'. Moisés nem ia treinar, mas o Dr.
Otávio Martins o aconselhou a participar
do coletivo, para saber de suas possibilidades.
Continuo com dores na batata da
perna — explicou o zagueiro. Acho que é
por falta de treino e não por ainda estar machucado. Uma coisa porém é certa: não agüentarei mesmo jogar mais do
que 45 minutos.
Quanto a Nilson Dias, antes mesmo
do treino o técnico da Seleção Carioca já
pensava no seu nome. Durante o conjunto, jogando pelo quadro reserva. Nilson
Dias se saiu muito bem e Travaglini não
teve dúvidas em chamá-lo.

Paulistas goleiam reservas
No único treino paulista Ademir e Rivelino foram bons destaques

Tostão acha ausência
de Zé Carlos in insta

Jairzinho poderá ser
o desfalque carioca

Fia vê contrato de Doval e
Amarüdo
o Santos
sanha lugar nao acredil-i (
no ataque
queira Da rio por C. Alberto
O bom treino de conjunto
realizado ontem de manhã
por Amarildo. principal responsável p°la goleada de 4
a 0 que cs titulares impuseram aos reservas, fez com
que Travaglini já pense em
escalá-lo na equipe no próximo Campeonato Nacional,
formando a dupl d-> pontade-lanças ao lado de Roberto.
Além de ter marcado um
bonito gol, Amarildo real:zou com perfeição o trabalho de ligrção do meio de
campo com o ataque e deu
mais agressividade ao time
porque arrisca sempre os
passes e mprofunclidade para os companheiros.
ANDRADA NA ITÁLIA
Foi em jogadss assim que
Jorginho marcou dois gols
e Luis um e o técnico do
Vasco ficou bastante satisíaito com o rendimento da
equipe.
O coletivo foi organizado
para os jogadores se ambientarem com o novo grama(dc de São Januário,
completamente reformado.
Isso, porque o Vasco pieiteou junto à CBD para jogar o maior número possiv-el de suas partidas no nacional em seu próprio estádio.

Doval continua sem contrato com o Flamengo, pois a conversa que teria com o vice-presidente
Ivã Drummond foi adiada para hoje de manhã em
virtude de o dirigente ter amanhecido ontem com
o pé inchado — uma bursite — ficando impossibilitado de comparecer à Gávea.
Quanto à troca de Dario por Carlos Alberto, o
vice-presidente Ivã Drummond considera "uma
brincadeira de mau gosto ", não acreditando mesmo que o presidente do Santos faça tal proposta ao
Flamengo. A contratação de Baldocchi também
não está nos planos do clube.
Opinião de Doval
Após o treino de ontem,
Doval aguardou tranqüilamente a chegada de Ivã
Drummond. Como o dirigente estava demorando,
resolveu dar um passeio de
carro, deixando recado de
que retornaria ao clube por
volta das 11 horas.
No horário previsto Ivã
Drummond não compareceu e Doval foi até ao Departamento de Futebol,
sendo informado de que o
dirigente acordara com o pé
inchado e não poderia sair
de casa.

O treino durou 60 minutos e os titulares formaram
com Ivã, Fidélis, Marcelo,
Renê e Alfinete; Alcir e Zanata (Luis l; Jorginho.
Amarildo. Bill e Luís Carlos.
Além dos jogadores que
estão servindo à Seleção
Carioca, Bcugleux, em recuperação de uma contusão
no tornozelo, e Andrada. resolvendo prcblemas particulares, não treinaram.

O jogador recebeu a noticia com indiferença e explicou que não haverá problemas para a renovação do
contrato, pois acredita que
o Flamengo não se oporá
em aumentar-lhe o ordenado em CrS 2 mil.
— A principio pedi CrS 25
mil por mês e acho que já
reduzi bastante. Acho M<e
mereço um aumento de peIo menos CrS 2 mil. No meu
íiltimo contrato ganhava
CrS 20 mil mensais e o que
quero é apenas 107c a mais.

Opinião de Ivã
Ivã Drummond não gosta
de entrar em detalhes sobre
a conversa que terá com
Doval, explicando que se
trata de um assunto particiliar do clube com o jogador. Ao mesmo tempo, faz
questão de frisar que a posição do Flamengo é a mesma de quando fez a sua primeira proposta a Doval.

— Continuamos oferecendo Cr$20 mil, o mesmo
que foi proposto anteriormente. Embora o contrato
seja nas mesmas bases estabel-ciclas no último compromisso trata-se de um
bom ordenado. Vamos conversar e tentar chegar a um
acordo.

Fia empata
Beirute (AP-.IB) — O Fianiengo empatou ontem de
2 a 2, na cidade de Ryiadh,
com a Seleção da Arábia
Saudita. A Rádio Saudita,
captada aqui, informou que

o Ministro da Defesa,
Sultão Bin Adbul Uziz e 4C
mil torcedores assistiram ao
encontro realizado no estádio municipal.

São Paulo (Sucursal) — Demonsentrosamento. com o
trando perfeito
meio de campo em destaque, a Seleção
Paulista treinou ontem à tarde no Morumbi, preparando-se para a partida de.
amanhã, contra o Selecionado Carioca.
Houve coletivo durante 46 minutos e os
titulares derotaram os reservas por 5 a
0. gols de Vaguinho (2), Leivinha, RiveUno e Enéas.
As deslocações de Leivinha, o melhor
dos atacantes, e o perfeito entendimento entre Clodoaldo. Ademir da Guia e
Rivelino foram os destaques do treino,
iniciado no fim da tarde. Na equipe reserva, Chicão, César e Mirandinha foram os melhores. O técnico Oto Glória
cancelou o recreativo que estava programado para esta manhã e marcou a apresentação para as 19 horas, quando o time iniciará a concentração nas depenciências do Morumbi.
BOM TOQUE
O time titular formou com Leão; Zé
Maria, Luis Pereira, Alfredo e Gilberto;
Clodoaldo, Ademir e Rivelino; Vaguinho,
Leivinha e Enéas. A equipe
reserva,
preenchida pelos juvenis do São Paulo,
Edvaldo, Marco Antônio, Lincoln e Gijo,
além de Paraná, que ganhou passe-livre
daquele clube, jogou com Zecão: Carlos
Alberto, Marinho, Edvaldo e Marco Antônio: Chicão e Lincoln; Gijo, Mirandinha, César e Paraná.
Antes do treino, Oto Glória reuniu
os jogadores no campo para uma ligeira
preleção. O técnico falou pouco, alegando que "vocês devem jogar à vontade,
mas o meio de campo precisa distribuir
o jogo com perfeição, devendo haver revezamento nas descidas entre Ademir e
Rivelino, enquanto Enéas poderá trocar
de posição com Leivinha.
OS GOLS

Sem encontrar muita resistência, o
teve dificuldade em
time titular não
abrir espaço para as jogadas ofensivas.
Aos sete minutos, Leivinha recebeu de
Ademir na entrada da área e tocou de
primeira, à meia altura, fazendo um beIo gol. Aos 29, Luis Pereira desceu pela
direita, entregou a Leivinha que, saindo
da marcação de dois adversários, cedeu
a Vaguinho. que fez 2 a 0.
A equipe reserva conseguia chegar
bem até o meio de campo, mas, dali para
a frente, o ataque não sabia aproveitar

Em qualquer uma de nossas agências,
você paga contas de água Juz
fone sem filas, demora e burocracia.
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os lançamentos de Chicão. O terceiro gol
começou com uma descida de Gilberto,
que cedeu a Leivinha, tendo este passado a Rivelino, que chutou com violência para marcar. Eram jogados 32 mimitos.
Encontrando bom espaço para trabalhar as jogadas ofensivas, os titulares chegaram ao quarto gol. através de
Eneas que. após receber de Gilberto, livre na área, tocou para o canto direito
de Zecão. Aos 4G, Vaguinho aproveitou
um lançamento de Ademir da Guia, a
defesa parou e ele penetrou, passou pelo
goleiro e fez o gol.
OS DESTAQUES
Clodoaldo, Ademir e Rivelino mostraram que podem jogar juntos., fazendo
um tripé de meio de campo perfeito, com
um revezamento entre os dois liltimos. Na
defesa, todos estiveram bem e Luis Pereira deixou a área apenas três vezes,
tendo participação no segundo gol. Leão
fez duas boas defesas, em chutes de César é Paraná.
No ataque, Leivinha foi a melhor flgura, chegando mesmo a ofuscar Eneas
que se deslocando para a esquerda, pouco produziu,
parecendo estar inibido.
Quando caiu para o meio. melhorou. Vaguinho foi um ponta veloz e, além de
marcar dois gols, fez bons cruzamentos
para a área. Entre os reservas, a defesa
foi o ponto falho, destacando-se apenas
Carlos Alberto no apoio ao ataque.
MAIOR CHANCE
Oto Glória gostou do treino e acha
que a Seleção Paulista tem possibilidade
de vencer os cariocas. Disse que o time
para iniciar a partida é o que treinou
com camisas vermelhas (titulares) e que
apesar de ter deslocado Eneas para a
ponta-esquerda, poderá aproveitar Mirandinha no segundo tempo. Na sua opiniáo. com o longo período de treinamentos, a Seleção Brasileira poderá ganhar
a Copa do Mundo:
— Faltam ainda alguns jogadores,
mas creio que o entrosamento será facllmente conseguido. A Seleção Brasileira
é à base do Palmeiras e, com vários meses de treinamentos, acredito que nossa
equipe irá fazer uma excelente figura
no mundial da Alemanha, embora todos os adversários, especialmente os europeus. mereçam respeito e elevam ser
encarados como de muito valor.
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TOMÁS DE
0 diálogo da fé
com a inteligência
K^y

7 de março de 1274,
no mosteiro cisterciense de Fossa-Nova,
morria Santo Tomás
A de Aquino, frade dominicano e mestre de Teologia.
Foi formalmente um teólogo.
Ia a chamado do Papa, e tinha
só 49 anos de idade, quando —
ao sentir-se mal subitamente
— se recolheu como hóspede a
um mosteiro beneditino (cisterciense). Ali, morreu. Voltara
Frei Tomás a uma comunidade
beneditina para morrer.
A vida de Santo Tomás é
simples. É a vida de um frade
dominicano, muito contemplativo, muito silencioso, é a vida
de um professor de Filosofia e
Teologia, em Paris, em Colônia,
em Nápoles. Seu mundo exterior foi este, a Europa do século XIII, os conventos da sua
Ordem e as universidades. Viajou de Nápoles a Colônia e a
Paris e a Roma. Era de alta
estatura e grande corpulência.
Lia e escrevia o tempo todo.
E sabia ouvir.
Menino, os pais o confiaram ao mosteiro beneditino de
Monte Cassino, ao Sul de Roma. Oblato de São Bento. Era
um destino que se esboçava. O
tio dele ocupava o cargo de
Abade. As artes liberais foi
aprendê-las em Nápoles, aos 15
anos, o trivium e o quaãrivium,
isto é, a gramática, a retórica,
a dialética, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Foi então que Pedro da Espanha, autor de comentários
sobre Aristóteles, lhe revelou os
primeiros textos aristotélicos.
Conheceu os dominicanos.
Quis ser frade — frade mendicante e pregador. Em 1244, recebeu o hábito religioso, em Nápoles. Ficaria na Ordem 30
anos, a aprender e a ensinar.
Segundo o lema dos frades"Conpregadores: Veritas. Ou seja,
templari et contemplala aliis
tradere". Contemplar e comunicar aos outros a contemplação.
J
Em 1245, Tomás chega pela
primeira vez a Paris, que Alberto Magno chamava a cidade
dos filósofos. A cidade do saber. Tomás de Aquino se tornaria o mais eminente e famoso professor da Universidade
de Paris. Durante três anos,
Tomás ouve as aulas de Alberto Magno, o sábio alemão, o
âoctor universalis, o homem
que tinha toda a ciência do seu
tempo dentro de si. Depois, durante quatro anos, estuda com
Frei Alberto Magno em Colonia. Ao voltar a Paris, em 1252,
inaugura o seu próprio magistério.
Comenta as Sentenças de
Pedro Lombardo. E no mesmo
clia que São Boaventura, em
1256, recebe a licentia âocenãi.
Será mestre de Teologia. Ensinará a Escritura. Todos falam
da originalidade, da profundeza, da personalidade do seu magistério, como no-lo recorda
Grabmann. De 1269 a 1272, vêmo-lo de novo lecionar Teologia na Universidade de Paris.
averroísta,
Ao aristotelismo
Frei Tomás opõe o aristotelismo cristão. Suas três grandes
lutas públicas na Universidade
de Paris foram em defesa dos
mendicantes, dominicanos e
franciscanos, em defesa de um
aristotelismo cristão e contra
os teólogos franciscanos, que
afirmavam a primazia da vontade.
Gregório X o chama para
o Concilio de Lyon, o concilio
da unidade. Frei Tomás se põe
a caminhar no rumo do Concílio. E é no meio dessa viagem
que ele morre, cercado pelo carinho dos monges beneditinos
de Fossa-Nova. Seu corpo repousa na igreja de Saint Sernin, em Toulouse. Que em essência é a vida de Santo Tomás? Fiães quaerens intellectum. O diálogo da fé com a inteligência.
Há quatro grandes presenças nesta vida breve: Alberto
Magno, que por sete anos o instruiu: a espiritualidade dominicana; a intimidade com a Biblia e a leitura de Aristóteles.
A biografia de Santo Tomás é
de uma simplicidade extrema.
A vida universitária, Paris, Colònia, Nápoles, Roma. Uma vida

que se desenvolve entre o convento e a universidade. Santo
Tomás fora da universidade é
inconcebível, espiritualmente e
institucionalmente. Diz muito
bem o grande Chenu. Viterbo,
Roma, Nápoles são episódios na
sua intelectualidade. A Universidade de Paris é o seu lugar
natural.

A doutrina
Tinha a carne delicada e
tenra que, segundo .Aristóteles,
é própria dos grandes intelectuais...
Não, não se limitou a operar a integração de Aristóteles
na doiurina católica. Foi além.
Criou a sua doutrina, dentro
da longa tradição assumida, a
de Agostinho, a de Platão, a de
Plotino, a de Aristóteles, a de
todos os padres latinos e gre-'
gos. Santo Tomás foi o grande
libertador da inteligência humana, como lhe chama Chesterton.
Vir miro modo contemplativus, homem maravilhosamente contemplativo. Ensina cotidianamente na colina de Santa Genoveva, no convento de
Saint-Jacques, numa das catedras de Teologia, reservadas aos
frades dominicanos e incorporadas à Universidade de Paris.
Ensina, comenta, discute. Em
Filosofia, é o mestre que melhor
conhece Aristóteles na Idade
Média, nas palavras de Grabmann. Mas não foi apenas um
comentador de Aristóteles; foi
um transfigurado!- dele. Porque
o tomismo — como já lembrava Lacordaire — não é um marco, estático, imóvel, mas um
farol.
Primeiro, a autonomia da
Filosofia. Santo Tomás foi, ná
Escolástica, um pioneiro da autonomia do saber filosófico.
Afirmou clc, precursoramente,
contra o fideísmo, que a Filosofia tem domínio, princípios e
métodos próprios. Aqui, aparece o seu poderoso gênio de sistematização. Trata-se de um
grande sistema, completo, harmonioso, aberto, sobretudo
aberto ao porvir. Como diz Gilson, em Le Thomisme, ele quer
que a razão desenvolva sèu próprio conteúdo em plena liberdade, e manifeste integralmente o rigor das suas exigências.
A Filosofia não vale enquanto
seja isto ou aquilo, mas enquanto seja verdadeira. O compromisso de Santo Tomás foi
sempre, e só, com. a Verdade,
a verdade total. A epistemologia tomista é revolucionária.
Sua obra imensa e complexa, comentários, opúsculos, tratados, é uma síntese orgânica.
Os comentários referem-se a
Aristóteles, Pedro Lombardo e
Boécio. As obras são as duas
Sumas, Contra Gentes e a Theologica, as Quaestiones Disputatae, as Quaestiones Quodlibetales, os opúsculos, os escritos
apologéticos, ascéticos e exegéticos.
Os grandes traços dessa
obra múltipla, em que se condensa toda a cultura do seu
tempo, vale dizer, da Antiguidade Clássica e da Idade Média, são a coerência doutrinaria, ou a unidade rigorosa, a
plenitude cristã, a docilidade
ao real ou objetividade eminente, o espírito de síntese. Santo
Tomás é a ordem. Como escrevia o fino Etienne Gilson, em
La Philosophie au Moyen Âge,
"Santo Tomás tem
o gênio da'
ordem racional e é o maior organizador de idéias da numanidade".
Sim, autonomia da Filosofia diante da fé. Mas também
extremo realismo da sua Teoria do Conhecimento. Todas as
idéias, para Santo Tomás, têm
a sua origem nos sentidos, nas
imagens sensíveis, das quais é
abstraída a idéia. "Nihil est in
intellectu quod prins non fuerit
in sensu". Esse princípio de que
todas as idéias possuem a sua
origem nos sentidos é capital
na ideogenia tomista. Santo Tomás é realista e supera o abismo que separa o eu do não-eu.
Afirma, sim, a primazia da
inteligência sobre a vontade.
Um intelectualismo. Chesterton
dedicou uma página clássica do
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Há precisamente 700 anos, o cristianismo e o pensamento
ocidental, de um modo geral, perdiam um de seus maiores expoentes — Santo Tomás de Aquino. Integrador do
aristotelismo na doutrina cristã, criador de sua própria
doutrina, foi um pioneiro da autonomia do saber filosófico — afirmava que a Filosofia tem domínios, princípios e
métodos próprios — harmonizou a fé com a realidade objetiva e iluminou um caminho até hoje percorrido e expiorado pelos que procuravam compreender as relações do
homem com Deus e com o mundo. Já foi considerado o
maior organizador de idéias da humanidade, e Jacques Maritain viu nele o guia na reconstrução de uma cultura cristã
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Santo Tomás,
por Fra Bartolomeo;
fins do século XV
seu delicioso livro sobre Santo
Tomás de Aquino a esmiuçar
com elegância a tese de que
tudo que está na inteligência
esteve antes nos sentidos. E
chama a Tomás um antropólogo completo. Tomás é um grande realista, conclui Chesterton.
Maior realista me parece ele ao
declarar a primazia da inteligência.
O intelectualismo de Tomás se distingue do intelectualismo averroísta, que desenvolve o primado da inteligência
sem levar em'conta a doutrina
teológica da Charitas. A tese
tomista da primazia da inteligência se opõe a Duns Escoto,
que sustenta a primazia da
vontade, e a toda a noética augustiana da Escola Franciscana. Em Platão, Agostinho e na
Escola dos Franciscanos, o conhecimento sensível é considerado de mínima importância
para o conhecimento intelectual. Tomás, ao contrário, defende que existe uma dependelicia íntima entre a sensação
e o conhecimento. Ou, por outrás palavras, o conteúdo total
do conhecimento deriva dos
sentidos. Tomás insiste, zangase: a experiência sensível é o
ponto de partida do conhecimento intelectual.
Nosso conhecimento parte
dos sentidos. "Gratia non tollit
naturam, seã perficit"...
Inspirando-se nos escritos
do grande místico Ricardo de
São Vítor, constrói Santo Tomás uma Moral que está muito
além de Aristóteles, representa

algo de inteiramente novo em
face da ética aristotélica. Tanto na' Metafísica quanto na Moral, Tomás parte do texto aristotélico, para transfigurá-lo,
com as numerosas e diversas
contribuições das suas fontes
múltiplas.
Nicolai Berdiaev, Peter
Wust e Jacques Maritain conversam em Faris. há pouco
mais de 30 anos, sobre o futuro
da civilização. Ou sobre o clupio movimento da História, de
ascensão e declínio. E Maritain
conclui que Santo Tomás há de
ser o guia na reconstrução de
uma cultura cristã.
Leibniz chorava já sobre a
unidade perdida da cultura
cristã (Le Docteur Ancjélique,
de Maritain).

Os discípulos
Morto Santo Tomás há
sete séculos, tivemos pelo menos quatro fases na história do
tomismo — o tomismo primitivo, dos seus discípulos imedia tos; o alto tomismo, até
1550, com os grandes Comentadores, um Cardeal Caetano,
um Silvestre de Ferrara, um
Francisco de Vitória: o tomismo pós-tridentino, com Bahez,
o português João de Santo Tomás, que morre em 1649; pôr
fim, o tomismo de Leão XIII,
posterior a 1879. à famosa Encíclica Aeterni Patris, que marca no limiar do Pontificado de
Leão XIII o renascimento dos
estudos tomistas, em termos
universais.
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Segundo Joseph de Finance, podemos distinguir no tomismo do século XX três fases.
A de Garrigou-Lagrange, ou da
volta estrita ao texto de Tomás,
tantas vezes preterido em favor de seus insignes comentadores. A de Etienne Gilson, com
a penetração no núcleo centrai do pensamento tomista. O
actus essenãi seria esse ponto
¦ central e o ensaio mais repre.
sentativo dessa fase é o Vêtre
et Vessence, de Gilson. Por último, a assimilação vital do tomismo e sua integração na cultura moderna, e a obra de Chenu seria a mais expressiva desse terceiro momento, ao lado
da obra de Maritain.
Um ponto hoje nos aparece decisivo numa releitura contemporanea da obra de Santo
Tomás: a primazia conferida
na ordem da inteligibilidade ao
ato de existir, ao esse. O tomismo como doutrina não é une
chose toute faite. É ainda uma
oeuvre à faire, a refazer incessantemente, à luz das novas
realidades. Um sistema eminentemente aberto ao futuro, dinamico, inconcluso. Matiussi e
Hugon formularam as 24 teses
fundamentais do tomismo como síntese.
Os grandes princípios, que
o sintetizam, como filosofia perene, ou filosofia natural da inteligência, são esta primazia do
ato de existir, a síntese noéticosensível, ou o realismo do conhecimento, a união de espontaneidade e racionalidade no
ato livre, a primazia da inteligência e da liberdade. São Paulo é o doutor da Graça. Santo
Agostinho é o doutor da Liberdade. Santo Tomás é o doutor
da Unidade.
Tudo na sua sistematização é unidade. A Ontologia de
Santo Tomás, reinterpretada
como ontologia do ato de existir, adquire significação decisiva na história da metafísica
ocidental, como escrevia o autor de Situação do Tomismo.
O tomismo situa-se ao lado das
grandes correntes vivas da filosofia contemporânea, como a
1'enomenologia, o hegelianismo,
o marxismo, o existencialismo.
A tarefa maior que de fato hoje
se apresenta ao tomismo renovado é com sua metafísica do
esse * refletir sobre a História e
a elucidação filosófica da existência do homem. As perspectivas de progresso para o tomismo, como doutrina viva, presente, pensante, estão no contexto de uma Antropologia filosófica.
Tal é o pensamento de tomistas como de Finance, Siewerth, Rahner, Lotz, Mueller,
Welte, Chenu, Gilson, Marc,
Geiger, Raemaeker, que, na linha de Joseph Marechal e Ambroise Gardeil, renovaram profundamente os estudos tomistas, numa perspectiva de modernidade ou contemporaneidade.
Chenu no seu grande livro
clássico, de 1950, Introdução ao
Estudo de Santo Tomas de
Aquino, nos mostra com uma
erudição espantosa como o tomismo leva a uma visão nova
da história do ser, a que se refere Martin Heidegger, na sua
filosofia existencial. Tomás operou na sua plenitude o transitus helenismi ad Christianismum, a passagem do helenismo ao cristianismo.
"A
perspectiva histórica,
escreve Chenu, implica uma
crítica da categoria sumária de
Idade Média e do conceito clássico de Renascença, de Burckhardt. Sem participar do excesso da reação de Nordstrom,
Idade Média e Renascença, é
preciso rever nossos esquemas
a partir dos trabalhos de Pirenne, Haskins, Davvson e Gilson. Historiadores literários e
historiadores da vida espiritual,
sociólogos e filósofos, todos estão de acordo em que se situa
na grande ruptura do século
XII, uma das mais profundas,
que jamais marcaram a evolução das sociedades européias,
segundo Bloch. o começo da religião dos tempos novos" (Chsnu, Introdução ao Estudo de
Santo Tomás de Aquino).

Extrema confiança na razão. Usa a dialética e sua dissecção crítica. E dizer, no entanto, que esse professor de severa filosofia foi também um
leitor fiei, um ouvinte comovido, embevecido, das Collactiones, de Cassiano, ampla reportagem monástica, em que nos
aparecem as Vitae Patrum, os
feitos, peripécias, testemunhos,
apofteçpnas dos Padres do Deserto. Santo Tomás amava as
Collactiones e as Institutiones,
do velho João Cassiano...
Dialética e contemplação
mística permanecem afetivamente conjugadas numa aitíssima experiência, observa
Chenu.
O maior dos opúsculos de
Santo Tomás é o De Ente et
Essentia, um breviário da metafísica do ser, de que RolandGosselin nos deu admirável
edição crítica, repleta de copiosas notas históricas e doutrinais. A controvérsia existêncialista ressuscitou esse opúsculo,
um dos primeiros escritos por
Santo Tomás, ainda jovem:
Breve Tratado sobre a Éxistência e o Existente, de Maritain,
1947, e O Ser e a Essência, de
Etienne Gilson.

O tomismo, hoje
Depois da morte dos grandes renovadores, um Mercier,
um Pierre Rousselot, um Maréchal, um Prado, um MarínSola, um Gardeil, para não falarmos de Mandohnet, ou Sertillanges, que significou o tomismo aberto em oposição a
Garrigou-Lagrande, Maurice
de Wulf com sua monumental
História da Filosofia, Grabmann e Maritain, que recusava
3 título de neotomista para
preferir o de paleotomista, isto
é, velho tomista, que resta,
hoje, de tomismo e tomistas?
Ainda há pelo menos uns
10 grandes tomistas vivos: Gilson, Chenu, o Cardeal Charles
Journet, Labourdette, Nicolas
(Jean), o Fulton Sheen, de God
and Intelligence, Congar, De Finance, Rahner, Régis Jolivet.. .
A Revue Thomiste, hoje publicada em Toulouse. no convento
dos dominicanos, congrega o
que há de melhor em matéria
cie elaboração tomista. Journet,
no Grand Séminaire, de Fribourg, na Suíça, mantém a
mesma tradição de lucidez e
abertura, que vem de MarínSola e do nosso Padre Penido.
Na Gregoriana, com a extrema argúcia de De Finance,
ou na Universidade Lateranense, entregue à abertura de Paván, em Louvain, ou no Angelicum, em Toulouse, ou no Instituto de Estudos Medievais de
Toronto, trabalham os continuadores de Fetitot, de Pegues,
Hugon, Tonquédec, Pesch, Remer. Gredt, Gemelli, Sentroul,
De Hovre ou Matiussi. Conceptualistas e analogistas, textualistas e progressistas, todos
construíram esta grande bibliografia tomista, que só lio piano dos estudos sociais e políticos nos oferece a limpidez, a
luminosidade de nomes ainda
recentes, como Renard, Deploige, Delos, o grande Pesch com
o solidarismo. Nos Estados Unidos, fundou-se desde 1924 a revista The New Scliolasticism,
que publicou seu número de
inverno, de 1972, inteiramente dedicado a Jacques Maritain,
professor de tomismo no Instituto Católico de Paris, por 20
anos.
Quantos escreveram sobre
Santo Tomás. . . De Chesterton
a Maritain, de Petitot a Sertillanges, de Grabmann a Chenu,
de Mandonnet a Gilson, de Leonei Franca a Penido ou a Henrique Vaz. Diante cio otimismo
cartesiano e do pessimismo
nietzschiano, Santo Tomás de
Aquino tem ainda uma palavra
a dizer ao niundo contemporaneo, a da primazia da contemplação.
A
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EM PORTUGUÊS, NO _Kn.il. MAS 56 NAS
BIBLIOTECAS, O LEITOR ENCONTRARA OS VOLUMES DA SUMA TEOLÓGICA, OE SAUIO TOMAS, TRADUZIDOS PEIO PROFESSOR ALEXANDRE
CORRIA. EM SÃO FAUIO, 1944. COM ERUDITO
E BEIO PREFACIO l*>0 PADRE LEONEL FRANCA
(EDIÇÃO
DA
FACULDADE
SEDES SAPIENTIAE:

PÁGINA

2

D

CADERNO

B

D

JORNAL DO

BRASIL

D

Rio de Janeiro,

sábado,

2 cie março

de

1974

JUAREZ

PANORAMA

^fl

^p.¦'¦-,¦¦

"'''"'-':''?•'$$''¦

W^

'¦'¦

a ''"

JPOIS de ter
seu lançamento
retardado
o filme de Vier
Paolo Pasolini, Pocilga
(Porcile) estréia segundafeira, nos cines
Art. Com um elenco em
que se destacam Pierre
Clementi, Ugo
Tognazzi, Marco Ferreri
'o diretor do controvertido
A. Comilança) e JeanPierre Leaud, o filme é,
"segundo o próprio
pasolini, "uma metáfora
:le conteúdo político
implícito, por cfue
refere-se a um
desencantamento
desesperado em relação
:l todas as sociedades
históricas. E' uma
anarquia apocalíptica".

&&iír&^WWWW^
m y ÚR1A Espert é
JL mi principal e
responsável
pela companhia que,
a partir de terçafeira, no Teatro
Municipal e por apenas
lima semana,
apresentará Yerma, de Mm& «•-áflp'fi^'' "***
r/*fr.r^
Garcia Lorca, sob
a direção do irriquieto
encenador argentino
Victor Garcia. 0 elenco
,,^:,^____few:V £*$ í.^áte>composto por 20 figuras
tem em Núria,
segundo o The New York
Times, uma
"Yerma
perfeita".
Depois de se apresentar
no Rio, o grupo
parte para São Paulo,
onde inaugura o
Festival de Teatro
Internacional promovido
pela atriz-empresária
Ruth Escóbar.
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tSCAR de 1973 como melhor ator
coadjuvante
pelo seu
desempenho em Cabaret,
Joel Grey está de
volta ao cinema em
Man on Swing, que^
apesar do título é
um policial. Dirigido por
Frank Perry, o
filme tem ainda no
elenco o veterano Cliff
Robertson. Para Grey,
que além de ator é
também bailarino, esta é
uma nova experiência
ele considera
que"desafiante".
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da
programação
anual já confirmada —
ser aberta
ALÉM
que deverá
oficialmente dia 26 de abril com
um Ciclo de Música Barroca
sob a direção do maestro inglês
Alfrcd Deílet e terá prosseguimento com os Ciclos Beethoven
(12 concertos de V> de julho a
30 de setembro), Schoenberg e
o Século XX (cinco concertos
de 16 a 22 de setembro), de Musica Francesa (sete concertos
de 1" a 16 de outubro) e o Panorama da Música Romântica
(10 concertos sem datas estabeiecidas) — a Sala Cecília Meireles deverá inaugurar em maio
um pequeno auditório de 50 lugares. Este auditório, que se localiza na parte superior do paico, iniciará suas atividades no
dia 10 de maio com um concerto do conjunto de Reberto de
Regina e terá um horário espt-ciãl de íuiicionamcnvO, as __
horas.

Fundaçãi
ção Bienal dc São
Paulo já começou a recedos pintores
ob
__1 jl ber as obras
paulistas ingênuos que participarãó da Exposição Itinerante
de Arte Naif, organizada pelo
Ministério da Educação e Cultura e que percorrerá as principais capitais brasileiras durante todo o ano de 1974. O coordcnadnr da mostra é o crítico
Jaime Maurício que, auxiliado
pelo pintor Antônio Maia e por
Elidásio Barra, já visitou o Nordeste, o Norte e o Planalto Cenum levantatrai, realizando
mento de cerca de 70 pintores.
Atualmente estão sendo selecionados artistas do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná e as obras escolhidas são
enviadas ao Departamento de
Ação Cultural. Os nomes dos
artistas participantes só serão
divulgados quando estiver completa a seleção.
A
j\

O marchand Raul Fernandes, proprietário da Galeria Vernissage, voltou da
Europa trazendo um contrato de exclusividade para o
Brasil com o escultor espanho! Berrocal, um dos participantes mais destacados da
última Bienal de São Paulo.

O
veterano
cineasta
Otto Preminger começa a filmar o best seller Rosebud
em abril, na Europa. E' a história do seqüestro de cinco
jovens, filhas de famílias milionárias. O interesse pelo filme cresceu nos Estados Unidos em conseqüência do sequestro da jovem Patrícia
Hearst, neta do velho proprietário de uma cadeia de
jornais e revistas norte-americana,
William
Randolph
Hearst, em quem se inspirou
Orson Welles para criar o
Cidadão Kane. Por coincidência, Rosebud é a palavra-chave do personagem principal
do filme de Welles.

O contato do antropóloCastaneda
Carlos
com
go
Don Juan, um velho curandeiro mexicano da tribo de
índios yaquis, resultou numa
trilogia que está sendo editada no Brasil. A Record já
publicou A Erva do Diabo e
Uma Realidade Estranha e
promete para as próximas semanas Viagem a Ixtlan. Castaneda viajou até ao México
para elaborar sua tese para a
Universidade da Califórnia,
mas suas teorias científicas
foram contestadas pela realidade extra-sensorial do índio
apelidado Don Juan. Há seis
anos na lista de best sellers,
os livros de Castaneda chegam ao Brasil no momento
em que o autor anuncia uma
nova publicação sobre os índios yaquis.

Um poema de Thiago
de M e I o foi musicado pelo
cantor brasileiro Mário César que deverá lançar o disco pela RCA de Portugal.
Thiago
Afastado do Brasil,
de Melo há muito que não
publica novos livros e pela
primeira vez vê sua poesia
transformada em canção.

Sebastião de França, diretor do curta-metragem Subúrbio Pessoa, que conseguiu dois prêmios no lll Festival de Cinema do JORNAL
DO BRASIL, iniciou as filmagens de Beco da Fome, que
conta através de imagens
poéticas e realistas a história deste reduto boêmio de
Copacabana. Com depoimentos de Roberto Carlos, Clóvis Bornay, Carlos Vereza e
Stênio Garcia, o filme pretende fixar os últimos dias
dc Beco que devera ser dcsalojado brevemente.
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O ATENTADO

O advogado Leopoldo Heitor
esclarece a esta coluna que não
investiu contra os remanescentes da Banda de Ipanema terça-feira de carnaval por gosto.
Apenas tentou se defender da
ação de ura pequeno grupo de
rapazes que cismou de transformar os pára-lamas de seu
carro em bumbo.
Como estava com a mulher
e duas filhas pequenas e estas
começassem a chorar procurou
se livrar o mais depressa possivei do batuque, que lhe valeu,
por sinal, um bom prejuízo, pois
o lado direito de seu carro ficou
todo amassado. Tanto que sua
primeira providência assim que
se livrou do cerco foi relatar o
episódio a um guarda.

O GOLPE
DA VOLTA
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Chega ao Rio amanhã uma
missão médica da África, que
vem estudar com médicos brasileiros as doenças tropicais. O
grupo é integrado por especlalistas da Nigéria, Gana, Etiópia e Egito. .
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O presidente da Academia
de Letras, Sr. Austregésilo de
Ataíde, será o orador convidado na inauguração do Museu
Guimarães Rosa, dia 30 de março, em Cordisburgo, na casa
onde nasceu o escritor.

¦_ _r'«_a__-_a_i-«-<<< i-~>_ •„• _¦«-¦*

> &_*ji?ti< * .** *

a,f^

^.s^^ííví?j_r_íílí»íí_wli

Uma bomba jornalística
marcou o special comemorativo da morte de Marilyn Monroe
que a ABC-TV mostrou na última quinta-feira, coast to
coast: uma jovem de 21 anos,
de identidade nebulosa, provavelmente uma filha secreta da
atriz.

mWBsÊ'----^-.-*
WÊÊÊw®' - -fc*_---•¦».' ••¦í-''WMS^ISw^-l__Hi_^
MMMmm^Êí^M^ÊISÍ
1H1
-fY^V
__S__»__ivllI_Bí*3i__ __B-Str_ <____?_
___^_H_l_S i-'Á í ^V.í- -Tb__ -_____-__¦_¦ H_r*88 wm&WÈíWÊ
¦ '¦ 1@K %_-H

Mê^x^X^N^M*$jf^\Mi_\_Xt'mt i^

NOS

SALÕES

SOCIAIS,

MARINA

RIBEIRO

ÍMwMW'

E

IUCIIA

M»

- '¦í_ '

k__£M_K____ N_____S___S___rs9BH___v

fÚttT

BORGES

^^ftftft^^^^^^^^^^^^^
Z*^ M W

PELO MUNDO
«Éil^wiSMFwWS^f^l^***''1^1^^^

_______________________r ^ ___

MW^MM

MUHAMMAD

CONTRAPONTO

Vera e João Batista Amaral
receberam na quinta-feira para um grande almoço em Petrópolis.
O Museu Nacional de Belas Artes programando para
abril uma grande exposição de
Sami Mattar.
Ari Onassis acrescentando
mais quatro superpetroleiros à
sua frota, agora com 56 barcos,
a maioria navegando, curiosamente, sota a bandeira da! Líbia.

O estudo de viabilidade do
porto de Sepetiba, feito por um
consórcio brasileiro e norteamericano, será entregue pessoalmente pelo Governador
Chagas Freitas ao Ministro Mário Andreazza, na próxima semana.
Paulo Autran vai estrelar a
montagem de Coiiolano, de
Shakespeare. Maio e junho em
São Paulo e julho e agosto no
Rio.
'

A palavra é do presidente
da Embratel, Sr. Iberê Gilson:
as torres de retransmissão de
imagens de televisão para as cidades de Maceió e João Pessoa
não pertencem à empresa, mas
a emissoras particulares. E' que
naquelas Capitais não existem
estações de TV e a imagem
transmitida para os aparelhos
locais vem de Recife.

O ÜNICO

O editor holandês Landshoff e o critico Wilhelm
Sandberg escolheram Rubem
Gerchmann (único brasileiro)
para figurar na edição 74-75 do
New Art & Artists.
Gerchmann figurará
anuário com dois trabalhos
lado de outros 39 artistas
mundo inteiro. As edições
N.A.&A. incluem sempre,
todo, 40 artistas.

no
ao
do
do
ao

DIA A DIA

A tripulação do Kriter despede-se do Rio com uma recepção na Maison de France
amanhã à noite. O barco zarpa
na segunda-feira para disputar
a quarta e última etapa (Rio—
Portsmouth) da Regata do
Mundo.
Voltando ao cartaz no Teatro Santa Rosa, A Dama de Copas e o Rei de Cuba, que havia
entrado em recesso durante o
carnaval.
O Embaixador da Bélgica e
Sra. Paternotte de La Vaillée
movimentam Brasília no dia 8,
reunindo um grande grupo de
amigos para jantar no restaurante Xadrezinho.

A FESTA
DOS PATINO
Carmem e Tony Mayrink Veiga figuram em terceiro lugar na relação
de mais de 50 nomes, publicada pela
colunista Suzy Knikerbocker, do Daily News, de Nova Iorque, que estão
sendo convidados para a inauguração
no próximo fim de semana, do balneário multimihonário dos Patino, Manzanillo, no México.
A inauguração do Las Hadas foi
programada para ser um dos acontecimentos sociais do ano, como o foi
há tempos atrás, aliás, a festa organizada por eles em sua Quinta do Alcoitão, em Portugal. A festa começa
oficialmente às sete da manhã de sexta-feira, dia 8, no Aeroporto Kennedy,
de onde decola o Las Hadas Special,
um DC-8 fretado para os oitenta convidados do rei do estanho.
Na própria sexta-feira, uma monu mental fiesta-ãinner espera os convidados. No sábado, a grande comitiva será brindada com um piquenique num dos campos de golfe do balneário, seguido por uma sessão de cineraa e um jantar num restaurante
da cidade. No domingo à noite, então,
será realizado o grande Baile Branco.

Janet Raymond teria nascido, cercada do maior sigilo,
durante uma internação de
Marilyn num hospital para
uma misteriosa "operação de
apendicite", que acabou não
sendo feita.

O Adido Cultural Domenico
Gardella e o Secretário da Embaixada da Itália, Sr. Pino Riveta, reservaram a segunda-feira passada para uma visita ao
atelier do escultor Moriconi, onde compraram algumas das peças que serão expostas na próxima exposição do artista, na
Galeria da Praça

A verdade é que os alemães, os mais moços,
mal conseguem disfarçar uma ponta de frustração pelo fato de Kissinger ter trocado de pátria,
fazendo sua vitoriosa carreira nos Estados Unidos.
Os mais velhos, é óbvio, entendem perfeitamente
porque numa certa manhã de 1938 um jovem
professor de um liceu judeu pegou a mulher, os
dois filhos — dos quais o mais velho tinha 15
anos e se chamava Heinz — e foi viver na América. E uma vez na América, Heinz virou Henry.

-^^ÊP^^WW^^mMBÊÊ^^Ê

.

'"> ::^'MWSSkW&^MMM^^^SMMwSM\

MISTÉRIO

VAIVÉM

.

WÊ

II
_í *_;___í_Sk.> ••-.-¦ •,'«_¦

ZIGUEZAGUE

Dom Um e Jadir de Castro
lançando seu LP Samba's
School, com letras bilíngües e
o enredo de todas as grandes
escolas.

O extenso e
volumoso manual
sul-americano de golpes,
contos e trambiques
acaba de incorporar
mais uma rendosa
modalidade — o golpe
da volta.
Seus inventores são
jovens argentinos que se
postam nas imediações
dos sinais de tráfego
fazendo concorrência
aos garotos que se
dedicam ao comércio de
flanelas, rebuçados,
limões e outros artigos.
Interpelam os
motoristas que
esperam o sinal abrir e
pedem algum dinheiro
para poder voltar
para seu
país, invocando
penúria carnavalesca.
Pela cara,
indumentária c maneira
de falar são argentinos
radicados há muito
no Rio e que não têm
a menor intenção
de voltar. A seu favor
apenas o sotaque,
o quanto basta para
enternecer os incautos e
proporcionar aos
pedintes uma boa
féria.

COPA E A TV

Natal tem uma estação de
televisão — a TV Educativa —
a qual, até agora, não se manifestou quanto à transmissão
dos jogos da Copa. Se a TV
Educativa de Natal desejar
transmitir os jogos a Embratel
tem condições de fornecer à cidade uma excelente imagem.
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O carnaval alemão,, que nada tem a ver com
o nosso em matéria de movimentação e descontração, tanto que seus bailes — ou melhor, reuniões — são animados na base de fanfarras, elegeu
este ano como sua grande vedeta Henry Kissinger.
A música de carnaval mais cantada e tocada,
Made in Germany, referia-se a Kissinger e seu
sucesso com as mulheres. Em alguns bailes os
foliões paravam de dançar e começavam a aplaudir sempre que a música era tocada.

JOAN

KENNEDY

ALI

Muhammad Ali, • Cassius Clay para os
menos íntimos, assinando o contrato para
estrelar dois filmes: um, de Elia Kazan, sobre sua vida de lutador, e outro, de Anthony
Quinn, sobre a perseguição racial nos Estados Unidos.
A maior quantidade de caviar já consumida até hoje num único acontecimento
social, foi degustada pelos convidados da
avant-première do filme The Great Gatsby,
no Waldorf Astoria, dc Nova Iorque, na semana passada: 300 quilos.
.• A Quinta do Lago, em Portugal, ganha,
depois do Princess Hotel, mais uma atração'
a primeira sucursal estrangeira do Annabel's, uma das mais famosas discothcques
londrinas. Ao funcio, André Jordan.
O próximo volume a se juntar à ciescente biblioteca sobre os Kennedy será sobre Joan Kennedy. O autor, Lcster David.
já é conhecido da família, pois escreveu nos
últimos dois anos biografias romanceada,
de Ethel e Edward Kennedy.
Por falar na família: Rose Kennedy, a
chefe da clã, foi internada às pressas, na
semana passada, vítima de um pequeno
derrame.
A. Princesa Shahnaz (filha do Xainxá do
Irã) está comprando de Richard Avedon sua
cobertura novaiorquina: meio milhão de dólares cash. Isso, uma semana depois dc pagar 1 milhão de dólares pela mansão de Bcverly Hills pertencente a Dinah Shorc.

Para essa noite, os homens receberão paletós e camisas brancas, encomendadas pelos hosts para serem
presenteadas aos convidados, e as mulheres, respeitando a obrigatoriedade
da cor, certamente se esforçarão para
desfilarem elegância pelos jardins do
Las Hadas, cada uma com sua etiqueta favorita.
Para entreter musicalmente os
convidados, os Patinos contrataram o
Brazil 77, escolha, aliás, que caiu como uma bomba no meio artístico norte-americano, desencadeando uma crise de ciúmes e invejas inéditas no
mundo do show-business. Sérgio Mendes e o seu conjunto tocarão durante
as quatro noites que marcarão, de
forma inesquecível, a abertura do Las
Hadas.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

rA CRITICA
ir,
ACLAMA
YERMA

"N
TEATRO
MUNICIPAL

Pela primeira
vez LORCA é
representado
Ruth Escobar apresenta no Brasil ni
Mia língua
original.
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CURSO PIAGET
A MAIOR CARGA HORÁRIA SEMANAL
VESTIBULAR PARA AS TRÊS ÁREAS
(Já no novo esquema)
Supletivo: 1.° e 2.° grau.)
Ambiente selecionado (30 alunos em sala)
Apostilas ilustradas * Audiovisual
EM IPANEMA: R. VISC PIRAJÁ, 577 — 6.° and.

Telefone p/ 222-2316
e faça uma
assinatura
do
JORNAL DO

curso

LONDON
Inglês

AUDIOVISUAL
ADULTOS
ADOLESCENTES
E.CRIANÇAS
DURANTE A
SEMANA
OU AOS
SÁBADOS

20% DE
DESCONTO
^ESTUDANTES
R.CATETE.3.0
sobreloja

BRASIL

tei:225-6364

"Nunca se viu
UniAUtrjção ilf tão
Intenso erotismo".
LONDON TIMES
- 1972
"ViC-prC-rci-L
criou um mundo
no qujJ o sexo c
3- religião se
acham
ind is Soluvelmente
unidos
LONDOtV AHTS
GUARDIAN 1972
"..-.Nuru Espere
nesta obra realiza
uma .iti_.is.il>
inesquecível."
CLIVE BARNES
do "NEW YORK
TIMES" - 1972
''Sem dúvida o
melhor espetáculo
teatral desde
"O Sonho de Uma
Noite de Vcrio"
na direção de
Peter Hrooks".
SHOW
MAGAZINE 1973

de GARCIA LORCA

NURIA
ESPERT
direção de

VICTOR GARCIA

ESTREIA DIA 5, AS 71.15 HORAS
Reserv-is. 224-2895
Inqresses k vpndc)
Dis 6. ris 21,15 h5 - Dia 7. as 19 e 21.30 hs
Dia 9. as 19 e 21.30 hs. - Dia 10. às 18 c 21 30 hs
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Esperanças, angústias e certezas dos
jovens na véspera da volta às aulas
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A escola na qual eles
estarão entrando na próximo semana (a escola
nunca é a mesma do ano
os
acentuará
anterior)
contornos de sua formação, dará a ela o toque final juntamente com o sonhado e cada ves mais necessaria diploma. Mas a
visão do mundo,-esta o jovem já leva consigo. Mais
ou menos fragmentária,
mais ou menos estruturada, conforme a sua origem, o meio familiar em
que cresceu, os grupos sociais a que pertence, o ti-

po de. informação recebido através de mil canais.
Na véspera do retorno
às aulas (aqui sim, podese falar de uma volta), o
que pensam e esperam rapazes e moças para quem
se abrirão amanhã as portas dos ginásios, cursinhos
e faculdades? Uma pequena amostra no univcrso do estudante carioca delineia três posições bem
distintas, que talvez possom ser tomadas como indício de que se atingiu um
novo estágio de evolução

relativamente ao final da
década passada e os primeiros anos da década
atual.
Entre os' adolescentes,
a rebeldia própria da idade não parece ir muito
além das atitudes superficiais, dissociadas de preoeu poções mais sérias com
um. futuro ainda longe de
chegar. iSa faixa dos préuniversitários, a angústia
nascida do temor diante
do desconhecido — expresso sobretudo no rito do
vestibular — estende-se a

todos os aspectos da vida,
t r a n s for m a n d o-a num
grande enigma que se
recusa a ser decifrado.
Mus para os que já conquistaram o direito à unU
versidade, esboça-se um
mundo mais ordenado. O
temor cede lugar à confiança: as indagações existendais são substituídas
pelo enfrentamento de
problemas de ordem prática; e o vanguardismo de
ontem acomoda-se num
conservadorismo que por
vezes não deixa de ser sur-
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Uma rebeldia
apenas aparente
NORMA

Para alguns eles são apenas cabeludos c rebeldes, formando uma massa uniforme, qualificada, como no
passado, de geração perdida. Mas um
corte vertival no universo do adolescente brasileiro de hoje, pelo menos
do carioca, mostra que a sua rebeldia
não é maior nem menor do que a dos
que os precederam; que a permissividade é mais superficial, de atitude, do
que profunda; e que a uniformidade
existe apenas na dimensão dos pequenos grupos.
Os 14 anos de Maria Cristina Pires, por exemplo, são um desmentido
aos estereótipos e às generalizações
fáceis sobre os adolescentes. Eles não
lhe trasem expectativas ou anseios
muito diferentes daqueles que experimentava sua mãe há 40 . anos: ela
"casar c ser feliz". A mentalidaquer
de dos novos tempos ensina-lhe que
algo mais é necessário, como ter em"marido compreensivo".
pregada e
Mas basicamente a situação desejada
é semelhante a que hoje existe em sua
casa da Vila Leopoldo, no Andarai.
O pai de Maria Cristina é carpinteiro e ela o considera "muito legal",
apesar de não poder falar de namoro
com ele: Mas não .se aborrece muito
com isso, pois sabe que quando casar
o marido — ao contrário do que faz
hoje o pai em relação ã mãe — permitira que ela trabalhe fora. E como não
deixar, se ela pretende ter uma profissão, se quer ser médica. E se será
uma mulher culta, que ao contrário de
30 dos 3 colegas de sua turma na Escola Rodrigo de Melo Franco, está esludando inglês a sério. Na pretensão
de uma atividade profissional e de um
grau mais elevado de cultura, está a
diferença entre ela c a mãe. Mas a
mãe também sonhava com essas coisas; só que não pôde realizá-las.
Com um ano a menos do que Cristina, Cláudia Helena Schuck Pinto parece, â primeira vista, estar em cam-

COURI

po diametralmente oposto. Ela critica
asperamente a rigidez disciplinar do
colégio onde estudou até bem pouco,
o Bezerra de Menezes, na Tijuca, com
suas proibições de cabelo comprido,
meia dobrada, sapato aberto, e tem
opiniões radicais sobre o casamento
("Claro, quando crescer vou ter um
companheiro e montar casa. E quando
não der mais, acaba mesmo. Sem essa
de ser sustentada pelo ex-marido").
Acha que a geração atual tem "a cucu
mais saudável" do que a anterior, que
tudo está se modificando, que a mudança é positiva e que as mulheres
brasileiras "precisam abrir os olhos
para a realidade".
Contudo, há sempre algum mas atenuando esse vanguardismo epidérmico. Com relação ao feminismo, por
exemplo:
— Isso não quer dizer que eu bata palmas ao Women's Lib ou qualquer
desses movimentinhos que aparecem
por ai. Há muito exagero, muita bonéca saindo para protestar só porque está na moda. quando na verdade curte
um maridinho que a sustenta.
Enquanto Cristina, numa conversa muito longa, expõe confusamente uma série de idéias utópicas e
antiutópicas, extraídas de leituras
recentes, entre as quais a de O Admirável Mundo Novo, de Huxley, Ricardo Castro e Silva de Oliveira, da
mesma idade, fica com os amigos batendo papo com os colegas numa esquina da Rua 28 de Setembro, em ViIa Isabel. Cabelo grande, macacão
de.sbotado,
declaração enfática
de
que não sabe nem mesmo como é o
nome do futuro Presidente da Reruiblica — eis o protótipo do adolcscente alienado. Mas _ medida que a conversa avança, ele se esquece pouco a
pouco das atitudes que deve assumir
c começa a revelar-se bem menos alienado do que dava para crer.

Todo mundo pensa que garoto
de cabelo grande é vagabundo ou viciado em maconha. Não é nada disso.
E' puro rótulo. Eu estou muito preocupado com o meu futuro. Não estou
pensando nem um pouco em ficar parado. Já pensei inclusive no curso superior, apesar de ainda estar distante.
Vou fazer Agronomia ou Oceanografia. Ou então vou ser piloto de Marinha. como meu pai.
O SALDO
POSITIVO

Moacyr José Cândido dos Santos,
15 anos, pertence à mesma patota de
Ricardo. O mesmo tipo de roupa, o
mesmo desleixo, o mesmo linguajar,
o mesmo ar de alheamento. Vê novela de televisão. E não lê jornal.
Mas, por acaso, você sabe se
existe uma crise de petróleo por ai?
Sabe. Tem uma razoável informacão sobre ela. Embora, como é lógico,
preocupe-se com garotas e futebol.
Por falar em garotas, não pensa em
casar muito jovem, mas quando casar não se importará de que a mulher trabalhe. Acha que a rigidez do
seu colégio — o Antônio Bezerra — é
inútil, porque na rua pode fazer o que
quiser. E se não faz é porque, como
a maioria de seus colegas, não vê nada de bom nem de atraente em tóxicos e outras coisas assim. Pensa
"os velhos" são meio caretas, o que
que
não o impede de querer seguir a profissão do pai e de estar disposto a se
esforçar para ter um bom futuro,
"com dinheiro no bolso".

eletrônico, o choque de gerações está
deixando um salto positivo:
— De geração para geração as
coisas ficam melhores para os jovens.
Vejo isso pela vida de um priminho,
muito mais livre do que a minha
quando tinha a idade dele. Isso para
não falar da liberdade existente em
meu colégio. Deve ser reflexo do que
acontece em países mais adiantados
do que o nosso.
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BARREIRAS
OCULTAS

Liberdade é um tema quase obsessivo na conversa de Carlos Augusto
Weyll de Figueiredo, 15 anos, adolescente típico do Leblon, descontraído e
queimado de praia. Ele se preocupa
tanto com a liberdade, que fez tudo
para trocar o seu antigo colégio pelo
André Maurois, cujas normas são mitológicas entre os rapazes e moças de
sua idade. E contudo, no âmago da visão de mundo de Carlos Augusto há
uma barreira se opondo à permissividade.

Essa disposição para estudar no
duro é ainda mais evidente em Leonardo Ribeiro Carneiro da Cunha, 14
anos, que apesar de morar no Rio estuda no Centro Educacional de Niterói. Ao contrário dos outros, ele não
reclama de sua escola, que considera
"espetacular".'

Nas suas relações com as garotas
ele quer "namorar a sério", porque
"acredita no amor". Acha
que sexo deve ser praticado com moderação, "porque do contrário cansa". E confessa
com um sorriso meio encabulado que
ainda dá "uma certa importância à
virgindade". Maconha? "É uma porcacaria, conheço um cara que morreu
disso". Não tem queixas do Brasil, mas
se pudesse aperfeiçoá-lo gostaria de
que ele fosse como a Suíça, "não só
porque a guerra não chegou lá, mas
também porque não vai até onde as
guerras estão". Apesar da boa vida que
leva. pretendo começar cedo no trabalho, se possível como piloto na Marinha
Mercante. Casado c com filhos. "Sabe,
acho que casal sem filhos não está
completo".

Pico o dia todo lá e acho ótimo. Adoro meu colégio. Lá a gente
faz de tudo: joga xadrez, pratica educação física, trabalha em artesanato.
A conversa de Leonardo é desenvolta c oscila entre assuntos bem próprios de um adolescente — garotas,
"de
preferência inteligentes" — e temas sérios, como
"estou começando futuro do Brasil:
a acreditar que
realmente viramos uma
potência".
Para ele. que pretende ser engenheiro

Alexandre Pinheiro — que repetiu
três vezes a sexta série, mas agora está "endireitando a carreira" — complcmenta o quadro aqui esboçado.
Achando que o progresso do pais depende de trabalho (principalmente do
trabalho dos jovens, que "estão pensando realmente num mundo melhor") ele já vai começar a trabalhar
num escritório do Méier, onde mora e
estuda.
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.Depois da entrada na
universidade* diminuem em
muitos o temor
\p tt insegurança.
O tinindo começa tt ordenar-se

CADERNO B

A angústia
entre os extremos
MÍRIAM

Lá embaixo, o adolescente que
mal acaba de deixar o ciclo dos estudos elementares c ingressa, sem grande esforço, naquele antes denominado
dc ginasial. Para ele o futuro ainda
ê um horizonte distante, e os temores
que porventura possa gerar chegam
atenuados, quase diluídos. Lá no alto,
o universitário. Já lançado na arena
dos problemas dc ordem prática, as
suas perguntas são estas: haverá mercado para a pi-ofissão que escolhi?
Ganharei o suficiente para me casar?
Conseguirei um curso de pós-graduação no exterior? Em. sua mente sobra
pouco espaço para outro tipo dc inlerrogação. Entre um extremo e outro.
¦i jovem
que deixou para trás a simplicidade da fração ordinária, mas
uináa não desvendou o enigma do
curso superior. Em sua mente reina
ti confusão. Toda a sua visão dc mundo é influenciada pela angústia resullante do mistério que se levanta à
jre?ite, sobretudo desse ritual dc passagem para o universo dos adultos e
dos que já têm um lugar reservado
na sociedade: o vestibular.
Por isso — "tem de haver ceperança" — a frase crispada de Lourdes
Ferreira da Silva, 17 anos, pré-vestibulanda do Brasil-América-Vetor. poderia servir de divisa para toda a
imensa massa ãos jovens que como
ela vivem esse período dc agonia.
Lourdes escolheu a área tecnológica
e dentro dela a astronomia. O seu
amor aos astros vem de longe e desde
os 15 anos tem um pequeno telescópio
para ver melhor o que se passa no
céu. Ao mesmo tempo, ela faz a Escola. Nacional dc Música, cursando já
o quinto ano dc piano. Divisão? Ê provável, antes, que se trate de uma ten'ativa de síntese. Mais comum ão
que
se pensa a muitos de sua geração,
para os quais o mundo ideal seria
aquele em que arte e ciência se complctassein.
_,„,.,
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se indaga por que motivos, ele aponta
toda uma. série de fatores, que vão
do tipo dc educação recebida ate o
exagero da competição. "O homem já
não lula. como no passado, apenas
pela sobrevivência: ele quer dominar".
Por isso. quando se formar — Carlos
quer ser módico — irá para o interior.
Lá. talvez, a competição seja menos
violenta.
Mais amargo ainda do que Carlos
i Zilton Neves de Oliveira. 17 unos.
Vila Isabel. Ele acha que entre a juventude há muita corrupção, muita
falsidade, e que a tendência é piorar.
A melhoria é um problema estritamente pessoal. Cada um deve esforçar-se para não depender dos pais.
A fim dr se libertar o mais cedo dessa
dependência, ele estuda. Química Industrial no Instituto Técnico Peixoto.
Mas. pertencente a uma familia de
militares, seu sonho c a Escola de.
Cadetes da Aeronáutica. Em última
análise, porque se faltar vocação, dc
lá poderá sair no terceiro ano direlamente para uma faculdade.
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TEMPERO
REALISTA
I

A opinião dc Renato Braz Goulart
Meira, do Méier. 19 anos. estudante dc
Eletrotécnica da Escola Técnica, ê uma
das poucas que contrasta com o pessi-

;

mismo tipificado na visão áe Zillon.
Admitindo que ainda são numerosas as
dificuldades para o ingresso na vida
profissional, ele acha. contudo, que a
tendência é para melhorar. E è francomente otimista quanlo ao estado
moral dc sua geração:
A juventude não está perdida
coisa nenhuma. Se há vicio c só no
meio de uma minoria.
Sem chegar a ver o mundo através
d* lentes cor-de-rosa, Carlos-Henrique.
Dumas Costa, de Copacabana, procura
conservar aos IS anos. um otimismo
discreto, bem temperado de reaUsmo.
Matriculado no pré-vestibular, dispôsto a tentar o Instituto dc Engenharia
Militar no próximo ano. ele. acha que
as oportunidades estão crescendo, mas
quase, somente entre aqueles dc maior
poder aquisitivo:
A situação do jovem pertenceule às classes mais bem situadas pode
ser considerada boa. Para esses, as
perspectivas são melhores. Tudo dcpende quase que só da capacidade dc
cada um. Da capacidade e da escolha
de uma profissão para a qual haja
campo, a de. Engenheiro, por exemplo.
Dc nada adianta seguir Meteorologia
ou Astronomia, os salários não compensam.
E quando lhe indagam sobre o que
se passa no inundo, ele responde:
Claro que. está havendo uma
transformação. O que vai sair dai. isso
eu não sei.
Yara sabe:
A tendência do mundo é inclhorar c eu acho que haverá um mundo
bacana esperando por meu filho quando algum dia eu. tiver um filho.
Yara Penha de SanVAna, 'ii anos,
moradora de Vila. Isabel, já passou pclo pior e agora está na fase dc reconstrução. Fez vestibular de Medicina e
não conseguiu aprovação. Está se pre-

MEDO DE
COMPETIR

— No mundo dc hoje — opina
Lourdes — eu vejo sobretudo uma
vande falta de união e de compreensão entre as pessoas e isto se reflcte nas relações entre as nações.
Apesar de falarem em paz. todos conlinuam a se armar com os instrumentos de destruição mais modernos. Mesmo assim, a gente tem que acreditar
que haverá algo de melhor para a
frente, do contrário c uma fossa in:rivel. Tem de haver esperança. Acho
que a gente precisa ser como aqueles
soldados da I Guerra Mundial, que
partiam cantando, na esperança dc
que aquela fosse a última guerra, a
guerra para. acabar com todas as
guerras.
Tanto quanto o seu próprio futuro. o futuro da civilização também
está no centro das preocupações de
Carlos Khouri Silva, 19 anos, morador
de Copacabana. "A juventude está
muito doida" — admite ele. E quando

O vanguardismo dos anos anteriores era mais de atitude, e o
conservadorismo de alguns jovens, hoje, chega a surpreender
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parando para tentar nova me rie. Enquanto não chega a época do exame,
escuda datilografia c noções de conta.bilidade. Inscreveu-se num concurso
para aeromoças c em outro para o
BEG. Está cercando o trabalho por todos os lados, como ela mesma diz. E
não apenas porque tenha problemas
(seu pai, piloto de avião, morreu há
pouco tempo), mas "porque quem. não
trabalha fica com a mente obtusa".
Apesar dc a máquina estar dominando o homem, não sou pessimista. Os jovens querem vencer, c isto c
importante. Fiquei emocionada quando
vi milhares dc rapazes c moças no Maracanã. travando a batalha do vestibular. O mesmo tipo de emoção que
sinto quando vou aos concertos do
Municipal c da Sala Cecília Meireles.
Meu irmão, dc 20 anos. estuda elelrônica e pensa como eu. Até as crianças
de hoje são mais espertas, sensíveis,
wjuizadas mesmo. Os que se voltam para. os tóxicos são uma. minoria e essa.
minoria não dá para corromper toda a.
juventude.
Mas a idéia dc que a corrupção se
espalha, volta com Ronaldo Amorim.
IS anos. também dc Vila Isabel, aluno
do primeiro ano do Instituto Técnico
Peixoto:
E' muito difícil o relaeionamente entre nós, os jovens de hoje. Há.
muita falsidade, os verdadeiros amigos
são cada vez mais raros.
Apesar disso, apesar das poucas
perspectivas para aquele que quer levar a sua formação profissional até o
nivel. do aperfeiçoamento, ele tem esperanças de que esta fase má acabe,
por "por
passar e que o mundo não se percausa dos malucos".
ca.
ALGO
DESCONHECIDO

Preparando-se para o vestibular
de Psicologia no Colégio de Aplicação
da PUC. Nádia Couri, de Copacabana
U7 anos), alimenta algumas esperancas quanto aos seus sonhos profissio-.
nais, embora veja tons bastante sombrios no quadro do mundo atual. Para ela, a juventude "anda um pouco
'rprocura algo
perdida" porque
que
não sabe o que é".
Os jovens estão em busca dc
ideais muito altos, que não sabem como alcançar. Mesmo assim, eles são
melhores do que os do passado. Não
ficam na. passividade, estão pelo menos procurando um caminho. O mal é
que os jovens vivem no meio de uma
humanidade angustiada. Eles são contagiados pelo caos. Descobrem o amor.
confundem o amor com sexo e acabam
sem conhecer o amor verdadeiro. Sc
a nossa geração não conseguir rcalizar seus ideais, é claro que entrará
numa. crise muito séria.
A juventude é muito legal —
proclama Maria. Helena Alcure, áo Leblon. Mas ela náo está falando da juventude como camada da. sociedade e
sim do fato dc ter IS anos. como ela.
E porque c "legal", ela procura aproveitá-la ao máximo, "sem atingir a
moral, é claro".
A nota final, como a do inicio, c
a perplexidade:
O que eu chamo aproveitar ao
máximo? Bem é me divertir, passear
com os amigos, sair para pescar. Sem
pensar muito. Porque se eu for pensar
na confusão áo mundo, vou fundir minha cuca. Não vou entender c no final
ficaria revoltada. E sabe, eu não quero ser uma revoltada.

Rio de Janeiro,

sábado,

2 de março de

1974
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QUEIXA DA
MOCA
RECLiNADA
ANTÔNIO esculpiu em pedra
duas mulheres
esplêndidas,
que
considero irmãs pelo sopro vital que
CELSO
as anima, se não forem uma só mulher: a moça antes c depois da maternidadc. Viviam juntas no edifício do MinistéA
rio da Educação. Separaram-se depois.
virgem permaneceu no jardim suspenso do
MEC; a mãe passou a aconchegar o filho
perto de um dos viadutos de Botafogo. Semlembro-me
da outra,
pre que vejo uma,
unindo-as na satisfação de fruir a obra de
arte que se desdobra, transformando-se. E
dialogo a meu jeito com a pedra convertida
em ser humano, dc comovedora beleza. Ela
me responde, também a seu modo (as esculturas falam, se sabemos ouvi-las, e se
nasceram de um criador digno deste no
me), e a gente se entende bem.
Como é fácil entender Celso Antônio
conversando com suas estátuas c bustos!
Mais fácil do que conversando com ele, em
sua casa no Rocha onde vive esquecido pelos artistas de hoje, que não sabem de sua
importância no
desenvolvimento da arte
brasileira. Celso, o grande desconhecido. O
grande injustiçado, também. Se suas obras
tiveram sempre a compreensão de um Gustavo Capanema e de um Lúcio Costa, por
exemplo, quantas criticas obtusas, quantos
ataques ferinos não recebeu ele, ao longo
de uma vida de orgulhosa solidão!
Olho para a Moça Reclinada, no jardim do MEC, e parece-me triste. O viço
carnal não esconde a nuvem interna, reação afetiva da criatura em face do sofrimento do criador.
Alguma novidade má? pergunto-lhe.
Não podia ser pior. Celso, aos 7S
anos, assiste mais uma vez aos atentados
à sua obra. Aquele Trabalhador que devia ser meu vizinho, na alameda fronteira
ao Ministério do Trabalho, leníbra-se? (o
lugar certo para a estátua certa) e que foi
retirado de lá porque uma campanha dc
ridículo se desencadeou contra éle...
Sei.
Aquele Trabalhador que durante
20 anos ficou jogado num depósito de ferro-velho, depois adaptado para garagem do
Ministério da Indústria e do Comércio, até
que este exigiu a sua remoção...
E dizer que Le Corbusier
gostaria
de ter uma estátua de Celso em frente a
uma de suas construções, conforme decla-
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Confiança
e
_>
ausência de conflitos
MARIA

O tempo de ''puxar angústia" já
passou. Agora que so libertaram das
tensões do período dc espera c venceram a barreira do vestibular, os seus
sonhos começam a traduzir-se em
imagens muito concretas. Trabalhar
é o que querem todos (ou quase) os
que acabam de conquistar o direito de
freqüentar uma universidade. Além de
trabalhar — morar sozinho, ter independência financeira e encontrar
um(a) companheiro (ai. Para alcançar esses ideais, todos eles se propõem
a estudar aplicadamente. Se o farão,
só o tempo dirá. E a visão do mundo
que levam para o curso superior? Aqui
c ali, um toque de dúvida, remanescente do período anterior. Mas já se
desfazendo por efeito da vitória alcancada. A característica mais evidente é
a calma. Todos eles dizem já saber o
que querem. Seus depoimentos são
quase monocórdicos.
O tom de satisfação e confiança
poderia ser dado para a p?ça inteira
pelas declarações de José Esteves do
Espirito Santo, de Copacabana, que
passou no vestibular de Odontologia
depois de ter tentado em vão o de Mcdicina:
O que eu pretendo da vida?
Ter o meu trabalho, minha indcp.ndência. Quero casar, dc preferência
com. uma garota virgem, para poder
moldá-la a meu modo. E quero ter
muitos, filhos, apesar de sentir um
certo medo do mundo contemporâneo
,Até alguns dias, Esteves alimentava um namoro dc dois anos. Brigaram, terminaram, mas não foi nenhuma tragédia. A universidade é
mais importante:
Não era por isso que eu iria
meus
estudos para o alto.
|ogar
Gosto de cinema, praia e
principalmetite dc música (Secos e Molhados, Maria Betania, Caetano e Roberto Carlos). De vez em quando vou a
uma boate e bebo um cuba-libre. Uísnue só raramente. Fumo, cigarro comum e mais nada. Quem recorre a tó-

LÚCIA

RANGEL

sico é um fraco. Não adianta fugir
dos problemas. Já me ofereesram maconfia, mas cortei os amigos que estava.m nessa.
E que mais? Bater papo com os
amigos. Muitos. Os do cursinho em
que se preparou para o vestibular, os
do colégio r os que estão surgindo a
cada novo encontro. Estev.s tem necessidade de enfatizar que faz o que
quer:
Minha mãe vivia falando em
medicina, mas náo foi por influência
dela que lentei o primeiro vestibular.
Ninguém manda em mim. Sou a favor da liberdade e é por isto que estou seguindo com atenção o caso do
Soljenitzyn. Sou um fã desse escritor.
Ele tem um ideal e por isso é válido.
Outai característica: ausência de
queixas .sobre a qualidade do ensino.
Esteves já esteve no Fundão, cm visita a sua futura faculdade. Conheceu rapidamente alguns professores
c afirma, por antecipação, que "lá
a equipe da trabalho é excelente."
Dario Teixeira Leite. 19 anos. também de Copacabana, ao contrário de
Esteves, opina com base em uma experiència de seis meses:
Entrei em julho último para o
curso de Administração de Empresas
di Universidade Gama Filho. O ensino é bom e consegui grandes amizacles da turma. Ao mesmo tempo,
faço um curso de Processamento de
Dados, porque quero começar a trabalhar e já estou com dois empregos
quase garantidos.
Dario não tem dc que se queixar. Com 17 anos ganhou um carro
e em casa "todos são muito compreensivos." Já viajou pela Europa, fazendo camping. o que mais o ímpressionou foi Madurodan. uma cidade
cm miniatura na Holanda. "Pcrfeita." E daqui a alguns anos?
Morar sozinho. Quer dizer, com
uma guria, que deve me dar muitos
filhos. Porque só os filhos trazem feUcidade ao casamento. A guria não

precisa ser virgem, basta que eu seja
o último. A onda de emancipação feminina? Uma besteira. A mulher
quer se igualar ao homem, mas ainda
é muito fraca para isso.
Viviane Alves da Rocha náo diz
com todas as letras, mas nas entrelinhas aceita a fraqueza de seu sexo.
Ela tem 19 anos e acaba de entrar
para a Faculdade de Pedagogia da
Gama Filho:
— Tenho um namorado firme há
dois anos c meio. Pretendo casar com
ele e trabalhar depois de casada. Ele
diz que não deixa e acho que a opinião dele vai prevalecer.
Como nos filmes românticos e
novelas de televisão que gosta de assistir. Como nessas músicas "que tocam toda hora no rádio." Não como
nessas peças de teatro que íaramente vai ver. "A última què assisti foi
a da Marilia Pc-ra. aquela da profesaora. Gosto dela como atriz mas náo
fui com o espetáculo. Esperava outra
coisa" i.está falando do conteúdo).
Viviane tem carro, já esteve na
Argentina e na Europa. "E' maraviiliosa." Como gosta cie coisas antificou impressionada com a Itágas. "onde
lia.
há ír.uito.s museus, igrejas
e lugares turísticos." De Londres, observa sem comenta'ios que é "eliterente, muito moderna." Pensa que a
"única
maneira dc fazer alguma coisa pelo pais" é participar do Projeto
Ronüon, e de política não entende
nem gosta.
O espirito prático ... manifesta
na opção de Ana Elizabeth dc Albuque.quc Lima. 21 ano.;, moradora do
Leme. Em maiço cio ano passado ela
fez vestibular para História e em outubo trocou o curso pelo de Turismo
da Faculdade Estacio de Sá. Por que
turisnio?
Porque tem mais campo de
trabalho. Olhe, eu não sei bem o que
qur.ro da vida, exceto que quero trabalhar o mais cedo possive! para ganhar
dinheiro, sair dc casa. ser indepe.,dente. Apesar da total liberdade
que
tenho em casa — moro com meus
—
sempre
pais
preciso prestar contas do que faço.
E o que faz ela? O que todos fazcm: bate papo, vai ac cinema, um
show dc vez cm quando, teatro
quase
nunca. Elizabeth acha que "a juventude está meio perdida", mas não
parece angustiar-se muito por isso. Aliás.
ela já se coloca um pouco à margem
do que considera a suo geração:
As meninas mais novas têm
uma vida diferente, para a qual não

fomos treinadas. Acho importante a
liberdade sexual. Quanto a casar, não
sei se é importante. Mas é necessário
encontrar um companheiro.
—
A única nota dissonante
mais de desencontro do que de angústia — aparece nas declarações dc
Denise Mcna Barreto, que está fazendo o segundo ano de Comunicação na
PUC.
A nossa geração — diz ela —
está desestruturada. inclusive porque
todos estão querendo libertar-se
de
velhos conceitos. A gente fica entalada entre as idéias revolucionárias e os
tabus que nos foram incutidos a vida
inteira.
*
E como se comportar diante desse impasse?
O melhor é ir para um barzinho, tomar chope e bater papo. Variar de programa de vez em quando.
Ver um bom filme, uma boa neça.
acampar. Acampar é uma tremenda
higiene mental.
Ela se considera uma pessoa que
"perdeu o embalj." Estudou
teatro
com Maria Clara Machado, durante
dois anos. c chegou a fazer teatre
infantil. Agora não tem mais entusiasmo pelo palco. Namorado era importantissimo aos 17 a:;os: hoje
atrapalha. "Com um b.-- grupo de
amigos, pode-se perfeitamente dispensar o namorado." O casamento
fica também para mais tarde. Depois
que terminar o curso e viajar um bocado.
Confesso que não tenho grandes aspirações. Vou deixando que a vida aconteça, sem as ilusões dos meus
17 anos.
Quantos anos tem você, Denise?
Vinte e dois.
Márcio Luiz Carvalho de Sou_,.i
tem 25. Está chegando onde desejam
chegar todos (ou quase todos) os que
acabam dc entear para a universicladc. Faz o Sixro ano de Medicina e já
trabalha, inclusive aos domingos ("minha vida social é quase nula"), Os coni ecos foram difíceis, mas agora ganha dinheiio, vai casar em breve. Formacio — e casado — irá para Goiás,
onde estão pagando muito bem aos
médicos recém-saidos da Faculdade.
Mas pretende ficar por lá apenas uns
dois anos. "Só para arrumar a vida."
Como é que você ve o pessoal
da sua idade. Márcio?
Vejo todos numa muito legal.
Meus amigos sabem o que querem. Alguns estão casados. Todos estudando
muito. E ningüórn com angústias ou
conflitos.

Pois é. Saiu afinal do
galpão onde
jazia como trambolho, mas onde tinha um
mínimo de proteção, e está agora na Praça Enéias de Castro, em Niterói.
ótimo. A praça, o contato com. a
vida, a arte oferecida ao povo. Custou,
liem? Mas valeu a pena.
E' o que você pensa. Sc o Trabalhador teev má sorte no Rio, não vem tendo melhor, do outro lado da baía. Foi colocado sob pedestal insignificante, sem proporção com as dimensões da figura: quatro
degrauzinhos de cimento, em vez de a base
alta de granito, que realçaria o trabalho.
Não houve divulgação prévia do sentido da
peça, não se informou ao público que ali
estava a criação de um dos mais notáveis
escultores modernos do Brasil, discípulo
amado de Bourdelle e autor de obras importantes espalhadas no Rio de Janeiro, em
São Paulo, Belo Horizonte, Campinas. Não
houve sequer inauguração oficial. Para a
indispensável publicidade, seria tão simples
recorrer ao 1<? volume do excelente Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos, editado pelo Instituto Nacional do Livro e orga'nizado
pelo critico Carlos Cavalcanti e sua
equipe. Lá está a correta biografia de Celso, com as razões de sua grandeza.
Estas falhas podem ser corrigidas.
Podem, se não houver demora. O
Trabalhador já está sendo vitima dc
atentados. Rabiscam, enxovalham a //r/ura, escrevem bobagens numa obra que merece pelo menos c respeito devido ao patrimònio público, já não digo o amor a que
faz jus uma obra de arte. Daqui a pouco,
não sei o que será do monumento. Niterói
devia sentir orgulho de possziir um trabalho de Celso. Irá destruí-lo, talvez?
Moça querida,
que jaze;-?
Conte o que se
passa, apele para o
Prefeito Ivan de Castro, ajude-o a tomar
medidas em. defesa do meu irmão. Porque
somos irmãos, tanto as esculturas como ^s
filhos, do mesmo sangue. Lembre que obras
mjeitas à zombaria e às redradas, há menos dc um século, em Puns, são hoje tesouros dc que se orgulham museus c colecioimdorcs. O caso dos impressionistas...
Aqui mesmo no Brasil, Portinari. o "monstro" de liá 30 anos, é glória nacional. Estou
triste, sim, mas quem sobe se...
Despedi-me,
impressionado.
Prefeito
Ivan de Castro, vamos investir no Trabalhador, para lucrar no futuro?
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SERVIÇO COMPLETO
Cinemas
Dois destaques entre as estréias da semana: Sonhos do Passado (Save the Tiger),
com Jack Lemmon em memorável atuação;
e Os Amigos de Eddie Coyle, policial amargo de Peter Yates (longe de Bullitt). Entre as
continuações: Electra Glide in Blue (Asfalto
Violento), um dos melhores desse início de
ano; A Verdadeira Natureza de uma Mulher
Chamada Bernadette (imaturo e curioso filme canadense — últimos dias no Caruso);
Um Toque de Classe, pela classe dos atores.
iMelhores reapresentações: Drácula, versão
tom Bela Lugosi; Cabaret; A Última Sessão
de Cinema. A programação extra brilha com
dois filmes de Kurosawa, hoje — A Fortaleza
Escondida (Cineclube Macunaíma) e Viver (Cinemateca); dois de Bergman no Museu óa
Imagem e do Som — Morangos Silvestres
(hoje) e O Silêncio (amanhã). Também há o
curioso Ulisses (Homero em sinopse de Camerini), hoje, à meia-note, no Cinema-1.
ELY

AZEREDO

248-4518): 14b, 16b. I8h, 20h, 22h.
Copacabana (Av. Copacabana, 801
__
_
255-0953): lóh, 18b, 20h, 22h.
O OCASO DE UMA ESTREIA (lady Santa Alice: 17h, 19h, 211-.. MaduSings th* Blues), de Sidnoy .1. Furie. ,e„s.] (Rua Dagmar da Fonseca, 54):
Biografia da cantora Billie Holliday. 15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m.
Música de Michel Legrand. America- (jo anos).
——
no. Com Diana Ross, Billy Dce Williams e Richard Pryor. Metro-Copa- PADDY (Paddy), de Daniel Haller.
—
cabina (Av. Copacabana, 74°
Um jovem que desperta irresistível
237-9797), Roma-Bruni (Rua Vise. de atração nas mulheres chega ao moPirajá, 371 — (267-2382): 14h30rn, monto em que precisa pagar um pre17h, 19h30m, 22h. Sáb., I4h, .... co muito elevado por sua vida dc
16h30m, 19h, 21h30m, 24h. Metro- sedutor. Com Milo 0'Shen. Des Cave,
Boavista (Rua do Passeio, 62 —
Dearbela Molloy e Judcly Cornell.
222-6490), Metro-Tijucs (Rua Cde. de Ricomar (Av. Copacabana, 360): l4h,
Bonfim, 366 - 248-8840): 14h
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
16h30m, 21h30m. (18 anos).
OS
AMIGOS DE EDDIE COYLE (Tho
A SUPERFEMEA (brasileiro), de Ani- Friends of Eddie Coylo), de Peter
bal Massaini Neto. Comédia. O lan- Yates. Drama
policial. Um fora da lei
çamento de uma pílula anticoncep- decadente aceita ser informante de
cional para homens, a cargo de um agente dc Tesouro a fim de não
uma agência de publicidade, leva voltar mais uma voz á
prisáo. Com
esta a criar e explorar um simbolo Robert Milchum e Peter Boyle. Cinedo texo, a Superfemea. Com Vera ma-1 (Av. Prado Júnior, 286): 14h,
Fischer, Perry Sales, Walter Stuart 16li, I8li, 20h, 22h.
(18 anos).
e Geórgia Gomide. S. luix (Rua do
Catete. 315
225-7459), Odeon SONHOS DO PASSADO (5ave the Ti(Pça. M. Gandhi, 2 — 222-1508), 9erK de John G. Avildsen. Um indusleblon (Av. Ataufo de Paiva, 391
Irial enfrenta o momento crucial de
227-7805), Comodoro (Rua Haddock sua vida quando precisa obter US$
Lobo, 145), Icaraí (Niterói), Pai (Ca- 300 mi' c chega a pensar num incenxias). Éden (Niterói): 14h, 16h, 18h, diário profissional para faturar com
20h, ?2h, América Rua Cd», de Bon- o seguro. Com Jack Lemmon. Cinefim 334 — 248-4519): lóhlOm, I8h ma"2 (Rua Raul Pompéia, 102 — ...
lOm, 20hl0m, 22h10m. Madureira-2 247-8900), Estúdio-Paissandu (Rua So(Rua Dagmar da Fonseca, 54), Impe- na dor Vergueiro, 35), Estúdio-Tijuca
rator-Méier (Rua Dias da Cruz, 170): (Rua Desembargador Isidro, 10): ....
15h, )7h, 19h, 21h. (18 anos). 18hl0m, 20hl0m, 22hl0m. (18 anos).

ESTRÉIAS

CONTRA
t AGORA ME CHAMAM PROVIDEN- DJANGO
IRQUATRO
CE... E DAÍ? (Ia Vila,, a Volte é Mol- MÃOS (Ancho per Django le Caroqto Oura, Vero Provvidenza?), de Giu- ne Hanno un Prexxo, de Paolo Sollio Petroni. Western italiano de li- vay. Western italiano. Com Jeff Ca
nha humorística, Com Tomas Milian, meron, John Dcsmont e Esmeroldo
Gregg Palmer e Janet Agren. Con- Barros. Paratodos: 15h, lóhdOm
dor-largo do Machado (Lgo. do Ma- 13h20m, 20h, 2lh40m. Mauá: ....
chado, 29 - 245-7374), Condor-Co- 14h30m, lóhlOm, I7h50m, 19h30m,
pacaban* (Rua Figueiredo Magalhães 21hl0m. S. José: lOh, 13h30m, 17h,
286 — 255-2610): 14h, lóh, 18h, 20h30m, dom. a partir das I3h30m.
20h, 22h. (10 anos).
(18 anos). Complemento do S. José:
^s Virgens Impacientes.
UM HOMEM A RESPEITAR (A Man to
Respect), de Michele Lupo. Policial. CONTINUAÇÕES
Italiano. Um arrombador profissional
proieta assaltar uma grande com- . unta* ji—í7 r—^ i—7
VIUVA |U V°UV° Coudcrc)' ría
panhia de seguros de Hambur- A
Gr3nier Des,errc' Frarico-ltaKirk
Douglas, Giuliano *'"'*
go. Com
Gemma e Florinda Bolkan. Super- 'lan0' Com Alam Delon' Sm°™ s'9Bruni-70 (Rua Vise. de Pirajá, 595
norel' Ottavia Piccolo, Jean Tisser,
287-1880), Rio, Pulhé (Pça.
Mal. Fio- (Niterói),
Monique Olhaumete. Sao Banto
"l3h30m
riano, 45 - 224-6720):
Matilde: 15h, 17li, 19h
15h40m, I7h50m, 20h. 22hl0m. (18 21h. Astor: 14h30m, lóhlOm
anos>17h50m,
I9h30m, 21hl0m. (18 anos)
° CREPÚSCULO DA II. AsFAlT0
VIOLENTO (Electra Glid.
S0,™' — Produção
BtKDADE
chinesa de :„ Blue),
oi, > de
j
,.,-nJames
William Guercio.
,,
„,
>n
Hong Kong. Plaia (Rua do Passeio,
.
.. .
.
,,
,, '°d°—
,
d*
P»1™1
Pa,'ulha
78 - 222-1097): ,0h, 12h, 14h, lóh üm
° Depar,ame"*°
18h, 20h, 22h. Dom., a partir das ""n ,T" """
Detetives e ve sua oportunida, ,,
,,„
de
14h. (18 anos).
,
,
_
chegar quando o encarregado de
cie
TEDEUM, UM HOMEM MAIS DURO investigar um assassinalo so inteQUE TRINITY (Tedeum), de En?o G. ress? por sua colaboração. AmericaCastellari. Western italiano na linha no. Com Robert Blake c Billy Green
de Trinity. Com Jack Palance, Timo- Bush. Império (Pça. Mal, Floríano,
thy Brent, Liorel Stander e Francês- 19 - 224-5276), Roxy (Av. Copacaca Romana. Coti.zi. Vitória (Rua Se- bana, 945 — 236-6245): 13hl5m, ...
nador Dantas, 45-A — 242-9020), Ti- I5h30m, I7h45m, 20h, 22hl5m. Petrópolis. (18 anos).
jucá (Rua Cde. de Bonfim, 422)

-Kkm'""í-í""w
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ANA MARIA MACHADO

A única novidade com perspectiva dc ser inleressante na programação infantil deste fim dc semana é. a estreia, de No Mundo cl;i Lun. pelo urupo
Nós Todos, no Teatro Miguel Lemos. Mas, se não
há grande coisa de novo. entre as continuações c
reapresentações não se pode reclamar muito, pelo
menos em cinema. Afinal, c um fim dc semana
com Carlitos (O Circo) c com. os personagens de
Monteiro Lobato (O Picapau Amarelo, um filme
que a criançada não pode perder c que muito adulto vai apreciar também). F, no setor teatral, As
Reinações de Monteiro Lobnto. cm adaptação de
Maria Helena Kuhner. são também uma boa escolha. apesar dos proble?nas dessa tentativa de dramatlzação. De qualquer modo, a melhor opção continua sendo, sem dúvida, a fantasia musical Beloléu
Existe Mesmo, principalmente para as crianças
maiores.

DOIS PERDIDOS NUM DIA DE SOL
— de Carlos Adib. No Teatro Miguel lemos. Rua Miguel Lemos, 51H (236-Ó343). Sábados e domingos,
às 17h.
NO MUNDO DA LUA - Texto de
Eduardo Machado, direção de Zdenek Hampl. No Teatro Miguel lemoi, Rua Miguel Lemos, 51-H . . .
(236-6443), Sábados e domingos, às
lóh.
BELELÉU EXISTE MESMO - Produção do Grupo O Degrau. Texto de
Ramón Pallut * mú*k* dt Aílton
Escobir. Direção dt Nelson Lunt •
Ciro Negreiros. Com Míriam Pérsia,
Eduardo Coutinho, Telma Reslon e

REZA PARA MATAR (Nembutsu Hilokiri Tabi), de Harada Takashi. Com
Wakayama Tomisaburo e Sakuramachi Horoko. Osaka (Rua Major Ávila,
455): 15h, 17h, 19h, 21h. Sáb. e
dom. 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos). Até quarta-feira.
Õ~PÍcXpa1|—AMARELO (brasileiüij!
de Geraldo Sarno. Baseado na obra
de Monteiro Lobato. Os heróis do
mundo da fábula resolvem se instalar no sítio de Dona Benta, e morar ao lado do Visconde de Sabugosa. Emitia, Pedrinho c Narizinho.
Capitão Gancho, que não foi convidado, chega
de surpresa. Com
Carlos Imperial, Gianni Ratto, Joel
Barcelos n Leda Zepellin. Casablan*
ca (Petrópolis), Bruni.Méier:
15h20m, I7hl0m, 19h, 20h40m. S.
Pedro: I5h, 16h40m, I8h20m, 20h,
21h.!0m. Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900. Estúdio-Tüuca (Rua Desembargador Isidro, 10),
Estúdio-Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35): 13hl0m, 14h50m, . . .
16li30m. (Livre).

ã~mõnja e as sete pêcadorãs
(Thrce Bastards and Seven Sinners),
de Richard
Jackson.
Uma
jovem
freira toma sob sua proteção sete
na
e
se
obrigação
julga
presidiárias
de acompanhá-las quando fogem.
Italiano. Com Gordon Mitchell, Tony
Kendall c Moníca Teuber. (18 anos).
Complemento:
Os
Massacradores
(Hyppnos), dc Paul Maxwell. Com
Robert Woods c Fernando Sancho.
Astcca (Rua do Catete, 228 245-6813):
14h,
17h20m,
20h40m.
(14 anos).
A VERDADEIRA NATUREZA DE UMA
MULHER
CHAMADA
BERNADETTE
(La Vraíe Nature do Bernadette), de
Gilles Carie. Uma mulher cansada da
vida poluída e convencional da cidade desaparece, levando apenas o
filho, procurando descobrir a sua
própria natureza. Filme canadense
do língua francesa. Com Micheline
lanriot, Reynald Bouc.hard, Maurice Beaupré e Ernest Guimond. Caruso-Copacabana
Copacabana,
(Av.
362 - 227-3544): 14h, lóh, !8h,
20h, 22h. 08_anos)._
UM TOQUE DE CLASSE (A Touch of
Class), de Melvin Frank.
Comédia.
Um romance entre um americano
casado e uma muiher que ele encontra casualmente no Hyde Park.
Com George Segai, Glenda Jackson,
Paul Sorvino e Hildegard Neil. V*noia (Av. Pasteur, 184 — 22Ó-5845):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h._(J8 anos).
DÁ-lHE DURO TRINITY (Ali th* Wiy,
Boys), de Gíuseppe Colizzi. Os criadores da série de filmes de Trinily
aparecem aqui numa aventura na
Amazônia.
Com
Terence
Hill,
Bud Spencer
e René Koildehoff.
Pirajá (Rua Vise. de Pirajá, 303 247-2668), Odeon (Niterói), Baronesa. I3h45tn, 15h50m, 17h55m
20h, 22h05m. (10 anos).

REAPRESENTAÇÕES
MURO DAS MARAVILHAS (Wonderwall), de Joe Massot. Com Jack
MacGowran e Jane Birkin. Música de
George Harrison, Bruni-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502): 14h, lóh,
Bh, 20h, 22h, (18 anos).
CABARÉ' (Cabaret), de Bob Fosse.
Com Liza Minei li, Joel Grey e Michael York. Coral (Praia de Botafogo,
320): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m.
(18 anos).
ELES SE DIV-RtTm (Gay Deceiv*ri
El Tercer Sexo se Divirto), de Frank
Harris. Comédia. Dois rapazes amerícanos se declaram homossexuais a
fim de evitar o serviço militar e,
vigiados pelo sargento, são obrigados a levar adiante a farsa. Com
Kevín Couohlin.
Larry Cassey
e
Brooke Bundy. Mesbla (Rua do Passeio): I4h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos).
ÒS IMPLACÁVEIS (ThBGeiãwiY), dê
Sam Peckinpah. Com Steve McQueen
e Ali MacGraw. Thrillor. Lagoa Drive>
In (Av. Borges de Medeiros. 1 426 —
227-6686): 20hl5m, 22h30m. (Livie).

MEDEIA, A FEITICEIRA DO AMOR
(Medea), de Pasolini. Adaptação livre da tragédia clássica. Com Maria
Callas, Massimo Girotti e Laurent
Terzieff. Alasca
(Av. Copacabana,
- Posto Seis): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (1B anos).
QUATRO PISTOLEIROS DE SANTA
TRINITÁ ~ (14 anos). Comptemen*
to: O Corsário da Ilha Verde (10
anos). Rex (Rua Álvaro Atvlm, 33 —
222-6723): I3h50m, 17hl0m, ....
?0h30m.
_____

Teatros

YAN

AS NOSSAS FÉRIAS ADORÁVEIS (Los
Grandes Vacances), de Jean Giraull.
Comédia. Com Louis de Funès. Glaudc Gensac, Ferdy Mayno e Martins
Kelly. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 - 235-4895), Art-Tijuca
(Rua Cde. dc Bonfim, 406 - ... .
254-0195): I4h, lóh, I8h, 20h, 22h.
(10 anos).

TRINITY NA COLINA DOS HOMENS
MAUS (Bool'5 Hill), de Giuseppe Colízzi. Western italiano. Com Terence
Hill, Bud Spencer c Woody Strode.
Bruni-Flamengo (Praia do Flamengo,
72), Tiiuca-Palace (Rua Cde. de Bonfim, 214 228-4610), Pax (Rua
Vise. de Pirajá, 351 - 287-1935):
14h, lóh, I8h, 20h, 22h. (10 anos).
DIÃrTÕ DE UM GANGSTER (Pulp),
de Mike Hodges. Com Michael Caine e Mlckey Rooney. Scala (Praia de
Botafogo. 320): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).

MATINÊS
A PANTERA COMANDA O ESPETACULO N.° 3 - Copacabana: 14h.
(Livre).
FESTIVAL DE DESENHOS DA PANTERA-COR-DE-ROSA - Carioca: 14h.
(Livre).

EXTRA
A ORGANIZAÇÃO (Tho Organization), de Don Medford. Com Barbara McNair g Sidney Poitier. Hoje e
amanhã, às 19h e 21h, no RomaTijuca. (18 anos).
O FIM DE SHEILA (The Last of SheiIa), de Herbert Ross. Com Richard
Benjamin, Dyan Cannon e James Coburri. Hoje, em pré-estréia, a meianoite, no Roxy.
O RAPÀz"qUE~PARTIA CORAÇÕES
(Heartbreak Kid), dc Elaine May.
Com Charles Grodin, Cybill* Shepherd e Jeannie Bcrlin. Hoje, em
pré-estréia, à meia-noite, no Rian.
O CINEMA DE INGMAR BERGMAN
Hoje, exibição de Morangos 5H*
vestres (Smultronstallet), com Victor
Sjostrom, Bibi Anderson e Ingrid
Thulin. Às 15h40m, 17h20m, 19h,
da
20h40m,
22h20m,
no Museu
Imagem e do Som.
QUARENTA QUILATES (40 Caratsf,
de Milton Katselas. Com Liv Ullman,
Gene Kelly e Edward Albert. Hoje,
em pré-estréia,
ã meia-noite,
no
Pax.
cT~c7rCO (The Circus),
Chaplin. Hoje, às 15h
Roma-Tijuca. (Livre).

"os

iê
e

Chariês
17h, no

melIíõr-s^lmeI^dõ-mundõ

Hoie, exibição de Viver (Ikiru),
de Akira Kurosawa, legendas em
oortuguès. Hoje, às 18h30m e
20h30m, na Cinemateca do MAM.

J7lTsSES~(Üliss7)r'de_M7r7cr~Came"rini. Com Kirk Douglas, Silvana Mangano e Rossana Podcstá. Hoje, à
meia-noite, no Cinema-1.
O ABOMINÁVEL DR. PHIBES (The
Abominable Dr. Phibes), de Robert
Fuest. Com Vincent Phce, Joseph
Cotten e Virgínia North. Hoje, à
meia-noite, no Estúdio-Tihjce.
Ã~FORTAL~ÈZA ESCONDÍDÃ. de Ak.
ra Kurosawa. Com Toshiro Mifune.
Hoje, às 21h, no Cineclube Macunaíma, na ABI, Rua Araújo Porto Alegre, 71/9° andar.
O) horários e os programas de
cinema divulgados neste roteiro são
fornecidos pelas empresas e, portanto, de exclusiva responsabilidade
dos distribuidorei • exibidoros.

Mário Roberto. No T**tro da Ga*
le.ia lRu_ Senador Vergueiro, 93 —
225-(1846). Sábados, às 17h e domingos às lóh,
A MARGARIDA CURIOSA VISITA A
FLORESTA NEGRA - Criação colctiva do Grupo Carreta, com Leonil Lara, Manuel Kobachuck, João Siquelra e Marilda Kobachuck.
Premiado
no último Festival de T^tro Infantil da GB. Taatro Gláucio Gil (Preça Cardeal Arcoverde - 237-7003).
Sábados, às 17h, domingos, às lóh.
Ingressos a Cr$ 5,00.
PINÓQUIO, O BONECO DE PAU Sábados e domingo», às 17h, no
T»atro dt Bolso íAv. Ataulfo de Paiva, 269 - 287-0871). Produção d*
Jair Pinheiro.

NINGUÉM SEGURA ESTE RATO De Jan-r Pinheiro. No Teatro de
Bolso (Ataulfo de Paiva, 269 —
287-0871). Sábado b domingo, às
lóh.
AS REINAi-ÔES DE MONTEIRO LOBATO - Oe Maria Helena Kuhner,
direção dc Luís Mendonça. Sábados
e domingo1;, às 171,. Teatro Opinião
R. Siqueira Campos. 143 (245-8981).

PLANETÁRIO
DA CRIAÇÃO AOS NOSSOS DIAS Focalizando a cri,_cao do universo e
uma viagem planetária a Marte.
Sessões públicas • os sábados, nomingos e feriados às 15h, Ióh30m,
18h, 19h30m c 21 h. Sessão de féria. às terças- e quintas-feiras, as
I6h e 20li. Às quartas e sextas, às
lóh. Rua Padre Leonel Franca, junto
a PUC (267-6230 c 267 5320). Preco
o
Único: Cr$ 3.^^
ingresso_a crianças de sete anot.

CINEMAS
E AGORA ME CHAMAM PROVIDENCE... E DAÍ? - Condor-largo do Macitado, Condor-Copacabana. Ver em
Estréias em Cinemas. (10 anos).
TEDEUM, UM HOMEM MAIS DURO
QUE TRINITY - Vitória, Tijuca, Co.
pacabana, Santa Alice, Madurcira-l.
Ver em Estréias em Cinemas.
(10
anos).
A BATALHA DO PLANETA DOS MACACOS — Carioca, Palácio, Rian,
Capri, Rosário. Ver cm Continuações
cm Cinemas. (10 anos).

6 p1cÀTÃÚ"ÃMÃRErõ"-"c_,ablanca, Bruni-Méier, S. Pedro, Cinema-?,
Estúdio-Tijuca. Estúdio-Paissandu. Ver
em Continuações em Cinemas. (Livre).

Pirajá,
DÁ-lHE DURO TRINITY Odeon, Baronesa. Ver em Continuações em Cinemas. (10 anos).
ÒS IMPLACÁVEIS - lagoa Drive-ln.
Ver em Reapresentações em Cinemas. (10 anos».
AS NOSSAS FÉRIAS ADORÁVEIS Art Copacabana, Art-Tijucai Ver em
Reapresentações em Cinemas.
(10
anos).
TRINITY NA COLINA DOS HOMENS
— Bruni-Flamengo, Tiiuca-Palace, Pax.
Ver em Reapresentações em Cinemas. (10 anos).
A PANTERA COMANDA O ESPETACULO N.° 3 - Copacabana. Ver em
Matinês em Cinemas. (Livre).
FESTIVAL DE DESENHOS DA PAN.
TERÁ COR-DE-ROSA - Carioca. Ver
em Matinês em Cinemas. (Livre).
O CIRCO - Roma-Tijuca.
Extra em Cinemas. (Li vi o).

Ver

em

PARQUES
TIVOU CENTER - Com Montanha
Russa, Autorama, Carroussel Infantil,
Autopista, Bicho-da-Seda, Castelo
das Bruxas e mais atrações. Na lagoa Rodrigo d* Fraital. Entrad3 no
Parque: Cr$ 1,50 por pessoa. Brinquedos a partir dc Cr$ 2,00. Estacion.mento para 200 carros. De segunda a sábado, das lóh às 24b,
domingos • feriados, das I Oh às
24 h.
PARQUE DO MORRO 0A URCA Alcançado pelo novo bondinho do
Pão de Açúcar, que funciona d*
8h às 22h. Com teatro de Marioneles (ingressos a CrS 3,001, e
passeios na Floresta (ingresse* » CrS
2,00).

MARCO RUBIAO

Um roteiro
opinativo das
restaurantes
cariocas

MICHALSKI

BLACK HORSE
Rua. Prudente
2S7-1354.

SEMANA BOGDANOVICH - Hoje e
amanhã, exibição de: A Última Sessão de Cinema (The Hast Picture
Show), de Peter Bogdanovich. Com
Timothy Bottons e Jeff Bridges. Jóia*
Cinemateca (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 14h, lóh, 18h, 20h, ....
22h. (18 anos).
FRANKENSTEIN, de James Whale.
Com Boris Karloff. Às 14h, 16h45m,
I9h30m, 22hl5m. (14 anos). Compleinento: Drácula, de Tod Browning.
Com Bela Lugosi. Às 15h25m,
18hl0m. 20h55m, 23h40m. (18 anos)
Bruni-Tijuca (Rua Cde. de Bonfim,
379 - 268-2325).

Comer

A pedida mais forte é o emocionante
Um Grito Parado no Ar. Outros espetáculos
de mérito são: O Amante de Mme Vidal,
agora em temporada popular no Teatro João
Caetano, O Monta-Carga e Réveillon.

Depois de 10 anos de silêncio, Nelson
Rodrigues volta ao teatro em O Anti-Nélson
Rodrigues, com Neiva Tavares
e José Wilker no TNC
O ANTI-NELSON RODRIGUES - Drama de costumes dc Nelson Rodrigues. Rico playboy louco de desejo
procura possuir mocinha suburbana,
Dir. de Paulo César Pereio. Com José Wilker, Neila Tavares Sônia Oiticica, Paulo César Pereio, Nelson Dantas e Carlos Gregório. Teatro Nacional de Comédia, Av. Rio Branco, 179
(222-0367). De 3a. a 6a., c dom.,
às 21h. Sáb., ás 20h e 22h30m.
Vesp. dom., às
18h. Ingressos a
Cr$ 30,00 e Cr$ 1.5,00 (esludantes).
Somente às 3as-, 4as. e vesp. dom.
(18 anos).
Õ AMANTE DE MAPAME VIDAL Comédia de Louis Verneutl. TrianguIo matrimonial no alegre ambiente
de Paris de 1926. Trad. de Milor FerTorres.
nandes. Dir. de Fernando
Com Fernanda Montenegro, Otávio
Augusto, Labanca, Afonso Stuart, Rosita Tomás Lopes e outros. Teatro
João Caetano, Praça Tiradentes
(221-0305). De 4a. a 6a., e dom., ás
21 h, sáb. às 21h30m, vesp. 5a., às
16h e dom., às 18h. temporada popular com preço único dc Cr$ 8,00.
Até 17 de março. (14 anos).
ORFEU NEGRO - Musical de Vinícius de Morais e Tom Jobim. Um
mito grego transposto para o ambiente do carrsval carioca. Dir. de
Haroldo de Oliveira. Com Zórimo
Bulbul, Zezé Mota, Cléia Simões e
outros. Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). De
3a. a 6a.. e dom., às 21h30m, sáb.,
às 20h e 22h30m. Ingressos a Cr$
25,00 e C__JÍ_°ÓO JOGO DA HORA - Criação coletiva de um jovem grupo ligado às
Estado
de
Integradas
Faculdades
Sá. A lenda do Minotauro transposta para a década de 40. Dir.
Teresa Amaral. Com Se*
bastião Lemos, Tânia Maria, An tonio Palmeira. Opinião-Porão, Rua Siqueira Campos. 143 (235-2119). De
3a, a dom., às 21h30m, sáb., às
19h e 21h30m.
de-Maria

O MONTA-CARGA — Drama simbólico d* Harold Pinter. Da Importancia dt um velho elevador para dois
homens trancados num espaço indofinido. Direção e interpretação de
Estênio Garcia e Cario.. Vereza. Música de Aílton Escobar e lan Guest.
Black Gallery. Av. Borges de Medeíros, 3 207 (266-1901). De 3a. a 6a.
e dom., às 21h30m. Sáb. às 20h
30m e 22h 30m. Vesp. dom., às
18h30m. Ingressos a CrS 25,00 e
CrS 15,00 (estudantes). (14 anos).
A DAMA~DÍ~COPAS E Ò~REÍ DE
"PCURA — Comédia dramática de
mochenco Wehbi. Uma cantor- de
cabaré e uma operária moram juntai num cortiço. Dir. oe Odavlas
Petti. Com Marleno, Vanda Lacerda
• Emiliano Queirós. Teatro Santa
Rosa, Rua Visconde de Pirajá, 22
(247-8641). De 3a. a 5a., às 2!h30m,
6a., às 2lh30m e meia-noite, sáb.,
às 22h, dom., às 18h e 21h30m
Ingressos de 3a. a óa., e dom., Cr$
20,00 e CrS 10,00 (esludantes). Sáb.
a
Cr$ 30,00 (preço único).
(18
anos).
ÚM VISITANTE DO ALTO, RÉVÉTLON, MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA
NA SELVA, PEOUENO DICIONÁRIO
DA LÍNGUA FEMININA - Ciclo de
quatro peças de dois jovens auto-

res nacionais. Dir. de Aderbal Júnior. Com Ariclé Pero.i, Iara Amaral, Ginaldo de Sousa, Rodrigo Santiago, André Vallí e Hugo Bidet. Um
Visitante do Alto, de Roberto Ataidc, 3a„ às 21h30m e sáb., às 20h.
(18 anos). Réveillon, dt Flávio Már*
cio, 4a., às 21h30m e sáb., às 22h
30m. (16 anos). Manual de Sobrevivencia na Selva, de Roberto Ataíde,
5j., às 21h30m e dom., às 18h. (18
anos). Pequeno Dicionário da língua
Feminina, de Flávio Márcio, óa., às
às
21h30m. (18
21h30m * dom.,
anos). Teatro Glaucio Gil, Praçj Cardeal Arcoverde (237-7003). De 3a.
a 5a. e dom., Cr$ 20,00 e Cr$
10,00 (estudantes). Sexta-feira » sáb,.
UM GRITO PARADO NO AR - Texto de Gianfrancesco Guarnieri, com
Problemas
de
Toqulnho,
músicas
pessoais e profissionais de um elenco que está montando uma peça
de teatro. Dir. de Fernnndo Peixoto. Com Óton Bastos, Marta Overbeck, Fernando Peixoto e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
De 3a. a
186 (236-3724).
Isabel,
óa. e dom., 21h30m. Sáb., 20h e
22h30m. Vesp. 5a., lóh e dom.,
18h. Ingressos de 3a. a 5a., a Cr$
20,00 e Cr$ 10,00 (estudantes). Sáb.,
Cr$ 30,00 e CrS 15,00 (estudantes).
óa. e dom., CrS 25,00 • Cr$ 15,00
(estudantes). Vesp. 5a. e dom., ao
preço único de Cr$ 15,00. (18 anos)
MAMÁE, PAPAI ESTA FICANDO ROXO — Comédia de Oduvaldo Viana,
adaptada por Oduvaldo Viana Filho. Um papai mal compreendido
pela sua família. Dir, de Vá I ter
Avancini. Com Renata Fronzi, Ari
Fontoura, Felipe Carone, João PauIo Adour t outros. Teatro Dulcina, R.
Alcindo Guanabara, 17 (232-5817).
De 3a. a óa., às 2lh15m. Sáb, . . .
20h e 22h. Dom., 18h e 20h30m.
Ingressos a Cr$ 10,00, sáb., Cr$
15,00. (16 anos.

EXTRA
DYSÃNGELIUM (Hic e Hoc) - Prr>
dução do Centro de Pesquisa ex-Teatro. Dir. de Airton Kerensky. Com
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francesa
de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.
Dc 3a. a 5a., às 21h30m.
TRILOGIA POP — Exercício ritual
dos
de criação livre, retrospectiva
•trabalhos do Teatro Laboratório *m
73: Fábulas, de La Fontaine, Metamorfose, de Hermann Hesse e Nova
Coniciância, de Luís Carlos Maciel.
Dir. d* Pedro Jorge. Músicas de
Yes, Pink Floyd e King Crimson. E.
C. Radar, Rua Mal. Mascarenhas d*
Morais, 191 (237-0512). Somente aoi

rias às terças e quintas-feiras, h\
lóh e 20h. Às quartas e sextas, às
lóh. Rua Padre Leonel Franca, junto
á PUC (267-6230 e 267-3520). Preço
único: CrS 3,00. Proibido o ingresso a menores de sete anos.

Parques e Jardins
BOTÂNICO - Cinco mil
espécies classificadas e a mais complela coleção de palmeiras do mundo, cerca de 300 tipos diferentes,
sendo ainda o único que possui as
características próprias para as bromèllas. Obras de arte e prédios históricos, como o da Fábrica de Pólvora, fundada «m 1808. Guias poliglotas para os visttantes e duas
entradas: Rua Jardim Botânico, 920
e Rua Pacheco L«ão, 915, sendo que
e.ta última possui estacionamento
par» automóveis. Horário da inverno: das 8h30m às 17h30m, * no verão, até 18h30m. Ingressos a CrS
1,00 e crianças com menos de 8
anos não pagam ing'essos.
JARDIM

PARQUE DA CIDADE - Com lagos,
bosques, jardins artístico*, «xtenso*
gramados e aindê c Museu d* Cidade. Estrada da Santa Marinha >/
n.8 Diariamente, da» 8h às 17h30m.
PARQUE IAJE - Com ums grande
mansão, s*de do Instituto de BelasArt*i, flcr.it.s, grutas, torreão, ca-
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Tel:

Até quando?
•
Couvert Cr$ 8,00; apenas as sugestões do dia tém
preço: carne CrS 28,00 a Cr$ 30,00, peixe CrS 28,00,
camarões CrS 45.00, aves de CrS 28,00 a Cri 35,00, sobromesas Cr$ 10,00. Dois aperitivos e um suco de laranja
alcançaram a estronómka cifra de Cr$ 40,00. Aberto para
jantar todos os dias da semana, gorjeta incluída, aceita
cartão de crédito.
#

r

'«oular;
Cotações: ir ruim; itir
muito bom; jrtrkidc oxcelento.

-kit ir

bom;

irickit

Fim de semana
FRIBURGO

ELDORADO — Sábado e domingo, às 19h e
21h, Vai Trabalhar, Vagabundo, com Hugo
Carvana, Odete Lara. Nelson Xavier. (18 anos).
Às 16h, Aventuras com. o Tio Maneco, com
Flávio Migliaccio e Válter Forster. (Livrei.
SÀO JOSÉ — Sábado, às 17h, 19h e 21h, O
Grande Espadachim, com Tien-Yeh. (18 anos).
Domingo, às 15h, 17h, 19h e 21h, Trinity e os
Sete Magníficos, com Terence Hill, Bud Spencer e Telly Savallas. (14 anos).
TERESOPOLIS

VITÓRIA — Sábado e domingo, às 14h, 16h,
18h. 201i e 22h, Os Diamantes São Eternos,
com Sean Connery. (14 anos).
ALVORADA — Sábado, às 15h, 20h e 22h, e
domingo, às 15h, 17h, 19h e 21h, Que Assim
Seja, Trinity, com Terence Hill, Bud Spencer
e Jack Palance. (14 anos).

Planetário
DA CRIAÇÀO AOS NOSSOS DIAS Focalizando a criação do universo e
uma viagem planetária a Marte.
Sessões públicas aoi sábados, domingos e feriados, As 15h, 16h30m,
18h, 19h30m e 2th. Sessóe» de fé-

Morais,

A comida é boa, embora sem a, sutileza,
de preparo que realmente marca os grandes
restaurantes. Kubião pode contudo recomendar sem susto o Entrecoto Café de Paris, os
Crevettes au Champagne e o Badejo à Belle
Menieure, como também, num segundo plano,
os Escalopinlios á Bordalesa. Lamentável, entretanto, a. pobreza de escolha de paUsseric.s.
Numa das visitas do cronista havia apenas
um Bolo de Chocolate — embora muito bom.
Ao demais, aperias sorvetes te a. CrS 10,00
cada!) Os crèpes e os flambés existiam apenas
no cardápio e na imaginação do maitre.
Falando em maitre, o que Rubião não gostou. mesmo no Black Horse foi do serviço. Ah,
quando virá o dia. em que se poderá, entrar
num estabelecimento supostamente de categorki nesta cidade sem se ser assediado para tomar um aperilivo ou ingerir uma. entrada com a insistência barata de um camelo de
esquina? Rubião já notou mesmo, em suas
andanças (e comilançasi que há um. bom número de fregueses que são simplesmente coagidos a pedir coisas caríssimas — c otíc absolutamente aborrecem — só porque, o maitre. r.
seus auxiliarei (quase dizia asseclasI dão ciaramente a entender que ele será o último dos
miseráveis se tiver a. petulância de recusar.
Não Rubião, protervo desde pequenino idicionários, rapidíssimo) mas outros, milhares de
outros, já sucumbiram.

preço único de Cr$ 20,00.

O GENRO QUE ERA NORA - Nove
montagem da comédia Escândalos
am Sociedade, de Aurimar Rocha.
Dir. do autor. Com Glória Lsdani,
Marifl Santo Cristo, Medeiros Lima.
Olegário de Holanda e Aurimar Rocha. Teatro de Bolso (Av. Ataulfo de
Ds 3a. *
Paiva, 269 (287-0871).
6a., às 21h30m, sáb., àt 21 h e . . .
22h45m, dom., às 20h. Vesp. 5a.,
às lóh e dom., às 18h. Ingressos a
CrS 30,00, 6o., sáb. e dom., CrS
25,00, de 3a. a 5a., CrS 16,00, vesp.
de 5a., a Cr$ 25,00, vesp. de dom.,
Estudante a Cr$ 8,00 cm qualquer
sessão. (16 anos).

dc

E' uma casa para acontecimentos sobretudo noturnos. Em chegando lá antes das 10
horas, mesmo no restaurante, o freguês pensara que se enganou de porta c o estabelecimento vai à garra. Ledo engano — mesmo
porque, com os gordos preços que o Black
Horse cobra, só um acesso dc loucura do caixa poderá dar prejuízo à gerência.
A decoração é sensacional. — uma casa.
velha, recuperada, toda cm azul e branco, com
coloridos guarda-sóis de vidro pendurados do
teto, à guisa de lâmpadas. As paredes, cobertas de quadros de bom gosto (com exceção do
que representa a Última Ceia), ostentam ainda um belo relógio francês. Na boate e no
bar, no primeiro andar, há também muito
bom gosto, especialmente a primeira, que lembra. o salão dc jantar do velho solar que, sem
dúvida, o prédio foi um dia.
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Aonde levar as crianças

TEATRO

A BATALHA DO PLANETA DOS MACACOS (Baltle for lha Planet of the
Apes), de J. Lee Thompson. Depois
de uma catástrofe nuclear, sobrevivenlcs símios e humanos se refu*
giam numa região árida di Terra,
sob a liderança do sábio chimpanzé
César, contra o qu,il paira o risco
de uma rebelião dos gorilas. Americano. Com Roddy McDowaII, Clau"Irundy.
ric Akíns e Natalie
Carioca
(Rua Cde. dc Bonfim, 338 - . . .
228-8178): lóh, 18h, 20h, 22h. Palácio (Rua do Passeio, 38 — . . . .
222-0838), Rian (Av. Atlântica. ...
2 964 - 236-6114): I4h, lóh, 18h,
20h, 22li. Capri (Rua Voluntários da
Pátria, 88): 17li55m, 20h, 22h05m,
Rosário: 17li, 19h. 21h. (10 anos).

labouço dos escravos, jardins, Ugos, represas. Na Rua Jardim Botanico, 414, das 8h ài 17h30m, exteto às segundas-feiras.
JARDIM ZOOLÓGICO — Várias espécies de animais da fauna munbrasileira,
d tol, especialmente da
africana e asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil. Na
Quinta da Boa Vista, diariamente,
das 8h às 18h30m. Ingressos a CrS
2,00, Crianças com menos d» l,20m
não pagam.
QUINTA DA BOA VISTA - Amiga
Chácara do Elias, uma das mais beIas residências da época que, ofertada a D. Joào VI, se tornou o Piço de São Cristóvão. Aí moraram
D Pedro I t D. Pedro II. Hoie é
sede do Museu Nacional e onde
pstá locali.*ado o Jardim Zoológico.
FLORESTA DA TIJUCA - Visita i
Cascatinha, Açude da Solidão, Bom
Retiro, Cascata Diamantina • Cap«Ia Mayrink, que tem no altar quatro painéis d* Portinari-

CINE ARTE — Sábado, às 15h, Os Intrépidos
Homens e Seus Maravilhosos Calhambeques.
(Livre). Às 21h, Um Homem... Uma Mulher,
com Jean-Louis Trintignant e Annouk Aimé.
(18 anos). Domingo, às 15h, 17h, 19h e 21h,
Parceiro do Diabo, com Gregory Peck. (18
anos).
PETROPOLIS

PETRÓPOLIS — Sábado, às 15h, 17h lOm,
19h 20m e 21h 30m, Asfalto Violento, com Robert Blake e Billy Buck. (18 anos). Domingo,
às 13h30m, 15h, 17h lOm, 19h 20m e 21h 30m.
O Gavião e a Flecha, com Burt Lancaster e
Virgínia Mayo. (10 anos).
CASABLANCA — Sábado, às 15h 30m, 17h 30m,
19h 30m e 21h 30m, O Picapau Amarelo, com
Leda Zepelin, Carlos Imperial. Joel Barcelos e
Iracema de Alencar. (Livre). Domingo, às
14h lOm e 15h40m, Monlerrey Pop, com Janis
Joplin. Jimmi Hendrix. Às 17h iOm, 19h 20m
e 21h 30m, O Criado, com Dick Bogarde, Sara
Milcs. (18 anos).
ART-PALÁCIO — Sábado, às 15h 50m,
19h 30m e 21h 30m, e domingo, às 14h,
17h.40m. 19h30m e 21h30m. Diário
Carola Esquizofrênica, com Gaislaine
118 anos).

17h 40m,
15h 50m,
dc Uma
D'orsay.

DOM PEDRO — Sábado, às !5h30m, 17h30m,
191i30m e 21h30m, _iícfci/ Luke, o Destemido.
desenho animado. (Livre). Domingo, às 13h
30in. lfth 30m. 17h 30m, ltili 30m, e 21h 30m,
Se a Minha Cama Voasse, de Wall Disney.
(Livrei.
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SERVIÇO COMPLETO
S/i10WS
TEATRO
OZI CROQUETES - Espetáculo muüSÍcal com um elenco de 14 atores,
cantores e bailarinos que se deftnem como andróginos. Coreogr. de»»
( lennie Dale. Com lennie Dale, Vagncr Ribeiro. Bayard Tonelli, Jaibas
'
Braga e outros. Teatro da Praia, Rua
'Francisco
Sá, 88 (227-1083). De 4a.
a 6a., às 2lh30m, sáb. às 20h30m
' » ?3h., dom.,
às 20h30m. Ingressos
•4a., 5a. c dom. a Cr$ 30,00
e GJ
. 20,00 (estudantes),
6a. ao puço
. únco de Cr$ 30,00, e sábados a
CrS 35,00. Temporada suspensa.

!
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TEMPO E CONTRATEMPO - Show
do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, com a parlicipação
do conjunto MPB-4. Acompanhamentos de Bolo (bateria), Nilson
(baixo),
Chlquinho Batera (percussão,. Ray
(flauta) e Roberto Nascimento (violio), Dir. de Rui Guerra. Dir. musical de Magro. Cenografia de Hélio
Eichbauer. Teatro Casa-Grandc, Av
Afranio de AAelo Franco, 290 .
(227-6475). De 4a. a sáb., às ... ,
2lh30m, Dom., ás IBh e 20h30m! Ingressos a Cr$ 40,00 e CrS 20,00 (estudantes), somente 4a. 5a. c dom.
(16 anos).
MARIA ALCINA'- Produção de Rui
Brizola. Programação visual e direção de Antônio Guerreiro. Show
com acompanhamento do conjunto
Sururu no Galinheiro. Teatro da laaoa, Av. Borges de Medeiros. 1 426
(227-6686): de 4a. a dom., às 21 h
30m. Ingressos a Cr$ 30,00 e Cr$
20,00 (estudantes), exceto às sextasfeiras o sábados.

POR VIA DAS DÚVIDAS - Show
com o travesti Rogéria, Rui Cavai' canti, Luis
Pimentel e o Bailei Ne'
gro. Dir. de Agildo Ribeiro. Textos
de Max Nunes e Haroldo Barbosa.
' Teatro da Galeria, Rua
Senador Ver1
guciro, 93 - (225-8846). De 3a. a
, 6a., e dom., àr 21h30m Sáb., às
, 20h c 22h30m. Vcsp. dom., às 18h.
. Ingressos de 3a. a 5a. c dom.,
a
, Cr$ 25,00. 6a. c sáb.. a CrJ 30,00.
.Estudantes a G$ 15,00, somcnlc na
4a. (18 anos). Até 31 de marco.
t

EXTRA
¦ ORIGENS Show com Mortlnho
' da Vila, Rosinha de Valença,
passo
Ias
ritmistas.
.
e
Roteiro de Zeca da
Cuíca.
Teatro Opinião, Rua Siquei,
ra Campos, 143 (235-2119): hoic
e
amanha, às 21h30m.
Ingressos a
Cr$
30,00
e Cr$ 20,00 (estudan
,
antes).
NOITADA DE SAMBA Com Nélson Cavaquinho, Xangô da
Mangueira, Coniunto
Nosso Samba, Sabrina,
Vera. e Zeca da Cuica. Tod;u
as se-

gundas, às 21h30m, no Teatro Opinião, Rua 5iqueira Campos, 143 ....
(235-2119). Na próxima segunda-loira, apresentação da Escola de Samba e dos sambas premiados no cainaval de 1974.

CÃSÃT NQTURNÁSj
NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa. Corcografia de Mary Marinho. Com Rogéria, Dalila, Abílio Martins, lone Fcrnandes, o Coral de Raul Moreno, Os
Bjtuqueiros, o Grupo AAaculelé da
Bahia e Seleção Brasileira de Mulatas. De 3a. a 6a., e dom. a
partir das 24h, sáb., às 23h e lh.
Na Sucata (Borges de Medeirosl.
Reservas: 227-2080 e 227-6686).
TOM E DITO - Show com a dupla
de cantores e compositores, de 2a.
a sábado, a partir das 21h30m. Participação da cantora Míriam e do
conjunto de Celinho. Le Roy, Rua
Fernando Mendes, 28-A (256-7337).
Couverti Cri 30,00.
BAIANGANDÃ - Show diariamen^
te a partir das 22h, com a pianista
Judith Kenez, a cantora canadense Sharon Friendly e os coniuntos
de Márcio Monlarroyos e Paulo Moura. Das I8h às 22h, música ao vive
para dançar. Hotel Nacional
(399-0100). Consumação minima: Cr$*
50,00, a partir das 2~2h,
O PRIMEIRO TANGO NA MAUÁ~
Show diariamente à lh sob a direção de Yang. Com a dupla de cantores e bailarinos Goorge e Susan.
Olegário Holanda, Jomba, Luis Magnelli, Everardo, Julius César e o
Bailei
Argentino. Cowboy, Praça
AAauá, 39J243-3135).
SAMBA, HUM6R~E~MÜLHÍR-^~be~
3a. a dom., à meia-noite, show
com Ivon turi apresentando Lady
Hilda, a cantora Graça e um elenco
de" 35 mulatas, passistas e ritmistas.
Dir. de Ernani Filho. Às 6as. e sábados, a parlir de lhl5m, Ivon
Curi
cantando e dizendo
piadas.
Aberto todas as noites com cozinha
brasileira.
Símbão • Sinhi,
Rua
Constante Ramos, 140 (237-5368).
SHOW DA NOITE - Ãs 2as., 3as.,
sáb. e dom., apresentado por Walter Miranda, com passistas e ritmislas. De 4a. a 6a., o show Sambs,
Romance e Fantasia, com Dennis
Duarte e seu Bailei e o canlor João
Geraldo Krisli. Plaia, Av. Prado Júnior, 258-A (257-6132).
CASINO DA URCA - TcxTo de Carlos Machado e Acioli N et o. Com
Grande Otelo, Nilza Magalhães, Roberto Azevedo e grande elenco. Boate Night and Day, no Hotel Serrador — Cinelandia 1242-7119 e . .
232-4220), de 2a. a 6a. à meia-noite, sáb., às 20h30m e 0h30m.

IA BOCA - Show de 2a. a dom.,
a partir das 21h, com Pedrinho Rodrigues, Rubens Leite Lorena, o conjunto de Sidney Marzullo, a Bandinha da La Doca c o scresteiro Evandro. Aos domingos, ao almoço, show
infantil com o Circo do Zé Carioca,
mágicos c palhaços. Sem couvert
artístico. Rua Tcodoro de Silva, 668
SHOW - De 2a. a dom., a parlii
das 20h30m, com o conjunto de Pituca e o cantor Miguel França. Bior*
Idausr, Rua Ronald de Carvalho, 55
(237-1521 e 235-7727).
SHOW - De 2a. a sáb., a partir
das 17h, com a cantora Telma acompanhada do coniunto Som Trio e o
setesteiro Evandro. Texas Bar, Av.
Atlântica, 974-A (257-1104). Couvert
CrSJO.Ob.
SAMBAIANÇANDÓ - Con7~AlegriaT
Sônia Machado e mais 25 figurantes. De 2a. a sáb., às 23h, no
Alt-Berlin, Visconde de Pirajá, 22
287^302).
•
ZE MARIA — Ao piano todas as
noites, no Restaurante Forno r* Fogío, Rua_Sousa Lima, 48 (287-4212).
B RÃZÍÜAN^FãlUES - D ir. de MacT
ncio Sherman. Figurino de Ai 'indo Rodrigues. Com Trio de Ouro,
Heri Ribeiro, Sônia Santos, Altamiro
Carrilho c Black and Whiie Dar.cers
c mais 35 artistas, No intervalo do
shew, aprcsentaçiio do Grupo ruzuê. Hotel Nacional, Av. Niemeyer.
SALLY BAIDWIN - Cãníãiido~aconv
panhada de Edson Frederico — piano. Ricardo — contrabaixo c Mário
Negrão — bateria. Flag, Rua Xavier
da Silveira, 13 (255-0735).
SERbSTA — E música ao vivo para
dançar, de 4a. a sáb., com as cantoras Teresa Cúri e Grâciela e participação especial de Gregório
Barrios, Cervejaria Capelão, Rua Senador Dantas, 84 (242-2348).
SHOW - De 2a. a sáb., com Dini
Trindade, Ellen de Lima, Adélia Pe
drosa, Antônio Canpos, o pianista
Don Charles e os guitarristas Antenio Ferreira e Silvino Pinheiro. Rejtaurante Lisboa x Noite, Rua Fran
cisco Otaviano, 21.
VEM SAMBAR, IAIÃ • Às 6as. e ráb.
a meia-noite. Aprcscnlaçco e direçao de Oscar Nascimento. Com Anétis, Balalctika ás Mangueira, o coniunto Ideais do Samba, mulatas e
rifn-.iUas.
Sem
couvert
ariíslko.
Churrascaria O Gargalo (Shopping
Cenlcr do Méier), 3.° andar — Tel.
229-0095 c 229-0074).

Váller Amaral. Churrascaria Las Bra*
sas, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e
266-3455)._
HELENA DE LINHA - Cantando diariamente no Pujol, Rua Aníbal de
Mendonça, 27 (287-0105).
SHOW — Todas as sextas c sábado;.,
a partir das 22h, e domingos, na
hora do almoço, com o conjunto dí
Rubínho e os cantores Mário Cc*».k
e Norimar. Churrascaria las Palmas,
Rua Nicarágua, 468 (280-4948). Sem
couvert artístico.
BlrVANÃ'S~QUAMET -TocandoTo~
das as noites, a partir das 21 h,
acompanhado dos caiVore; Lorena
e José Luís Machado, na Churrascaria Tijucana, Rua Marquês de Valençá, 71 (228-8870).
SUSEXY SHOW - Show de 2a. a
sáb., a lh, com Tânia Porto e mais
'10 artistas em cena. Participação espD:ial de Dma Gonçalves, Ev.-rardo
e Cy Manlfold. Erotika, Av. Prado
Júnior, 63 (237-9390).
POKER BAR — Apresentando Show
com Jcwemir Barbosa e Valesca. De
2a. a 6a., a partir das 18h. Rua
Alm. Gonçalves, 50 - 235-3485).
5AMBATUQUENTE Show apresentado de 2a. a 2a., rJas 23h30m
à lh, com Célia Paiva, Sílvio Alei>:o, Th» Bra/Ilirin Girls, o conjunto Samba Quairo e Loiolti Trio.
Boate Katakomhe, Av. Copacabana.
I 241 (267-2735).
TANGO — De 2a. a sáb., a parlir
das 23h, show de tangos, boleros
e samba-canções. Com Rosângela,
Pcrez Moreno, Luís César, Dina Goncrives, o Conjunto Típico Portenho,
o Conjunto de Julinho do Acordeão
e atrações diversas todas as semanas. Casa do Tango Rua Voluntários
da Pátria, 24 — 1.° andar — . . . .
Couvert a CrS 10,00.
(226-2904).
MARISA E RIBAMAR - Show de
hora em hora. Às 22h, apresentacão extra da cantora Valesca. Na
Boate Fossa. (R. Ronald de Carvalho,
55 (237-"21 c 235-7727). Couvert:
CrS 30,00. Não funciona aos domingos.
MINICARNAVAl
Show diariamenle, às 22h, com
participação de
Sidney Silva, passistas
ritmistas
da Mangueira e Portela Participaçáo especial do coniunto Harpa Ha
vaiana. Schinirio, Rua
Voluntários
da Pátria, 24 (226-2904).
EDDY STAR -Apresentação de 3a.
a dom. a partir de Oh. Parlicipação
da Banda do Number One, cantora
Áurea Martins e o coniunto de Emy
Oliveira. Number One, Rua AAaria
Quitéria, 19 (267-2331).

GRINCHA BANK - E sua bandinha
se aprescnla de segunda a dominao, a partir das 20 horas, na Churlascaria leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599).

VARIEDADES - De 5a. a dom. apresentação do conjunto de Ubiraiara
Silva e vários cantores. De 2a. a
4a.-íeira, música para dançar Churrascaria Tem Tudo, R. Padre Manso.
180 (390-6054). Hoje, apresentação
especial do cantor Carlos Alberto.

(30LDEN SAMBA SHOW IN RIO Dirigido c apresentado por Gasolina, com passistas e ritmistas. Todas as nnites, música ao vivo na
íiorí do jantar, com a cantora Célía, Os Zíngaros e o conjunto de

EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Obras
de Edilc Pinheiro Guimarães, Tawsik, José Paulo Moreira da Fonseca,
D'AviU, Gcvásio, Macloleinc Colaco. Black Gallery, Av. Borges de Mecleiros, 3 200. De 2a. a sáb., das
lOh àt 22h.
COLETIVA - Com obras de I I arlistas premiados no VI Salão de
Veráo
do JORNAL
DO BRASIL/
Light: Altamiro da Rocha Oliveira,
Andréa Karp, Anico Rosalia Hcrskovitz. César Júlio Fialho C.ildas,
Katia Ancora da Luz, Luís Carlos
Lindemberg, Luís Gonzaga Beltrano,
Maria Luísa de Serra Castro,. Maria
do Santíssimo, Paiva Brasil c Roberto
Dias.
Galeria
Atelier,
Rua
General Dionisio, 63 — Humaitá.
De 2a. a sábado, das lOh às 22h.
Até dia 9.
DAVID DA COSTA - Pinturas. Galeria do Banco itnloBelga, Av. Presidenie Vargas, 417. De 2a. a 6a.,

das 9h às I8h.
TEREZA KOLOTAI - Pinturas. Galeria Vernissage, Rua Hilário de Gouveia, 57-A. De 2a. a sáb., das I4h
às 22h.
KENNETH DE LANEROllE - Pinluras. Centro Lume, Av. Delfim Morcira, 54. De 2a. a sáb., das 17h às
22h, Alé dia 10.,
RODOLFO AMOEDO - Desenhos e
aquarelas. Galeria Brasileira do Museu Nacional de Belas-Artes, Av.
Rio Branco, 199, De 3a. a 6a.. rias
13h às 20h e sáb. t dom., das
14h30m às 19h.

TOCO NA BANDINHA DELA - De
Nicl; Nicola e Álvaro Marzullo. Dir.
de Manoel Vieira. Com Cole, lata
Silva, Tânia Porto, Nick Nicola, Manon Kropf, Tiririca, Chaguinha e Ires
strip Icasors. Parlicipação
especial
de Jorge Lorcdo. Tealro Carlos fiomes, Pça. Tiradentes (222-7581:. 3a.
a sáb., 18h, 20h, 22h. Dom.. 19h e
21h.

ACERVO - Coletiva com obras de
Emanoel Araújo, Anlonio Henrique
Amaral, Antônio Bandeira, Da Costa, Djanira, Di Cavalcanti, lanelli,
Aldemir Martins e outros. Galeria
Bonino,
Rua
Barata
Ribeiro, 578.
De 2a. a sáb., das lOh às 12h, t
das
J6h às 22h. Até dia 30.
EXPOSIÇÃO DO~ÃCERVO - Com
obras de Portinari, Cícero Dias, Volpi, Di Cavalcanti, Picasso, Milton
Dacosla, Teruz, Sigaud, Rubem Valenlim, Martinho de Haro,
entre
outros. Galeria da Praça, Rua Maria Quitéria, 41. De 2a. a 6a. das

-L'ÜLÍi.?.l!LÍálí-j!.as ,6h " 22h-

COLETIVA — Exposição do acervo
reunindo obras de Isabel Pons, Maria Bonoinl, Grassman, Darcilio lima, Vinício Horta, Roberto MagaIhãos, Milton Dacosla, Geza Heller,
Mabc, Dali, Zaluii r. outros. The
Gallery, Rua Francisco Olaviano, 67
B. De 2a. a 6a., das Uh às 22h, e
sáb., das 10h às 20h.
EXPOSIÇÃO DO~ÃCERVÕ - Com
obras de Di Cavalcanti,
Portinari,
Scliír, Geza, Helier, Marcier, Ismael
Néri, Bianco, Sigaud e Iberê Camarao. Galeria Domus, Rua Joana Angélica, 184. De 2a. a 6a., das Uh às
22h t sáb., das Uh às I9h.

AS BONECAS TAMBÉM... - De Ivã
Cardoso. Com os travestis Fabelc,
Susy
Wong,
Camille e Marlenc,
Maurício Loiola, Vanessa Nell, Carlos Aguilera e o conjunto Tema Trio.
Teatro Miguel lemos, Rua Miguel lemos, 55 (236-6343). De 3a. a 6a.,
ás 2lh30m, sáb., às 20h e 22h,
às

I9h

c 21h30m.

esportes
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30m,

Regatas
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na
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Rodrigo

freiías.

óc

13h

ney Jr, John Carradine, Anne
Gwynne, George Zucco, Peter
Coe, Lionel Atwill, Elena Verdugo, Slg Ruman, Gleen Strange.
Karloff c o Dr. Nicmann, que
foge da prisão com o assassino
Daniel (Naish),
apossa-se do
museu do Dr. Lampini (Zucco)
e ressuscita Drácula (Carradine)
c o monstro de Frankenstein
(Strange), encontrando, ainda, o
lobisomem (Chaney Jr): seu objctivo é vingar-se dos responsaveis por sua condenação. Horror
da série Universal, já em fase
decadente, apelando para a coletanea de monstros. Ainda assim, bem superior ao homônimo
(em português) também com
Karloff, que se intitulava, no original Frankenstein 70. O filme
ora apresentado chamou-se nos
cinemas A Mansão de Frankenstein.
lh 30m — TV Globo, canal 4
— RETRATO DE UM CRIMINOSO (Portrait of a a Mobstcr).
Produção americana, em preto e
branco, de 1901. dirigida por Joseph Pevney. No elenco: Vic
Morrow, Leslie Parrish, Ray
Danton, Peter Breck, Norman Alden, Ken Lynch, Robert McQueeney, Frank dé Kova.
A ascensão criminosa de
Dutch Schultz, capanga do famoso Legs Diamond, na América da Lei Seca. Rotina no gangsterismo, agravada pela repetição
de Danton como
Diamond, o
que obriga a comparações com
o curioso O Rei dos Facínoras
(The Rise and Fali of Legs Diamondi, que Budd Boettichcr dirigiu em 1959.

AMANHA — No mesmo local e
partir das 13 horas, regata de ba
cos das classes Sharpic, Snipe, Fim
•170, Pingüim e Optimist.
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Televisão
CANAL 4
—
I.OhlSm: Aberíura
Color Bars.
llh: Gultcn Tag. tlh45m: Yaiigi.
12h: Amaral Neto, o Repórter (reprise). I3h: Hoje (a cores). 13li30m:
Globo Repórter Pesquisa (reprise).
15m Tariã, filme: A Maior Avenlura de Tarii (a cores), lóh: Esporte
Espeta-;;!;.-. !8h: Disney!?.«Hl»
lOh
üõm: Supermanoeía. ÍÇmjjhi: Jw«v
Saldanha. 20h: Jornal Nacional (a
(riros). ?0h25mr O Semideu:. 21 h
Premicre 74, filme: Marcha Nupcial
(a cores). 23h: Amaral Neto, o Repórter. 24h:,Sessão Nostalgia, filme:
A Grande Jornada. Ih30m: Sábado
» Noite no Cinema, filme: Retrato
de Um Criminoso.

.-.,...

.__._„

r-l_J:J_
*w,w.,».w.

rltojin:

IV

Educativa. I0h45m: Desenhos, llh
45m: A Voi do Pastor. I2li: AP
Show. I6h: Retrospectiva Esportiva.
17h55m: Plantão Permanente. 18h
15m: As Divinas... e Maravilhosas.
19h05m: O Coelho Pcrnalonga c
Sua

Patota (a cores). 19h40m: Mulheres
de Areia. 20h45m: Jornal da Tupi
(a cores). 21h: Programa Flivio Cavaicanti. 24h: F.B.I. - Contragolpe
(a cores), lh: Longa-Mctragem: O
Castelo de Frankenstein (House of
Frankenstein).
3h: Encerramento.

CANAL

13

Bh3n,„. P5dr§?. 8h35m: Abertura.
9h: João da Silva (reprise). lCh30m:
Helr-nj Sangirardi (a cuies). I2h. Esporte Rei. I3h40m: Ponte de Ccinato.
I3h45m:
Portugal sem Passaporte. I4h30m: Jornal d'Ela (a cores). lóh: Cinerama: Por Amor ou
Por Dinheiro (a cores). IBh: O Munde Submarino de Jacques Cousteau
(a cores). 19h: Sambáo, ?f)h- O Mun.
do Maravilhoso dos Esportes. 2lh:
Pregram; Keb* Camargo. 221,. Filme: Dnsnndlda de Solteiro. 23!,40iii:
Clássicos de Far-West: Qs Poderosos
Também Caem.
Os horários • programas acima citados são de inteira responsabilidade
das emissoras.

Musseus
MUSEU
ARTES -

NACIONAL DE BELAS
Galerias naciona
e esIrangeiras. Na Av. Rio Branco, 199
(223-3470). De 3a. a 6a., clãs 121-1
es 21 h. sáb. e dom., das 15h às
18h. Visitas guiadas d terça a sexta-feira, das I5h às 17h.
MUSEU DA REPÚBLICA - Com obletos relacionados à História da Rcpública, como a condecoração de
Dcodoro, etc. Rua do Calete, 153
(225-4302). De terça a sexta-leira,
das 13h às I8h. Aos sábados, domingos e (eriados, das I5h às 18h.
Guias para acompanhar as visitas.
(225-4302).
CASA DE RUI BARBOSA - Exposição permanente com oi móveis, roupas, livros e carruagens que pcrtciv
ecram a Rui Barbosa. Rua São Ciemente, 134 (246-5293). De 3a. a dorningo, dai I4h às 21h.
MUSEU NAVAL E OCEANOGRÁFICO
- Do Serviço de Documentação da
Marinha, com modelos de navios,
objetos históricos e peçsi que pertenceram a grandes vultos da Marinha. Rua Dom Manuel, 15. De 2a.
a 6a., das 12h às 17h e táb. e dom.
das 15h às I8h.
MUSEU DO BANCO DO BRASIL Av. Presidente Vargas, 328/16.° andar. De segunda • sexta-feira, das
9h30m às I7h3üm.
MUSEU DA FAZENDA FEDERAL Objelot e documentos sobre o Comércio Exterior, no Palácio da Farenda, na Avenida Presidente Antônio Carlos, 375, sobreloja, setor A.
Aberto de 2a. a óa.-feira, das llh
ás 17h.
MUSEU DA CIDADE - Com peças
relacionadas à História do Rio de
Janeiro. No Parque da Cidade, Estrada Sanla Marinha (247-0359). De
segunda a sexta-feira, das 13h às
17h. Sáb., dom. e feriados, dai llh
às 19h.
MUSEU DA FAUNA - Mostra de
mamíferos, aves e répteis empalhados, mostruários com metamorfose
de borboleta, além de animais raros encontrados no Brasil. Quinta
«â uvõ Vista (22S-Ojjóí, De 3<j. «
ài , des llh às 17h, sáb. dom. e
feriados, das 10h i< 1?h.
MUSEU IMPERIAL IRMANDADE DE
N. Sa. DA GLÓRIA DO OUTEIRO Exposição de Arte Sacra. Pça. N.
Sa. da Glória, 135 (225-2869). Dom.
das 8h às 12h.
MUSEU DO FOLCLORE - Com um
acervo que inclui peças de arte e
artesanato popular — brinquedos,
leques, peneiras e instrumentos muitcais de fabricação caseira, indumcnioiiiij típicas e grande matéria*
sobre cultos afro-brasileiros.
No
Anexo do Pi lá cio do Citete
(245-3838). De 3a. a óa. das 13h
às I8h, iáb. e dom., daj 15h à»
I8h. Entrada france.

ü
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ANTÔNIO DE OLIVEIRA - Óbidos
e esculturas talhados a canivete, rcpresenlando cenas de cidades e fazendas do inlcrior de Minas. Museu
Nacional dt Belas-Artes, Av. Rio
Branco, 199. De 3a. a 6a., das 13li
àr. 20h. Sáb. e dom., das I4h às
19h

dom.,

1974

^

Revistas

Os filmes da TV
Trail). Produção americana, em
preto e branco, de 1930, dirigida por Raoul Walsh. No elenco:
John Wayne, Marguerite Churchill, El Brendel, Tully Marshall,
Tyrone Power Sr, David Rollin.s,
Prederick Burton, Russ Powell,
Ward Bond, Mareia HarrLs, Andy Shufford, Helen Parrish, De
Witt Jennings.
Epopéia sobre a abertura da
trilha do Oregon, que levou à
conquista do Oeste americano os
pioneiros com suas famílias cm
carroças cobertas, conduzindo o
gado por montanhas e desertos,
enfrentando os obstáculos da natureza e os ataques dos índios.
Superprodução realizada simultaneamente em
três versões
(americana, francesa e alemã),
de 126 minutos de duração, que
constituiu fragoroso desastre de
bilheteria, principalmente pela
experiência com película de 70
mm . (comercializada
somente
30 anos depois) a ser projetada
em amplas telas c que não encontrou salas apropriadas na
época. Os críticos do filme reclamam também do excesso de
clichês, num espetáculo que se
preocupava quase que exclusivãmente com a novidade teenica.
De qualquer
forma, uma
curiosidade, sobretudo pelo nome de Walsh num gênero cm
que sempre se deu bem. E, dizem, há uma tempestade sensacional.
lh — TV Tupi, canal 6 — O
CASTELO DE FRANKENST1TN
(House of Frankenstein). Producão americana, em preto e branco, de 1944, dirigida por Erlc C.
Kenton. No elenco: Boris Karloff. J. Carrol Naish, Lon Cha-

2 de marco de

Artes plásticas

r
Sáo sete os filmes anunciados para hoje.
Entretanto, a
única curiosidade está na Sessão Nostalgia, com
A Grande
.lornada,
superprodução feita
há mais de 40 anos, sob as or- '
dens de Raoul Walsh.
15h — TV Globo, canal 4 —
A MAIOR AVENTURA DE TARZA (Tarzan's Grcatest Adventure). Produção britânica, em Tecnicolor, de 1959,
dirigida por
John Guillermin.
No elenco:
Gordon Scott, Anthony Quayle,
Sara Shane, Sean Connery, Naill
McGinnis, Scilla Gabei, Al Mulock.
T a r z ã
(Scoft)
persegue
aventureiros chefiados por Quaylc, interessados em fabulosa mina de diamantes. Aventura movimentada, rodada cm locações,
com a curiosidade de apresentar Connery-Bond cm fase anterior à fama. O filme foi exibido cm dezembro, inaugurando
esta série de vesperais, como o
herói de Burroughs. E já fora
mostrado antes.
16h — TV Rio, canal 13 —
POR AMOR OU POR DINHEIRO (For Love or Money). Produção americana, em técnicolor, de 1963, dirigida por Michae!
Gordon. No elenco: Kirk Douglas, Mitzi Gaynor, Gig Young.
Thelma Ritter,
Julie Newmar.
William Bendix. Leslie Parrish,
Richard Sargent.
Douglas
é
um advogado
contratado pela
viúva ricaça
Ritter para arranjar bons casamentos para
suas três filhas
(Mitzi, Julie e Leslie). Comédia
sentimental e sofisticada, sem
nenhuma novidade, mas conduzida dentro da eficácia tradicional de Hollywood. O elenco
tle apoio é uma credencial compleinentar.
21h — TV Globo, canal 4 —
MARCHA
NUPCIAL
(Gidget
Gets Married). Produção americana. a cores, de 1971, realizada
diretamente para a TV por E.
W, Swackhamer. No elenco: Monie Ellis, Michael Burns,
Don
Amechc, Joan Bennett, MacDonald Carey.
Gidget (Ellis) casa-se, mas
continua mantendo suasatitudes de nieiio^pfç''" à« pnnyenções sociais, o que provoca sérias dific.uldarlps para n marido (Burns), que se vê forçado a
escolher entre a mulher c o cmprego. Tcleeomédia pouco animadora.
22h — TV Rio, canal 13 —
DESPEDIDA DE SOLTEIRO (The
Bachclor Party). Produção ameríocms. Comécüa dran1^*^^? híreção de Delbert Mann, baseada em história de Paddy Chaiefsky. preto e branco.
24h — TV Globo, canal 1 —
A GRANDE JORNADA (The Big

sábado,

ZYD-66
AM-940
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MÚSICA CONTEMPORÂNEA tlõhl —
Kory Gallagher o Dccp Purple em concerto.
PRIMEIRA CLASSE (22h às 23h) —
A Noiva Vendida: 1'olca, Furiant, Dança dos
Comediantes, de Smetana (Filarmônica ck;
Berlim); O iMoldávia, de Smetana (Sinfônica
de Boston); Nos Campos e Bosques da Bocmia, de Smetana (Sinfônica de Boston) e O
Acampamento de Wallenstein, de Smetana
(Orquestra da Rádio Bávara).
NOTURNO i23h) — Música Modulada.
JORNAL DO BRASIL INFORMA —
De 2a. a 6a., nos seguintes horários: 7h30m,
12h30m, 1S1-, 30m, OlioOm, 2h30m. Aos sábados, domingos c feriados, ás 8h 30m, 12h 30m,
18h30m, Oh 30m, 21i 30m.
INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS De 2a. á, fia., de meia em meia hora, a partir
da.s Gh30m.
CAMPO NEUTRO (Esporte i — De 2a, à
6a. às 8h45m: sábados e domingos, às 21h.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente

das 10h às 24h

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h30m) —
A Gruta de Fingal, de Mcndelssohn, Concerto Grosso op. 3, n° 6, de Geminiani, Conceito
para Dois Pianos e Orquestra, de Poulenc, Serenata. de Jean Françaix e Salão México, de
Copland (pianistas Tila e John Montéz. solistas e Orquestra Filarmônica de Haia, regéncia de Van Otterloo — 56'j.
ESTÉREO SHOW Il6h30m) - Gcoif Love; Living Strings; Konnie Aldrkh o Jack
Dorscy.
CLÁSSICOS EM FM (20h:i0m às 22h) —
Sinfonia 29, de Mozart (Davis — 23'); Quarteto com Piano, n° 1. de Brahms (Gilels e Quarteto Amadeus — 39'); Fantasia Conccrtantc
sobre um Tema, de Corclli, de Michael Tippetl,
(Marriner — 21'),
ESTÉREO SHOW (22h30mt — Norric Paramor; Swinglc Singers; Gari McFarland e
Percy Faith.
2a.
22h,
17h.
gos
22h

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO — üc
à (ia. llh, 12h, 14h 15h, lGh, 17h, 18h
23h c 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, ltíh,
lSh, I9h. 20h, 22h, 23h c 21h. Domin12h 14h, lãh, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h,
c 24h,

Correspondência para » RADIO JORNAL DO
BRA5II,
Av. Brasil, 500 - 7." «ndar - Telefone 264.4422.

Bibliotecas
MUSEU DE VALORES - Com céduIas e moedas antigas, coleções das
, pnmeirs5 cédulas e moedas que círcularam no Brasil no tempo do dominio holandês e do Império. No
Banco Central do Brasil, Avenida Rio
Branco, esquina
de Visconde d»
Inhaúma. De terça a sexta, das ...
Ilh30m ás I6h30m. Sáb., das llh
ás 14h c dom., das I2h às I8h.
DE ARTE MODERNA - Exposição do acervo e biblioteca com
livros de artes plásticas, cinema e
teatro. Avenida Beira-Mar. Aberio
de terça a sábado, das 12h às'l8h
30m, com liberdade de pagamento
para o ingresso (suguslào CrS 5,00).
Aos domingos, das Mli às 22h, com
entrada franca.
MUSEU

MUSEU NACIONAL - Fundado em
1818 por D. João VI. Tem uma seção de Paleontologia e uma importante coleção de múmias na seção
de Antropologia. De 3a. a domingo, das 12h às I6h30m. Segundas
e feriados não abre. Quinta da
Boa Vista, São Cristóvão (287-7010).
CHÁCARA DO CÉU - Pertencente
à Fundação Raimundo Castro Maia.
Possui 357 obras de arte brasileiras e estrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminárias e prataria. Na Rua Murlinho Nobre, 93.
De 3a. a sábado, das Uh às 17h.
Domingos, das llh às 17h. Ingressos a CrJ 3,00 e CrS 1,00 (estudantes).
MUSEU BOTÂNICO KUHIMANN
Construído nos fundos do Jardim
Bot;.nico em 1800, a antiga Casa dos
Pilões e ex-moradia de João Geraldo Kuhlmann c a atual sede do
Museu. Aí podem
ser vistos obietos pessoais do cientista, seus instrumentos de trabalho, suas cole*
ções e os resultados de suas pesquisas. Na Rua Jardim Botânico,
I C08. De 2a. a 6a., das 9h às 17h.
MUSEU DO ÍNDIO - Exposição de
várias áreas culturais indígenas. Trabalhos das tribos do Xingu, Pinclare, Norte óa Amazônia e Nordeste.
De 2a. a 6a , das 1 lh30m às 17h.
Rua Mala Machado, 127 (228-5805).
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL Com valiosas pecas da nrn^a Histnno de D. Pedro II, etc. Na Praça
Maiecliíl Ancora (224 0993). De !c
ça a sexta-feira, das 12h às 17h30n
sáb., dom. e feriados, das 14h à
17h30m.
DO TEATRO - Exposição
permanente. Documentos sobre arlistas e atividades teatrais, incluindo
'ncííjmcr.íariõi usnuas em óperas e
.->nras. Salão Assírio no Ttatro Mu.
nicipal. Enirada pela Avenida R i o
Branco (222-2885). De segunda a
«exta-leira, das 13h às 17h Fnir^da
franca.
MUSEU

MUSEU DAS ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES - Parque do Flamengo,
Av. Rui Barbosa (245-1195). Dt terça a domingo, das 12h às 17h.

BIBLIOTECA DO INSTITUTO NACIO.
NAl DE PESQUISAS HIDROVIÃRIAS
DO DNPVN - Especializada em Engenharia Portuária c Hidráulica: Marílima e Fluvial. Consulta local de
2a. a 6a., das 13li às 17h, Rua Gal.
Gurjão, Ió6 — Caju.

BIBLIOTECA ARTUR PIRES MASCARENHA5 — Funciona anexa ao .Museu do Porto do Rio de Janeiro,
com acervo de cerca de 6 mil volumos só para consulta. Aberta 2a. a
6a., das I3h às 17b, sáo., dom. t
feriados, das 14h às 17h.

BIBLIOTECA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS Consulta local de publicações da
ONU * de suas agencias especializadas: FAO, UNESCO, AIEA e outras Documentos mimeografados e
nottc.as para a imprensa. Rua Cruz
Lima, 19/201 (245-3000 e 245-1424).
De 2a. a 6a., das 9h às 12h c das
I4h às 17h.

BIBLIOTECA DO FOLCLORE - Especializada
om
assunlos
folclóricos.
Rua da Imprensa, 16 — 4.° «ndsr.
De 2a. a 6a., das 9h às 18h.

BIBLIOTECA DO MUSEU DE ARTE
MODERNA - Constam do seu acervo, especializado em arte, mais de
6 mil volumes em vários idiomas,
além de periódicos sobre artes piásticas, arquitetura, cinema e teatro.
Av. Beira-Mar (231-1871). De 2a. a
6a., das 14h às 19h.
BIBLIOTECA
ESTADUAL - Grande
variedade de livros e periódicos antigos e recentes. Especializada em
documentos sobre o Rio de Janeiro,
com obras raras e precisas sobre o
assumo. Sessão
especializada em
Brailc, com um acervo de cerca de
947 obras. Avenida Presidente Vargas, 1261. Telefone 223-1168. Horário: 8h às 20h. Fechada aos sébados.
BIBLIOTECA OPÚSCUIO - Rua Amálio s/ n.° Piedade, no 3.° andar do
Colégio Esladual Profe:sor Sousa da
Silveira.
BIBLIOTECA NACIONAL - Avenida
Rio Branco n.° 219 (252-7478). Horário: 1 Oh às 21h. Para o salão de
leitura, exige-se carteira de identidade. Informações na portaria.
BIBLIOTECAS REGIONAIS - Bolafogo - Rua Farani, 52 (22Ó-2443); 8h
às 21 h. Campo Grande — Praça Telmo Gonçalves Maia s/n.° (CG. 201):
8h às 21h30m. Copacabana
— Av.
N. Senhora de Copacabana, 702-B,
3." c 4.° andares (237-8607): 8h às
21 h. Engenho Novo — Rua Dias do
Cruz, 303, das 8h às 22h. Exposição
documentária da Independência do
Brasii. iih» do Governador — R u *
Aocporis n.° 496 (Gov. 246): 8h às
17h. Grajaú - Av. José Vicente, 55
(258-6010;; 8h às 13h. Irsjs _ p,Jê
Monsenhor Felix, 420-A
(MH>518):
8h às 17h. Jacireptguá — Rua Candido Benicio n.° 2 935, BI. O Loja
F, 9h às 18h. lagoa - Rua Dias Ferreira, 417 (267-8404), de 2a. ¦ 6a..
das 8h às 20h. Méier - Rua Castro
•»
Al.,., kc.
ou i, ini, r.1.„„. „,,
„.,

,_„,,.

wiana

«

na*

mos — Rua Comandante Coimbra,
60-t'undc: ;230 67!3): 8h ii
21h.
Rio Comprido — Rua Haddo'1- Lob1Ó3-E e F (228-5178): 8h á, 21 h.
Sanla Crui — Av. Isabel, 47-A: 8h
às 17h. Santa Teresa — Rua Mauá.
136 — Largo do Guimarães
(222-3787): 91, às 17h. Tijuca - Rua'
Sento Afonso, 160 (228-1695): 9h
às 2lh.

BIBLIOTECA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA
Grande variedade de livros ingleses,
dobde autores antigos j»*é os mais
recentes. Revistas modernas e jornais atualizados. Centro: Av. Graça
Aranha, 327/3.° andar (231-9033).
Ce 2a. a 6a., das 9h às 19h. Copacabana:
Avenida
Atlântica,
4 228
(287.0608). 2a. e 3a. das 8h30m às
I2li30m, 4a. a 6a„ das 14h às 19h.
BIBLIOTECA
no local com
vros, artigos
sam sobre a
cana. Aberta
12h às I9h.
— Flamengo.

DA CEPAl - Consulta
grande número de lie periódicos que verEconomia Latino-Ameride 2a. a ôa.-feira, das
Rua Cruz Lima, 19/602

BIBLIOTECA DO IBAM - AberU
interessado» em Administração
nicipal, com acervo de
10 mil
lumes. Rui Vise. Silva, 157
(266-2132). De 2a. a ói. feira,
8h30m àt 18h30m.

.oi
Muvo-

BIBLIOTECA DO CLUBE DOS
CORADORES - Especializada em
te e decoração em geral. Av.
pacabana, 1 100 — 2.° andar
(235-2135). De 2a. < 6a., das
às 18h.

DEarCo-

du

I4h

ARQUIVO NACIONAL - Biblioleca especializada em documentos t
obras nacionais, gravações hislóiicas e folclóricas. Praça da Rr-pública, 26. De 2b. a óa., das 9h30m as
I7h30m.
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO OOS
TRANSPOR1ES - Especializada em
engenharia t transporte, no Ministério dos Transportes, 3.° andar.
BIBLIOTECA DA FACULDADE MÁRIO
HENRiOüt SirnONitN — Especiali.
zada em Administração, Economia,
Contabilidade,
Pedagogia e letras.
Concultas nu «ide: Rüa !b!üvs
It;i
(Padre Miguel). Telefone 393-0082.
REAL
GABINETE
PORTUGUÊS
DE
LEITURA - Sua luis de CamSes, 30
- 221-3133. De 2a. a óa.,
da» 91»
às I9h.
BIBLIOTECA CENTRAL DE EDUCAÇÃO — Rua Edgar Gordilho, 63 243-7702 u« 2» a «a., da» llh ás
I7h.
MINISTÉRIO DA FAZENDA - Obra»
gerais r eipecializada» em astuntos fiscais, econômicos e financairos. Av. Pres. Antônio Carlos n.°
375, 12.° andar (222-31-68;. Dt 2«.
a 6a., da» 8h30m as 17h30m.
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Temas brasileiros em
"cartoons"para
europeus
NAIR KEIKO SUZUKI

São Paulo (Sucursal) —
Na imprensa, o cartoonista é
um jornalista: ele tem que
informar, não tanto quanto
o editor, mas com sua própria característica. Os meios
são diferentes, a finalidade e
a mesma.
A definição é de Geandré — Arlincío Rodrigues —
que passou a maior parte dos
seus 22 anos criando desenhos e já colaborou com jornais e revistas paulistas, cariocas e até espanholas.
Com um senso crítico
muito aguçado, como o repórter à procura de uma noiícia, Geandré é quem diz
ainda que "nós, brasileiros,
somos muito criativos, mas
no final de cada obra sentimos que falta aquele molho
que o europeu já tem preparado há séculos". E, pela segunda vez, em menos de-dois
anos, ele parte para a Euro-

pa, levando 10 ilustrações
inspiradas no negro e no indio brasileiro que serão expostas no Taller de Picasso.
em Barcelona e na Sala de
Arte Latino-Americana, cm
Paris.
A capoeira, a macumba,
a baiana, o cangaceiro, o indio repousando de olho aberto compõem os desenhos em
ecoline, protegidos por tinta
plastificada, que Geandré
pretende mostrar aos europeus, transformando em expressão de arte o que ele considera os tipos brasileiros
mais autênticos.
— Mostrar um indio, no
meu trabalho, é mais importante do que um homem
próspero em seus negócios.
Geandré é um autbdidata que leva muito a sério os
problemas enfrentados pelos artistas, que acha muito
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fechados em si, principalmente os cartoonistas.
— Se bem que somos
poucos, a nossa situação é a
mesma dos escritores cujo
isolamento foi criticado inúmeras vezes por João Cabral
de Melo Neto.
Novas buscas
Nascido em Santos e trabalhando em São Paulo desde os 16 anos, em 1972 ("como um vendedor ambulante") resolveu ir à Europa.
Em contato com galerias,
agências noticiosas, jornais e
revistas, começou a sentir
que as coisas melhoravam c
passou a colaborar com o
Correo Catará, Bocaccio, Mataralos e La Cordoniz, na Espanha. A agência Seleciones
Ilustradas chegou a 'distribuir; de Barcelona, 40 cartoons seus pela Europa.

Com outra disposição, retornou ao Brasil e começou
efetivamente a enviar seus
desenhos para as revistas Senlwr, Fair Play, Planeta e
Pop e os jornais Última Hora,
O Pasquim, Jornal da Tarde
e JORNAL DO BRASIL, ao
mesmo tempo em que elaborava cartazes para escritorios de planejamento visual.
Na sua opinião, depois
de algumas experiências com
o underground, que foi muito além do nonsense, nada
surgiu de novo. O que aconteceu foi uma união de todos
os novos, com o humor, buscando as mesmas mensagens.
— Ideologicamente estamos unidos e creio que isso
seja muito melhor do que
procurarmos novos gêneros
de humor. E' preciso conhecermos a familia".

O JOGO DO DIA-A-DIA
Com o Brasil entregue,
metade da semana, ao carnaval, o noticiário internacional fornece toda a temática do teste de hoje, aberto
com uma questão sobre as
eleições que mobilizaram ontem 40 milhões de ingleses. A
crise francesa, uma rebelião
na Etiópia, saldos da guerra vietnamita, o esvaziamento do bloqueio econômico de
Cuba e dois episódios de envolvimento político da arte
completam o desafio.
— Quarenta milhões de
ingleses escolheram on1 tem os 635 novos merabros do Parlamento britanico, em eleições tidas, na véspera, como de resultado imprevisível. Um papel importante, senão decisivo, terá
jogado no pleito e certamente desempenhará na formação da futura maioria parlamentar o Partido Liberal,
que- durante a campanha
emergiu como poderosa terceira força, entre os gigantes conservadores e trabalhistas. Espécie de gentleman inglês da era eduardina,
elegante no vestir e aristocrático nas maneiras, é líder
dessa organização partidária
em ascensão o Deputado peIo distrito de Northe Devon:
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Geandré em duas fases:
o traço de inspiração universal
e o desenho voltado para a
temática brasileira

O Papagaio de Ouro da
Academia do Humorismo
CARLOS ALBERTO LUPPI

dos Os ucupaniuí) cie suas 30

cadeiras.
Apregoando que "o riso
não é sinônimo de avacalha-

Luiz Carlos Bravo, de 33
anos, autor da coluna Encyclopaedia, publicada em
11 jornais paulistas e editor
da revista A Hiena, embora
não seja o que se pode chamar de "um sujeito engraçado fisionomic a m ent e",
não deixa de ser uni1 gran(\p Pr.,it/arÍ-nr rio /.oor»n « *-.;«
das. E principalmente
um
"e
interessado — apaixonado
— pelo assunto. Seu interesse pelo humor é tão gran-

de que ele não hesitou em
montar no país a primeira
e única — editora de livros humorísticos, e a Primeira Coletânea de piadas
classificadas por assuntos
cerca de 10 livretos com
mais de mil piadas.
Alegria,

alegria

Segundo o projeto de estatutos da Academia Brasileira de Humorismo, os 30
humoristas nacionais que
comporão a Academia serão
eleitos por um júri compôsto de 20 personalidades brasileiras. E todos os escolhidos por maioria simples de
votos terão seus respectivos
patronos escolhidos entre os
nossos humoristas já falecidos. Serão escolhidos também 50 homenageados correspondentes entre humoristas estrangeiros e "todos
os cidadãos nortu^ueses serão correspondentes nonorários".
A Academia distribuirá
regularmente as Palma s

Acadêmicas, entre as pessoas que, não sendo humorisLas profissionais, "tenham
contribuído ou contribuem
para a alegria dos povos".
Anualmente, segundo Luiz
Carlos Bravo, serão concedidos os Papagaio de Ouro aos
humoristas nacionais que
mais se destacarem na imprensa, no livro, na televisão, no cinema, no teatro e
no rádio. Aos estrangeiros
que mais se distinguirem na
imprensa, em livro, teatro,
rádio e cinema serão concedidas, também anualmente,
as Hiena Sorridente (The
Laughing Hyenas).
O estatuto original prevê
ainda, a regulamentação da
atividade do contador de
anedotas amador, submetendo-o a exemplo dos profissionais — a um exame de
capacitação. Caso aprovado,
receberá carteirinha e distintivos, "que deverão ser
exibidos obrigatória mente
antes de começar a contar
qualquer piada, na presenca de outros que não sejam
sua esposa e filhos".

?

Powell

Jeremy

Eu acho que o brasileiro
é realmente o povo mais
sorridente, piadista e gozador do mundo, e por isso a
Academia do Riso tem que
ser criada aqui mesmo, só
aqui e em nenhum outro lugar do mundo. Vejam o
exemplo do Rio. O carioca é
um gozador e piadista nato. No Rio todo mundo conta piada, e bem. Por isso a
Academia tem que nascer
no Brasil.

D

Da Nang
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ção". Luiz Carlos Bravo está atualmente dedicando
tempo integral à execução
de sua idéia.
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São Paulo (Sucursal) —
A partir do próximo ano, à
imensa galeria de troféus e
prêmios conferidos anualmente a pessoas que se destacam nos vários setores da
vida brasileira — invadavelmente com nomes de cspécies animais como Gaivota de Ouro, Golfinho
de Ouro, Coruja de Ouro —
irão se juntar o Papagaio
de Ouro e The Lqughing
Hyena (A Hiena Sorridente), prêmios que serão recebidos provavelmente entre
risos e gargalhadas. As novas honrarias constituem-se
nos prêmios máximos da
Academia Brasileira de
Humorismo, iniciativa inédita em todo o mundo. Fundada pelo jornalista e ediva Academia — onde só entra quem ri e faz sorrir —
já está com seu regimento
interno pronto e nos próximos meses õerão seleciona-

— Nos Estados Unidos,
mediante pagamento
de uma fiança de mil
dólares (CrS 6 mil' 500), foi
libertado quarta-feira o Tenente William Calley, que
cumpria pena de 20 anos,
acusado da matança de civis
vietnamitas durante uma
operação de guerra na Indochina, em março de 1968. A
ação, durante a qual foram
cometidos assassinatos, violações, mutilações e atos da
sodomia, ficou nos anais da
guerra do Vietnã como o massacre de:

Thorpe

Douglas

D
Home

D

(jf^ — Na França, uma criW.&t politica deixou,
4BJ quarta-feira, o pais sem
Governo durante seis horas,
tempo decorrido entre a renúncia do Primeiro-Ministro
— e de todo o Gabinete — e
a sua recondução ao posto,
pelo Presidente Georges
Pompidou. Acusado de falta
de relacionamento com o povo e de incapacidade de motivar a opinião pública para
o programa de seu Governo,
o Primeiro-Ministro renunciante e reconduzido é um antigo tecnocrata degaullista,
entusiasta das caçadas de
elefantes e das partidas de
tênis. Ministro das Forças
Armadas na Presidência de
De Gaulle, prisioneiro do
Vietminh na Segunda Guerra Mundial, ele é advogado
de profissão e formado também em línguas orientais.
Está com 57 anos de idade e
seu nome é:
Jacques Chaban-Delmas

?

Robert Galley

?

Pierre Messmer

__

— Outro Ministério a
renunciar esta semana
foi o da Etiópia, em
meio uma rebelião militar
que tem como centro a cidade de Asmara, sediada na
Eritréia, região onde atua,
há 12 anos, um movimento
separatista. A sedição põe
em perigo o poder do mais
antigo Imperador do mundo,
um homem de 82 anos, há 44
no trono. Político hábil que
conãegue reunir, na Etiópia,
dinheiro de Pequim e conselheiros militares de Washington, a ajuda técnica de
Israel e a simpatia dos paises árabes, financiamentos
da Europa Ocidental e especialistas econômicos búlgaros, poloneses e húngaros, está ameaçado Hailé Selassié,
também conhecido por dois
dos três cognomes alinhados
abaixo:
Tigre de Sabá
Negus
Leão de Judá

G
D
D

?

— Na América Latina,
o bloqueio econômico
imposto a Cuba em
1962 parece em vias de ceder
diante de situações de fato.
No momento estão em Havana, à frente de delegações
comerciais, dois Ministros de
Estado de países latino-americanos: José Gelbard, da Argentina, e o General José
Pernandez Maldonaclo, do
Peru. Escreva, na linha A,
qual a pasta ocupada pelo
Ministro argentino no Governo de Peron; e, na linha
B, a pasta desempenhada
pelo Ministro peruano no
Governo do General Alvarádo:
A
B

Em Londres, foi roubado domingo, do Mu6—seu de Kenwood, o quadro A Guitarrista, de um pintor holandês do século XVII.
Há fortes suspeitas de que
se trata de um roubo político, destinado a arrecadar
fundos para organizações
atuantes na ilha de Granada, nas An filhas, ou para o
chamado Exército Republicano Irlandês (IRA). A Guitarrista foi pintada por:
Vincent

van

Gogh

Van Dick

rj

__

Jan Vermeer

__

Em Paris, o lançamento de uma comédia ei7 nematográfica sobre a
sociedade de consumo provocou um incidente diplomático entre a China e a França,
determinando o cancelamento, por parte de Pequim, da
autorização para a abertura
de uma exposição francesa
na Capital chinesa. Segundo
o protesto da Embaixada da
China, a licença do Governo
de Pompidou para a exibição da comédia — Les Chinois a Paris, que mostra os
franceses vestidos à Mao e os
chineses se deliciando com as
comodidades do estilo de vi.
da ocidental — contraria "as
boas relações entre Pequim e
a França". A fita foi produzida por:
Jean Yanne
Claude Leloucli
Sacha Guitry
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Os pacientes são crianças
áe quatro a 10 anos. Quando
muito jovens, a maioria dos
meninos têm camportamento mais ou menos femininos
que se masculinizam com o
crescimento. Em alguns essas maneiras são muito marcadas, muito fortes e indicam o início ãe um desvio.
O Dr. Green faz com que eles
participem ãe brincadeiras e
jogos tipicamente masculinos como terapia e acredita
que a atividade adequada ao
sexo é um ponto de apoio importante no tratamento.

g)

%

Quanto aos pais, ele recomenãa a aitica constante
dos gestos efeminados do filho e alerta para o encorajamento involuntário manifestaáo na superproteção nos
afagos piegas e nos elogios
exageraáos. Toda uma prática áe punições — privação
ãe televisão, cinema — e áe
recompensas estimula o menino a renunciar a atitudes
e brincaãeiras femininas. As
crianças criaàas em lares onáe o pai está ausente ou a
mãe é dominadora tendem,
freqüentemente, a se tornar
efeminadas.
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Tratamento infantil
Tratanáo precocemente e
despistando é possível impedir que crianças efeminaáas
aãotem mais tarde um comportamento homossexual. 0
psiquiatra americano Richará Green iniciou essa taref a na Clínica Psiquiátrica
ãa Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Durante sete anos o Doutor Greev
estudou as ?noãificações
anormais áo comportamento
masculino em um programa
intitulado — Programa áe
Pesquisa e de Tratamento de
lâentiáaáe áo Gênero.
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&Uc.Mimtnto fidl na Av. At.ftr.tlca • na própria Souxa Lima

Frango xadrex, camarão empanado,
dade da tradicional^ e saborosa coz.
tuguês, inglês, chinês a japonês. Ar
a domicílio. R. B, da Torre, 450 —
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COMIDA CHINESA NAO f
PRIVILÉGIO DE ESTADISTAS
corne desfiada c/cebola e t/varíftchinesa. Garcone.es falando, porcondicionado. Aceita-se banquetes
Prox. Pça. N. S. Paz — Ipanema
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IUCIANO LUSOLll apresenta o show SAMBATUQUENTE
Dir. p/ Silvio Aleixo, c/ coreog. de Odeto Simonal e figur. de
ISA LUSOLLI. Com SILVIO AIE1XO, CÉLIA PAIVA, SAMBA - A, THE
BRAZILIAN GIRLS, LORETTI TRIO, dioriamenle òl 23,30.
COZINHA INTERNACIONAL - GALERIA AIASKA
AV. COPACABANA, 1 241 - LOJA - TEL. 267-2735
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signo
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Planeta regente: Netuno.
Elemento: Ar — Mutável. Negativo.
Partes do corpo: Os p-is. — Sistema
Meta!:
Cor:

linfático.
Eftanho.
Verde-mar.

LIBRA

CAPRICÓRNIO

>€

(23 de .«tembro 4
22 de cuti/bro)

22 de julho)

(22 de dezembro a
19 dt janeiro)

Possível problema de saúde. em casa. Favorável aos
negócios. Pense antes de
agir.

Ações impulsivas poderão
trazer-lhe mau resultado.
Divergências no lar.

Favorável a viagens, entrevistas e novas empresas.
Calma e perseverança.

Evite exceder-se.
Cuidado
com a saúde. Faça esforços
visando melhorar seus Iu-

TOURO

LEÃO

ESCORPIÃO

AQUÁRIO

X?

(20 de -bril a,
30 d» m«io)

st

(21 de lulho *
22 de «gosto)

m

(23 de outubro a
21 de novembro)

(20 de i»ne*tro •
IS ds íevcr«iro)

Probabilidade de melhores lucros. Suas'atividades
estarão proveitosas.

Propício para cuidar de assuntos domésticos. Favorável para compras e vendas.

Seja cuidadoso ao lidar com
o sexo oposto. Use a imaginação.

Perigo de infelicidade no
amor. Adie encontros com
a pessoa estimada. Mantenha a calma.

GÊMEOS

VIRGEM

SAGITÁRIO

PEIXES

ÚLTIMA HORA

china rmtt

DIANA ROSS. :
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01 AN A ROSS
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OBRIGATÓRIA
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Peixes.

Dir.: GASOLINA
Agora Funcionando diariamente p/ almoço.
Ar Condicionado Central — Rua Humalfá, 110
Telefones: 246-7858 e 266-3455
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Praia de Copacabana — Posto 6
Av. Atlântica, 3880/A — s/loja

ciuima rume ot/r/us
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Signo solar vigente: Peixes.
(21 de fevereiro d 20 de março).
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GRANDE 0TEL0 E UM SUPER aENCO DE 100 ARTISTAS
\_/
De 2.a a 6.o: Meio-Noit.
NAO TEM
Sábado 2 shows: às 20,30 e 0,30 n
Reserv_s:242-7f 19 e 232-4220
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NICHT AND DAY • Hotel Serrador
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(ENTRADA PELO HALL DO HOTEL)
A PARTIR DAS 22 HS.
JUDITH KENEZ e SHAR0N FRIENDLY
E 0 CONJUNTO DE MÁRCIO MONTARR0Y0S
CONSUMAÇÃO MÍNIMA A PARTIR
DAS 22 HS.-CR$ 50,00
A PARTIR DAS 18 HS. EXCEPCIONAL SERVIÇO
DE BAR E MÚSICA AO VIVO.

George Glenda
Segai
Jackson
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DE MAIS DE 50 FIGURANTES.
CONSUMAÇÃO MÍNIMA: CR$ 70,00
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(21 de mito *
» de lunho)

Evite tensão física e preocupações. Suas idéias serão
originais. Seus planos vão
bem.

TOí

(11 de agoils a
22 de itUmbio)

Bom para cuidar de assuntos pessoais. Favorável ao
amor.

(19 de fevereiro •
20 de marco)

(22 efe novembro •
_!1 de dezembro)

Problemas conjugais continuarão a exigir cuidado e
atenção. Calma.

Cuide de sua saúde. Controle
seu gênio.
Procure
consultar um médico.

CRUZADAS

CARLOS

HORIZONTAIS — 1 — antropônimo masculino; estúpido; glutão; 9 — escolhido; preferido; 10 — igara; montaria; 11 — propugnadores de grandes
idéias; 13 — sem escolher; a olho; 15 — pequena
ilha da Noruega nas costas da Província de Nordland; 17 — nome de uma ave; 18 — divindade sumeriana; 19 — tecido de seda lustroso e fino; 21 —
antropônimo feminino; vai-te! safa!; 23 — ladrão
que mata para roubar; 26 — ditongo oral decrescente;
28 — alvo; branco; 30 — antropônimo feminino; espécie de saia de algodão usada —pelos timorenses de
falta de dinheiro.
ambos os sexos; 32 — bens; 33
VERTICAIS — 1 — antropônimo feminino; revolta;
motim; 2 — antropônimo masculino; gavinha, órgão preensar, por enrolamento, de certas plantas
trepadoras; 3 — sossega; pousio; porção de água estagnada ou que não tem movimento sensível; 4 —
rio da Alemanha, na Província de Remânia Setentrional-Vestefália, afluente do Reno; 5 — silvo; assobio agudo e forte; 6 — transpirada, regada em miúdas gotas como o orvalho; 7 — tenta com ousadia;
8 — bezerro novo, pequeno; dança popular em ritmo quaternário, do Sul de Minas e RJ; 12 — genero de plantas da família das Euforbiáceas; 14 — simbolo do lantânio; 16 — gênero de moluscos gasterópodos; 20 — agoira, detesta; 22 — antropônimo mosculino; povos antiquíssimos que iniciaram a civilização européia; 24 — antropônimo masculino; elemento de composição que indica a idéia de referéncia, origem, relação; 25 — antropônimo masculino;
sinal de alegria, paz e promessa de felicidade; 29 —
moeda romana de cobre; 31 — domo; metrópole.
(Col.bonuo d« ODRAUOE — Rio), léxico.: l.udelino,
J. da Silva; Melhoramentos e Caianovat.
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HORIZONTAIS
hipopótamo; opopanaces; melanagogo; ocar;
nar; tur; prat; amigdãlina; Üdo; casa; ira; fértil; cid; tâmara;
omega; asar. VERTICAIS — homotálico; Ipecumirtm; pclaridade; opar; pan; onagrácea; tag; acontistas; mega; osóri.;
pd; alarma; go; naíra; fia; lar.
CORRESPONDÊNCIA
DEMARCO — Rio — A culpa foi nossa no casa do abacatuaia. poii o
TATU), no seu problema, ainda mencionou a exceção dos léxicos
n...» caso. Nós • que esquecemos de mencionar o Peq- Brasileiro.
Abst«Os monossílabos mencionados são encontráveis no LIRiAl
mo-nos de publicar te. mos chulos ou que venham a desgostar.
"fundo da agulha", no
No caso do
problema de S. T. DA SILVA,
deixamos passar. Mas nio aceitaremos mais. Um abraço.
Correspondência, colaborações *
Rua dat Palm.iras, 57 apto. 4

remessa de livros e revistas
- Botafogo — ZC-03.
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Comentando há algumas semanas o fenômeno da explosão vocabular, Antônio
Houaiss falava das perplexidades com que defrontam hoje os
organizadores de dicionários. Autran Dourado, conhecido romancista
brasileiro (A Barca dos Homens, O Risco do Bordado),
retoma o tema, afirmando, à luz das lições recebidas do
velho Morais e Silva, que num bom dicionário não importa "a quantidade
de palavras mas as boas definições e exemplos"

a feitura de
romance ainda inédito
DURANTE
mas já entregue ao editor, tive a ventura de conviver
diariamente, por quase dois
anos, com o Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio de
Morais Silva. Quero me referir
não ao dicionário que ai anda
à venda com o seu nome, mas
ao autêntico, publicado em
1813, ainda em vida do autor,
"natural do Rio de Janeiro",
como diz o frontispício. E' a
chamada segunda edição, a
primeira sendo de 1789, obra
ainda incompleta, que o próprio Morais considerava provisória, baseada no mais completo vocabulário português da
época, o Bluteau.
Eu já conhecia edição antiga de Morais, a oitava, de
1889, da biblioteca de meu pai
e que hoje me pertence, em
cujos volumes, ainda menino,
me iniciei nos entreversos do
desesperado amor-luta com as
palavras. O menino sofreu demais com a grafia pseudo-etimológica dessa oitava edição.
Sofreu menos, é verdade,"' do
que veio a sofrer e ainda sofre
com as ortografias simplificadas com que de tempos em tempos abusam de nossa paciência
e da misericórdia divina. Mas
aquele Morais de 89 é apenas
uma sombra, grande e ampliada, gigantesca eu diria se não
fossem as atuais, do verdadeiro e bom Morais de 1813.

"CORRELAÇÃO^

NEUROSE *a|
EMBí\EAGEAi...N
foDNSUMISM0jvÍDEo\

P0Liy|iMIUMW/O1
PROTENDIDO
TELECOMUNICAÇÃO-^
POLIESTI^pNO^
MÍSSIL & VÍDEO
C0NJÜMTURA

Foi uma verdadeira desçoberta essa de agora, fruto do
acaso como todas as boas descobertas, no faiscar diário dos
sebos e livrarias, para satisfação do "vício impune" de que
falava Valery Larbaud, a leitura. E o prazer e o enriquecimento poético e humano que
me deu o convívio de quase dois
anos por pouco não me leva a
abandonar o romance, se eu
fosse_ dar ouvidos à .sereia ou
demônio do prazer e da concupiscência, ao vagabundear
do espírito.
O crime que se vem cometendo contra uma obra de gênio, anterior ao Webster e a ele
superior quantitativa e quantativamente (me louvo na autoridade de Antônio Housias), é
continuado e antigo. Foi a partir da terceira edição que começou a degradação. O inglês
foi mais feliz do que o brasileiro, o seu dicionário, atualizado
eficientemente, é um patrimônio da língua.
As adulterações foram se
fazendo não só nas definições,
conceitos e exemplos, mas até
mesmo na ortografia, sempre
para pior. A ortografia de 1813
era. quando nada, bastante racional e precisa. Havia, é verdade, as etimologias fantasio-

aljofar.
CÍGANARIA, £ f. Mu!tiJ3ode Cíganp*. §. fig. Enredo, embuste, tra*
}>àçà de éiirário:
ClGANiCEl s. t: clmb. Afa^o, íizonjária* , para ganhar a vontade
HIuHíndo, ncgtx iando.
CIGANOS» s. m. pi. Raça de gente
vagabunda. que diz vera do Egito»-e pertende conhecer de futuros pelas
ravas, ou iiuhaá-dn mào, deste emburfe vivft. e de trocas, e baklroca?; ou de dançar, e cantar: vivem;
em bairro juntos f tem alguns .'ce*tu*:v
mes particulares, e uma espeeite dfcf
Germania eom q;ie «e entendem :••
pola major parte são vaga mundo*'
poloi campo?» e senões, (do Itai.
¦ Cimjari , ou do Alfemao Zztycu*
ner) f, Cigano¦:. um dos $att*stor'v
de guia, entre PaMore*. §. Úmmé:^
'
adj. que engana com arte, subisle^a*
«bom modos.
.CIGARRA, s. f. Assim dizemos: tv
a explicação era Ltgarrtga*
O

sas, mas as etimologias fantasiosas, senão fantásticas, eram
vezo antigo e é sempre melhor
pecar pela fantasia do que pelo
óbvio. Mesmo as consoantes dobradas, que a um espírito
apressado poderiam parecer
desnecessárias, têm a sua função e finalidade. Serviam para
indicar a intensidade da vogai,
se era aberta ou fechada, como
ainda hoje se usa em algumas
línguas cultas como o italiano
e mesmo o inglês, no inglês com
finalidade um pouco diferente.
Não há no Morais de 1813 a
multidão de acentos contraditórios de hoje, faltos ou abusivos e inúteis, ou a pseudõ-etimologia de 1889. E' preciso levar em conta que os acentos
graves e agudos serviam mais
para dar o timbre das vogais.

a Divina Comédia, The Waste
Land e Madame Bovary, um
poema de Drummond e Grande
Sertão: Veredas ou Macunaíma.
Com relação ao Morais de 1813,
gostaria mesmo de usar somente palavra e nunca vocábulo
para significar os termos resenhados por Antônio de Morais
Silva. Porque sei, com Croce
(não tenho tempo e ocasião de
verificar se o conceito é só dele e não dele e de Viço, como
quase sempre acontece) que
é específico da poesia.
palavra
"Só a expressão
poética é verdadeiramente palavra." Como
gostaria de apenas dizer linguagem, símbolo, imagem, e
nunca juízo, signo, conceito. Na
mesma acepção de que "a própria manifestação natural do
sentimento não"é palavra."

O Morais de 1813 é de longe o melhor (não o maior) dicionário feito em língua portuguesa. O mais criativo e rico.
Riqueza não significa número
ou explosão vocabular. Se contamos hoje com um corpo vocabular que se calcula entre
300 a 400 mil vocábulos, corpo
vocabular que no tempo do velho Morais talvez não atingisse 30 mil, isso não significa progresso ou riqueza lingüística e
expressiva. O próprio Aulete
atual, que ainda é o nosso mais
eficiente dicionário fraseológico, empalidece diante da criação de Antônio de Morais Silva
nas vésperas de nossa independência política.
O que importa num 'dicionário nao é a quantidade de palavras mas as boas definições e
exemplos. E' evidente que os dicionários de hoje aumentaram
em número de vocábulos e verbetes, mas foi apenas um aumento quantitativo: neologismos, variantes, regionalismos,
gíria, etc. Poucas definições
aperfeiçoadas ou precisadas,' tudo é vago, conceituoso, abstrato. O que houve na verdade foi
empobrecimento da linguagem
e dos verbetes. Não é saudosismo reacionário mas a pura verdade — o que se bebe hoje é leite dessorado numa triste época
de plásticos e computadores.
Digo isso com a serena e pura
audácia das crianças, dos poetas e heresiarcas. Feito um personagem de Ionesco, sei que a
filologia leva ao crime.

Para tomar de empréstimo
um achado de Drummond,
mas mudando-lhe o sentido, as
Morais de 1813 não
palavras no "estado
estão em
de dicionário" mas em estado de poesia.
Muitos de seus verbetes pertencem àquele "reino das palavras onde estão os poemas
que esperam ser escritos" (Procura de Poesia, C.D.A.). Estamos diante de autênticas "lições de coisas."

Os adjetivos que venho
usando e ainda vou usar para
transmitir o meu entusiasmo
por uma obra poucas vezes
igualada no gênero e na época
na cultura universal, dizem
bem do que ela é: poesia e criação. O melhor seria dizer expressão poética, porque assim
evitaríamos equívocos e sob a
mesma denominação poderiamos situar obras aparentemente distantes como o Quixote t

I «I.IW j^\**^^n^w^i!f^^Y^^^^^^^^^^R*

VERBETE

CIGANOS

do às vezes a dar o seu testemunho ou opinião pessoal. Peguemos uma palavra, entre as
muitas com que me alegrei e
consumi — tamanduá. "E não
tamenãoá: tamanduá ouvi sempre dizer no Brasil". E' o homem Morais, o brasileiro natural do Rio de Janeiro que fala.
Mas remete a tamenãoá, onde
encontramos: "Animal Brasileiro que tem a língua (graças
a Deus não diz da família ou
ordem dos Xenartros, nem dá
o nome latino) cilíndrica, a
qual metendo-a onde há formigas, recolhe coberta delas, que
lhe servem de pasto".
Mesmo quando quer apenas definir ou conceituar, não
se contem, dá sempre um exempio rico e saboroso, que ele vai
buscar longe no tempo, em Fernão Lopes ou nos Cancioneiros.
Ou na infância, matriz do ser
futuro: "Ninar: pôr á dormir o
minino, adormentá-lo dizendo
nina nana".

definições de Morais
não são abstratas mas
AS metafóricas. As suas
imagens não se volatizam fácilmente, ao contrário — são materia nutritiva e palpável. Dirigem-se ao tato, ao olfato, à visão. São para homens e não
"simples moradores." De tal
maneira que o leitor vê aquilo
que se define, sente a emoção
que se precisa. Melhor seria dizer: Morais não define, mas
apresenta; não explica ou apenas conceitua, representa. A
mimesis aqui é total, criadora;
poesia em seu ser autêntico.
Para usarmos terminologia dos
suas
psicólogos
pós-Freud,
imagens são sempre as do fogo,
da terra e da água; pouquíssimas vezes do ar. Morais é homem das coisas e dos elementos, não um ser aéreo e abstrato. Ele participa e vive no seu
dicionário; as suas palavras
passaram pelo sangue. Seu dicionário não é peça de laboratório, mas um ser vivo. Homem,
ele não era mais do que uma
expressão figurada e representativa dos homens do seu tempo — da terra. O que não são
os "moradores" de nossos dias
— puras abstrações, robôs e
computadores... Ó que não impede o suicídio.

Agora abro ao acaso: "Clganos. Raça de gente vagabunda, que diz vem do Egito, e pretende conhecer de futuros peIas raias, ou linhas da mão;
deste embuste vive, e de trocas,
e baldrocas; ou de dançar, a
cantar: vivem em bairro" juntos, têm alguns costumes particulares, e uma espécie de Germania com que se entendem".
Convém ver baldrocas, sobretudo Germania. Porque muitas
palavras mudaram de sentido,
quando não significam exatamente o contrário de hoje. Veja-se apenas polícia: bem governar, cultura, polimento, delicadeza. Há outras que os tempos tornam perigosas de citar.
Muitos historiadores, políticos,
economistas, médicos e professores lucrariam manuseando o
velho Morais^ Da mesma maneira que acho que os viadutos
caem porque os engenheiros e
construtores não leram Machado de Assis como deviam. Serviria quando nada para que.
quando fossem traduzir da língua científica universal, encontrassem no velho Morais termos
mais expressivos e exatos, conforme o espírito da língua. Ou
pelo menos não fariam sofrer
os seus pacientes numa língua
parecida com o português, como Já me aconteceu um dia.
Passei noites em claro achando que estava canceroso, porque o radiologista registrou que
eu tinha uma inâentação em
qualquer ponto da próstata.
"reQuando nada seria útil à
no
usado
sentido
despública"
de tempos imemoriais.

Antônio de Morais Silva
não é nunca um frio espectador
da vida, não pega as palavras
com pinça. Ele participa pessoalmente dos verbetes, chegan-

Foi buscando em Morais a
palavra relaxar que fiquei sabendo o que era mesmo morte
em efígie (um dos temas do
meu livro), coisa que alguns
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historiadores, consultados, não
conseguiram me explicar. Diziam ser coisa do nunca assaz
culpado Marquês de Pombal...
Quando o costume era de mui:
to antes. Lá estará em Os Sinos
áa Agonia, significando, em
epígrafe, a paga pelo trabalho
que muitas vezes me poupou.
Para que não se fique na
pura louvação, vejamos dois
exemplos. Neles se verá com;{
o dicionário empobreaeu com o
correr dos tempos, das modas
e dos acrescentamentos. "AguIhão. Agulha grande de marear,
posta no ferrinho sobre que se
revolve, sem o papelão onde estão pintados os ventos, ou rumos"; (Edição de 1813). Vamos
ao Morais de 1958: "Pequena
agulha magnética suspensa no
teto, colocada na câmara do
comandante do navio." E esta
outra, de instrumento parecido com o qual indiretamente
compara Morais a palavra aguIhão: "Bítssola. Caixa que contém uma agulha magnética livremente suspensa sobre um
ponto de apoio e cujas pontas
estão constantes, voltadas para os pólos da Terra." (1958).
No Morais cie 1813 qualquer
pessoa que não seja cega fica
sabendo o que é um agulhão.
Nos Morais de hoje, além da
abstração, há necessidade de
que o consulente tenha algumas noções científicas. Terá ao
menos de saber o que seja agulha magnética, ponto de apoio
e pólos da Terra.
Graças às denominações
que dá às várias partes dos"e?ium relógio, pude esgenhos de
crever: "Tão meticulosa e precisa como um relojoeiro ajusta
e ajeita os pesos e as rodas do
engenho no vidro da sua banca; os dentes da catarina, as
paletas do volante, a ponta e a
ancora. O relojoeiro azeita, adianta ou atrasa a roda do tempo, senhor das horas." Todas as
palavras e expressões foram catadas no meu Morais de 1813,
menos "senhor das horas", que
é minha. E' evidente que batizei esta parte do livro de Roda
do Tempo. Não é nenhuma metáfora minha, mas um simples
e"Roda
objetivo i-egistro de Morais:
do tempo é uma que
serve de adiantar, ou atrasar o
relógio, fica junto do guardavolante."
Embora um homem que se
formou no Século XVIII, portanto da Ilustração, Antônio
de Morais Silva é sempre imaginoso e terrenal. Um homeni
de verdade e um dicionário e
tanto. Não o vendo, não empresto, não dou. Será o bosque
onde irei respirar o puro ar humano, quando a poluição auditiva, sonora, visual e de termos
técnicos e científicos me sufocar.

