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Tempo bom; nebulosidade
• partir da tarde; nevoa
úmida pela manhã e soca
no decorrer do período.
Tamp.: Estável. Máx., 33,7

(Sanla Crui). Min. 15,5

(Alto da Boa Vista).
Mapat na página 46

f. A JORNAL DO BRASIL,

Av. Brasil, 500 (ZC-08). Tel.
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21 23262.

SUCURSAIS:

lis Paulo - Av. São Luis,

,70, loia 7. Tel.: 257-0811.

Brasilia - Setor Comercial

Su| _ S.C.S. - Q^dra 1,

Bloco 1, M. Central 6° and.

Br. 602-7. Tel.: 24-0150. .

Balo Horiionta - Av. Afonso

p,na 1 500, 7." and. Tel.:
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Niterói - Av. Amaral Peixoto,
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berto Sabin- Tel: 722-1730.

Administração-Tel. 722-25 «u.

porto Al.gr. - Av. Borges de

Medeiros, 915, 4.» andar. Tel.

Redação: 21-8714. Setor Co-

rièrcl.li 21-3547.

S.lv.dor - Rua Chile,,22 ./

1 602 Telefone'. 3-Jloi.

Recife - R"a Se,e de Se,0m"

bro, 42, 8.° andar. Telefone:

22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, B.l.m,

São Luís, Teresina, Fortalcia,

Natal, Je« p"soa*. .'*'""'¦
AracaW, Cuiabá, Vitót.a, Cur..

,iba, Florianópolis, Gotan.a,

Washington, Nova Iorque,
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio d. Janeiro .

Minas Gerais:

Oias úteis ... CrS

Domingos ... Cr$

SP, PR, SC, RS, MT, BA SE,

Al, RN, PB, PE, ES DF . GO:

«»•.*¦*•¦• o* o.
Domingos . . . >-ri '

CE, MA, AM, PA, PI, AC e

Territórios: . ..
Dias úteis ... *-'»

Domingos . . - c's

Argentina . . • p*

Portugal . . . • Esc-

A5SINATURAS - V:a tirrestr.

,m todo o território nacional^CrS 175,00
3 meses £
6 meses ....... V* . *,

Postal - Via aérea em todo

. território nacional:

:.i:i:::: c* «km»
Domiciliar - «. • H e-

3 S:::: §• *m
EXTERIOR (via aérea): Ameri-
« Central, América do Norte,

Portugal • Espanha:
3 meses • ¦ • • "|*
6 meses . • . . us.
América do Sul:
3 meses .... 

Jg. 6 meses . • ¦ • us*

2,00
3,00

3,00
5,00

5
12.00

113,00
225,00

50,00
100,00

ACHADOS E
PERDIDOS

s^h&^ií sssar.
394-0050 - Gfatilicajje.

CACHORRO PERDIDO no Alto
d. Uiuca, tipo Pastor, «' P'e*
1o amarelado atende pelo no-
me Maik. Gratifica-se com
CrS 1.000 a .um encontrar, ira-
tar 258 .1395. ¦ ¦¦» .

ÉXTRAVIARAM-SE carteira! dl
identidade, motorista e outras
documentos d» Ir." K?Y°*' »
Miller - Tratar Rua Redentor
119 c/porleiro Gratifica•»» •
quem entregar.

FOrPÍ5l5ÍDO DOCUMENTO DO
VEICULO LV.W. CHAPA
IO1390-GB - Carteira dc Idan.
tidade e caria de motorista dr
.propriedade do Sr. José luoo
de Barros, quem achar entregar
.,« Rua Lopes Ferraz, 6-A - Sao
Cristóvão - será gratificado
em CrS 500,00.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A COZINHEIRA - CrS 600, sai-

ba lar receila. Doe. ref. recnnte
último emprego. Trivial «mo.
Prudente de Morais, 1204 ap.
201 — Ipanema. ' Tratar so
2a.-feira.

AGENCIA STA. MONICA - O-
ferece p/ casa fino traio, babas
c/ noções enferm. boas cozs.
f/fogão, gvtas. cops. mords.
etc. c/ does. o refs. mm'. 1
ano. Atendo domingo. Tel.
252-1946.

A COZINHEIRA - Precisa-se for-
no . fogão qua possa lovar_ e
passar. Exige-se boas referên-
cias * documentos. R-a Mar-
ouês de São Vicente, 429 apt.
703. Fim de linha do ônibus
Gávea.

AGENCIA DE BABAS SERV-LAR.
A única qua ofarac. babas

fir-litíi 
a enfermeira» .spacia-

isad» am recém-nascidos. To-
du com cart. de *audB • reta*
rencin. 255-854-/236-1891.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tam
empregada competente reipon-
aavel • amiga, babá» • enfer-
metres para recém-nascidos, co-
xinheiras, topairo (a) à franca-
sa, motorista, ate. Todas com
referenciai. Av. Copacabana,
583/806. 256-.5-6/255-36S8.

ATENÇÃO — Empregada ecorn-
panhante. Cozinha e demais
serviços p. 2 pessoas. Caseira
* bom gênio. Dou pref. a
quem não tenha familia. V p.
morar no emprego. Trat, só no
domingo tel. 256-8497 c/ refor.

A BABA' — Precisa-se para cui-
dar de 1 criança de 6 meses.
Ord. 1.500. Pede-se referencias:
Av. Copacabana, 583/806.

A BABA' - Pago CrS 600.00.
Av. Nierneyer, 101 Leblon ôni-
bui 521 saltar no Hotel Shera-
ton.

ARRUMADEIRA - Com referên-
cias morando perto da Glótfe,
CrS 400 das 7 is 15 horas. Tel.
222-0517

ARRUMADEIRA - 600,00 - Pra-
cisa-se Rva Maastro Francisco
Braga, 460 apto. 301 - Copv
cabana - Posto 4, Bairro Pai-
xoto

A DOMESTICA - CrS 400,00 p/
todo serviço p/ 2 pessoal. Tala-
fonar 230-1917. Sônia.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Além de empregada» do-
mestiças am aeral . bibás ofe-
rece enfermeira* • acompa-
nhlntei para pessoas idosas .
•nfarma,. 236-1891 - 255-8546.
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O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com 116
páginas em quatro cader-
nos de Classificados, No-
ticiário, Sup. Tamakavy,
Sup. Mesbla, Cad. Espe-
ciai e Cad. B Domingo

Recenseamento
nas escolas
começa amanhã

Durante uma semana, de amanhã
à próxima segunda-feira, 8 mil 850
professoras farão completo levanta-
mento em todo o Município do Rio de
Janeiro para apurar quantos menores '
estudam na faixa de dois a seis anos
(pré-escolar), sete a 14 (primeiro
grau) e de 15 a 18. Todos os analfabe-
tos relacionados na última faixa serão
encaminhados ao Mobral.

O Censo Escolar fornecerá à Se-
cretaria Municipal de Educação, até
novembro, a relação das crianças entre
sete e 14 anos e dos analfabetos. Em
dezembro estará pronta a lista das que
não freqüentam escolas. Com esses ele-
mentos a Secretaria instituirá, em
1976, o Serviço de Fiscalização da
Obrigatoriedade Escolar, para tentar
acabar com a evasão. (Página 21)

Cidade aplicará
Cr$ 74 milhões
contra enchentes

Obras de canalização e macrodrena-
gem dos rios, limpeza e desobstrução de
ralos e galerias no Município do Rio de
Janeiro custarão ao Estado Cr$ 74 milhões
600 mil e são o primeiro passo concreto do
Governo contra possíveis enchentes du-
rante as chuvas que chegarão com a pri-
mavera.

O acerto médio de 85% das previsões
com antecedência de 24 horas é uma das
razões do prestígio què a meteorologia co-
meça a desfrutar no Brasil. Em andamen-
to ou simplesmente no papel, 27 obras de
contenção de encostas no Rio podem ser
executadas a partir do fim do ano, mas di-
ficilmente estarão concluídas antes da
chegada das chuvas de verão. (Pág. 24)

Dividendo de 50°/o
induz criação do
mercado primário

Em novo artigo sobre o anteprojeto que
reformula a Lei das Sociedades Anônimas,
o jurista José Luís Bulhões Pedreira afir-
ma que obrigatoriedade de distvibuição de
50% do lucro das empresas sob a forma
de dividendos está intimamente ligada à
necessidade de criação de um grande mer-
cado primário de ações no país.-

Segundo ele, este é um dos instrumen-
tos para a indução dos investidores a maior
participação no sistema. Acrescenta, en-
tretanto, que o percentual previsto pelo .
projeto pouco diferirá, na prática, do que
vem sendo distribuído pelas empresas, em
virtude das modificações no cálculo do
seu lucro líquido a cada exercício. (Pág. 38)

Simonsen adverte
especuladores e
explica correção

Ao regressar ontem dos Estados
Unidos, onde participou da reunião
do Fundo Monetário Internacional,
o Ministro da Fazenda, Sr Mário Hen-
rique Simonsen, disse-que as especula-
ções em torno dos preços dos produ-
tos afetados pelas geadas de julho —
_m especial o café — é que determi-
naram a adoção, pelo Governo, de no-
vos critérios para o cálculo da corre-
ção monetária.

Após fazer uma advertência de
que os especuladores vão "sofrer as
conseqüências desta ação irrefletida",
o Sr Mário Simonsen estimou em
cerca de 2% a inflação no mês de se-
tem bro e disse que amanhã serão di-
vulgados os índices de correção den-
tro do novo critério. (Página 39)
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O exGenercd Spínola tròcóu o monóculo pelou óculos escuros ao desembarcar

Portugal terá
Gabinete de
conciliação

O Primeiro-Ministrõ designado
de Portugal, Almirante Antônio Pi-
nheiro de Azevedo, anunciou que. con-
seguiu finalmente superar as diver-
gências entre os Partidos Popular De-
mocrático, Comunista e Socialista
para a formação do 6.° Governo Pro-
visório. O Premier leu o programa po-
lítico do Governo, que será de "uni-

dade e ação".
Com a designação do General Pi-

res Veloso para comandar a Região
Militar Norte, com sede no Porto, em
substituição ao General Eurico Cor-
vacho, foi afastado o último chefe
que tinha apoio dos comunistas. Evi-
tando a imprensa, chegou ontem de.
manhã ao Galeão, de volta de Paris,
o ex-General Antônio de Spínola.
(Página 16 e editorial na página 6)

Face das regiões
metropolitanas
muda em dois anos

Há pouco mais de dois anos, lei federal
instituía no país o Sistema de Regiões Me-
tropolitanas, para unificar o equaciona-
mento e a solução dos problemas comuns
às Capitais dc nove Estados e a seus mu-
nicipios vizinhos. Hoje, embora em pro-
porções e ritmos diferentes, em todas elas
se fazem sentir os resultados da nova ex-
periência administrativa.

A esperada reação das Prefeituras ao
que poderia ser interpretado como limita-
ção da autonomia dos municípios não
chegou a acontecer. Ao contrário, o que se
verifica é uma manifestação de confian-
ça na política do Governo federal com
relação às grandes cidades, a que o Mi-
nistro do Planejamento, Sr Reis Veloso,
chama de "distensão urbana". (Pág. 34)

"Caderno Especial"
Com a queda das vendas da

Volkswagen, a Fiat italiana é hoje o
maior fabricante europeu de carros
de passeio. Em sua direção está um
homem de empresa que não acredita
na desaparição breve da sua classe.
Para Giovanni Agnelli, o homem de
empresa "tem um grande papel a de-
sempenhar", contanto que conceitue
de outra maneira sua função: "o que
é importante são os homens, não as
firmas."

De Londres, já em segurança,
Denis Hills narra sua incrível expe-
riência na África: Eu Fui Prisioneiro
de Idi Amim. Mário Pontes fala
dos mal-entendidos peruanos que
resultaram na. troca do General
Alvarado pelo General Bermudez.

"Caderno B"
Mais humanas e mais amaãu-

retidas, voltam hoje às páginas do
Caderno B, onde pela primeira ves
se apresentaram há alguns anos, as
personagens que Hênjil trouxe da
caatinga nordestina para o deslum-
bramento e as deceyções do Sul Ma-
ravilha: a irrequieta Graúna, o can-
gaceiro Zeferino e o bode intelectual
Chico órelana, agora na onda do
orientalismo.

Lá se fala também ãos mestres
da música universal na qxtase des-
conhecida Discoteca Pública ão Rio
de Janeiro, onde estão giranão com
rotação atrasaâa devido aos inúme-
ros énguiços burocráticos da fusão.
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A remoção de milhares de peixes é feita a mão ou com improvisadas pás

Ministro enfrenta
sem férias estafa
elabirintite

Labirintites provocadas por viagens
em aviões sem pressurização; estafa poi
horários irregulares de trabalho e distúr-
bios digestivos oriundos de banquetes ou
homenagens mal preparadas são os prin-
cipais problemas que afligem os Ministros
de Estado, em Brasília.

Os Ministros descumprem pelo meno,
uma importante recomendação médica:
não tiram férias. Poucos, como o Ministre
Quandt de Oliveira, são capazes de se re-
ousar a levar trabalho de qualquer espe-
cie para casa. E poucos também são o:
que têm a disciplina suficiente para dor
mir 30 minutos depois do almoço e cum
prir uma sessão diária de ginástica mati
nal, como o Presidente Geisel. (Página 28

Remoção de peixes
mortos é rápida
para ajudar Feira

Preocupada quase tão-somente em
evitar que o mau cheiro afete a Feira
da Providência, a Comlurb aproveitou
maré vazante e lanchas interligadas
por redes em mais uma rotineira re-
moção de peixes mortos na Lagoa Ro-
drigo de Freitas. Ontem cedo 33 garis
e três caminhões tornaram-se insufi-
cientes para recolher as primeiras ca-
madas.

À tarde, quando novas remessas
afloraram à superfície, a operação foi
reforçada principalmente nas proxi-
tnidades dos acessos ao Túnel Rebou-
ças, embora a maior, quantidade de

peixe se acumulasse à altura da Cur-
va do Calombo. O fenômeno de ha
muito se incorporou às tradições da
Cidade mas a Comlurb emprega ainda

pás improvisadas na limpeza da Lagoa.

ARRUMADEIRA - COPEIRA fa-
mitit eilrangeira precisa exi*
ge-se carteira e boas referên-
ciai Av Atlântica, 778/ 802 le-
mt» paga-se Cr $ 550,00.

AGENCIA RIACHUEIO qua da»-
d* 1934 vom ter vindo a GB
oferae* copa, arrum babás,
cot. • diarista» a partir d« 400
- 231-3191 . 224-7485.

ATENÇÃO — Sr. viuvo precisa
1 coz. a 1 babi c/ does. e
f-fi. 900 coda. Trst-f Rua Alva-
ro Alvim, 37 tp. 805 - Cine-
landi».

ARRUMAOEIRA - Precita-s» que
durma no emprego R. Miguel
Fernandes, 437 - Méier,

ATENÇÃO preeija-se de empre-
gada maior idade que durma
no emprego. R. General Clarin-
do 103. Eng. Dentro. ;

ARRUMAOEIRA preciiê-se pare
caia de 2 pcnoei quo durma.
Cri 400,00 R Almtida Basloi
294 Encantado. .

ÃRRUMADÊTRA saiba cciinher
durma emprego, c> reter.
400,00. Domingo- Ferreira, 46/
1702 Copa.

AGENCIA PLANTÃO DOMESTI-
CO cred. pela Socíla ofer. boas
babás «fü. cop. coz. s. forno
fogão fax. d. ar. doe. ref.
236-4393 236-3161.

ARRUMADEIRA precisa _• copei-
ra — Arrumadeira com prática
• refe-rência-s. Tratar 2a. feira
na Praia do Flamengo 60 tpl.
105.

A MOÇA OU SENHORA - Que
faça trivial variado btm feito
pago 1.000,00 para lodo sarvi-
co da casal. Folgai aos domin-
9». Av. Csp-ceban», 583/806.

BABA' — Pera 2 criança.. Outra
cozünheirfl com prática. Rua Lu-
cio de Mendonça, 21 c/ 5.
Começa na Morai* • Barros,
974.

COZINHEIRA - Forno, fogJo
—• Precisa-se, que durma no
•mprtgo, aaida uma vax por
temana, qua possa Ir a Petrò-
pollt no verão. Exijo reterén»
cias • documentos. Tratar na
Av. Brasil, 500/901 - Entrevis-
ta a partir das 10 horas no dia
15 segunda-feira com a Sra.
Adayl Castro. IC

COZINHEIRAS/OS -
te p/fsmllla fino
231-1012. 

Oferecem-
trato. Tel.

COPEIRO -
Alferwiege.

Pracfca-se.
53.

Rua da

COZINHEIRA - Paga<a bem
com 1 ano da referencias a do-
cumentos. Dormir no emprego.
R. Marquês de Abrantes, 126,
apl. Vi205. Flamengo. ¦_

COZINHEIRA - CrS 800,00 for-
no ¦ fogão entre 35 * 40 anos
folgas 15/15 dias. R. Barão dl
Torre 482 Ipanema, Tratar 2a.-f.
depois das 16 h.

COZINHEIRA - Precisa-se p/
triv. simples variado. Dorme
no emprego. Qrd. 500,00. R.
Vicente tlcinio, 150 tel.
234-8506.

CASEIRO cisai para sitio E«a-
do do Rio, com prática. Tratar
2a.->feira depois das 11 hs. Av.
Erasmo Briga, 115. sala 103 D.
C/ Raul.

COZINHEIRA - Mineiro ou por-
tugueza de preferência, corn
referências. 550 mensais. Par-
que Guinle, 296 ap? 202. Tratar
£ noite, laranieiras.

COZINHEIRA -iTrivill variado
competente. Cart. assinada um
ano, ord. CrS 600,00. Tratar 2a..
feira. Rua Timóteo di Coita
623 ap. 1601.

COZINHEIRA - Trivial variado
- Limpeia - Compras. Dormir
no emprego. Ref. ordenado Cr$
600,00. Rua Goethe 45. Tel.
226-2269.

COZINHEIRA - Preciii-ie eoxl-
nhalra para dormir no local —
Sio Connde. Caiai «/ 2 filhas
menores. 399-2328. D. Márcia.

CC

COZINHEIRA - Trivial fino que
lave pura can) ord. 600,00.
Ref, c.rt. tel. 274-0318

COPEIRA ARRUMADEIRA -
Cem documentos, CrS 400,00.
Rua Barão de Mesquita, 52-A.
Tel, 223-8469,

COZINHEIRA - Que cuide da
roupa, durma no emprego. Sai-
5C0 a 700. Rua General Urqui-

__l_-_?.5_J____L_li.'íi-^--^:
COZINHEIRA - Trivial variado,

ref. doe. folga 15/15 6-ci. Ps-
gi-se bem. Av. Epitácio Pm-
íoi. 914. Tel. 227.9B28.

COZINHEIRA - Pega-JO bem.
com referências. Rua Hilário
de Gouveia, 126-902. ,

CÒPEIRA-ARRUMADEIRA - £•-
cisa-se. Pede-se referencies. Or-
denado 450. Praia do Flamen-
go, 168 ep. 502.

COZ. muita prática tnviil fino
cirt., ref.. timbém livjr, pe-
«ai peq. CrS 700,00 - Jeia II-
nhi.es 13L^i-bl°í___—

COZINHEIRA TRIVIAl - Qu.
durma empr. e de refs. o tenha
bo» «P-fSn-i-. Av. Paula Sou-
ia, 330. Maracaní. T. 228-6814-

á
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Os dois maiores
do Ocidente

O Sr Francelino Pereira talvez tenha
descoberto um pouco tarde que a Arena é
o maior Partido do Ocidente. Depois da
eleição de 1974, o Sr Ulisses Guimarães
pode reivindicar o título para q MDB. A
situação de ambos é mais ou menos pa-
relha, o que pode aumentar à glória na-
cional. Não temos apenas o maior Parti-
ão do Ocidente, mas os dois maiores. O
curioso, todavia, é que esses Partidos não
têm partidários e sua massa de correli-
gionários é recenseaãa a cada eleição,
quando as preferências ocasionais áo elei-
tarado marcam a primazia de um ou de
outro. Segundo o Governador Paulo EgU
dio eles também não têm comando au-
têntico e seus dirigentes são via de regra
aliciados em velhas oligarquias que resis-
tem ao tempo, malgrado a natureza da
vida social torne efêmeras algumas des-
sas lideranças que se transmitem de pais
para filhos. Chega um momento em que
elas se exaurem e são substituíãas por
outras. Permanece o mecanismo sócio-
político mas não deixa de haver a rotati-
vidade imposta pelo tempo e pelas sur-
presas do ãestino.

A Executiva Nacional ãa Arena, ago-
ra anunciada, retrata esses caprichos do
ãestino e revela, no Sr Francelino Pereira,
um homem prevenido. Ele conseguiu en-
contrar alguém menos conhecido ão que
ele para ser o secretário-geral ão Partido
e assim transmitir uma sensação ãe reno-
vação ãe modo a atender uma das reivin-
ãicações revolucionárias. A composição
dessa Executiva é uma pequena obra de
arte. Teve-se o cuidaão de pôr no banco
dos reservas os generais ãa Arena e seus
coronéis ficaram nos postos honoríficos.
Não se pode dizer que se evitaram
acumulações pois os Srs Jarbas Passari-
nho e Virgílio Távora continuarão como
vice-líderes do Senado. Eles são essenciais
ao trabalho do Sr Petrônio Portela. Nos
postos ãe sacrifício, que são a presiãên-
cia, a secretaria-geral e outros, situa-
ram-se os novos, os que representam a
bancada numerosa e buliçosa da Câmara
ãos Deputados.

A eles incumbe a tarefa, apontada
pelo Sr Francelino Pereira, ãe auscultar
as aspirações populares antes que o Go-
verno o faça. A frase não é ãe fácil enten-
ãimento ou é pelo menos sibilina. Espera-
va-se que ele dissesse que a Arena ãeveria
antecipar-se ao MDB, não ao Governo.
De qualquer forma ela retrata uma aspi-
ração áo Partido, qual seja tornar-se o
veículo entre o Governo e o povo. Desde
sua fundação que essa aspiração não
passou ãe miragem. O Governo incum-
biu-se de tudo, de surpreenãer as aspira-
ções populares, de atenãê-las segunão
seus próprios critérios e ãe designar no
Congresso, no Partido e nos Estados os
nomes nos quais a Arena deve votar para
preencher os cargos que, segunão reza a
lei, devam ser ocupados mediante eleição.
Uma equipe renovada tentará subverter
esse quadro e realizar por conta própria,
segunão aliás conselho áo já referido
Paulo Egidio, uma verdadeira distensão.

Quanto ao MDB, salvo acidente
sempre previsível, sua Executiva Nado-
nal surge ãe uma luta dramática e de-
morada, que arranhou a sensibiliãaãe de
muitos dos seus chefes. A ala moderaâa,
majoritária, terminou por'impor-se acei-
tando os autênticos pagar sua cota de sa-
crifício para assegurar sua presença no
Diretório Nacional num número de pos-
tos acima das suas possibilidaães eleito-
rais e sobretudo com alguns nomes que
seriam torpedeados numa batida de cha-
pas. Praticamente não prevaleceu no Par-
tião ãa Oposição o princípio ãa renova-
ção. Lá seus generais estão quase toãos
em campo, disputando o jogo, conside-
ranão-se os líderes do grupo autêntico
como uma espécie de quadro de acesso ou
de segunda divisão. Não resta dúvida de
que, como eles são nas granães ciâaães o
atrativo ãas campanhas eleitorais áo
MDB, o futuro lhes pertence, sobretuão
depois que seus correligionários mais ve-
lhos tiverem razões para não se intran-
quilizar.em com possíveis reações muita-
res. Mas essa é uma outra história.

O que cabe fazer agora é preparar o
próximo jogo, em 1976, quanão a Arena
não poáe perãer e, mesmo ganhanão, não
estará oferecendo segurança a um siste-
ma toão voltaáo para a meta, mais lon-
gínqua no tempo e mais presente nos es-
píritos, ãe 1978. Lá e que se vai dirimir a
grande dúvida e definir qual ãos dois —
Arena ou MDB — é o maior Partido áo
Ocidente. Se for a Arena, tudo continua-
rá como dantes, mas se for o MDB o jo-
go poderá ser anulado, apesar das garan-
tias formais ofereciâas pelo Sr José Boni-
fácio ãe que o Governo dará posse aos
eleitos, quaisquer que sejam.

Carlos Castello Branco
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12 FÁBRICAS DE MÓVEIS
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RUA HONORIO
Tudo em móveis de jacarandá,

vinháffice e cerejeira.
0 NEGÓCIO É COMPRAR MÓVEIS NA RUA HONÓRIO

I I
A MARCA DAS VIAGENS INESQUECÍVEIS

EUROPA
MARAUIH06A

35 DIAS DEZ PAÍSES
LISBOA - MADRID - LOURDES - COTE DAZUR

RIVIERA ITALIANA - ROMA - FLORENÇA
VENEZA - INNSBRUCK - FRANKFURT

AMSTERDAM - BRUXELAS • LONDRES
PARIS - BIARRITZ- SAN SEBASTIAN-COIMBRA

PARTIDAS:
SETEMBRO -16,17,18,25 - OUTUBRO • 2,9.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU

ADncilTIID C A Rl° lu.l Mpxío. 21-A L0|,1
ADKCUTUK b. A. Tel «? 2300 • Embratur 168 \G

Sâo Pdulo Aw Sâo João 665-Loia-Tels 3b-5l76 Embratur .IJ? (SP 67| Cal "A1

@__SD-3ã_.
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DOMINGUEIRAS
SUPER ÔNIBUS COM AR REFRIGERADO

28/Set. - CABO FRIO, RIO DAS OSTRAS, ITATIAIA
05 Out - ÁGUAS LINDAS OU ANGRA DOS REIS

CÍRIO DE NAZARÉ
BELÉM - MANAUS

SAÍDA ESPECIAL 06 outubro 75 — Ontbui luxo com ar t_fri_»r_tí_.
EXCURSÕES PERMANENTES

FOZ DO IGUAÇU - PARAGUAI - 7 QUEDAS -
ARGENTINA - SUL DO BRASIL

MARAVILHOSA VIAGEM EM NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA
URBI ET ORBI) descendo o rio Paraná até Guafra, _ continuação de
ônibus visitando: Sáo Paulo, Pre». Prudente, Pres. Epitácio, Guaíra,
SETE QUEDAS, CATARATAS DO IGUAÇU, Garqanta do Diabo, Pio. Pres.
Stroassner, ASSUNÇÃO (HOSPEDAGEM NO LUXUOSO HOTEL GUARANI),
Lago Yparacay, ARGENTINA, Curitiba, Ponta Grossa, Vila Velha.
DURAÇÃO: 15 dias. SAIDASr 07 our„ 04 Nov., 02 Dez. 75 - 04, 13
t 21 Jan., 03, 10, 17 • 24 Fev. 76.

FOZ DO IGUAÇU - DURAÇÃO: 7 DIAS
ÔNIBUS COM AR REFRIGERADO: *«. &&>& Cu,mb,,

Vila Velha, Ponta Gros.
sa, Guarapuava, Cataratas do Iguaçu, PARAGUAI (Pto. Pres. Stroestner).
ARGENTINA (Pio. Iguazu, Missiones). SAÍDAS: 04 Our., 08 Nov., 06 Der.
75 - 03, 10, 17 t 24 Jan., 01, 08, 15, 22, 26 « 28 Fev 76.

BARILOCHE
ÔNIBUS - NAVIO - AVIÃO

Rio, Curitiba, P. Alegre, Montevidéu, Punta dei Esta, Buenos Aires, li
Plata, Mar dei Plala, Bala Blanca, Neuquen, Bariloche. BUENOS AIRES
embarque em transatlântico, ou continuação de ônibus via Rosário,
Santa Fé, Resistência. Pilcomayo. ASSUNÇÃO — Foi do Iguaçu — Pto.
Pres. Stroessner, Curitiba, Rio
IDA E VOLTA DE ÔNIBUS: 05 Out., 05 Nov., 10 Dez. 75 - 06 ,
09 Jan., 02 e 17 Fev. 76.
IDA DE ÔNIBUS VOLTA DE NAVIO: 05 Out., 10 Dez. 73 - 18 J«n„
18 Fev. 76.
IDA E VOLTA AfREA - (Opcional).
i/iArrii a*\ ci ii A mais completa Excursão ao Sul do País,
VIAGEM AO 5UL — abrangendo: SANTA CATARINA, PARANÁ,
RIO GRANDE DO SUL - REGIÕES DO VINHO UVA E DO CAFÉ. Ida pelo
Litoral. Volta pala Serra, Sio Paulo, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumt-
nau, Itejní, Camboríú, Florianópolis, Criciúma, Torres, P, Alegre, Gramado,
Caracol, Canela, Caxias do Sul, Garibatdl, Bento Gonçalves, N. Hamburgo,
Lages, Vila Velha, Ponta Grossa, Londrina, SSo Paulo, Rio. Duração M
dias. SAIDASi 06 Out., 08 Nov., 04 Dez. 75-8, 15 • 23 Jan., 03 •
19 Fev. 76.

ARGENTINA - URUGUAI - SUL DO BRASIL
São Paulo, Curitiba, Paranaguá.- Joinville, Blumenau, Ifajní, Camboríú,
Florianópolis, Torres, Gramado, Canela, Caracol; N. Hamburgo, Caxies
do Sul, P. Alegre, Pelotai, Chui, MONTEVIDÉU, PUNTA DEL ESTE,
BUENOS AIRES (5 DIAS) - Tlgra y Delta dei Paraná, La Plati, Mar
dei Plata. Duração 20 dias.
IDA DE ÔNIBUS, VOLTA EM TRANSATLÂNTICO OU ÔNIBUS. Duratloi
19 dias. SAIDASi 05 Out., 07 Nov., 12 Dei. 75 - 02, 11 • 19 Jan.,
04 a 18 Fev. 76.
BUENOS AIRES r- MONTEVIDÉU - M. DEL PLATA
Ida da avião. Velta da onlbui au navio. Rio — Curitiba — Vala Itajai —
Florianópolis — P. Alegre — Montevidéu — Punta dei Esta — Buenos
Aires (5 DIAS), La Plata. Duração: 11 dias. SAÍDAS: 13 Out,, 20 Dai 75

19 Jan., 12 e 26 Fev. 76.
SUL DO BRASIL COM FOZ DO IGUAÇU

ROTEIRO: Rio, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Vale do lta|af,
Camboríú, Florianópolis, Criciúma, Torres, Osório, Porto Alegre, N.
Hamburgo, Gramado, Canela, Cascata do Caracol, Caxias do Sul, Lages,
Rio Negro, Curitiba, Vila Velha, Foi do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu,
P. Pres. Stroessner (Peraguai), Puerto Iguezu (ARGENTINA) — Guará-
puava. Londrina, São Prjuio, Rio. SAÍDAS: 06 Out., 08 Nov.-, 04 Dez 75

11 Jan., 04 e 15 Fev. 76.
n a li ia eti/-* a i-it a nr.n Rio, Gov. Valadares, Teófilo Otô-
BAHIA ENCANTADORA — „l, Vitória da Conquista, Jequié,
Salvador (5 dias), Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Monte Pascoal, Santa
Cruz, Cabrália, Vitória, Campos a Rio. Duração: 11 DIAS. SAÍDAS:
10 Out., 10 Nov., 04 Dez. 75 - 15 Jan., 07 a 26 Fev. 76.

BRASÍLIA - CALDAS NOVAS - (3 DIAS) -
ARAXÁ - TRIÂNGULO MINEIRO

Rio, Juiz de. Fora, Barbacena, B. HORIZONTE, Três Marlas, Cristalina, Bra-
sílla, Cidade livra, Cidades Satélites, Anápolis, Goiânia, CALDAS NOVAS
(fameto balneário Pousada do Sio Quente}, Uberlândia, Ubsrabs, ARAXÁ,
Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Rio. Duração: II Dias. SAÍDAS:
08 Out., 06 Nov. a 04 Dez. 75 - 16 Jan. a 10 Fev. 76.

TRANSBRASIL - BELÉM - BRASÍLIA -
TRANSAMAZÔNICA - MANAUS - NORDESTE

ÔNIBUS LUXO COM AR REFRIGERADO .
Rio, Belo Horlionte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Transamazônica, Rio
Tocantins, Imperatriz, Belém, Manaus (opcional de avião), Castanhal, Ca-
panema, Sta, Inês, São Luís, Parque Nacional da Seta Cidadãs, Tereslne,
Sobral, Fortaleza, Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife, Olinda, Nova Ja-
rusalém, Maceió, Aracaju, Salvador, Itabuna, Ilhéus, Vit. da Conquista,
Porto Seguro, Vitória, Guarapari, Campos, Niterói (Ponte) — Rio. DURA-
ÇAO: 25 DIAS. SAÍDAS: 06 Out., p5 Nov. 75 - 07 Jan. a 04 Fev. 76.

•TUII E D0 ATLÂNTICO
VatilLC An PArfwroAO PACÍFICO

Rio, Curitiba, Foz, Assunção, Sta. Fé, Córdoba, Travessia dos Andai,
Santiago, Viria dei Mar, Região dos Lagos Chilenos, Bariloche, Baia
Blanca, Mar dal Plata, Buenos Aires, Montevidéu, Punta dei Esta, P.
Alegre, Curitiba. SAÍDAS: 02 Out., 03 Nov., 02 Dei 7S. - 07 Jan.,
02 Fev a 03 Março 75.

URBI ET ORBI - Rua São José, 90 Gr. 2003 '

Tels.: 242-8300 - 242-0447 e 222-7579
Embraíur n.» 38 - Cat. "A" - GB. 0»

VUICATEX
decril
DELCARMEN
Pc.Dernétrio Ribeiro nQ 17

COPfiCPBPNR

255-2518
235-4664

ATACADO-VAREJO

GUANAVE
R. das Laranjeiras, 291

Lembo anuncia que Arena
não vai tirar partido do
obstrucionismo do MDB

São Paulo — O presidenta do Diretório Regio-
nal da Arena em São Paulo, Sr Cláudio Lembo,
garantiu on/bem que seu Partido não vai explorar
politicamente o fato de a maioria emedebista na
Assembléia Legislativa ter rejeitado a proposta do
Governador Paulo Egidio Martins para supiemen-
tação de recursos orçamentários.

— Tudo não passou de um lamentável episódio
em que a bancada emedebista não avaliou os pre-
ju_sc_ que a rejeição da mensagem Iria causar à
comunidade, dificultando a superação de proble-
mas decorrentes da crise financeira que atinge São
Paulo, o Brasil • o mundo — disse o dirigente da
Arena paulista.
O POVO JULGA

Segundo o Sr Cláudio Lembo, as conseqüências
negativas da decisão do MDB "são de tal forma
gritantes" que o povo não pode deixar de senti-
las" e de Julgar os que por elas são responsáveis, não
havendo, portanto, necessidade de o Governo ou
a Arena "apontar os culpados e tentar usufruir
qualquer benefício político desse erro dle julgamen-
to de uma maioria ocasional."

TEMPORADA DE VERÃO-75/76
CRUZEIROS MARÍTIMOS TRANSATLÂNTICO "ANNA NERY"
RÉVEILLON NA ARGENTINA - Mar dei Plata - Buenos Aires -
Saída: 27 de Dezembro.
CRUZEIRO À MANAUS - Saída: 9 de Janeiro 76.
CRUZEIRO À ARGENTINA - Buenos Aires - Mar dei Plata -Montevideo - Saída: 6 de Fevereiro 76
CARNAVAL NA BAHIA - Saida: 19 de Fevereiro.

Informações: 
BESERVE JÂ SUA CABIN6 - AMPLOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

15(1 ^B<r R* Melvin Jones 35 - S/Loja 201 - Tels.: 224-8345»*_I_P 224-6141, 224-8308, 224-5391, 224-2313
TURiSMO DO BRASIL LTDA • EMBRATUR 0800O0S007.
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Armários Embutidos

em Módulos,

3SJ ApenastJ| fj

perfeitamente adapta-
veis a quaisquer dimen-
soes, atendendo ao mais
exigente bom gosto..
Peças laqueadas, acon-
dicionadas em embala-
gens que as conduzem
a sua residência com os
cuidados impostos pelo
eeu fino acabamento.

Apenas
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DORMITÓRIO INFANTO JUVENIL-LAQUEADO-
nas cores, amarelo, >*^t>% azul, e coral

Peças avulsas:

Armário - 377#

Cômoda - £39,- .
Cama c/meia grade » 444#

Meslnha de Cabeceira - loa.- (Berço simples c/estrado regulável -499-

Armário Duplex - 2.288/ Berço e/gavetas c/estrado regulável - #//#

MESA RETILfNEA - c/
tampo de mármore de Ia ^OlHapenas •»»•»»» •»¦/

CADEIRA ALFA-om madeira QE
de fei apenas wil/
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MESA COLONIAL IMPÉRIO -:__
tampo de mármore de 1» fl |l||í'apenas ¦'¦¦Ujr

CADEIRA MEDALHÃO - c/
assento • encosto em |

apenas

IA0 " c' mmmmipalhinha |B«"|apenas IMlijr

CARRO D_ CHA -
em jacarandá c/
bandejas soltas

apenas 180,
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CARRO DE CHA
COLONIAL • em
jacarandá

apenas 288,
¦ ¦ ¦ k

JOGO DE 3 MESAS -
frente e lado de sofá,
tampos de mármore de1«

265,
sBITiDS UIL-lntl.Arcas, grupos estofados, poltronas moduladas. Dor-
mitórios: Linhas retas, Luiz Felipe, Luiz XV, Luiz, XVI.Bnrrocos e Renascença.
E mais: Colchões medicinais, estantes, canapés, consoles c/espelhos, vitrines,
bancos ide Igreja, mini-cômodas, mini-sapateiras, mesas retangulares ema- -
lhadas, cadeiras c/florôes e outros artigos diversos.de nossa fabricação.
Fabricamos também, em vinhático e cerejeira. Ataca-o e Varejo. A'' ¦

nfiO TEUIOS flLIRIS. Tel: 281-82.5
ABERTA DIARIAMENTE ATÉ ÀS 20 HORAS. INCLUSIVE AOS SÁBADOS.

Quandt
festeja
Embratel

Brasília — O Ministro daaComunicações, Comandante
Euclides Quamdt de Olivei-ra, disse ontem aue em seus10 anos de atividades a Em-bratel instalou os sistemas
interurbanos e internado-liais que permitiram ao Bra-sil ter comunicações de boa
qualidade entre os Estados'e com o mundo.Antes da Embratel —
lembrou — o interior do
pais vivia praticamente iso-lado. Assim é fácil avaliar
o papel da empresa no de-
senvolvimento do Brasil. E
posso afirmar que ela foi
um doá muitos setores quecontribuíram de fato paraesse desenvolvimento.
INTENSIFICAÇÃO

Apesar do destaque que os
sistemas terrestres de comu-
nicação (microondas) ti-
veram no período o Minis-
tro das Comunicações infor-
mou que esse sistema ainda
vai ser intensificado sem
prejuízo do satélite domes-
tico. As microondas ainda
continuam a ser o meio mais
importante das comunlica-
ções no Brasil.

As comunicações via
satélite vão ser empregadas
em regiões afastadas, onde
os meios terrestres não são
po&siveis de serem implan-
tados ou então só podem
chegar com dificuldades. As
microondas ainda terão, du-
rante bastante tempo, a pri-
mazia nas ligações a longa
distancia.
CABO COAXIAL

Informou o Ministro
Quandt de Oliveira, que o
Ministério das Comunica-
ções está planejando a ins-
>talação de um cabo coaxlal
ligando o Rio de Janeiro a
São Paulo, uma vez que o
espectro de radlofrequên-
cia entre essas duas cida-
des está quase totalmente
tomado.

Dentro da atual rota, es-
tamos chegando ao fton de
sua capacidade e a solução
é o cabo coaxlail, nuas a mi-
croonda é ainda o meio
mais econômico de se fazer
comunicações. Basta dizer
que nos >próximos anos os
sistemas de microondas se-
rão expandidos muitas ve-
zes.

Para o Ministro das Co-
municações, num pais co-
mo o nosso, onde as distan-
cias são muito grandes •
não há uma densidade po-
pulacional intensa, a mi-
croondas é o meio mais eco-
nômico e anelhor de ser ins-
talado.

Assim, o satélite do-
mestiço tem muito mais o
aspecto de integração nacio-
nal, do que o aspecto eco-
nômico de ampUação do sls-
tema.

Procuradora
ameaça
Arena e MDB

Teresina — A Procurado-
ra Regional Eleitora], Sra
Delza Curvelo Rocha, anun-
ciou que pedirá a cassação
dos registros de todos os
candidatos eleitos a 15 de
novembro no Piaui, se no
prazo suplementar de 10
dias a Arena e o MDB não
apresentarem suas presta-
ções de contas com a pro-
paganda eleitoral, o que de-
veria ter feito até 14 de
janeiro.

A advertência foi feita sob
forma de representação con-
tra os dois Partidos no Tri-
bunal Regional Eleitoral, em
que a Procuradora os acusa
de estarem "violando pres-
crlções legais em matéria f 1-
nancelra", uma vez que até
o dia 29 de agosto não fo-
ram apresentadas as contas
dos comitês de propaganda
través do comitê interparti-
dário.

Sexta-feira, o TRE dlstri-
bulu intimação aos dlrlgen-
tes regionais dos Partidos,
aos responsáveis pelo comi-
té interpartldárlo, aos mem-
bros dos comitês estaduais
e ofícios a todos os cândida-
tos pela Arena e MDB, cien-
tifleando-os da distribuição
da representação e do seu
teor, tendo em vista que o
prazo para atendimento das
exigências da Procuradoria
começou na data de expedi-
ção das intimações, ou seja,
a partir do dia 12.

VULCATEX
VULCAPISO
CAMURCAS
MILAC

COLAS
CENTRAL DE

REVESTIMENTOS
PREÇOS DE FA'BRICA

Av.Princesa Isabel 323-A
COPACABANA

w TEL. 257-6166 >

P
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Passarinho dis que divisão
só é prejudicial à Oposição

Brasília — As divisões Internas do
MDB prejudicam mais o Partido da Opo-
sição do que o pais, afirmou o Senador
Jarbas Passarinho, futuro 1.9 vice-presi-
dente da Arena, ao fazer uma análise
das divergências que surgem, tanto na
Arena quanto no MDB, nesta fase de rea-
lização de Convenções.'Segundo 

o Senador paraense, só ha-
veria o alarme a que se referiu o Sena-
dor Dinarte Mariz — que criticou o ra-
dicalismo ideológico no MDB — se a opi-
nião pública fòsss levada a pensar que
o MDB pode ser empolgado por corren-
tes radicais, o que ameaçaria diretamen-
te a tese de rotatividade do poder e mes-
mo as eleições diretas em 1978.

IDEOLOGIAS
O Sr Jarbas Passarinho considera

salutar o embate ideológico que se trava
antes e durante as Convenções. Argu--
mentou que "todo embate de idéias é
uma contribuição ao aperfeiçoamento da
política. Preliminarmente, porém, é im-
perioso fazer» uma breve incursão no
campo conceituai. Ora. o que é ideolo-
gia? Os filósofos não se agradam dela.
Daniel Bell (O Fi7ii das Ideologias) já
alerta para o fato de que "ideologia é a
conversão das idéias em alavancas so-
ciais". E' conhecida a frase: as idéias
são'armas poderosas.

— Quanto às idéias — continuou —
podem elas levar-nos, dentro da fidelida-
de à democracia, á posições conflitantes
que, entretanto, não põem em perigo a
essência democrática. Assim é, por exem-
pio, o que ocorre quando o monopólio es-
tatal do petróleo divide as opiniões. O
mesmo se dá quando é a tendência,
maior ou menor, á estatização da econo-
mia que se discute, desde que não este-

ja em causa o pressuposto socialista da
posse pelo Estado dos bens de produção
ou o retorno ao saudosismo do laissez-
faire. ,,.,.-.

Observou que numa Convenção "é
evidente que essas tendências podem pro-
duzir aglutinação em torno dos defenso-
res de cadí* uma delas, e se os assuntos
são amplamente debatidos as Convenções
têm mais vida. E' o que estamos vendo
hoje nos entrechoques do MDB, que não
tem os compromissos de defender o Go-
verno".

CRISE NA OPOSIÇÃO

Eu defendo o debate de idéias e
não de murros — declarou o Senador
Jarbas Passarinho, referindo-se à crise
no MDB. Observou, porém, que "não sei,
na realidade, o que está acontecendo no
Partido da Oposição, e me constranjo até ¦
de discutir assuntos da sua economia in-
terna. Na medida em que a crise esteja
circunscrita, ao MDB, ela só prejudica o
Partido da Oposição, e a prova está no
que ocorre no Rio. Acho perigoso, por
exemplo, quando um deputado diz pu-
blicamente que não gosta de Ulisses Gui-
marães porque diz uma coisa e executa
outra. Isso prejudica a unidade interna
do MDB, aprofunda a crise e não soma
nada."

Na- Arena — 'acrescentou — tam-
bém existem divisões e um exemplo re-
cente foi dado pelo Senador José Sarney,
que pediu a retirada do seu nome da
Comissão Executiva do Partido por não
concordar com a inclusão do seu opo-
sitor Vitorino Freire.

Explicou, entretanto, que as divisões
na Arena "são mais circunstanciais e
centradas em divergências entre pessoas.

ffi«j»IBEH|*«BaJjVBBJHeHaiBSHeHI

MUDE H0JE PARA
VARANDA 3 QUARTOS

G6M VISTA PARA O MAR
NA QUADRADAPRAIA
POR APENAS

6r$19642,50m SINAL
RUA OTÁVIO GARNEIRO, 32 ¦ IGARAÍ

Varandão com vista para .o mar,'esquadrias de
alumínio, pintura em massa corrida, azulejos

decorados até o teto, banca de mármore nos
banheiros, elevadores Atlas e hall dos andares

com piso de màrmo*;é. Jardins e playgrounds com
mais de 1.500 m2, sauna, duchas, salão de

festas privativo. 193 m2 de área real.
E o seu apartamento já está pronto com

Financiamento

\ VERBAS. Ai
Crédito Imobiliário-Rio

habite-se concedido.
Mude de vida:
Mude hoje mesmo para Icarai. 7
Rua Otávio Carneiro, 32
Total Cr$ 580.000,00
Sinal CrS 19.642,50
Mensal já morando CrS 2.737,25

Planejamentos, c Vcndis CRECI 95

•JÚLIO BOGORICIN
Mais um autêntico

PIIÍTO DEI
stor

huheidr
Aimcii.of

. Av. Rio Br.inco, 136 - 8.° ,inci.ir (Ed. Av. Central] - XHvll
Tels.: 22-1-1717 a 232-3-128 .222-8346
loja.;
NITERÕI: Prain dc icarai, 177 - Tt-ls.: 722-6180 e 722-3063

CORRETORES NO LOCAL ATÉ 22 HORAS, INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS.
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RUA GR_\JAÜ 215
Uma rua sossegada onde as crianças brincam

livres e andam de bicicleta.
Uma rua tranqüila com cigarras,

por-de-sol, pássaros, árvores copadas,
sombra fresca, ar puro, brisa, orvalho

e verdes montanhas.

2 piscinas para adultos e crianças
Sáuna • Duchas •

Play-Ground «Jardim tropical.

TUDO PRONTO-ENTREGA IMEDIATA

úJEm\ — f*~4-»™
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Ií¥hH fo-íJS,

Privilégio' para 10 famílias
Amplos espaços internos e externos

Uma residência por andar, eom
* Salão-living asso'alhado em tábuas corridas,4 dormitórios (1 suite) g
fofamente atapetados, 5 aparelhos de ar condicionado.já instalados.

Toilette e 2 banheiros sociais com box-banheira, tjísos em mármore e
sanitários em porcelana.Copa-cozinha já equipada pela KitcheruAmplas

e completas dependências de serviço.

EDIFÍCIO
Luxo e conforto em requintado bom-gosto. Moderna fachada em

esquadrias de alumínio e vidros fumée. Pisos em mármore, portas
entalhadas em sucupira e vinhático. Sofisticado hall social com 2

elevadores e porteiro eletrônico para todos os apartamentos. Sala de
Administração. Garagem coberta,totalmente azulejada.

FINANCIADO EM ATÉ 15 ANOS PELA" Caixa Econômica Federal
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CINE-FOTO-SOM
o

ENTRADAZfeRP 1? PAGAMENTO 40 DIAS APÓS
CÂMARAS

Minolta-Miniatura...
Olympus EE-2..«...«... 56
Olympus: Reflex..*
Ricoh 500  59
Canon Reflex...,»....*. 36/
Yashica 35 GSN....,
Yashica 6x6-124 G

11™JmkJm mensais

90
mensais

WWW mensais

00
mensais

80 .
mensais

I/Lfào¦ TT# mentais

AV~ menwll

ICMADORESM
T44 60

mensais

W••¦•¦• W I w meniata

4S6 80

iJOft

Cànon-Zoom 3 X
Canon-Zoom 5 X,
Canon-Zoom 8 X,
Chinon-Zóom 4X... 136 *,«.,
Chinon-Macro-6 X.« 24" m.n»t»
Chinon-Zoom 10X 453 l*
E.Imo-Zoom 8 X......«. ÁQrw ™™\A
Chinon-Sonoro-8X 402 ™ki

~ 1.190,

mentais

CÂMARA
OLYMPUS
TRIP35

10 X
TOTAL '¦

À VISTA
Câmara Castle 35 199,

Proj. Slides Cabin c/auto #VU/

Proj. Cine Kodak  1 .490/

Proj. Cine-Sonoro JLm^r d V/

FumadorChinon  I iw/U;

Polyvox 50 W.™~ 80 4<*

FBL AS-2000-60W.... 79 2ÍL.
Philips RH-590 „ 112 22-
Living Audio 150 W 153™
PioneerSA-6300.... 264™
Sansul 90 W. ,.. 267

amplificaHHH|
osintonizador am/fm

Philips RH-707.W..„ 197 2?„
Pioneer SXt300  291 ti
PioneerSX-434  358

100 W. 327

mensais

isaij

mensais
80
mensais

mensais

Pinto vai encaminhar as
contas do Governo Padilha

mensais

80
mensais

30
mensais

K11111F

••¦•¦«•«••«•a

\««ito»«e«Bt

M mensaisMinolta 300..
Cabin 1000 A
Cabin Automat
Cabin 2000 R
Paximat 1730 11911

W.itIMKlMO

RO70 ¦\j\M mensais |
105 70
11Q 80 ,I JBm\t mentais I

Proj. Cine Kodak

Proj. Cine-Sonoro

Fumador Chinon

Amplificador 50 

Ampl. Philips RH-707.

Deck K-7 Sterep.

Toca Discos BSR

Sintonizador FBL

2.795,
1.960,
1.090,

sais

Rotor8S/8...
Cabin MP-290.„..
Canon S-400.
Ohnar-Sonoro
Eumig-Sonoro

•¦•••*at*

:v:v;o:y.v.:.-.-v:._v:-;-:':v:*:-:. ::*:¦:•:¦

çg ao

171 io
mm ¦ mensais

OQQ50
JKm\F .at mensais

31540^^ ¦ mMW. mensais

446 3o
, ^»T^VmmW mensais

Polyvox SP
FBLTS-2200
Superscope TS-220
PioneerTX-5300—

•hilips GA-408......
Pioneer PL-12R....
Pioneer PL-15R....
Dual 1225...

õõ'8-ô o o oo"õe'õ õ* qo:

AMPLIFICADOR
C/SINTONIZADOR
FBL-AM/FM-100W.15x 245,

TOTAL « 3.675,

*»••»»• *¦»¦••..*•*•

mensols

04 10
ÃV ^T mensais

1 *>ft 90
I mj %J mensais

151 20
m mmW ¦ mensais

50
mensais

1 RA 90
•I OW mental»

1 JIO 30'
1 *# at mensais

2568?Jmm *m0 ukw • mensais

OO500
Jm JBm *0 mensais

¦I TAP£ DECKS WÊÊ-3JTWI
mensais

27670mensais

Akai 4000 DS (rolo)
Pioneer CT-3131A
Akai GXC-38  363 SS
Philips 2510........... 173 70

jKm m \0 mentais

«—¦¦¦mi ¦ ———-

AS MELHORES MARCAS NACIONAIS E ESTRANG ERAS PELO
¦I A PRA20 COM GARANTIA TOTAt

WÊ4MmSé
LOJAS

ESPECIALIZADAS
EM

CINE-FOTO-SOM

CENTRO -RUA SENADOR DANTAS 28 a 36 Cinelandia
CENTRO >RUA DO ROSÁRIO 174 (quase esq. c/ Uruguaiana)

BONSUCESSO - AV. NOVA YORK 21 (esq. c/pça. das Nações)

COPACABANA • RUA SANTA CLARA 26 (aborta até 22 Hs)
TIJUCA - RUA CONDE BONFIM 597 (aberta até 22 Hs)

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado
José Pinto, deverá enviar
esfta semana para Comissão
de Fiscalização Financeira
o relatório do Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro
que recusou as contas apre-
sentadas, no exercício do
ano passado, pelo ex-Gover-
nador Raimundo Padilha.

O parecer do Tribunal
contrário à aprovação das
contas do ex-Governador do
antigo Estado do Rio, entre
seus considerandos, diz que"além das faltas encontra-
das, apurou-se no exercício
financeiro de 1974 a reali-
zação de despesas sem co-
bertura orçamentária" e
efetuaram-se pagamentos,
em conseqüência, rio mon-
tante de CrS 124 milhões,
741 mil 595 e 40 centavos".

O PARECER

Com 98 páginas, o pare-
cer do Tribunal de Contas
sobre a administração do
e x- Governador Raimundo
Padilha foi elaborado pelo
Conselheiro Scylla Souza
Ribeiro, e recebeu o apoio
dos demais membros daque-
Ia Corte, além do procura-
dor Válter Vieitas, que teve
também seu relatório apro-
vado pelo procurador-chefe,
Sr Álvaro Americano. Este,
após lembrar seus vínculos
de amizade com os filhos do
Sr. Raimundo Padilha, diz
que:— Gostaria, assim, falan-
do segundo meus sentimen-
tos pessoais, de poder dis-
cordar do parecer prolatado
pelo nobre procurador Vál-
ter Vieitas, mas para Isso
seria necessário que se en-
contrasse erro aritmético
nas cifras apresentadas em
seu trabalho, as quais de-
monstram que sem cobertu-
ra orçamentária houve uma
despesa de CrS 124 milhões
741 mil 595 e 40 centavos,
ou então, que diferentes
fossem os textos constitu-'
cionais e legais, e aos
Governos se permitisse gas-
tar além do que tenha sido
legalmente autorizado.

Ele afirma ainda que ten-
do o novo Estado "a obri-
gação institucional de ser
um Estado modelo dentro
da Federação, julgo que es-
tacoiite não pode fazer vis-
ta grossa às irregularidades
apontadas pelo ilustre rela-
tor e pelo douto procura-
dor."

Ao aprovar o relatório do
Sr Válter Vieitas — datado
de 24 de junho deste ano —
o Sr Álvaro Americano lem-
brou porém a observação
feita pelo relator Scylla de
Souza Ribeiro de que "im-

Nova agência da CTB em Copacabana.
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A melhor coisa que aconteceu a Copacabana depois da lei do silêncio.
AvenidaCopacabana,46aA.EbomvocSguardaresseendereço,

embora nem precise ir lá para avisar que também mudou ou para pedir
extensões, tomadas ou explicações sobre a conta telefônica Nesse caso
basta você discar os três primeiros algarismos do seu telefone e, em
seguida, 2040. Você só precisa mesmo ir lá para transferir seu telefone
para outra pessoaou corrigiro endereço docarnê do Plano deExpansão.
Mas pode ir tranqüilo. A nova agência tem muito conforto e ambiente
refrigerada Assim, quando entralá,vocêdeixadoladodeforaatémesmo
o barulho que sobrou da lei do silêncio.

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
;¦¦! ifVilMil.X

porta notar, entretanto, que
as falhas encontradas e
apontadas, bem como as
anomalias que se reportam
a despesas realizadas pelos
executores da adminis-
tração financeira, além dos
créditos ou sem estes, não
podem ser unicamente atri-
buidas ao Governador, nem
levadas tão-somente à sua
responsabilidade. O sistema
da administração financei-
ra está a cargo de um com-
plexo administrativo. E a
execução orçamentária não
depende exclusivamente do
Chefe do Governo".

CONTROLE INTERNO

No capítulo referente à
Posição do Tribunal, o rela-
tor diz que em 72 foi edita-
do um decreto que prometia
a execução "segundo nor-
mas a serem submetidas à
aprovação do Governador,
do controle interno das ati-
vidades no campo da admi-
nistração financeira, conta-
bil e patrimonial a cargo da
Secretaria de Finanças."

Praticamente de pouco
valeu tal decreto, pois o que
nele se continha não passou
de promessa, porque quase
nada se fez no sentido da
implantação integral d o
controle interno na admi-
nistração fluminense. Vigi-
lante, o Tribunal de Contas
em todos os relatórios de
Balanço Geral do Estado,
inclusive no referente ao
exercício de 1971, indicou
deficiências nas chamadas"Contas do Governador."

Ele observa ainda que"sem funcionar perfeita-
mente o sistema de controle
interno deixa de haver o
aprimoramento do controle
externo, que por manda-
mento constitucional é
exercido pela Assembléia
Legislativa, com o auxilio
do Tribunal de Contas":

Em conseqüência da
lacuna, ficaram comprome-
tidos, também, dois itens de
real importância do Artigo
72 da Constituição da Repú-
blica: fiscalização da exe-
cução de programas de tra-
balho e de orçamentos, e
avaliação dos resultados ai-
cançados pelos administra-
dores e verificação da exe-
cução dos contratos.

ANTES DE 1974

Dando uma visão geral do
Balanço Geral do Estado, o
relator Scylla Souza Ribeiro
mostra, em seu trabalho, a
situação do Estado do Rio
antes de 1974, quando "fo-
ram muitas as contas pres-
tadas com grande atraso ao
Tribunal, onde não pude-
ram ser apreciadas por fal-
ta de elementos essenciais,
apesar de muitas diligên-
cias Impostas para levanta-
los e juntá-los aos proces-
sos." Após citar os órgãos
Implicados, ele abre um
capítulo especial para a
Companhia Fluminense de
Desenvolvimento Urbano
(Desurj) e o Departamento
Estadual de Minas e Ener-
gia (Darme).

A primeira - vinculada
ao Gabinete Civil do Gover-
nador — só apresentou sua
prestação de contas e m
1972, ,e até hoje o processo
se encontra em diligências
para "os esclarecimentos
necessários a respeito das
irregularidades." O órgão
havia se proposto a execu-
tar as obras de remodela-
ção do centro de Niterói —
paralisadas desde dezembro

. do ano passado — e cons-
tantes do Projeto Praia
Grande, que estavam a car-
go de um consórcio integra-
do pelas empresas Codrasa,
Transpavi e Ster.

— O Governo teria apli-
içado nas obras — diz o re-
lator — cerca de Cr$ 300 mi-
lhões. E as obras por acabar
são calculadas, no mínimo,
em Cr$ 100 milhões. Há ain-
da outras despesas a fazer,
entre elas: construção de
uma rodovia litorânea, pro-
jeto avaliado em Cr$ 120
milhões; e indenizações de-
correntes de desapropria-
ções estimadas em Cr$ 26
milhões.

Jã com relação ao Depar-
tamento Estadual de Minas
e Energia, o relator declara
que as prestações de contas
daquele órgão de 1968 a 1973
não conseguiram ainda ser
regularizadas.

SITUAÇÃO ATUAL

Após dar exemplos da fal-
ta de contabilização, o rela-

tório refere-se à receita e
ã despesa, encontrando um
déficit de CrS 223 milhões
210 mil 199 e 87 centavos, já
que a receita arrecadada
foi de CrS 1 bilhão 898 mi-
lhões 277 mil 986 e 15 cen-
tavos, enquanto a despesa
realizada foi da ordem de
CrS 2 bilhões 121 milhões
488 mil 186 e dois centavos.

' Ao fazer o balanço patri-
monial, o relatório demons-
tra que ao final do exercício
de 1974 existia um passivo
real descoberto de CrS 400
milhões 714 mil 952 e dois
centavos, e a situação
financeira em 31 de dezem-
bro do ano passado, resul-
tante do confronto entre o
ativo financeiro e o passivo
financeiro, indicava um
descoberto financeiro d e
CrS 399 milhões 150 mil 827
e 28 centavos.

Demonstrando as varia-
ções patrimoniais, o Conse-
lheiro Scylla Souza Ribeiro
diz que, "ao contrário do
que ocorreu em 1973, quan-
do o resultado patrimonial
apresentou o saldo positivo
de CrS 1 milhão 875 mil 713
e 33 centavos, o exercício de.
1974 foi negativo com um
déficit de CrS 309 milhões
755 mil 634 e 93 centavos.
Em conseqüência, o passivo
real descoberto, no valor de
CrS 90 milhões 959 mil 374
e 99 centavos, fica aumen-
tado para CrS 400 milhões
714 mil 982 e dois centavos."

Com o encerramento do
exercício de 1974, as dividas
do Estado somaram CrS 871
milhões 734 mil 645 e 86 cen-
tavos, com a seguinte oom-
posição:

Cr$
Divida Fluluante ... 523 833 607,20
Dívida Fundada In-
terna  13 741 199,30

Dívida Fundada Ex-
terna 334 159 839,36

Tolal 871734 645,86

SEM PRESTAÇÕES

O relatório afirma ainda
que o exame das contas não
ipassa de um balanço par-
ciai, já que diversas "enti-
dades da administração in-
direta não apresentaram ò
resultado de sua execução
orçamentária", e somente
nove entidades entregaram
seus balanços. Segundo Con-
se lhe iro Scylla de Souza Ri-
beiro, deixaram de apresen-
tar seus balanços os seguin-
tes órgãos:

Gabineie do Governa-1
dor.

Assessoria Especial do
Governador: Departamento
Autônomo de Recursos Ml-
nerais e Energéticos (Dar-
me); Companhia de Turis-
mo do Estado do Rio de Ja-
neiro íFlumitur); Compa-
nhia Fluminense de Desen-'
volvimento Urbano (Desurj)
e Imprensa Oficial — Em-
presa Fluminense de Siste-
mas Gráficos.

Conselho de Planeja-
mento e Coodenação I Fun-
dação Centro de Proces-
samento de Dados do Es-
tado do Rio de Janeiro
(CPDERJ) e Companhia de
Expansão Econômica Flu-
minense (Ceflumi).

Secretaria de Administra-
ção — Instituto de Pre-
vidência Social.

Secretaria dc Agricul-
tura e Abastecimento —
Fundo Estadual Agro-
Pecuário; Centrais de Abas-
tecimento do Estado do Rio
de Janeiro S/A (Ceasa-RJ);
Comissão de Instalação da
Usina de Beneficiamento e
Industrialização do Leite
(Ciucebil); Mercado Regio-
nal de Santa Rosa e Entre-
posto de Frutas e Legumes
de Niterói.

Secretaria de Indústria,
e Comércio — Companhia
de Distritos Industriais
(Coclin); Junta Comercial e.
Fundação para o Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico do Estado do Rio de
Janeiro (Funderj).

Secretaria de Trans-
portes — Departamento de
Portos e Navegação; Ser-
viço de Navegação Sul Flu-
minense e Empresa Es-
tadual de Viaçao (Serve).

Secretaria de Saúde e
Planejamento — Fundo de
Assistência Médica e Sani-
tária; Companhia de Sane-
amento do Estado do Rio de
Janeiro (Sanerj) e Instituto
Vital Brazil.

Secretaria de Serviços
Sociais — Fundação Anchi-
eta e Fundação Fluminense'
do Bem Estar do Menor
(Flubem).
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Casarão Vermelho
3.000 METROS QUADRADOS DE EXPOSIÇÃO

Consórcio das 30 maiores fabricas
Dará vendas diretas ao consumidor.
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Brasil firma*

acordo com

n Argélia

„ Argel — Um acordo marí-
tlmo entre o Brasil e a Ar-
¦gélla foi assinado hoje no
Ministério dos Transportes,
em Argel. Segundo o docu-
mento, o tráfego entre os
dois paises deverá ser íeito
exclusivamente por navios
-de bandeiras das duas
-nações.

E' também estlpula/da a
divisão equltativa dos fre-
tes. na base de 50% para
cada um. O acordo é o pri-
ineiro que o Brasil firma
com um país árabe.

MDB acusa

Arena em

Pernambuco
Recife — Sob a alegação

de que a Arena pernam-
bucana procura obstruir
toda e qualquer Iniciativa
em defesa do Nordeste
quando os interesses da re-
gião deviam estar acima
dos Partidos, o MDB deci-
idiu abandonar a comissão
encarregada d e preparar
um documento sobre a sltu-
ação socioeconômlca nor-
destina, a ser entregue ao
Presidente Geisel em sua
visita a esta Capital, nos
dias 26 e 27-

O documento foi sugerido
pelo vlce-líder do MDB,
Deputado Manoel Gilberto,
que pretendia, além de
.apontar o problema das en-
chentes, mostrar a situação
social e econômica do Nor-
deste. O líder do Governo,
Deputaldo Nivaldo Machado,
com o apoio de sua ban-
cada, apresentou um subs-
titutivo que esvazia o pos-
sível impacto do documen-
to.

Ceará tira

mais um

Ramos defende imparcialidade do TCU

Prefeito

Brasília — "A ação do Tribunal de
Contas da União não objetiva atingir qualquer
Governo ou qualquer pessoa. Cumprimos nos-
sa missão constitucional de julgar os ordena-
dores de despesa e o fazemos como juiz, ob-
servando apenas as leis" — declarou ontem o
Presidente do TCU, Ministro Batista Ramos,
ao negar que as denúncias sobre Irregularida-
des objetivam prejudicar a imagem de Gover-
nos anteriores.

Reconheceu que existem processos atrasa-
dos no Tribunal de Contas da União, o que
decorre, principalmente, do envio de milhares
de processos de aposentadoria e concessões da
antiga Diretoria de Despesa Pública. Observou,
porém, que em toda a Justiça há processos
atrasados e que as repartições do Executivo
também estão cheias de processos antigos,
sendo esta, portanto, urna situação geral.

LICITAÇÃO

A possibilidade de volta da competência
do Tribunal de Contas para exame prévio do3
contratos não lhe parece muito provável. Pa-
ra evitar que o TCU seja obrigado a Impugnar
contratos e aditivos que mão obedeceram àa
normas legais, apesar de já estarem (em vigor,
sugeriu à Presidência da República que todo
contrato e aditivo seja encaminhado ao Tri-
bunal imediatamente após sua assinatura.

Com isso, se permitiria uma fiscalização mais
atenta.

No caso do DNER, que teve três ex-direto-
res condenados, o Tribunal, acentuou, que não
poderia deixar de ter aplicado a multa previs-ta no Artigo 53 do Decreto-Lei 199 porque não
há dúvida de que houve infringência das nor-
mas legais quando não se realizou licitação
para novos contratos e termos aditivos.

— A licitação — dásse o Ministro Batista
Ramos — é exigida por uma lei revoluciona-
ria do ex-Presldente Caslbelo Bxtainco, um ver-
dadeiro estadista. Não se pode deixar de cum-
pri-la e, mesmo assim, ainda podem ocorrer
irregularidades. Todos sabemos do jogo das
grandes empresas, que dividem enitre si algu-
mas concorrências, mas a licitação represen-
ta um principio admirável de moralidade pú-tolica.

AUXILIAR

Depois de esclarecer que o Tribunal não
é propriamente um órgão auxiliar do Poder
Legislativo, mas exerce uma ação paralela, o
Ministro Batista Ramos salientou que com as
recentes admissões de técnicos do controle ex-
terno, selecionados em concurso no qual pas-saram apenas 5% dos candidatos, o órgão tem
hoje pessoal em quantidade e qualidade su-
ficientes para exercer suas atribuições.

Com os novos funcionários, o Tribunal fis-
calizará no próximo ano as sociedades de eco-
nomia mista, empresas públicas e fundações,
como determina lei enviada ao Congresso Na-
cional pelo Presidente Ernesto Geisel. O Tri-
bunal, afirmou, está pronto a fiscalizar qual-
quer denúncia de irregularidade, desde que ela
lhe tenha sido encaminhada com provas su-
ficientes de veracidade.

Ainda recentemente um deputado federal
procurou-o e lhe entregou provas de que havia
malversação de recursos federais em determi-
nado município. A inspeção extraordinária
comprovou a veracidade da denúncia e o Pre-
íeito está sendo processado. Em relação às
prefeituras, acredita o presidente do TCU que
o nível das administrações municipais tem me-
lhorado, mas ainda existem muitos erros e os
prefeitos, até mesmo por injunções lpcais, pre-
ferem fazer uma praça a uma rede de esgotos.
E' que a praça dá maior rendimento político.

Como na grande maioria dos municípios a
quota do Fundo de Participação representa
pelo menos 90% do orçamento, o Tribunal tem
procurado instruir os prefeitos, inclusive atra-
vés de cursos, para que não a desperdicem em
obras inúteis ou suntuárias. Apesar da orien-
tação, ainda há quem ilumine boate com re-
cursos do Fundo ou pague a caçadores para
matar onças, cascavéis, etc.; considerando a
despesa como de bem-estar social.

Veja as

ofertas da

MESBLA

nas páginas

29, 30, 31 e 32

desta edição.

<r

Fortaleza — O decreto de
intervenção em Novo Orien-
te deverá ser assinado ama-
nhã pelo Governador Adau-
to Bezerra, informou-se on-
tem no Palácio da Abolição.
O Prefeito Argélio Assis So-
ares cometeu atos irregula-
res, apurados por auditores
do Conselho de Contas dos
Municípios, cujo presidente,
Sr José Napoleâo de Araújo,
propôs a intervenção.

Ontem, o Prefeito acusa-
do disse que quem cometeu
irregularidades não foi ele,
mas o Vice-Prefeito Jovinia-
110 Seriano Silva, que
ocupou a Prefeitura duran-
te quase todo o ano de 1974.
Explicou o Sr Argelio Assis
Soares — eleito pelo MDB
— que preferiu se transfe-
rir para a Arena porque "o
meu antigo Partido me tra-
tou com descortesia."

Câmara de

Itabaiana

será fechada
Aracaju — A Camara de

Vereadores de Itabaiana, o
Município mais pobre do
Estado e distante 56 quilô-
metros de Aracaju, vai fe-
char as portas. A comunica-
cão foi feita ao Governador
josé Rolemberg Leite pelo
seu Presidente, Vereador
Afrodlslo Alves dos Santos,
em oficio datado do dia 2.

O Presidente da Camara
diz que o fechamento deve-
se à falta de apoio do Pre-
íeito Antônio José da Cruz
(Arena). Ele não está
pagando os duodécimos a
que o Legislativo de Itabai-
ana tem direito, o que im-
pede o funcionamento regu-
lar. A Secretaria está com
débitos em diversas casas
comerciais, tem duplicatas
vencidas e está sem dinhei-
ro para pagar aos funcioná-
rios.

Figueiredo

morre em

Brasília
Brasília — Após longa en-

fermidade, morreu na ma-
drugada de ontem, no lios-
pitai Distrital de Brasília, o
Deputado Petrônio Figuei-
redo (MDB-PB), membro do
Diretório Regional do seu
Partido e ex-2? secretário
da Camara. Tinha 46 anos e
era filho do ex-Senador Ar-
gemiro Figueiredo.

Na Camara desde 1962,
eleito pelo extinto PTB, o
Sr Petrônio Figueiredo
atuava na Comissão de Jus-
tiça e nos últimos anos foi
um dos principais críticos
do ex-Governador Ernani
Sátiro. Começou como ve-
reador em Campina Gran-
de, onde será sepultado ho-
je.

aproveite! apartamentos de

2 e 3 
quartos 

em Laranjeiras

e você 
paga 

em forma de aluguel!
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Na Coelho Neto, 52 - rua suave entre Ipiranga

e Pinheiro Machado que sai bem

em frente ao Fluminense - Você encontra

apartamentos "diferentes" de 2 e 3 quartos:
é que todos têm 2 salas e

2 banheiros sociais (mesmo os de 2 quartos),
além de jardineiras e gostosas varandas

com toldo. Garagem também, claro.

Em volta do prédio, grandes jardins e PISCINA.

Pois esses apartamentos custam me-

nos do que Você imagina e o preço é fixo

durante os 18 meses da construção.

No mais, 78 meses para pagar
ou financiamento após as chaves em até

15 anos, em forma de aluguel.
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Incorporação, Construção e Acabamento:

GOMES de ALMEIDA,

FERNANDES

Melhor qualidade, maior segurança e assistência total.

Planejamento e Vendas:

LOPES-RIO

CONSULTORIA DE IMÓVEIS «JDA.

Garantia deassistência completa.

Associados à ADEMI

^Aproveite. Faça desde já a sua reserva

em LOPES-RIO. Prudente de Morais, 302

Telefones: 256-2620/287-1559/267-7168

287-3796/287-0363/267-5164

Amplo estacionamento para clientes
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Morando no Edifício Bartholdi Você

só vai usar a piscina do Fluminense
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Cartas
dos
leitores
A proibição pretendida

"Nas modernas usinas de
queima de lixo os detritos
são tratados e depois quei-

-mados a uma temperatura
de 1000° centígrados.

Mas nos incineradores o
lixo é decomposto sem qual-
quer qualificação, o que tor-
ria o processo altamente po-
luente.

A melhor solução é usar
o lixo como aterro; além de
não causar poluição ai-
guma, transforma locais
alagados e sem aprovei-
tamento em terrenos urba-
nizados.

Os incineradores apresen-
tam vários inconvenientes.
Entre eles o de seguidamen-
te causar pânico, com a"fumaça 

que dá impressão
de incêndio; de liberar fuli-

.gem, que suja tudo; e de a

.maioria estar parada em

.conseqüência das dificul-
dades que provoca.

A poluição provocada pe-
los incineradores é a mais
irracional. Por isso a proi-
bicão do incinerador deve-
ria constar no anteprojeto
sobre poluição que a Secre-
tarla Especial do Meio-Am-
blente prepara para en-
caminhar ao Ministério do
Interior.

Sérgio José Toniolo —
Porto Alegre (RGS)."

Os marginais do aluguel
"Quero levar aplauso e

solidariedade ao Sr
Emanuel Nérl por sua carta
ao Ministro da Justiça (JB,
18-7). E' preciso fazer-se
clamor contra tantas In jus-
tiças praticadas contra os
menos afortunados, embora
esteja convencido de haver
uma causa para a situação
de desespero que através-
samos.

Deus ajude o Presidente
e lhe dê forças para con-
tinuar na campanha de
saneamento moral. Não é só
o Caso Moreno. Não são
apenas os desleixos da Cen-
trai. Existe uma calamidade
pública que há tempos nos
angustia: o aumento lndls-
crlmlnado dos aluguéis.

Desde fevereiro moro em
apartamento, alugado por
dois anos. Três meses
depois do contrato ele foi
aumentado; em seguida
houve reajustamento sob a
alegação de débitos e m
atraso; e em maio um ou-
tro, superior a CrS 400.

O próprio procurador do
proprietário os considerou
absurdos, mas nada podia¦ fazer porque a lei faculta.
Declarou ainda que transita
na Câmara pedido de re-
visão humana dos aluguéis

• e que, caso seja aprovado,
o dinheiro será devolvido.

E' Incrível que isso acon-
teça, com prejuízo para
tantos chefes de famílias
numerosas. Quando recebe-
mos aumento é para en-
frentar a elevação do custo
de vida; não se justifica en-
tão essa absurda majoração
de aluguéis.

Pagamos taxas, Imposto
Predial, condomínio e
somos responsáveis pelaconservação do imóvel, às
vezes recebido em péssimas
condições. Os proprietários
nada nos facilitam. Somos
marginalizados sem direito
a reclamação.

Aluísio Albuquerque Melo
. — Rio (RS)"

O direito de agredir
"Entre 20 e 23 horas, nos

ônibus da linha 298 (Caste-
lo-Coelho Neto), costumam
viajar certos grupinhos de
rapazes — e até moças —
que fazem a maior algazar-
ra e pronunciam lmpropé-
rrios.

S e x t a-feira, 29.8, às
20h30, tive a infelicidade
de embarcar em um desses
ônibus. Mal subi os degraus
fui atacado por um transvl-
ado. Embora tenha 59 anos
(ele não passava dos 18),
reagi. Como convalesço de
gripe forte e o atacante era
muito mais alto, ele me
agarrou pelos braços e deu-
me uma cabeçada, que pro-vocou violenta hemorragia

! nasal e hematomas.
Diante da agressão, obri-

guei o motorista a levar-nos
a uma delegacia. Antes não
tivéssemos ido.
Além de não providencia-

rem socorro para inlm, poli-
ciais acharam que eu não

deveria ter reagido porqueo agressor era menor. Perdi
uma hora na delegacia pa-ra sair humilhado.

Por acaso não existe poli-
cia de costumes?

Vítor Fábregas — Rio
(RJ)"

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem as-
sinatura, nome completo
e legível e endereço.
Todos esses dados serão
devidamente verificados.
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Companheira Inseparável
Certamente não por ironia, mas por puro

espírito científico, uma pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas sobre hábitos alimentares chegou
à conclusão de que 

"grandes 
parcelas da popu-

lação sofrem de fome endêmica e crônica, com-
panheira inseparável das camadas de baixa ren-
da." Divulgada ma mesma semana em que se co-
nheciam os índices de custo de vida, so'bre os
quais pesaram fundamentalmente as altas dos
alimentos — responsáveis por 57% do aumen-
to nos preços ao consumidor — essa pesquisa
ressuscita inquietações antigas sobre a distribui-
ção de renda no país.

Tais problemas, entretanto, não deveriam
dar margem às campanhas populistas que inevi-
tavelmente alicerçam o distríbutivãsmo. Vive-
mos numa época de transformações rápidas, com
números estonteantes e mudanças que atingem
não apenas as estruturas de produção mas fun-
damentalmente o comportamento do ser humano.

As transformações de uma sociedade agri-
cola numa sociedade industrial é, mais tarde,
pós-industrial foram debatidas recentemente pelo
programa de formação de executivos da Gra-
duate School of Business da Universidade de
Stanford, Califórnia,.onde um dos conferencis-
tas dramaticamente traçou o perfil dos próxi-
mos 10 anos. Até lá, os Estados Unidos terão
um Produto Interno Bruto de 3 trilhões de
dólares aproximadamente, mesmo consideran-
do-se uma desaceleração nas taxas de natalidade
e do próprio PIB. Os aumentos anuais expe-
rimentados na economia norte-americana, nessa
progressão, devem ultrapassar o valor total do
Produto de muitos países em desenvolvimento.

Nessas circunstancias, a fantástica deman-
da de serviços e bens vai exigir um esforço pa-
ralelo e sem precedentes das empresas, 6eja para
a mobilização de capitais —o que a inflação ini-
be — seja para adotar novas tecnologias e au-
mentor o seu volume de vendas. Literalmente,
pode prever-se que as empresas nas quais o vo-
lume de vendas não cresça mais de duas vezes
na próxima década estarão sendo marginaliza-
das pelo progresso. E uma sociedade afluente,
na qual o criticismo crescerá quase como um si-
nal dos tempos, exigirá dos administradores em
termos nacionais mais eficiência, mais ação, mais
respostas rápidas às suas necessidades. A edu-
cação será, ao mesmo tempo, um investimento e
um bem de consumo, nessa sociedade onde todas
as formas de conhecimento serão exploradas. Os
problemas que isso acarretará nos países indus-
trializados podem ser mais bem entendidos quan-
do se leve em conta que por volta de 1985 pro-
vavelmente menos de 25% da força-trabalho es-
tarão diretamente envolvidos na indústria ma-
nuf atureira, na agricultura ou na construção. O
grande absorvedor de mão-de-obra será o setor
de serviços.

Esse mundo fantástico onde o progresso se-
rá uma palavra de ordem e a qualidade da vida
um tema fundamental para os administradores
vai colidir com estruturas de baixo poder aquisi-
tivo nos países em desenvolvimento que ocasio-
nalmente esqueçam os seus compromissos para
com o futuro. A melhor forma de fazê-lo, certa-
mente, é estagnar o crescimento. O que isso pode
significar em retrocesso está expresso nessa pes-
quisa sobre baixos assalariados feita pela FGV:
deles a fome será companheira inseparável.

Barões e Baronetes
O redescobrimento recente de certas graças

do Centro do Rio — como os arcos da Carioca
e o Convento de Santo Antônio — deve servir
de lembrete de alguns princípios de urbanismo
tão evidentes, tão pouco passíveis de discussão,
que acabam por cair no olvido. Pelo menos en-
tre nós, já que o exemplo das cidades arquiteto-
nicamente memoráveis, como Roma, Paris, Ve-
neza, demonstra que não são todos os povos que
esquecem regras básicas de desenvolvimento ur-
bano harmonioso.

O primeiro princípio acabou entronizado
num dito popular português: Roma não se fez
num dia. Trata-se de uma observação tão singela
e tão clara que prescinde de qualquer elabora-
ção. Uma cidade que seja ao mesmo tempo uma
obra de arte, onde os homens lutam, trabalham
e sofrem sem perder de vista valores que os trans-
condem, não se constrói numa geração. Vai crês-
cendo ao longo dos tempos, vai incorporando,
novos estilos e novas maneiras de viver sem se
destruir e se negar.

Isto se consegue mediante a aplicação do se-
gundo princípio fundamental. As alterações e
as novidades que o progresso exige são executa-
das, mas dentro da disciplina de um plano glo-
bal. Paris teve um Barão de Haussmann, que
derrubou o necessário para fazer pousar no meio
da cidade uma estrela, com centro no Arcc do
Triunfo e raios de majestosas avenidas. E a par-
tir do Barão (1809-1891) a própria Étoile dis-
ciplinou para todo o sempre o coração de Paris.

O Rio, como nunca teve um Barão de Haus-
smann, como nunca aceitou nenhum plano glo-

bal, produz vários baronetes, a cada geração,
sucessivos administradores que procuram, ao
sabor do seu temperamento e do seu gosto, criar
estrelinhas aqui e ali.

O resultado tem sido uma impiedosa des-
personalização da cidade, que no entanto era
importante já no primeiro século, que a partir
de 1763 passou a Capital da Colônia, depois foi
cabeça do Reino e da República, depois foi Ci-
dade-Estado e agora é Capital do Estado. Quem
procurar, na sua arquitetura, os testemunhos de
tantas metamorfoses vai cair em perplexidade e
confusão. A falta de planejamento, da imposi-
ção de gabaritos, da distinção entre ruas de re-
sidência e de comércio, a ausência de uma de-
finição vocacional da cidade já levam, agora,
nas zonas supervalorizadas, à tumultuosa derru-
bada de ruas inteiras e até de edifícios novos, a
serem substituídos por novos edifícios. A con-
seqüência, difícil de resumir, é que o Rio se ar-
raializa, se mafualiza, rói as próprias encostas,
que deslizam com as chuvas, desfigura a mol-
dura das montanhas. É quase impossível prever,
nos montes de escombros do passado, o perfil
do que será o futuro.

A cidade tem perdido seu caráter arquile-
tônico, seu celebrado bom humor, a qualidade
da vida que já desfrutou. Culpar disto o pro-
gresso seria a mais deslavada das mentiras cario-
cas. A abertura da Barra da Tijuca, a fusão do
Rio com sua área metropolitana estão clamando
pela presença de um barão, estilo Haussmann.
Chega de baronetes.

Dilema de Portugal
A tentativa de organizar em Portugal o 6.°

Gabinete revolucionário, em menos de ano e
meio, frustra-se no facciosismo inconciliável. A
impressão generalizada é de que Portugal não
tem saída no caminho que percorre. O país parou
de trabalhar, suas reservas monetárias esgotam-
se e o divisionismo devora suas energias políticas.

A Europa Ocidental olha preocupada a evo-
lução dos acontecimentos portugueses. A perda
de autoridade desagregou o Governo, impoten-
te para conter a crise acelerada na economia.
Sem produzir o necessário, sem o apoio das an-
tigas colônias, sem contar com a remessa da pou-
pança de seus emigrantes — e até sem a receita
suplementar do turismo, que o riscou do roteiro
europeu — Portugal debate-se na inviabilidade.

Falta a voz de comando com autoridade
para deter a desagregação. O caos é a moldura

. dos fatos. Ao Norte, onde nasceram as demons-
tíações de inconformismo, soldados deixam os
quartéis para juntarem-se a manifestantes sindi-
cais. Em Lisboa a Polícia Militar empreende até
greve de conteúdo político. Quebrada a lucrar-
quia das Forças Armadas, a pretensa revolução
de esquerda rebaixa-se à categoria de farsa poli-
tica, por incompetência e sectarismo.

Ninguém manda, ninguém obedece em Por-
tugal. Depois da prolongada ditadura, embutiu-
se outro embrião ditatorial na estrutura do Es-
tado: os comunistas manipulam tudo, com a
conivência dos oportunistas fichados. O radica-
lismo consegue esconder o passado compromete-
dor de muitos, mas deixa à mostra a incompe-
tència.

Os países da Comunidade Econômica Eu-

ropéia mostram-se interessados em ajudar Por-
tugal, mas só a volta atrás, nos meios e nos fins,
atrairá financiamentos externos.

Até mesmo o propalado confronto de for-
ças, equacionado como guerra civil, torna-se im-
provável na desagregação geral. Os comunistas
manobram porém para levar às últimas conse-
quênoias a insatisfação popular e aprofundar a
indisciplina militar, como via de encaminhamen-
to de nova tentativa de golpe. Será erro fatal
acreditar possível o entendimento com uma ideo-
logia que já traiu e trairá novamente qualquer
compromisso.

O direito de propriedade terá de ser res-
taurado como alicerce de uma sociedade e uma
economia em adiantado estádio anárquico. Os
comunistas estavam deliberadamente solapando
os fundamentos de uma possibilidade democrá-
tica em Portugal, quando promoveram a ocupa-
ção indevida de propriedades

Mesmo com o PCP excluído do Governo,
os comunistas, operam nos bastidores, porque
controlam as írentes políticas dos militares e
dos sindicatos. As fábricas -ocupadas por traba-
lhadores e orientadas pelas células comunistas
reduziram o trabalho e deixaram cair a produ-
ção. O insuficiente nível industrial e agrícola é
parte da mesma estratégia do PCP, que aumenta
nominalmente os salários para acelerar a infla-
ção. O descontentamento social e a indisciplina
militar, somados, completam o ciclo do desati-
no e deixam a Portugal a única opção possível:
escolher entre a restauração da autoridade e o
comunismo, inaceitável para os portugueses e
para a Europa Ocidental.
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Em torno da moda dos "slogans55 •

Barbosa Lima Sobrinho
Os slogans também têm

moda. Não sei quem os fa-
brica, nem procuro saber.
Possuem vida própria,
capaz de excluir a preo-
cupação ã a paternidade.
B a sta-lhes a divulgação,
que os torna presentes a
todos os olhos e a todos os
ouvidos. A repetição não é
apenas uma figura de reto-
rica ou a mãe da sabedoria,
como se costuma dizer: é
também a alma da lógica.
Mais vale repetir do que ter
razão, poderia ser um pro-
vérbio que, se ainda não
existe, por certo deveria
existir. No fundo, um pouco
daquele aforismo, de que
"água mole em pedra dura,
tanto bate, até que fura".
Se não chega a convencer,
acaba com a vontade de
contestar. Vencendo pelo
cansaço. O vae vicUs! tam-
bém se aplica aos que se ca-
lam.

Mas há slogans que.
acabam se desgastando com
a repetição, ao provocarem
mais revoltas do que aplau-
sos. Como aquele conhecido
'iBrasll — ame-o ou dei-
xe-o", que chegara como ar-
tigo de importação, mal dis-
simulando o carinho das au-
tor idades alfandegárias.
Surgira nos Estados Unidos,
como uma intimação aos
negros, quando não quises-
sem aceitar a lei dos bran-
cos. Era, no fundo, ar-
gumento de discriminação
racial. Mas aplicado a
qualquer outro pais, qwe
não tivesse os mesmos pro-
blemas, soava como dispa-
rate, senão como revelação
âe discriminação politica,
tão extremada quanto a
discriminação racial.

O direito à nacionalidade
é o mais sagrado de todos
os direitos da pessoa hu-
mana, uma vez que vem do
nascimento ou do sangue,
o que vale dizer que conferi-
do pela própria vida. Nasce-
se brasileiro, como se nasce
francês, inglês ou americano.-
Não é, pois, uma concessão,
muito menos uma outorga.
E' um fato, por si só gera-
dor de direitos. Lá está, na
Declaração Universal dos
Direitos ãa Pessoa Humana,
o preceito iharredável, no
Artigo XV: "Todo homem
tem direito a uma naclona-
lidade." A em que nasceu,
a que veio do sangue ou que
preferiu adotar, por ato vo-
luntário de naturalização.
Um direito essencial à pró-
pria vida e ao exercício das
atividades. Poder-se-á dizer
que existe a criatura hu-
mana, num mundo dividido
entre nações, sem o direito
à nacionalidade?

» O homem sem pátria, o
heimatlos, não passa de um
prescrito, como se pudesse

caber a qualquer Governo
a faculdade de revogar o
próprio ato de nascer, que
vincula para sempre a pes-
soa humana à Nação em
que chegou ao mundo. Para
mudar de pátria, se assim
o entender, por ato de von-
tade, terá que preencher
condições ãe fato, que pos-
sam eqüivaler ao ato de
nascer. Por isso o direito à
nacionalidade se apresenta
como o mais sagrado de
todos os direitos, quase
como condição .para a exis-
tència ãe outros direitos. No
mundo moderno, um indivi-
duo sem carteira de iden-
tidade e sem passaporte, ê
quase como se ainda não
houvesse nascido. Como,
pois, recusar tais documen-
tos aos que os pleiteiam,
sob a proteção do direito à
n acionaliãaãe, consagrado
n a Declaração Universal
dos Direitos da Pessoa Hu-
mana?

Em paises que não aceita-
ram essa Declaração
Universal, ainda seria pos-
sivel contestar esse direito
à nacionalidade. Mas nos
que a promoveram e /tomo-
togaram, tomou o sentido
de um compromisso, em que
foi empenhada a palavara
do próprio pais que a subs-
creveu. Assinala-se que esse
importante documento in-
ternacional surgiu como
uma reação contra u m a
guerra ãesumana, que fize-
ra ressurgir a lei da selva,
com a bomba atômica, os
bombardeios aéreos, o
morticínio das câmaras de
gás, o imenso sacrifício da
população civil, 7ias cidades
devastadas. Era como um
esforço, co7ii que os signatá-
rios da Declaração procura-
vam significar, que ai7ida
não havia7n desertado da
Humanidade, como que7n
procurasse resgatar, c o m
U7iia demo7istração de gene-
rosidade, a violência e a
brutalidade, com que a
guerra se fizera. Como en-
te7ider, em face de propósi-
tos tão altos, que se viesse
a insistir naquele slogan
discriminatório,' com que os
brancos contestavam os di-
reitos dos negros, 7ia pátria
de Abraão Lincohi?

Mas se não aceitava esse
slogan, não saberia como
reprovar outros, que pudes-
sem aparecer, apoiados a
sentimentos 7nais louváveis.
Como este último, que
acaba de aparecer: "Pátria

é a União de todos", que va-
le por um programa de paz
e de confraternização. Se
valer, 7ião ape7ias como slo-
gan, mas também co7iio re-
alidade, virá desme7itir os
que o arrolam entre mani-
festaçôes de simples hipo-

crisia, que ainda seria, no.
conceito de La Rochefou-.
ca7ilt, U7>ia homenagem à •
virtude. Não é menos sig-'
7iificativo o cartaz que o ex- \
pressa, aprese7itando, e m ,
relevo, todo o território-
nacional, cercado por uma '
enorme ciranda de criaturas '

humanas, todas de mãos,
dadas, como que a simboli- •
zar a reconciliação 7iacional. •

Divergê7icias ãe opinião e'
de ijiteresses existem, por
certo, «?«• qualquer país.
Mas 7ião devem ser conside-;
radas co7iio obstáculos dejl- '.
7iitivos ou 7nanijestações de-
i7icompatibilidade sem re-:
7iiédio. Não passa7n dessas'-
divergências, que estamos'
acostumados a encontrar,
dentro de uma 7iitsma:
família.

E o que è que acontece,,
com essa luta de família?-
Mesmo quando chegam a'
alcançar a faixa dos agra-'
vos pessoais, talvez mesmo,
do pugilato, acaba7ii 7ião re-,
sistindo ao tempo. O esque-'
ci7ne7ito pouco a pouco as'
apaga. 2Ve?re foi por outra-
razão que um grande cen-:
tro de civilização, como a'-
Grécia dos tempos antigos,;
soube incorporar às suas',
instituições políticas o re-:
7iiédio da anistia, para que-
a s divergê7icias passadas;
7ião constituíssem obstáculo'.
ao seu progresso, nem viés-'
sem a valer como obstácu-'
los à segurança 7iacio7ial j
que se tomaria precária, se-,
7ião se apoiasse na unani-l
7iüdade ãe seus filhos.

Foi com essa inspiração'
que, ainda há pouco reu-;
7úu-se 7io México o Congres-1
so Internacional das Mulhe-;
res. E dele partiu o progra-,
ma admirável, que procura,
estabelecer, por toda a par- ¦
te, a exaltação da Reconci- j
liação Nacional, que não'
poderá ter por alicerce se-,
não o esquecimento das lu-,
tas e ãos agravos a7iterio-'
res. Na convicção, em que'
estava o Congresso, de que <
tudo se tornaria 7nais fácil,:
sob o apu7iágio de confra-.
temização.

Foi Churchill que7n, num',
momento crucial para a sua -
pátria, so7ibe afastar, com'
%tm gesto Imperioso, debates |
que poãeria7n comprometer,
a unidade de seu povo. Fize- \
ra ver, com a eloqüência de'.
sua fonnidável oratória,]
que era indispensável es-j
quecer o passado, para sal-;
var o futuro. Como que7n \
desejasse ajuntar, para a;
vitória, todas as forças de',
seu país, numa unanimiáa- j
dc que já valia, por si só,'
como uma manifestação dc ;
grandeza, de todos que para ,
e l e concorreram, co7iven- •
cidos de que, realmente, a'
"Pátria é a união de todos."
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Marchezan emendou programa da
Arena para ajudar democracia

Brasília — Uma das poucas
emendas apresentadas ao projeto
de programa da Arena, que será
discutido e votado na Convenção
Nacional do dia 21, é de autoria do
Deputado gaúcho Nelson Marche-
zan, recém-indicado para a secre-
taria-ge-ral, que sugeriu alterações
no capítulo Realização da Demo-
cracia.

Propôs o -parlamentar como ou-
jetivo político fundamental "a im-
plantação da democracia social
brasileira que 

'concilie os direitos
políticos fundamentais da socieda-
de política com as estruturas sócio-
econômicas adequadas à realização
de uma maior justiça social".

LUTA PELO PODER

O Sr Nelson Marchezan suge-
riu também que conste do progra-
ma partidário que os objetivos fim-
da mentais conduzem à manutenção
de uma sociedade pluralista, "res-

peitados os limites impostos pela
preservação da democracia através
da competição pacífica pelo Po-
der".

No projeto de programa esta
dito que tais objetivos conduzem
"à preservação de lima sociedade
plural, tanto no que se refere à 11-
vre escolha dos fins propostos pe-
los indivíduos e grupos sociais,
quanto no tocante aos meios de
atualização daqueles objetivos, res-
peitados os limites decorrentes das
exigências do bem comum, entre os
quais se situa o da segurança na-
cional".

Para o futuro secretário-geral
da Arena, os objetivos políticos da
agremiação "impõem, também, o
aperfeiçoamento do Estado de di-
reito, entendido como o Estado ju-
ridicamente organizado e capaz de

realizar os Ideais da democracia
resguardando sua permanência pe-
lo exercício da convivência politi-
ca pacífica e pela arbitragem po-
lítica do Governo nos conflitos e de-
mandas de indivíduos e grupos".

Outra sugestão do Deputado
Nelson Marchezan foi para alterar
o texto no projeto que trata da fi-
delidade aos Ideais da democracia.
Sua emenda diz:

— A Arena afirma a fidelidade
aos ideais da democracia, de con-
formidade com os valores democra-
ticos e a experiência institucional
produzida pelo processo político
brasileiro, sem subordinação a pro-
cessos políticos abstratos, tendo co-
mo limites o respeito aos direitos
políticos fundamentais e como me-
ta o desenvolvimento nacional nos
planos político, econômico e so-
ciai.

No projeto, a redação fala da
fidelidade aos ideais democráticos
"sem subordinação da ação política
e administrativa a esquemas ideo-
lógicos abstratos-".
CRITICAS

Apesar dos reiterados apelos e
das várias viagens que realizou pe-
los Estados, para submeter o pro-
jeto a debate e recolher sugestões,
o Senador Petrônio Portela recebeu
poucas respostas: do Ministro Aze-
redo da Silveira, do Governador
Aloisio Chaves (Pará), do Vice-Go.
remador de Goiás, Sr José Luís
Bittencourt, do Senador Luis Viana
Filho (o único Senador), de seis
deputados federais e de dois diri-
gentes regionais — de Goiás e Rio
Grande do Sul.

Na opinião do Governador do
Pará, o projeto de programa da
Arena "é muito pobre em imagina-

ção, sobretudo se se considerar o
titulo, muito ambicioso — Um Pro-
grama Para o Brasil".

— Entendo que o programa de-
veria ser a fonte de inspiração pa- ,
ra o Governo, já que, pelo -menos
teoricamente, o Governo é a Arena
no Poder. O que se lê, entretanto,
nos leva ao oposto: o Governo é
que Inspirou o documento. Os ob-
jetlvos que -define, ainda como pro-
jeto, já estão, quase todos, ou to-
dos, sendo executados pelo Gover-
no ou, pelo menos, enunciados.

MAIS PARTIDOS

O Deputado Furtado Leite (CE)
sugeriu que fosse examinada a
conveniência de se alterar a legis-
lação sobre a formação de Partido
político. Defendeu a diminuição dos
índices atualmente fixados, para
tornar viável a criação de, pelo me-
nos, mais uma ou duas agremia-
ções.

Defendeu também a criação do
cargo de diretor de relações públicas
ou de informação nas comissões
executivas, sugerindo, ainda, que
sejam fixados em lei os princípios
informativos da diretriz partida-
ria.

Já o Deputado Ricardo Fiúza
(PE), num longo estudo do progra-
ma e da situação politica, pediu
para seu Partido '^manter o firme
propósito de que sejam realizadas
eleições diretas para Governador".
Sugeriu, ainda, que a Arena não
receie o julgamento popular ao fim
de cada Governo.

O Deputado • Siqueira Campos
(GO) defendeu a Inclusão no pro-
grama de propósito de a Arena lu-
tar pela redivisão territorial do
país.•fiSl

COMPRE AGORA'
UMA CALCULADORA

E ECONOMIZE TEMPO!
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Mini-calculadora
Texas TI-1500

J\ f Preço Baixo é Sears!

509f
mensais iguais 41,

Leve e compacta, de fácil manuseio, realiza as 4 operações com a
máxima rapidez e eficiência. Modelo de 8 dígitos, com tecla de

percentagem direta e limpe'za total e parcial. Funciona com bate-
rias recarregáveis e na rede elétrica, através do adaptador carrega»
dor que acompanha a máquina.

Mini-calculadora
Texas SR-11
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Cartão dc Crédito

Sears

COPEG-TERUSZKIN-SERGIO DOURADO
FINANCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS
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A COPEG — Crédito Imobiliário concedeu financiamento
às empresas Teruszkin Emp. Imob. e Sérgio Dourado Emp.
Imob., para a construção dos 144 apartamentos que
compõem os Edifícios Tour DTWallon e Tour de Soissons.
Destinawse este financiamento à conclusão das obras da-

queles edifícios iem fase final de construção.

Presentes à assinatura do contrato, o presidente da Co-
peg, Wander Batalha Lima e Luiz Carlos Leite Guimarães,
diretor, Armando Hofmeister e Isaac Gorodicht, diretores
da Teruszkin Empreendimentos Imobiliários; Salim Said
Nigri, diretor, Luiz Fernando Siqueira e Eleutério Galante
cb Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários.

afkalum CENTRO DE
FATURAMENTO

NO CORAÇÃO DA ZONA SUL
Ml

SHOPPING
GUANABARA
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-pronto para entrega imediata e funcionamento integral

Sears

Preço Baixo é Sears!800
mensais Iguais 029

Modelo de 12 dígitos, com 2
para expoente e 2 para sinais.

Além das 4 operações, efetua
poteqciação, raiz quadrada,
recíprocos, notações cientí-
ficas e mudança de sinal.

Funciona com baterias
recarregáveis e na rede

elétrica, através de conver-
em 110/220 volts.

DIARIAMENTE DAS 9,00 ÃS 22,00 HORAS - SÁBADOS DAS 9,00 AS 18,30 HORAS.

Praia de Botafogo, 400 -Tel. 246-4040

É vir, olhar, pensar. Você não precisa usar
a imaginação. Está tudo concluído! Há
gente comprando, há gente instalada, o
bairro está entre os de maior poder aqui-
sitivo no Rio. Tudo converge para este
ponto, que não dá problema, porque
dispõe de 5.600 vagas/horas para os
carros que chegam (uma festa para o
bairro e para os seus clientes). Além dos
clientes seus e dos colegas ao lado, estão
aqui 3 novos cinemas (um deles, infantil),
um teatro e um presente para você e
para a Gávea: a Escola de Ballet de Enid

Sauer. Tudo isso é alegria, é movimenta-
ção, sempre renovada, é gente chegando,
é faturamento para a sua loja que é uma
alegria para quem chega. Um ambiente
sofisticado, ruas refrigeradas de 8 metros
de largura, 2 kms de vitrines em vidro
blindex... E mil coisas mais que você
deve hoje mesmo conhecer, antes
da inauguração oficial. Évir, olhar,
rever... Venha hoje. Aqui você pode
investir, pode comprar, pode alugar. E,
com absoluta certeza, faturar! Odia é
hoje amigo!

Reservas desde já em nossas sedes:

_ Prudente de Morais, 1.008 - Tel.: 227-0030
5 Barata Ribeiro. 173 - Tel.: 255-8398

<

Barata Ribeiro, 173
Almirante Barroso, 26 - Tel.: 222-8781
Conde de Bonfim, 36 - Tel.: 284-6722

Planejamento e Vendas

SÉRGIO
DOURADO

_ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CicciJ367 ConeloiResp.SeigoDouiaíoLopcs-CreoHíB

6D >
D

Telefone para 222-2316
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Informe JB
Roda de fogo

Poucas vezes um Ministro de Fa-
zenda brasileiro foi submetido a uma
roda de Jogo tão dura quanto a que o
Sr Mário Henrique Simonsen através-
sou nos últimos 10 dias nos Estados
Unidos.

Começou na quinta-feira âa se-
mana passada, com um jantar ofere-
cido pelo banqueiro David Rockefeller,
em Nova Iorque. Inúmeros convidados

 entre os quais os presidentes da
Exxon, Alcoa e GE— estavam à mesa
enquanto seus jatos particulares os
esperavam no aeroporto para voltarem
às suas casas, em outras cidades.

* »
Na sexta, Simonsen almoçou com

o Morgan Trust. Na segunda, com os
presidentes da US Steel e da Alumi-
nium Nyckel. A noite, tomou o avião
para Chicago, onde jantou com a di- ¦
reção do Continental Bank.

* *
No dia seguinte, tiepois de tomar

o desjejum com o Nothern Trust, al-
moçou com o Harnfs Trust e seguiu
para São Francisco, onde jantou com
a Wells Fargo. No dia seguinte, almo-
çou com o ex-Secretário de Fazenda
George Schultz e a diretoria âa
Bechtel.

Enquanto isso', assinou 335 mi-
lhões de dólares em investimejitos e
financiamentos. * *

Computados todos os convidados
de todos os álmoços e jantares, Si-
monsen esteve com 60% tio PNB ame-
ricano.

Como não se tratava de simples
curiosidade gastronômica, desde o
jantar dos Rockefeller até o último
compromisso, o Ministro cumpriu sem-
pre o mesmo ritual: depois da refei-
ção, fazia uma exposição de 30 minu-
tos sobre a situação do Brasil e passa-
va a hora seguinte respondendo a per-
guntas. * *

Com o passar dos dias, o Ministro
da Fazenda pôde verificar que os in-
vestidores americanos, além de de-
monõtrarem uma curiosidade aumen-
tada pelo Brasil, deixam claro que es-
tão confiantes na performance econô-
mica nacional.

A partir da terceira exposição, SI-
monsen começou a notar que seu pro-
grama podia ser ameaçado, pois co-
meçava a falsear-lhe a voz.

Salvou-o a experiência de baríto-
no, graças a qual reprimiu a rouqui-
dão forçando o diafragma.» » *

Ao chegar a Brasília, foi obrigado
a custear o resultado da maratona.
Por Cr$ 10, entregou-se aos cuidados
de um frasco de Fònergin spray e de
um vidro de Hexacloridine.

Inflação
Os primeiros números de setem-

bro deixam a impressão de que a in-
fiação ficará em torno dos'2% no mês.

A causa da baixa é simples: fai-
taram as conseqüências da geada.

Nelson Meteoro
E' difícil que algum político con-

siga bater nas próximas décadas o re-
corde de ascensão política estabeleci-
do pelo Deputado gaúcho Nelson Mar-
chezan nas últimas semanas.

No inicio do mês ele fazia parte
da lista de suplentes do Diretório Na-
cional do Partido.x

Houve uma só renúncia, a do Se-
nador José Sarney, e ele passou de
reserva a efetivo. Dez dias depois, fi-
cou cotado para um cargo na Exe-
cutiva e na sexta-feira conquistou a
Secretaria Geral, segundo posto na
hierarquia da Arena.

Se tudo der certo, poderá ser o
próximo Governador do Rio Grande
do Sul.

* * *
O Sr Marchezan faz parte do clu-

be mais fechado de Brasília, o dos
parlamentares que freqüentam a Bi-
blíoteca da Câmara.

Banco de teses
O Chanceler Azeredo da Silveira

vai pedir às maiores embaixadas do
Brasil que remetam a Brasília, nos
próximos meses, todas as teses mi-
meografadas e livros editados em uni-
versidades estrangeiras sobre a histó-
ria nacional nos últimos anos.

Os volumes serão reunidos numa
pequena biblioteca e .servirão tanto
para a pesquisa como também para
impedir que com o tempo esses traba-
lhos acabem sendo perdidos de vista.

* • *
Atualmente, esse tipo de trabalho

vem sendo feito pelo Centro de Pes-
quisas e Documentação de História da
Fundação Getúlio Vargas, que já tem
uma lista onde reuniu teses nacionais
(26) e estrangeiras (77).

Oom a entrada do Itamarati no
circuito, assegura-se a chegada ao
Brasil de qualquer trabalho unlversi-
tárfo a respeito do país.

• • *
A lista das teses depositadas na

Fundação, que faz um trabalho moT
nástico nesse setor, reúne estudos que
vão desde uma biografia de Oswaldo
Aranha até uma radiografia da in-
dústria automobilística. Ou da Um-
banda paulista até a vida de Júlio de
Castilhos.

Veto ao veto
Do Senador Franco Montoro, um

dos principais responsáveis pelo veto
ao Sr Francisco Pinto, enquanto de-
íendia com o ex-Deputado a sua per-
manência no Diretório do MDB:

— Chico, já que o veto está na
moda, veto a sua saida do Diretório.

Mediocracia
Nos dias seguintes às enchentes

de Recife, com agilidade e sensatez, o
Governo federal tomou três medidas
de caráter social destinadas a redu-
zir a desgraça que atingiu a popula-
ção de Pernambuco.

Llberaram-se as contas do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, au-
torizou-se o pagamento das rendas do
PIS e abriram-se créditos na Caixa
Econômica no valor de 150 milhões de
cruzeiros.

»* *
Hoje, a situação é a seguinte:
Ninguém consegue receber o Fun-

do de Garantia sem passar pelo me-
nos uma semana tratando do assunto.

Os empréstimos da Caixa foram
suspensos porque há falta de pessoal
para atender a massa de solicitações.

Os rendimentos do PIS, em alguns
bancos, dependem de pelo menos 40
dias de espera.

• * ?

A próxima enchente poderá ser
em julho. Espera-se que até lá os
mediocratas encarregados de dar an-
damento às determinações federais
consigam pelo menos se livrar do ex-
pediente burocrático da desgraça deste
ano.

O paradeiro
Uma das grandes preocupações

dos moderados argentinos de todas as
facções é o paradeiro que tomará a
Sra Maria Esteia de Peron depois dc
deixar a Casa Rosada.

A pior hipótese é que ela siga pa-
ra Madri, onde está o ex-Ministro Lo-
pes Rega.

• * •
Permitiria a possibilidade, ainda

que remota, de renascimento de um
neoperonismo exilado.

Resultado
A I Reunião Plenária da Indús-

tria e do Comércio do Estado, que aca-
ba hoje, em Friburgo já deu ipelo me-
nos um resultado concreto.

O Hotel Saint Mortiz, que hos-
pedou as autoridades, conseguiu final-
mente um telefone. Estava-o esperan-
do há 10 anos.

Lance-livre
A Presidência da República já fe-

quisitou 15 • minutos de espaço na
rede nacional de televisão para o dis-
curso do Presidente Geisel na Con-
venção da Arena de terça-feira.

Embarca hoje para Angola o Mi-
nislro Ovídio de Mello, futuro Embai-
xador do Brasil em Luanda.

O mercado imobiliário de Brasi-
lia continua a demonstrar que a ma-
temática é ciência inexata. Os preços
dos aluguéis na Asa Sul e na Super-
quadra 111 estão mais altos que as
mensalidades de amortização, -dos
apartamentos, todos financiados pelo
BNH.

O escritor Ariano Saussuna já es-
creveu a peça de estréia do Bale Ar-
morial.

Cada município fluminense vai ter
um centro comunitário destinado ex-
clusivamente à manutenção das esco-
las. Contará com um fundo especial,
recebendo da Secretaria de Educação
20 salários mínimos mensalmente. E'
uma tentativa do Governo para resol-
ver o problema de conservação de pré-
dios escolares.

O Governador Paulo Egídio Mar-
tins vai anunciar brevemente a insta-
lação de um Banco de Terras, desti-
nado a cadastrar e vender terras de-
volutas.

Os blindados Cascavel, que desfi-
laram no último dia 7 ficarão em Bra-
silia. Serão incorporados à Guarni-
ção Militar do Planalto. Os veículos
vieram de São Paulo, rodando cerca
de mil quilômetros.

Trezentos índios wai-wai, que ha-
bitavam no território da República
da Guiana se transferiram para a sei-
va brasileira. Até o final do ano, a
Funai acredita que mais 700 também
emigrem para o nosso país.

O carro 005, do 3.° vice-presidente
da Assembléia do Rio de Janeiro, on-
tem pela manhã, na Tijuca, conduzia

¦ uma senhora que, tranqüilamente, fa-
zia as suas compras domésticas.

Os contratados do Projeto Miner-
va no Estado estão sem receber há seis
meses.

No dia 20 de novembro o novo
Embaixador do Brasil em Santiago
chegará a seu posto. E' o diplomata
Expedito Resende.

A Central de Medicamentos com-
prou no exterior 2 milhões 500 mil do-
ses de vacinas contra o sarampo e 10
milhões de vacinas Sabin contra a
paralisia infantil.

O Almirante Marcelo Ramos e Sil-
va é o novo Comandante do 5.° Distri-
to Naval, em Florianópolis. Vai subs-
tituír o Almirante José Aranda, que
irá para a Vice-Chefia do EMFA, em
Brasília.

Melhorou sensivelmente a arreca-
dação do Estado que logo após a fu-
são sofreu um impacto negativo. O
aumento corresponde a quase 50%, in-
cluindo todos os impostos, sobre os
nove primeiros meses do ano passado.

Está no Brasil para apresentação
o avião executivo, birreator Gulfs-

tream II. Seu preço, é de 6 milhões de
dólares e, em todo o mundo existem
apenas 150 em operações.

• Gilles Perrault, o jornalista francês
que recompôs a história da Orquestra
Vermelha, rede de espionagem russa
que funcionava de Paris até o Estado-
Maior da Werniacht, acaba de lançar
um novo torpedo. Escreveu a biografia
do polêmico Comandante Roland Far-
jon, da Resistência. Trata-se da his-
tória dramática de um maquis, sobri-
nho do General De Gaulle, que desfi-
lou debaixo do Arco do Triunfo em
1944 e apareceu morto no Sena um
ano depois. Farjon, segundo a polê-
mica francesa, teria denunciado de-
zenas de colegas no período em que
esteve preso. Descoberto matou-se. E'
uma espécie de mártir da delação,
pois nele exorcizaram-se os males de
toda uma geração durante quase 10
anos de covardias.
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AS MAIS AVANÇADAS
CALCULADORAS DO MUNDO
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HP-45

IE Rj 31

9 memórias em 48 diferentes fun-
pões matemáticas. Lógica RPN com
4 registros operacionais; funções
trigonométricas, logaritmos decimais
e neperianos, exponencial, conversão
de coordenadas cartesianas em po-
lares e vice-versa; opera ângulos em
graus, radianos e grados, converte-
-os em graus decimais e vice-versa;
notação cientifica ou ponto fixo per-
mitindo a escolha dn número de
algarismos significativos apresen-
tados. Conversão automática de
rnetros/kilos/litros em polegadas/
libras/galões e vice-versa; efetus
cálculos estatísticos, somatória de
dados e seus quadrados, média e
desvio padrão; registro automático
do último dado entrado; funciona
com bateria recarregável e luz.

3.658, à vista
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2200,
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MDB prepara chapa única
do Diretório e amanhã f az
a da Comissão Executiva

Brasília — Após as alterações provocadas pelo
novo acordo entre Moderados e Renovadores, a Se- Ti,
cretaria-Geral do MDB preparou ontem a chapa úni- -
ca para o Diretório Nacional, que será eleita na Con- ~-
venção do dia 21. Amanhã o Partido organizará a <•>.
chapa da Executiva Nacional.

Um dos responsáveis pelo entendimento entre os '"

grupos do MDB, o Senador Marcos Freire (PE), que 
'

abriu mão do seu lugar no Diretório Nacional, disse 
™

ontem que a pacificação só foi possível, 
"porque nos- Z

sas principais lideranças colocaram o interesse do ...
Partido acima de eventuais interesses pessoais ou de -
grupos".

quim Bevilácqua (SP), Joel
Ferreira (AM), Juarez Ber-
nardes (GO), MacDowell
Leite de Castro (RJ), Hei
Ferreira (BA), Pedro Faria
(RJ), Paulo Marques (PR),
Peixoto Filho (RJ), Rui Li- r
no (AC), Silvio Abreu Jú- SE
nior (MG), Tancredo Neves
(MG), Vinícius Cansanção '
(AL) é Walber Guimarães "
(PR) e ex-Deputado Seve- "
ro Eulálio (PI).

5portas 2 900,-mensais 218,

Grande variedade
; de móveis

em todos os estilos.

Estr. Jacarepaguá7725-A
Aolado da Churrascaria Tem Tem
Segqnda a sábado das 8 as 20'tf

TEL: 392-3564
FREGUESIA

EDITAL

Ontem a imprensa de
Brasília publicou o edital
de convocação da Conven-
ção Nacional para o dia 21
— exigência legal que, se
descumprida, impediria sua
realização. A nova chapa
de unidade do MDB para o
Diretório Nacional í 1 c o u
assim:

Pelos Moderados — Depu-
tado Ulisses Guimarães
(SP), Senadores Agenor Ma-
ria (RN), Benjamin Farah
(RJ), Danton Jobim (RJi,
Evandro Carreira (AM),
Eveláslo Vieira (SC), Gil-
van Rocha (SE), Itamar
Franco (MG), Lázaro Bar-
bosa (GO), Leite Cha-
ves (PR)/ Mauro Bene-
vides (CE), Roberto Satur-
nino (RJ), e Rui Carneiro
(PB); Deputados Tales Ra-
malho (PE), Antônio Pon-
tes (AP), Ario Teodoro (RJ),
Argilano Dario (ES), Brígi-
do Tinoco (RJ), Nogueira
da Gama (MG), Epitácio
Cafeteira (MA), Francisco
Libardonl (SC), Guaçu Pi-
teri (SP), Henrique Alves
(RN), Humberto L u c e n a
(PB), Jairo Brum (RS),
João Menezes (PA), Joa-

Pelos Renovadores —
Deputados Lisaneas Maciel
(RJ), Jarbas Vasconcelos
(PE), Ademar Santillo
(GO), Airton Soares (SP),
Alceu Colares (RS), Álvaro
Dijas (PR), Antônio Carlos
(MT), Antônio José (BA),
Fernando Coelho (PE), Fer-
nando Cunha (GO), Fer-
nando Lira (PE), Francis-
co Amaral (SP), Freitas
Nobre (SP), Jader Barbalho
(PA), Jerônimo Santana
(RO), Jorge Uequed (RS),
José Costa (AL), Luis Hen-
rique (SC), Marcondes Ga-
delha (PB), Paes de Andra-
de (CE), Tarciso Delgado
(MG), Mário Frota (AM),;

e os ex-Deputados Francis-
co Pinto (BA), Caruso da
Rocha (RS) e Freitas Diniz
(MA).

HP-70
Calculadora financeira. Calcula

| percentagens, análises de in-
vestimentos, juros compostas,
fluxo de caixa, amortizações,
2 memórias e 4 registros
operacionais.

HP- 80
Calculadora financeira avançada.
Calcula funções estatísticas,
regressão linear, datas, per-
centagens, juros compostos,
fluxo de caixa, análise de invés-
timentos e amortizações; 1 me-
mória e 4 registros operacionais.

3.304, à VISTA 5.900, à VISTA I
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método para aprender inglês
enquanto dorme, (hipnopedia)

Método trazido do exterior pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE MOTIVAÇÃO
para executivos, diretores, profissionais liberais, empresários, técnicos, etc...

Cem anos na frente.
Informações: tel.: 2.88 0101 * de outras praças envie o cupon paria

caixa postal 1618

nome ,
tel. _

. endereço
. cidade. . eslado.

Todas as máquinas com estojo e carregador
de bateria. Garantia de um ano e assistência
técnica permanente.

______
CENTRO: Rua Sào José, 115-F - ED. AV. CENTRAL, 1.« slj. 222

Tel.: 242-3672
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 86 - Ijs. 1 e 2

(Centro Com. Gal. Osório) Tel.: 287-0254
CENTRO: Rua do Rosário, 150-1." andar Tel.: 252-0550

AGÊNCIA DE PROPAGANDA
PROCURA CONTATO

Somos Agência de âmbito nacional e desejamos contratar um
executivo jovem, dinâmico e experiente para fazer parte do gru-
po de atendimento de uma das maiores e mais prestigiosas con-
tas deste País.

O cargo oferece oportunidade para realização profissional e
atuação em alto nível empresarial.

Cartas contendo "curriculum-vitae", foto recente e pretensões
para portaria deste Jornal sob n.° 02978-J.

Assinado, no Rio
de Janeiro, o

maior contraio
de aluguel de

televisores
açor.

606 receptores
para o novo Rio
Othon Palace

Hotel.

jjüáf.r'

li >

i li l-l »¦«¦ .
M h § h__U
h i, ..- r M[ j,i- H-8-.t «.f.JM

frwií tr ir h h
Mi It lf ff- H? f;':
f- fi II it lf 8tFã
EfeMi r. »'-»¦*-:

ftft.'fír_P!frTfr.f->:
ff^~lí- H tlVhjVltr
k» Irl-S 8:i:

Mais uma vez, a melhor qualidade, a melhor técnica e o
melhor atendimento de uma empresa genuinamente

brasileira, assinalam um marco expressivo no mercado
nacional de aluguel de televisores. A Rentv, que já atenda

a maioria dos grandes grupos hoteleiros do Brasil,
completa a marca de 5.526 aparelhos locados, com o

contrato assinado com o Rio Othon Palace Hotel.
sw O contrato, que prevê a instalação de 606
¦ aparelhos, reafirma a confiança do Grupo Othon

'IÜ*52- 1 numa empresa que loca, somente para aquele
^M|ff|&j Grupo, 2.219 televisores. Essa confiança se^ 
i||M^| impunha agora, pelo fato de que o Rio Othon
" : *" " •"" Palace Hotel é a maior e mais luxuosa obra do

gênero no país; construída pela iniciativa de
^Rf&ll brasileiros, com capitais inteiramente nacionais.

**BSffi ° Ri0 0thon Palace Hotel tem 'nau9ura,?ão
*^|fPH prevista para o público e especialmente para
3*IÍslÍÍ a recePÇao aos congressistas da Asta, a partir
^ifffffjf de 15 dé outubro próximo. A qualidade do
IÍWÍéI atendimento da Rentv colhe, cada vez mais,
ISlfip». mais confiança e aplausos por toda a parte.

*fíf|f
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HOTBSOUEAUJGAMWARELHOSBENTVNOBRASIU
Aaroporto • InterconllnenUI • Rio Sh«r«Ion • Glória» C«lifórnta • Caslro Alves • Comodoro • Conl
Olinda • Olhon P«l«c« • Planalto • Rlo-Santos • Salvador Pt ala «Bahia Olhon • Samambaia • sao
Vila Rica SP • Hotel Evaiast • Big Hot «I • Rio Olhon Palace.
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LOCADORA DETH.EVISORES
Largo dos Leões, 35

¦ Tels.: 226-1235 • 246-6131 • 246-2611

anta! Palace • Copacabana Palaca • Excelslor-SP • Ja-aguá • Lancaster • Uma Palace • Miramar • N"'»"'][™« •

Francisco • Sao Paulo • S9o Paulo Hülon • Savoy • Sol Ipanema • Trocadero • Trop.cal Toumt • Vila Rica Campina» •
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Vinho afasta
Roma de Paris

Roma — A guerra do vi-
nho entre a Itália e a Fran-
ça ganhou novo capitulo: o
Governo de Boina protestou
ontem formalmente ante o
Mercado Comum Europeu
contra as restrições, impôs-
tas pelos franceses à impor-
tação do produto italiano.
O protesto, apresentado em
Bruxelas à Comissão Execu-
tiva da Comunidade Econô-
mlca Européia, qualifica as
oretstrrlções de "lesivas" aos
acordos de livre circulação
de mercadorias entre os
nove paises integrantes do
Mercado Comum.

Líder tcheco
relembra expurgo
Praga — De acordo com

o secretário do Partido
Comunista da Tcheco-
Eslováquia, Vasld Bilak, 11
mil integrantes do PC tche-
co emigraram para o es-
itrrangeiro desde a invasão
soviética de agosto de 1968.
Em entrevista concedida ao
j ornai comunista norte-
americano Daily Worker,
Bilak denunciou a cumpli-
cidade dos emigrados com
dirigentes políticos que ti-
oiham optado, em 1968, "pe-
ia via da traição." Revelou
também que 70 mil 934 fili-
ados do PC foram excluídos
da agremiação e que 390
mil comunistas foram sus-
pensos, nem todos por'^atividades anti-socMistas",
mas por "passividade".

Marujos da URSS
solicitam asilo

Las Palmas — Três marl-
nheiros soviéticos pediram
asilo politico à Espanha, lo-
go que os seus navios, os
pesqueiros Tiflis e Rustavi,
chegaram sexta-feira ao
porto de Las Palmas, nas
Ilhas Canárias. A infor-
mação foi divulgada pelo
jornal Eco, que revelou ain-
da que dois marinheiros
deverão voltar à União
Soviética de avião, o que
configura a provável nega-,
tiva do Governo espanhol
em conceder o asilo político.

Moscou vê hoje
mostra ilegal

Moscou — Um grupo de
pintores soviéticos realiza
hoje em Moscou uma ex-
posição ao ar livre, não
autorizada, um 'ano de-
pois de haver sido sus-
pensa uma mostra seme-
lhante, por vigilantes do
Partido Comunista. Recen-
temente, o Conselho de
Moscou permitiu a vários
pintores a montagem de
uma exposição em um local
oficial, no próximo dia 20.
Um grupo de pintores ra-
dicais, que acusa as autori-
dades de dividir seu movi-
mento não conformista,
"oferecendo favores a ele-
mentos moderados", come-
cou, contudo, a fazer planos
para realizar hoje a mostra
extra-oficial.

Bomba explode
í em Hamburgo
jHamburgo — Nove pes-

soas ficaram feridas quan-
do uma bomba explodiu on-
tem na Estação Central de
Hamburgo, n a República
Federal da Alemanha.
Imediatamente depois da
explosão — a bomba estava
escondida em um compar-
timento do depósito au-
tomático de bagagens — a
polícia isolou o acesso à Es-
tação, que fica no centro da
crMade. Desconhece-se até
aèora quem seriam os au-
tõres do atentado.

: Kohl critica"' 
Governo alemão

.Munique — A República
Federal da Alemanha "nun-
ca esteve tão mal go-
vpmada como agora", de-
nunciou o dirigente de-
mocrata-cristão, na Opo-
síção, Helmut Kohl, ao
criticar a administração dos
spcial-democratas e liberais,
chefiada pelo Chanceler
Ifelmut Schmidt.

• Durante o congresso do
Partido C r.i s t ã o Social
(seção regional do Partido
Democrata Cristão, na
Baviera), Kohl — candidato
das duas agremiações às
eleições federais de 1976 —
assegurou ontem que "che-
gou a hora da verdade" na
República Federal da Ale-
manha.
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TV. PHILCO mod. B-263-44 cm (17")
Tela retangular. Som instantâneo,
sem Pré aquecimento.- 187,

- 9

TV. PHILCO mod: B-262- 41 cm (16")
Portátil tela retangular.
Resiste ao máximo as
variações de voltagem.

10 X
TOTAL 1.870,

171,
TV. PHILCO mod..B-139-61 cm(24')
Tela retangular. Visão_total."Imagem sem distorções.
Um modelo, ao alcance
de todos. 10 X

TOTAL 1.990,
199,

.TV. PHILCO mod. B-137 - 61 cm (24")'
Totalmente transistorizada. Controles
lineares de alta precisão.

TV. PHILCO mod. B-253 - 31 cm (12")
TELE-PORTÁTIL - Funciona em bateria de .
12 Voits, podendo ser ligado no carro,
lancha, casa de campo etc. m\ gm gm

«0CW

10 x

¦j II

I IB' ¦ || tjjj^H II I ¦ tf ij^Ln ¦ U | III

l_ ^1 ^^^^^^^^^_^^^^^^^^ l^^^^l I

^b^^^b^b^ mu* l^a^^^^i^k muA 
^^^m^^^^ 

^^r 
^^§^^

I- Ay,;.7;<y, - .'..-' ' li

155,15 X
TOTAL 2.325,

TV. PHILCO mod. B-138 - 61 cm (24")
Controles deslizantes de alta precisão.
Sintonia permanente. 

' .

10 X
TOTAL 1.550,

PHILCO
AMARtA QUE INTRODUZIU

O TV À CORES NO MUNDO

160,

MESMO SO EM

15 X
TOTAL 2.400,

CONDICIONADORES
DE AR

PHILCO
UM MODELO

PARA
CADA AMBIENTE

¦ ' V—f mAcoLO°RT A 
^gSÈ&-' RELÓGlÕDIGITAL PARA DORMITÓRIO (fil. PT.||

\ Mod. B-497-3 Faixas J0Mgy^&X Mod. B-499/502. A /^^^^^^l| f\T 
"" 

^^^^1

í ^WJl li Notíca^ra^o. 
WÊ^* ™£Qg l^^Hf ¦ 

|^fl 11 
^LÒolp, 

«Ji,--,,^. roíAi  \l 
li MU LU"hT-":- - 

Ai i Ir PHILCO TRANSGLOBE PHILCO TRANSISTÒNE ^^ \-l L^^^^S*^^^^ 
Mnri R-481-Modelo t - i 

^^"** COM FM. - Mod. B-5Ü3 __^" N^Hsss

TV. PHILCO mod. B-818-44cm(17") I exportação. 9 FaixS'de r^g&É) 2 Faixas de Ondas. £2^3? PHILCO-Mod. 18 P 51/52-1.750 Kcal/h
Antena Dupla. Tecla A.F.T. Sintonia Fina I onda, inclusive FM. ¦ 1 Sl' fggSBTB^^' 7.000'B.T.U. -TIO/220 Volts. Baixo consumo
automática. I **>#\ HBbBfÍI ^'O ^f^»S • de energia. Compressor importado.

_. _• mm I I <ll II _iU A W&i Proteção especial é*b<tt&*
JLAtZ ||0X ll#V# fll 10XWJ/ fe| contra corrosão. ^?*£$§

10X%#*t^/ I TOTAL 1.300/ 
^^^^ TOTAL 390  ""^ 

TJl.fZj? *

TOTAL 6.450. te==S^====g=== SBC KAAL 2%0,
..____.MgãBii LINHA ALTA CAPACIDADE UNHA COMPACTA

[í I Wí^»~ 1 n li D1JII f"*n ll I I ;|'|r- .l.r.õnr- ,.¦¦- apgr~-==¦¦ / 0( i ¦'— j - ' ,-~"~ ~ |" 4. Í!

TV. PHILCO mod. B-815 - 51 cm (20")
Portátil com A.F.T.
Sintonia perfeita em
todos canais. 10 X — -«¦
Controles deslizantes "" _JT

735,
TV. PHILCO mod. B-813 - 66 cm (26")
Totalmente automático. Com teclas A.F.T.
e MAGIC. Imagem sempre.

. perfeita e ajustada.

n teclas a.m.

736,15 X
TOTAL 11.040,

PHILCO -Mod. 40 M 32 - 4.000 Kcál/h
16.000 B.T.U. - 2 HP - 220 Volts. Com "auto

Shift". Compressor importado^
Proteção total'contra
corrosão. •"¦" *

TOTAL 4.500,

rs. L.om amo

450,
PHILCO - Mod. 25 C 31/32 - 2.500 Kcal/h
10.000 B.T.U.-110/220 Volts. Com "auto
Shift/' Compressor importado
Proteção total contra
corrosão. ' • 10 X

TOTAL 3.350,

.om auio

335,
PHILCO AVISTA OLHA PRAZO t SO EM TELE-RIO TIMES SQUARE

APROVEITEM! RAR ATO MESMO SO EM TELE-RIO TIMES SQUARE
2 wm-.** — n fy^fS 8 r.EiAnFiOArF-IIIYn 1 OCA I GELADEIRA CÔNSUL 1 Q/LA

GELADEIRA CÔNSUL
LUXO-270 litros várias cores

FOGÃO BRASIL
CONTINENTAL - 2001 - 4 Bocas.....

CIRCULADOR DE AR
ELECTROLUX 40 cm -

BATEDEIRA DE BOLO
C. ELETRIC .- --

FERRO WALITA
Automático - luxo

LIQÜIDIFICADOR WALITA
WALITA - Campeão 70

1.550,
980,
470,
300,
110,
185,

GELADEIRA FRIG1DAIRE
230 litros várias cores........".....

MÁQUINA SINGER
FACILITA-CAB. LUXO.™

ENCERADEIRA ELECTROLUX CC()
. Mod. B-30 .„ kJ*JMf

ASPIRADOR DE PÓ
ARNO

ESPREMEDOR DE FRUTAS
WALITA

LIQÜIDIFICADOR
ARNO.

1.850,
1.680,

380,
175,
170,

GELADEIRA G.E.-LUXO
29Õ litros várias cores

FOGÃO SEMER RIVIERA
4 bocas-:Várias cores

MÁQUINA DE ESCREVER
OLIVETTI - LETERA-32

EXAUSTOR NAUTILUS
Coifa p/cozinha _.'.

ENCERADEIRA ARNO
Aste dupla

BATEDEIRA DE BOLO
ARNO

1.850,
450,
970,
478,
469,
180,

me~Rio
CENTRO - RUA URUGUAIANA. 13
CENTRO - RUA URUGUAIANA. 46/48
CENTRO - RUA URUGUAIANA, 114/116
CENTRO-RUA DO ROSÁRIO. 174 .
CENTRO - RUA DA ALFÂNDEGA, 261
CENTRO - RUA BUENOS AIRES, 294
CINELÃNDIA - RUA SEN. DANTAS. 28/36

COPACABANA - R. SANTA CLARA, 26 A e B
COPACABANA - AV. N.S. COPACABANA, 607
TIJUCA - RUA CONDE DE BONFIM. 597-A .
MÉIER - RUA DIAS DA CRUZ. 213
MADUREIRA - RUA CARVALHO DE SOUZA; 263
CPO. GRANDE - RUA CORONEL AGOSTINHO. 24

,,r„.,,.„.„, ...-.  BONSUCESSO-PRAÇA DAS NAÇÕES. 394-A,

LOJA MATRIZ E DEPART. DE ATACADO - RUA ENG. ARTHUR MOURA, 268

NOVO TELEFONE GERAL - 28Q-8822,

GELADEIRA CÔNSUL
MAXT-340 litros-Várias cores.»

ELETROFONE GRUNDIG
ESTÉREO Mod. STUDIO - 85

1.860,
980,
890,

1.240,
1.050,

840,
lÕjÃsTIT^TE»

SQUARE

MÁQUINA DE ESCREVER
REMINGTON .....-".

FOGÃO BRASTEMP
PRÍNCIPE -Mod.-51-G - Luxo..-..

ELETROFONE PHILIPS
ESTEREO-PORTATIL......

GRAVADOR PHILIPS
Mini - K-7

Diárias a partir de 290 cruzeiros.
'Reservas imediatas pelo telefone (021) 257-8080

motios OTIMIMU
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Washington e Nova Jer- f% f . T<scy — A Lockheed Corpora- , 
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'j£'FWm« Dallas — O President* Gerald Sem abandonar seu estilo de percorrido pelo carro preto de John
tion pagou 106 milhoes de % 

< 
"'•% •iSlH; * Fordchegou a Dallas "sem pensar" catnpanha, misturando-se a mul- Kennedy em 1963.

S?6dVrante 2hS anos a tit f J . % ttf llMftlli no'sigmficado da cldade em que tidao logo ao desembarcar no ae- Ao passar, Ford pode ver o edl-^

urn empresario da Arabia 15 h •  1 IP^WPP '• morreu John Kennedy, con forme roporto, Ford mpondeu com um f.cio de tijolos vermelhos de onde
Saudita, sabendo que parte """"V JBL disse aos jornalistas que tocaram levantamento de ombros quando Lee Oswald atirou - atualmente
desse dinheiro ia para as / no assunto Fortemente protegido, lhe foram lembradas as amea?as vazio e posto a venda. Mas nao con-
maos de um funcionario do ' 'mNm' 

com seu cclete a .prova de bala telefdnicas recebidas pela policia seguiu dlstlnguir bcm o monumen-

ftaVr^n?eg^rqteb2aau- 
* * ¦ \ ,VV U HP tFord declarou que nao acha neces- deDallas.Aindanoaeroporto.de- to constmido no local do assassl-

toridades do®pais aprova.s- V. ,/ ,, CF ^iS| saria a reabertura do processo so- pois de apertar as maos de-deze- nato, porque os carros por all pas-
sem a compra de avioes da J*? ''•"&$ ¦ "Jte- bre 

o assassinate do ex-Presidente. nas de partidarios, deu uma peque- saram bem rapidos.
empresa, admitiu o seu pre- » v .«Hv na entrevista a imprensa afirman- Em seu primeiro discurso do
sidente, Daniel Haughton. jfe L JB N, Tambem em Dallas o vice do que esta mesmo convencido de dia, a Convcncao Nacional de Mu-

UefiT'l %k Nelson Rockefeller disse em discur- que o verdadeiro assassinode John Uteres Republicans, Ford assegu-

Company reconheceu que pS \\ so a um grupo de eleitores que os Kennedy foi Lee Harvey Oswald. rou que nao tinha prestado jura-
seus empregados^ no exte- prpblemas economicos e financei- MESMO TRAJETO 

^ mento 
na Casa Branca^para presi-

TeSo^und^tae^ fP|L indiferenca pelos aspec- vlspesi o que dweria ser o ter^iro
atingiram, so na Africa e Hit. ajudar os necessitados" acima de tos traumaticos da historia da ci- seculo da historla do pais, que co-
na Asia, cerca de 140 mi- MmKr suas possibllidades. "Creio que este dade, a comitiva presidencial per- meca no proximo ano: um seculo
lhoes de dolares (Crl bi- UgST" oais prometeu denials", disse Ro- correu as ruas de Dallas a grande "de exlto e de grandeza moral <
lhao 176^ milhoes), segundo > Wku" ckefeller velocidade. Foi o mesmo caminho espiritual."

rSsCsr™1' Ford sequer pensou no assassihato de Dallas aotisitar a ciiaie

zmnzzzzzr O combate a Reagan

W T W M Kk V T¥ 1 I 1 V W . NOVA YORK Jaytfie Danlas
B I |H J|| §wk B I B IB B Bj IBIB 22 dlas inesqueciveis, onde I
m I IWl ' B Bf B IA B T B 

1 
¦ I Bf B voce conhecera OSmaioresastros wn«himirt^ — Um ve na lado as precaucdes de seguranca primeira potencia militar do

B J 111 TO Bf B ni B B J IBB estrelas da Opera do mundo inteiro. rnJurnnraeoutronasesUa- pessoal, apertou quase todas as mundo, custc quanta custar e
JL fJLA »i ¦ JBfc* * w Jngressos e lugares reservados no ri ¦ ltnrais o Presidente Ge- maos, conversou alegremente sublinha sua posicao contrdria

_ _ nwr irw"rir Tim TITIi "METROPOLITAN OPERA HOUSE" e "CITY OPERA';. rTidFord se movimenta como se com os iritis extrovertidos, dis- ao que classificu de excesso de

lki\ ill TAJ 1MB ofelSS-S Z^d^^ct lm

Hi 1 |W| I m| I VI B culturais. Viagem coordenada e acompanhada eiais que na real^rVnwZoZ^ou'Va^uela eleitoral °doTresldenteTncmtrl

Hi W IWl SJ 1 pela Soprano NANCY MIRANDA. acoi itecenio 
firmeza ocasiao um estudante de Ha- objegoes por parte do Congfesso,

M>  informapoes e inscripoes: Saida: 9 de Outubro 1976. De um ia o 
resisten- nover, Estado de New Hampshi- onde jd estao no mesmo pe de

^ IIm; >mrm ¦& Jgno. ^rr- ¦ , w„ mil re E desde entao, entre um coiltroversia a liberagao dos pre-
Wk J| #\ HBB ¦ IB IB HtirnnhtBr Tes^ em questoes de energia outro veto a projetos de lei do cos de petroleo (a medida au-
B B IB ¦ B HJP w4 B W IB V3JH"'nCEr ™mcn externa economia em tipo desmantela orcamento, mentara o custo de vida) e a

111 I IPr.lf Uk Av. Rio Branro^TA-Tel.: 223-1909,223-0083. CTdsformas de tratamento Ford corre^ pan* 
^0^2 SK t&TSSZ W6B Mr «S w IB k| J ¦ n #^B Embratur 05/rj - cat. "A". j rmvprnn pm varticular em re- — ou. onde Reagan ja esteve ou outarios por toao o ano ae

ssss"'1'"""' isiEf/csK&K;
ria 

°de "contato "pessoal 
com Em New Hampshire os dois na implementucuo do ocordo do

povo uma sofreguidao que nem estiveram dizendo aos mesmos ^1 a'-
' ¦ "s > 5* os largos meses entre agora e >eleitores coisas virtuahnente Os legisladores^ democratas
{^X\  ¦¦¦MM dia da votagao nem os riscos de ideriticas, so que em apoio osi.cn- afirmam que no ajd de tomar de

HIIIHIIIl ""IT [frTkXW P"" H J| mZZH I B—ll repetigSo dos assassinatos poli- sivo a Louis Wyman, candidaio Reagan a bandeira do conser-
IganaBsJ IP^I ElVlDPlMI C MM ticos consequent atenuar. repu'olicano a uma vaga no vadorismo republican, Ford jd

 " \\vt JJJ ¦— 1 W ¦ , II Enquanto nao aparecem de Senado cujo preenchimento se ttneiona utilizar fundos federals
11 r- 1 r* TCI CDDAC • II /«/n candidates vresidenciais pe- decidirdna proxima terga-feira, para ajudar as grandes empre-
11 Empresa do Grupo TELtbKAO II g P™tid0 Demlcrata que des- em repeticdo de pleito no Es- sas, sob a alegagdo de que elas
II  ^ r II pertem preocupagoes, Ford tra- iado. Quase os mesmos temas e que cnam nouos empregos.
|| II ta de dedicar v maior tempo das palestras de Reagan con- Contraries a tal ajuda, os
|| I ^ " II possivel a desbancar o conser- tinuam objetos dos discursos ou mesmos democratas querem a
|| II II vador revublicano Ronald Rea- dos bate-papos em que Ford prorrogagao da redugao de tra¬
il IICAA O® II ITtoXXo^ri-eleifcral presta contas do que esta fazen- postos com que Ford tentou
II 

¦¦ pela simpatia por ora e pelas do. contrapoe indicagoes de pro- amemzar a situugao do povo du-
|| •> • || vrelerencias definitivas frente gresso a pantos admitidamente rante a recessao. Ford prefere
|| _ _ _ || ris umas quando cltegar negatives em seu Governo e pro. deixar os impostos como estao.
11 r\ $k ® ® || ocasiao Ontcm no Texas, como clama com enfase cada vez 0 Presidente vetou o projeto de
ii ill 0 H BlIM^II^CSI^IA II anteontem no Missouri e ha maior o seu pendor para uma lei que prorrogarm por sets
Mil III- J^lIiWiEwa *IC8I It# II po'ucos diasem New Hampshire, posigdo conservadora em mate- meses o controle dos preeos de
II H w* <1. Mfkumm W VB w 

|| Ford desenvolve a sua cavtpa- ria de administragao. petroleo. aceitana uma prorro-
11 1 ¦ ' 

c1 a FAAP-PATFI an en- II nha no mesmo estilo terra- jtnto ao povo o Presidente gag&o de 45 dias. 0 CQnyr^sov ,>
|| A Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A. tMKKAIt , ¦¦ a-terr a em que se criou politico- admite que o desemprego con- quer 60 dias e por at prosseguem
II cpin rln transcurso do decimo amversario de sua fu-ndagao, convida as autorida- ¦¦ mente, chegou a lideranga da tinua reniieritemente em S,5% as divergencms.
|| _;si.a . XAiee^'om Aran dp Gracas que sera celebrada ama- l| Minoria na Camara e ate certo mas em compensagdo o numera ? Nada disso por em parece ar-
|| des, dientes e amigos para a Missa e c , m , rflndplaria II ponto guardou na Presidency da de empregados. afirma, "aumen- refecer o entusiasmo de Ford pe- *
|| nha dia 15 de setembro, as 11.30 horas, no Altar-Mor da lgre|a da Candelaria, 

|| P^y ^ ^ ^ ^ campanha deitoral e ele
III nor'Sua Excelencia Dom Jose de Castro Pinto, Bispo-Auxiliar e Vigario-Geral aa ¦¦ ^ rrianha no vies, pas- tnumeros absolutos), que a in- deverd continuar alternando
III a -J- Dio rlo Isn^irn \ II sado em Washington, ele se flacao continua problema, po- cada vez menos dias na Casa
HI Arquidiocese do Rio de Janeiro. t (P II apro'ximou da fila de turistas de rem jd foi de 14% e agora anda Branca com tempo cada vez
HI || outros Estados que diariamente pelos 6 a 7%. Em cada cidade ou mais dilatado nos comicios e,
HI  ————i^JIB se forma pam conhecer a Casa vila ele afirma a necessidade de dizem as pesquisas de opmiao,

Branca por dentro pondo de os Estados Unidos ganhando terreno. ^

. 
" '• • •  • 

j|

CONJUNTO ROCHEDO
MAYFAIR. 8 peças
anodizadas. Azul.

.refrigerador cônsul
;ET-2817. Acabamento -

: externo de grande
•. durabilidade. Branco, azul

. ou.vermelho/

12 x JVj
SEM ENTRADA
Total 360,

24 xA«V|
SEM ENTRADA

Total 2.680,

Dalias/UPI

Ford alirma em JJaiias 
que

não reabre o caso Kennedy

Lockheed

subornou

sauditas

Washington e Nova Jér-
sey — A Lockheed Corpora-
tion pagou 106 milhões de
dólares íCrS 890 milhões 400
mil), durante cinco anos, a
um empresário da Arábia
Saudita, sabendo que parte
desse dinheiro ia para as
mãos de um funcionário do
Governo de Adis-Abeba, a
fim de conseguir que as au-
toridades do país aprovas-
sem a compra de aviões da
empresa, admitiu o seu pre-
sidente, Daniel Haughton.

Por sua vez, a indústria
farmacêutica Merck &
Company reconheceu que
seus empregados no exte-
rior fizeram pagamentos"incorretos" a funcionários
estatais de vários países do
Terceiro Mundo. As doações
atingiram, só na África e
na Ásia, cerca de 140 mi-
Ihões de dólares (Cri bi-
Ihão 176 milhões), segundo
os resultados iniciais d e
uma investigação promovi-
da pela própria empresa.

percorrido pelo carro preto de John
Kennedy em 1963.

Ao passar, Ford pôde ver o edi-
ficio de tijolos vermelhos de onde
Lee Oswald atirou — atualmente
vazio e posto à venda. Mas não con-
seguiu distinguir bem o monumen-
to construído no local do assassl-
nato, porque os carros por ali pas-
saram bem rápidos.

Em seu primeiro discurso do
dia, à Convenção Nacional de Mu-
lheres Republicanas, Ford assegu-
rou que não tinha prestado jura-
mento na Casa Branca para presi-
dir "a decadência dos Estados Uni-
dos". Adiantou, segundo suas pre-
visões, o que deveria ser o terceiro
século da história do país, que co-
meça no próximo ano: um século"de êxito e de grandeza moral «
espiritual."

Sem abandonar seu estilo de
campanha, misturando-se à mui-
tidão logo ao desembarcar no ae-
roporto, Ford respondeu com um
levantamento de ombros quando
lhe foram lembradas as ameaças
telefônicas recebidas pela policia
de Dallas. Ainda no aeroporto, de-
pois de apertar as mãos de deze-
nas de partidários, deu uma peque-
na entrevista à imprensa afirman-
do que está mesmo convencido de
que o verdadeiro assassino de John
Kennedy foi Lee Harvey Oswald.
MESMO TRAJETO

Apesar da segurança, da tran-
quilidade do Presidente e de sua
aparente indiferença pelos aspec-
tos traumáticos da história da ci-
dade, a comitiva presidencial per-
correu as ruas de Dallas a grande
velocidade. Foi o mesmo caminho

Dallas — O Presidente Gerald
Ford chegou a Dallas "sem pensar"
no'significado da cidade em que
morreu John Kennedy, conforme
disse aos jornalistas que tocaram
no assunto. Fortemente protegido,
com seu colete à prova de bala,
Ford declarou que não acha neces-
sária a reabertura do processo so-
bre o assassinato do ex-Presidente.

Também em Dallas, o vice
Nélson Rockefeller disse em discur-
so a um grupo de eleitores que os
prpblemas econômicos e financei-
ros dos Estados Unidos se devem
"à herança' judaico-cristã dos nor-
te-americanos, o que lhes obriga a
ajudar os necessitados" acima de
suas possibilidades. "Creio que este
pais prometeu demais", disse Ro-
ckefeller.

Ford sequer pensou no assassinato de Dallas ao visitar a cidade

l ¦¦ NOVA YORK
|^|IB 22 dias inesqueciveis, onde

¦ | ^ÊÊ B você conhecerá os maiores astros e
I I IV B estrelas da Ópera do mundo inteiro.

Ingressos e lugares reservados no
"METROPOLITAN ÓPERA HOUSE" e "CITY ÓPERA",

Visita ao Museu. Metropolitan e às famosas
I Universidades americanas de música e centros
I culturais. Viagem coordenada e acompanhada

pela Soprano NANCY MIRANDA.
Informações e inscrições: Saida: 9 de Outubro

Washington — Um pé na
Casa Branca e outro nas estra-
das eleitorais, o Presidente Ge-
rald Ford se movimenta como se
os Estados Unidos estivessem às
vésperas das eleições presiden-
ciais que, na realidade, somente
acontecerão em novembro de
1976. De um lado exibe firmeza
política opondo toda a resistên-
cia possível às pressões do Con-
gresso em questões de energia,
política externa, economia em
geral às formas de tratamento
do governo em particular evt re-
lação à indústria e ao comércio.
Por outra parte, exibe em maté-
ria de contato pessoal com o
povo uma sofreguidão que nem
os largos meses entre agora e o
dia da votação nem os riscos de
repetição dos assassinatos poli-
ticos conseguem atenuar.

Enquanto não aparecem de
fato candidatos presidenciais pe-
lo Partido Democrata que des-
pertem preocupações, Ford tra-
ta de dedicar o inaior tempo
possível a desbancar o conser-
vador republicano Ronald Rea-
gan da competição prè-eleitoral
pela simpatia por ora e pelas
preferências definitivas frente
às urnas quando chegar a
ocasião. Ontem no Texas, como
anteontem no Missouri e há
poucos dias em New Hampshire,
Ford desenvolve a sua campa-
nha no mesmo estilo terra-
a-terra em que se criou política-
mente, chegou à liderança da
Minoria na Cantara e até certo
ponto guardou na Presidência da
nação.

Uma manhã no mês. pas-
sado, em Washington, ele se
aproximou da fila de turistas de
outros Estados que diariamente
se forma para conhecer a Casa
Branca por dentro e, pondo de

Av. Rio Branco 57-A -Tel.: 223-1909,223-0083,Embratur 05/RJ - Cat. "A".

(Iembratel

Empresa do Grupo TELEBRÁS

Ação de Graças

10.° Aniversário

Tudo o que
você quer
e o amor
pode
dar

£hilco

RÁDIO PHILCO -4f}
MOD. B-503. Novo modelo. 15 x
Com AM-FM. Portátil. SEM ENTRADA

Total 450,

Tradiofone 

[|
TELEFUNKEN I
ALEGRETTO ¦

Ideal para pequenos; '; ":

ambientes. — 'èÊtWÜ'
110/220 24 xI3Uf
volts

SEM ENTRADA
Total. 3.120,

GRAVADOR ORION
CT-06 MS. Modelo
Cassete.

MÁQUINA DE COSTURA
ELGINB-411. Gabinete
marfim ou imbuia.

24x^Vj
SEM ENTRADA
Total I• 416

24
SEM ENTRADA
Total 1*320

JORNAL DO BRASIL ? Domingo, 14/9/75 ? 1.° Caderno
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M. Esteia viaja e deixa
Poder uem boas mãos"

Buenos Aires — Numa breve cerimô-
nia, de pouco mais de 15 minutos, a
Presidenta Maria Esteia Martinez de
Perón transmitiu ontem o cargo ao Pre-
sidente do Senado, ítalo Argentino Lu-
der, que permanecerá no Poder até o
dia 16 de outubro. "O Governo fica em
boas mãos", declarou Maria Esteia, fa-
zendo um apelo ao povo para que co-
labore com o Chefe de Estado interino.

Disse ainda que tomaria um período
de descanso, "a fim de juntar forças pa-
ra poder trabalhar com mais vigor pela
felicidade do país". Concluiu afirmando
que "este é uni adeus por pouco tempo".
Maria Esteia parte ao meio-dia de hoje
para Ascochinga, na Província de Córdo-
ba, onde iniciará seu periodo de repou-
so.

COMPROMISSO DE FIDELIDADE

Por sua vez, Ítalo Luder comprome-
teu-se a "cumprir fielmente as obriga-
ções inerentes a esse breve tempo", afir-
mando que trabalhará com todas as suas
forças "para o bem-estar da República
defendendo com dignidade os direitos
do povo e da Justiça".

Após a leitura da ata da transferên-
cia dò cargo, o documento foi firmado
por Maria Esteia e ítalo Luder e referên-
dado'por todos-os integrantes do Gabi-
nete.' A cerimônia, realizada no Salão
Branco da Casa Rosada, lotado de fun-
cionários e convidados, foi precedida de
uma reunião do Ministério, à qual esta-
vam presentes a Presidenta licenciada e
seu substituto.

Ao final do ato, ouviram-se várias
vezes aplausos e vivas a Maria Esteia.

ítalo Luder ficará no cargo até o
•dia 18 de outubro e no dia seguinte, Ma-
ria Esteia presidirá os festejos do cha-
macio; Dia da Lealdade, que recorda o
levante do dia 17 de outubro de 1945

que. meses mais tarde, levou ao Poder o
então Coronel Juan Domingo Perón.

ASCOCHINGA

O lugar em que.Maria Esteia Mar-
tinez de Perón passará suas férias é uma
colônia de turismo da Aeronáutica situa-
da na localidade de Ascochinga, de 700
metros de altitude, e a 63 quilômetros da
cidade de Córdoba e a 770 de Buenos Ai-
res.

Dispõe de um hotel, um campo de
golfe e grandes áreas pára passeios a
pé ou a cavalo. Sua proximidade com
Córdoba, onde estão instaladas impor-
tantes indústrias automobilísticas e zona
de continua atividade terrorista, deve-
rá levar as autoridades a montar um es-
quema de segurança especial para zelar
pela Presidenta da República.

A estrada que liga Ascochinga a Cór-
doba passa por pitorescos desfiladeiros
em colinas que rodeiam a Vila. Na re-
gião existem grandes estâncias, e numa
delas ficou hospedada Jacqueline Ken-
nedy, quando ainda viúva do Presidente
norte-americano. ,

CRÍTICA

Em sua edição de ontem o Washing--
ton 1'osl disse que a licença de Maria
Esteia "põe fim a um Governo que dei-
xou de trabalhar efetivamente há qua-
se três meses."

Num despacho de Buenos Aires, afir-
ma o jornal norte-americano que o afãs-
tamento de Maria Esteia, "quer ela vol-
te ou não ao cargo, constitui uma prova
formal de que todo o multicolorido mo-
vimento chamado peronismo, que envolve
milhões de argentinos, é de fato uma
bandeira frágil cuja única substancia era
a personalidade do homem que foi Pre-
sidente três vezes."

México já prepara
sucessão e lista
tem 7 candidatos

Cidade do México — O
eleitorado mexicano aguar-
da em clima de expectativa,
provocada por uma onda de
rumores e especulações, a
designação do sucessor do
Presidente Luís Echeverria,
já marcada oficialmente
para o próximo mês de ou-
tubro. Pelo menos sete
ministros figuram como
iprováveis candidatos d;o
Partido Revolucionário Ins-
titucional (PRI), há 45 anos
no Poder.

São eles Mario Moya Pa-
lencia, Secretário do Gover-
no; Hugo Cervantes dei Rio,
Secretário da Presidência;
José López Portlllo, d a
Fazenda; Porfirio Munoz
Ledo, Trabalho; Augusto
Gomez Villanueva, Refor-
ma Agrária; Luís Enrique
Bramontes, Viação; e Car-
los Galvez Betancourt, dire-
tor do Instituto da Pre-
vidência Social.

O MECANISMO

Oficialmente, a escolha se
faz mediante consulta in-
terna no PRI, mas, na ver-
dade, essa tarefa cabe ao
próprio Presidente que sai.
Em seguida, vem o que se

conhece como lançamento
do candidato, isto é, uma
organização partidária
menor apresenta o oome já
escolhido pelo Presidente
para receber ainda como
pré-candidato o apoio dos
demais órgãos do PRI.

Finalmente, reúne-se a
a s s embléla-geral extraor-
dinárla do PRI, que sim-
plesmente ratifica "o que a
vontade popular já expres-
sou", e o pré-candidato pas-
sa a candidato. Este, embora
sabendo que sua vitória es-
tá assegurada, realiza uma
extenuante campanha elei-
toral conclamando o povo
às urnas, nó primeiro
domingo de julho de 1970.

Tal como vem ocorrendo
nos últimos 12 anos, outros
Partidos também darão seu
apoio ao candidato oficial
— o Popular Socialista
( P P S , esquerda pró-
governamental) e o Autên-
tico da Revolução Mexicana
(PARM, governista).

Como sempre, o Partido
da Ação Nacional IPAN, di-
reita moderada) lançará
seu próprio candidato,
apenas para manter s ua
posição de "única Oposição
real" ao Governo, ao qual
acusa de antidemocrático.

Tiroteio faz mais 4 mortos
Buenos Aires — Quatro terroristas

morreram e um policial ficou ferido du-
rante. um tiroteio ocorrido na madruga-
¦da de.ontem na Cidade de San Miguel de
Tucuman, quando uma patrulha da poli-
cia e do Exército percorria um bairro dos
subúrbios da cidade.

Os policiais e os soldados desconfia-
ram de um grupo de pessoas que se en-
contravam no interior de um carro e de-
cidiram abordá-las, mas os suspeitos ma-
nobraram seu veiculo e fugiram. Come-
çou então uma perseguição que terminou
num tiroteio.

Agora, eleva-se a 10 o total de ter-
roristas mortos em choques com a policia
nos últimos quatro dias em Tucuman,
segundo informou o Comando-Geral do
Exército dessa Província argentina.

Em Buenos Aires, um grupo terro-
rista iatacou ontem com bombas incen-
diárias e lacrimogêneas o cinema Ritz,
em pleno centro da Capital, provocando
grave: tumulto na sala de projeção. O
filme|em exibição era A Bofetada, com
o ator francês Lino Ventura.

Não houve vítimas, mas o fogo des-
truiu'algumas bilheterias. As autorida-
des ignoram os motivos do atentado.

Enquanto isso, aguarda-se com gran-
de expectativa a solenidade convocada
para terça-feira por acirrados antipero-
nistas que pretendem comemorar, nesse
dia, o 20° aniversário da derrubada de
Juan Domingo Perón da presidência, em
1955.

A polícia pediu calma aos participan-
tes do encontro promovido por importan-
tes ex-políticos e militares reformados,
entre eles o ex-Vice-Presidente Isaac Ro-
jas, que assumiu o cargo logo após a
queda de Perón.

Os peronistas o acusam de ter con-
sentido no fuzilamento de civis e milita-
res que meses depois se rebelaram em
defesa de Perón, já deposto.

Um integrante da comissão organiza-
dora, que não quis revelar seu nome, dis-
se que "este ano, nós os antiperonistas
vamos atirar a casa pela janela para ce-
lebrar a revolução e a derrubada do ti-
rano" (alusão a Juan Domingo Perón).
Mas num comunicado ontem distribuído
a Comissão pede que os manifestantes se
abstenham de qualquer ato antes da ho-
ra e fora do local marcado, o Luna Park.

Michelsen acusa
EUA de impotência
com traficantes

Bogotá — O Presidente
da Colômbia. Alfonso López
Michelsen, que dentro de 10
dias terá um encontro com
o Presidente Gerald Ford,
acusou ontem cidadãos nor-
t e-americanos "marginais"
de transformarem o territó-
rio colombiano em "base de
tráfico de drogas", lamen-
tando, ao mesmo tempo,
que o Governo de Wash-
ington não consiga "contro-
lar suas máfias."

Num comunicado divul-
gado pela imprensa, López
Michelsen diz que a Colôm-

bia "tem sido vítima de sua
posição geográfica prlvilegl-
ada, que permite a norte-
americanos, com capital
norte-americano e aviões 11-
cenciados nos Estados
Unidos, decolarem de pon-
tos de seu país para conver-
ter o nosso em uma base de
transações ilegais com
drogas."

Em seguida, afirma que
tal estado de coisas não se
deve á incapacidade do
Governo colombiano, ma.s
sim à "impotência" dos Es-
tados Unidos.

Londres mostra
satisfação por
chilenos soltos

Londres, Santiago do Chile, Hanover e Paris —
O Foreign Office anunciou ontem sua "satisfação"
pela decisão do Governo do Chile de libertar de
100 a 200 presos políticos, com a condição de que a
Grã-Bretanha os receba. Um porta-voz do Minis-
tério do Exterior britânico assegurou que .a Grã-
Bretanha está disposta a acolhê-los, mas que seu
Governo "continua esperando que as autoridades
chilenas libertem todos os seus presos políticos, in-
condicionalmente". Há hoje na Grã-Bretanha 1 mil
100 refugiados chilenos.

Enquanto isso, informou-se ontem em Santiago
que a maior parte dos 14 presos políticos libertados
na sexta-feira pela Junta Militar deverá seguir pa-
ra a Venezuela. O ex-presos foram autorizados a
permanecer no país, a maioria, contudo, prefere
seguir para a Venezuela, cuja Embaixada partici-
pou das negociações para a sua libertação. O Em-
baixador venezuelano, Antônio Arellano Moreno,
reuniu-se com o Ministro do Interior, General Cé-
sar Benevides, 'para discutir a situação dos liber-
tados, porém não foi divulgado os nomes dos que
viajarão para a Venezuela.

CRÍTICAS GERAIS

Várias centenas de manifestantes exigiram, di-
ante de um quartel de Hildesheim, na República
Federal da Alemanha, a volta imediata ao Chile
de um oficial do Exército chileno que faz naquela
cidade alemã um cur.so de formação militar. As cri-
tlcas contra a presença do Tenente chileno Helmut
Kraushaar começaram no principio da semana pas_
sada, embora o Ministro da Defesa da RFA, Georg
Lebber, tivesse replicado que seu Governo oferece
a todos os países "quaisquer que sejam suas orien-
tações políticas", oportunidade para a formação de
seus militares.

Em Paris, o Partido Socialista Chileno, na ile-
galidade, e o Partido Socialista Francês examina-
ram "os meios de aumentar os esforços da solida-
riedade internacional ao povo chileno que luta por
sua'liberdade," de acordo com um comunicado con-
junto ontem divulgado. Participaram da reunião o
secretário-geral do PSC, Carlos Altamirano, euma
delegação do PSF. liderada por FrançoisMitterrand.
O comunicado afirma: "Dois anos depois do golpe
fascista, os dois Partidos celebram o profundo açor-
do que existe entre ambos sobre os objetivos da
resistência chilena." Destaca ainda a intenção de"mobilizar a opinião pública em geral para aumen-
tar o isolamento internacional" da Junta Militar
chilena.

Segundo informou a agência France Pres.se, ao
citar declarações de Carlos Altamirano, oito refu-
giados chilenos na Argentina "foram recentemente
assassinados pela policia deste país". Para Alta.mi-
rano, "esses oito companheiros, embora o número
de mortos possa ser maior, não estão incluídos ho
sinistro e complexo caso de 119 presos políticos, de-
saparecidos do Chile e que uma revista sensacio-
nalista argentina indicou como mortos "em luta
fratricida" na Argentina, Venezuela, Colômbia, Mé-
xico e França". De acordo com o secretário-geral
do PSC, os 119 presos "jamais sairam do Chile, on-
de. apesar da enorme repressão, se formou um co-
mitè das mulheres desses presos desaparecidos."

Banzer crê
na saída
para o mar

La Paz — O Presidente
Hugo Banzer afirmou que"estão indo por bom caml-
nho" a.s negociações entre
a Bolívia e o Chile para que
seu país consiga uma saída
para o mar, reiterando que.
para La Paz, esta é uma
questão vital. "Não podemos
esperar indefinidamente,
por que o mar é para o meu
povo uma necessidade pre-
mente e fundamental para
seu pleno desenvolvimento",
disse Banzer, recusando-se
a revelar detalhes da pro-
posta boliviana nas nego-
ciações.

Especula-se, no entanto,
que o Chile esteja disposto
a ceder parte de seu terri-
tório no extremo Norte, for-
mando-se assim um corre-
dor que separaria o Chile
do Peru.
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Mus. chega de lotocal
Nius, o espetáculo tratado a sério.
Nius, o primeiro jornal dedicado ao

show business.
Nius, dois posters e Ires opções.
Nius, nós e vocês lerça-tcira nas bancas.

____

Vendemos
prédio
comercial
inteiro
na Tijuca
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1.675 m2
de área construída:
8 pavimentos, 32 salas,
loja de esquina e subsolo.
Rua Hadock Lobo esquina
de Barão de Ubá.
Ótimo acabamento. ,a locação.
Próprio para edifício sede de
empresas de gabarito.
É o Centro Geográfico do Rio:
junto ao Centro, a toda zona
sul - pelos túneis - e acesso à
zona norte.
Maiores informações e visitas
com JULI0 BOGORICIN
Av, Rio Branco, 156 - loia 18
tels: 252-2989 ou 224-0774.
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.V OF.NERAL ELECTRIC
PÉROLA BRANCA.
.Sintonia íii_a permanente.
110/220 volts. Portátil.

24 x,
SEM ENTRADA
Total 1.7289- ¦.,.,'¦
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TV PHILCO B-263..Tela
retangular e som
instantâneo. 110/220 volts.-
Portátil.

99,24 x'
SEM ENTRADA
Total 2*376?

TV TELEFUNKEN
(26) 66 cm. À cores.
Circuito automático. Total
estabilidade de imagem.
110/220 volts.

24 x 57**$
SEM ENTRADA
Total 13.680,
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VENTILADOR
GENERAL ELECTRIC
MOD. 1216 VORTALEX.
(16)'40 cms.

40,24 x
SEM ENTRADA
Total96©,

MÁQUINA DE COSTURA
gjR SINGER PONTO DE

OURO. 660/520/525.
Gabinete marfim ou
nogueira.
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Nem pra nós.
Os supermercados já trabalham
144 horas por semana. É muita
coisa. E nosso trabalho não é
apenas dentro de uma loja. É fora
dela também. No manejamento
dos depósitos, na movimentação
de veículos, na operação de carga
e descarga. Todo um imenso
contingente de pessoal de apoio é
movimentado. É justo que haja
esta mobilização total e muito cara
para atender a 5 horinhas no
domingo?
Domingo é dia de descanso.
Não é dia de Supermercado.

Nem pra você.
Você tem 84 horas por semana
para comprar. De manha, de tarde
e cie noite. Você tem 2.a, 3.a, 4.a, 5.a,
6.a e sábado para abastecer sua
casa. Então, pra que perder sua
manhã de domingo dentro de um
supermercado? Tem tanto
programa para uma manha de
domingo.
A praia, o passeio, a piscina do
clube, a praça, o jardim, a igreja.
Ou não é melhor rezar do que
comprar? Depois, não trabalhar
aos domingos é lei de Deus.
E deve ser também lei dos homens.
Domingo é dia de descanso.
Não é dia de supermercado.

Nem prós empregados.
Ele pertence à família, à sua casa,
aos amigos. Pergunte a qualquer
um de nossos colaboradores se
não é melhor uma rodada de
chope com a turma, discutindo
futebol numa manhã de domingo,
do que madrugar para pegar no
batente às sete da matina. E vendo
todo mundo indo à praia, o sol
tinindo lá fora, convidando para
um bom mergulho nas ondas.
Mesmo que ele não curta uma
praia, só poder deitar tarde no
sábado e dormir até mais tarde no
domingo já é um programa.
Domingo é dia de passear,
namorar, de não fazer nada.
Domingo é dia de descanso.
Não é dia de Supermercado.

4>!i

OS SUPERMERCADOS DO RIO DE JANEIRO.
JWBTaSSLRJ - ASSOCIAÇÃO DOS SUPERMERCADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Prédios humanizados,
apenas 3 andares.

2 residências por andar.
2 elevadores.
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90m2 de terraços voltados para o mar.

Israel espera aviões dos EUA

TERR4
Av. Sernambetiba, n.° 2940 (frente ao mar

Informações e Vendas

CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS S. A.

Avenida Rio Branco, lõ(> - Edifício Avenida
Central -Conjuntos 1508 a ]~>ll CREG1 7
Tels.*. 224-2077 - 2.52-7636 e 2<_2-59«2

Uma declaração de amor à Barra. 1

cmi

Associados >CEMI

Financiamento:
-á- CREFISUL RIO S.A.

T CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Incorporação e Construção:

... _^,., 
CONSTRUTORA S.A.

Telaviv e Beirute — Até
o fim deste ano, Israel espera
receber dos Estados Unidos a
primeira remessa dos moder-
nos aviões de combate F-15,
negociados como parte do
acordo provisório de paz com
o Egito no Sinai. Além dos
F-15, Israel receberá também

grande número de aparelhos
F-16, do mesmo modelo ad-
quirido pelos países da OTAN.

As Forças Armadas is-
raelenses estavam ontem em
estado de prontidão rigorosa,
por motivo das festividades
religiosas do Yom Kippur,
que se estenderão até ama-
nhã à noite. Embora porta-
vozes militares tenham qua-
lificado a medida de rotinei-
ra, recorda-se que foi duran-
te o Yom Kippur de 1973 que
os árabes atacaram de sur-
presa dando início à guerra
de outubro.

APELO PALESTINO

Editorial publicado on-
tem no Líbano pelo órgão ofi-
ciai da Organização de Liber-
tação da Palestina (OLP) —
Falastin Al Thawra — lan-
cou um apelo aos trabalha-
dores e camponeses egípcios

para que abram fogo contra
os técnicos norte-americanos
que forem enviados ao Sinai

para fiscalizar o acordo pro-
visório de paz.

Depois de afirmar que a

presença dos Estados Unidos
no Sinai é um "golpe contra
o mundo árabe", o jornal pa-
lestino acrescenta que 

"o 
po-

vo egípcio, que ofereceu mi-
lharcs de mártires para im-

pedir os planos imperialistas
e sionistas nos últimos 20

anos, é capaz de liquidar no-
vãmente a presença norte-
americana em seu território."

guias para turismo internacional
e promotores de vendas...-^....-^-

Estamos selecionando pessoas de ambos os sexos, de

bom nível e com conhecimento de inglês para integrarem a

equipe de STELLA BARROS TURISMO, com vistas às próximas

excursões durante os anos de 1975/76.

Oferecemos excelentes condições de trabalho, trei-

namento e indicações de vendas. Trabalho com cobertura de

campanha na Televisão.

Entrevistas, segunda-feira, dia 15, das 09,30 às 18,00

horas, na Av. Almirante Barroso, 22 - 4.° andar.

Não fornecemos informações pelo telefone.

Onde se vê a marca Pioneer,
ouça-se sempre: mais sensibilidade,

mais fidelidade, melhor
performance, alta precisão.
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Secretaria de Planejamento da Presidência da República

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

Seleção Pública para Profissional 

AVISO
Local e Data das Provas

ENGENHEIRO
ECONOMISTA

CONTADOR
ADVOGADO

CTf 2121 - Ciavador tape deck estéreo cassette, linha mo-
dulat, acesso e sistema de controles frontajs, dispositivo
Dolby, Bias/Eq. independentes, paiada automática.

fe2!í?..r ^.%% f IIP1
I!l1-'1"*'"' .i'll'll'111111111,1

Em aditamento ao aviso publicado neste Jornal em 24/08/75, o BNDE co-

munica aos candidatos que:
1. Data do Trabalho Prático escrito de Conhecimentos Profissionais: 27/09/1975.

2. tocais: Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica - Rua Marquês de

São Vicente, 209 - Gávea - Rio.
São Paulo: Colégio São tuiz - Rua Haddock tobo, 400 - S. Paulo.

Pernambuco: Universidade Católica de Pernambuco - Rua do Príncipe, 526
— Bloco B - Pré-Reitoria Acadêmica — Boa Vista — Recife.

Brasília: Faculdade Católica de Ciências Humanas - Av. W3 - Norte -

Quadra 702 - Bloco C - Brasília.

Horário: 14:00 às 18:00 horas.

Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta, lápis 6-B, Carteira

de Identidade e Cartão de Inscrição, 45 minutos antes do início do trabalho

prático.
Não haverá segunda chamada para este exame; na hipótese de o candi-

dato não comparecer no horário previsto, não poderá fazer o referido

exame.

Observação: Para orientação dos candidatos a Banca Examinadora, esclarece

que o Trabalho Prático Escrito de Conhecimentos Específicos

constará de estudo de casos e questões práticas ligadas à espe-

cialidade respectiva, sob a forma mista (múltipla escolha e

redação), sem consulta.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1975

BANCO NACIONAl DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

C T.F 7171 - Gravador tape deck estéreo cassetta, Unha mo-
dular, acesso e sistema de controles frontais, dispositivo
Dolby, memória Bias/Eq. independentes, nivel automático
de gravação, controles individuais de gravação e reprodu-
ção.

3.
4.

5.

CTP 9191 - Gravador tape deck estéreo cassette, linha mo-
dular, acesso e sistema de controles frontais, dois motores,
Dolby, memória, dispositivo para mixar entrada de linha e
microfone, e outros recursos avançados.

,*í*T #) ":

———— *
RT.1020L, - Gravador tape deck estéreo, profissional, três
motores, auto-reverso. três cabeças, carretei de (10 1/2")
267 mm com dispositivo permitindo reproduzir fitas de 4 ca-.
nais.

Ci!)pioi\íeei?
Pioneer International Incorporated

do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rua das Marrecas. 36 - sala 504

Fone: 242-8395
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: no mesmo local.

Tripoll/AF
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Faruk, líder muçulmano (D), exibe foguetes tomados aos cristãos

Violência volta a Beirute
foi rompida ontem em Tripoli, com tLro-
teios esparsos e o lançamento de 13 fo-
guetes sobre a cidade. As informações so_
bre danos e vitimas são desencontradas,
afirnTando-.se em Beirute que morreram
mais oito pessoas em Tripoli e 10 na re-
gião de Akbar.

Beirute — Apesar da presença do
Exército nas ruas, a violência recrudes-
ceu ontem no Libano, agora principal-
mente em Beirute, onde o dia foi marca-
do por tiroteios e sequéstros; levando o
Premiei* Rashid Karame a convocar uma
reunião de emergência com o.s chefes mi-
luares, entre eles o novo comandante do
Exército, General Hanna Said.

A situação pode agravar-se amanhã,
com a convocação de uma greve geral no

pais pelos socialistas e outros Partidos
de esquerda, em protesto contra a de-
terminação governamental de empregar

.o Exército para conter a luta nas cida-
des de Tripoli e Zghorta, na região Nor-
te. O.s esquerdistas e o.s muçulmanos
acusam o.s militares de fornecerem ar-
mas aos cristãos.

TRÉGUA ROMPIDA

A trégua alcançada na véspera na
região Norte pela presença do Exército

A região de Akbar fica junto à íron-
teira com a Siria e, segundo informa-
ções procedentes das cidades próximas,
mais de 500 famílias libanesas da área
já se mudaram para território sirio des-
de o inicio dos atuais choques.

Em Beirute, os incidentes mais gra-
ves ocorreram na estrada que liga a Ca-

pitai ao Aeroporto Internacional, onde
guerrilheiros dos acampamentos pales-
tinos vizinhos armaram barricadas (de-
pois desmontadas pela policia) e seques-
tararam nove pessoas que, em táxis, se di-
rigiam ao aeroporto para deixar o país.
Nos choques no local morreu uma pessoa.

Um acordo é melhor que nada

Boston —¦ E' compreensível que os
congressistas se sintam um tanto des-
crentes no momento em que Henry Kis-
singer surge triunfante de um longo tur-
no de negociações secretas com um pa-
pcl nas mãos. E' justo que os america-
nos se preocupem com os compromissos
de manutenção da paz e de ajuda finan-
ceiru a longo prazo numa região tão de-
licada como o Oriente Médio. Contudo,
não se deve deixar a percepção da in-
sensatez no passado' levar ao imobüis-
mo no presente, ou resistir a soluções
adequadas a problemas difíceis. O açor-
do do Sinai è falho e deixa a situação
extremamente perigosa. Contudo, e um
feito da diplomacia numa região do
mundo onde praticamente nao houve,
outro sucesso nesta geração. O Secreta-
rio Kissinger e os líderes do Egito e _(.c
Israel merecem mais do que restrições
desconfiadas. ...

Certos críticos falam da possibili-
dade de "um outro Vietnã" na cláusula

que estabelece a presença dc 200 técni-

cos americanos no Sinai. Lembram que
o envolvimento dos Estados Unidos no

Vietnã começou com o envio,, pelo Pre-

sidente Eisenhowcr, de 800 "consultores".

A comparação não tem fundamento.
A aventura americana no Vietnã foi um

equivoco por diversas razões. Atirou-nos
numa região do mundo onde não existia
interesse nacional nítido ou papel histó-

rico; o objetivo era impossível de ser ai-

cangado dentro dos limites racionais:
derrotar uma revolução nacionalista pc-
la força externa, sem um real apoio po-
lilico nativo. O sigilo do Executivo e as

mentiras, métodos utilizados para que
7ios envolvêssemos, foram errados e ar-

bitrários, considerando-se o nosso siste-

ma constitucional.
Aqueles fatores não se repelem no

acordo do Sinai. Os Estados Unidos têm
os interesses mais óbvios que se possam
imaginar no Oriente Médio — políticos,
econômicos, morais e históricos. A ideia
de ajudar a separar exércitos inimigos
através do funcionamento de um siste-
ma dc aviso prévio, é um objetivo rado-
nal e perfeitamente passível de uma de-

finição precisa.
E desta vez, os meios sub-reptícios.

pelos quais os Presidentes caíram na.

guerra do Vietnã sem avisar honesta-
mente ao Congresso ou buscar sua apro-
vagão, não foram empregados. Nenhuma

pessoa sensata esperaria que o Congres-
so participasse das negociações diploma-^
ticas concretas. Todavia, o Congresso é
agora informado dos resultados — apa-
rentemente, com todos os detalhes — e
sua aprovação é solicitada de forma ex-

plicita. Além disso, os compromissos de

Kissinger parecem depender da ratifi-
cação do Congresso. O texto do acordo.
conforme Bemard Gwertzman escreveu
no The New York Times, dá, por exem-

pio, garantias de ajuda futura dos Es-

tados Unidos a Israel "dentro dos limi-
tes de seus recursos, da autorização do

Anlhony Lewis
do The New York Times

Congresso e. de verba destinada a este
fim". A inclusão de tal linguagem reflete
uma das principais lições fornecidas pc-
lo revés do Vietnã e a reivindicação de
que esta história dolorosa esteja se rc-
petínão é uma verdadeira afronta.

O acordo apresenta, em sua essên-
cia. certas características que deixam a
desejar. Ou, talvez, para sermos mais
precisos, se as cláusulas forem cumpri-
das na íntegra, ainda restarão sérias dú-
vidas quanto à estabilidade de uma re-
gião que representa grande perigo à paz
mundial.

Um elemento sujeito a questiona-
mento é a exclusão da União Soviética
da diplomacia de Kissinger. O apoio so-
viético será fundamental a qualquer ga-
rantia sólida de sobrevivência de Israel
atrás das fronteiras reconhecidas. Os ru-
mores sobre a satisfação de Kissinger
em tirar os soviéticos do Oriente Médio
são inquietantes.

O acordo também atribui uma gran-
de responsabilidade ao Presidente Sadat
do Egito e o coloca em posição nada fa-
cil. Òs radicais no mundo árabe estão
contra Sadat e sua posição como o uni-
co parceiro árabe nesta etapa da diplo-
macia de Kissinger o toma mais vulne-
rável.

As promessas de ajuda a Israel, ape-

sar de condicionais, são generosas e a

longo prazo; todas elas foram exaustiva-
mente negociadas e Israel sofreu inter-

mináveis pressões no sentido de aceitar

concessões, que afinal se mostraram dis-

cretas, em comparação com os sérios pro-
blemas que se anunciam em qualquer
acordo permanente com os vizinhos —

Jerusalém, colinas do Golan c palesti-
nos.

Todos estes elementos jogam por
terra as dúvidas quanto à politica do

passo-a-passo de. Kissinger. Há muito a

dizer a favor do argumento de o objetivo

deveria ter sido um acordo amplo. Os

Estados Unidos podiam ler assumido a

redação do acordo e proposto um esbo-

ço ou utilizado estes anos de pressão so-

bre Israel para fazer com que o povo e

os políticos israelenses vissem a necessi-

dade de retirar-se dos territórios ocupa-

dos em 1967, ao invés dc procurar segu-

rança naquelas áreas.
Contudo, o acordo do Sinai è melhor

do que sua alternativa imediata, a inexis-

tência de acordo. Na verdade, é bem me-

Ihor, porque, pela primeira vez, levou um

grande lider árabe a admitir o direito dc

Israel existir como um Estado, sob certo

aspecto, e reconhecer que há objetivos

mais importantes para um estadista ára-

be do que uma guerra santa.
Diz-se com acerto que este acordo

não pode se valer por si mesmo, gue nao

vigorará a menos que seja levado adian-

te, especialmente com a Siria, tarefa

muito difícil. Todavia, Kissinger fez sur-

gir a leve esperança de que os lideres dos

dois lados vislumbram agora alguma pos-
sibilidade de coexistência.

f
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Regime etiope^
celebra l °
aniversário

Adis Abeba — Além de
organizar mu grande des-
file militar em Adis Abeba,
o Governo etiope celebrou
o primeiro aniversário da
deposição do Imperador
Hailé Salassié com o dis-
curso do lider do novo re- ¦
gime, General Teíeri Benti,
que acusou os árabes de fi- ,
nanciarem, com petvodola-
les, a rebelião separatista
na Província da Eritréia.

Para Teferl Bentl existe
um caminho longo e difícil
até o povo etiope alcançar"os objetivos da revolução."
Milhares de civis participa-
ram do desfile na Capital,
cantando e carregando car-
tazes, enquanto aviões de
combate — fabricados nos
Estados Unidos — sobrevoa-
vam a cidade e pára-que-
distas desciam- no gramado
de um estádio no centro.

INFLUÊNCIA EXTERNA

A guerra civil na Eritréia,
onde um movimento organi-
zado luta pela independen-
cia, "é conseqüência da po-
litica colonial da monar-
quia". segundo o General."Gostaria de apelar mais
uma vez aos irmãos eritreus
para que não se envolvam
com interesses externos; a
Etiópia nunca existiu sem
a Eritréia e a Eritréia nun-
ca teve identidade separa-
da." Acusou ainda os sepa-
ra tistas de se "intoxicarem"
com petrodólare.s árabes.

De certa forma, o brilho
das comemorações da que-
da de Selassié, que morreu
há duas semanas sob pri-
são domiciliar, foi prejudi-
cado pela pressão dos Esta-
dos Unidos e da Grã-Breta-
nha sobre a sorte das 12
princesas que aguardam
julgamento. Nos últimos
dias circularam rumores na
Capital de que os militares
pretendiam executar os
m embros da Família
Real.

Em seu discurso, o Gene-
ra! Teferi Benti rejeitou a
idéia de Partido único no
pais, reiterando "a fidelida-
de da revolução à liberdade
de imprensa e de expres-
são", e o direito de formar
associações cujos objetivos
se coadunem com a filoso-
fia do socialismo. -

A criação de uma comls-
são politica, com o objetivo
de preparar o povo para
participação ativa nos as-
suntos do Estado, de acordo
com "os princípios revolu-
cionários", foi anunciada
também. Teferi Bentl res-
suscitou a proposta de criar
uma federação com Quênia,
Sudão e Somália — um
projeto antigo. Ao abordar
o problema da Eritréia, des-
tacou a "boa vontade" do
Governo etiope e fez apelo
à união lembrando que "o
tempo de luta e de sacrifí-
cios comuns substituíram o
periodo das lutas pelo Po-
der".

Eritreus atacam
base americana

Damasco e 
' 

Washington
— A Frente de Libertação
da Eritréia (FLE) respon-
sabilizou-se ontem, em Das-
masco, pelo ataque reali-
zado na noite de sexta-feira
contra o centro de comu-
nicações que a Marinha dos'
Estados Unidos mantém
nas proximidades dc Asma-
ra, Capital da Província
etiope da Eritréia.

Porta-voz da FLE, falan-
do à imprensa em Damasco,
disse ainda não ter por-
menores sobre o resultado
do ataque, mas advertiu
que "as bases norte-
americanas na Etiópia
deveriam esperar por novos
ataques, pois a luta dos re-
volucionários prossegue."

Em Washington, porta-
voz do Departamento da
Defesa, disse que a base ha-
via sido atacada por "forças
desconhecidas", numa serie
de operações que visavam
tanto a base como outros
pontos da área que fica a
24 quilômetros de Asmara.
Dois funcionários norte-
americanos e seis etiopes
que trabalham na base
desapareceram.

DODGE

fiüANAVE
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Japão^quer
diplomacia
multipolar

Tóquio 0-Japãcrcteve
dar preferência a relações
com os países da Ásia Orien-
tal, manter estreitos vínculos
com os Estados Unidos e ga-
rantir relações estáveis com
a China e a União Soviética,
segundo o Livro Azul da Di-
plomacia, relatório anual, pu-
blicado pela Chancelaria ja-

ponesa. CTJâpào -- diz o do-
cumento — tornou-se força
estabilizadora indispensável
para a manutenção da paz
mundial.

O relatório, aprovado pe-
lo Gabinete, destaca as três
principais tarefas a serem
atacadas: diversificar gestões
em favor de relações amisto-

sãs com TocTos"õYT51õcõ_~cIe
nações; contribuir para um
adequado des envolvimento
da economia mundial; aju-
dar na solução das divergén-
cias entre as duas Coréias e
na dos problemas do espaço e
do meio-ambiente que amea-
çam o futuro da humanida-
de.

TAMANHOS GRANDES — Na Camiiüria Novo Mundo, roupas de

todos os tipos, cm manequins até o n,° 62. Aa coinisas esportes

vão até o n.° 9 e as camisas sociais têm manoas mais compridas,

de até 69 cm. Av. Passos, 83 a 89, no Centro. (P
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Sala em fórmica
Tubella Paris,
6 peças revestidas em laminado formiplac. Nas cores azul
vermelha e jacarandá. ^s* ma /«^
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Armário de aço Adap-KIT, duplo. Pos-
sui pintura porcelanizada, Nas cores
azul, vermelha e branca,
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Armário de aço de parede Adap, duplo.
Pintura porcelanizada. As portas tèm
um sistema rápido de fechamento. É o
complemento que você esperava.
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Conjunto estofado Monte Cario, com-
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Refugiados angolanos esperam em Lisboa vagas nos avioes que decolam com destino ao Brasil
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Lisboa/AP

Greve de 
policiais 

na

França 
gera 

inquietação

Paris — Os policiais franceses entra-
rão em greve na próxima quinta-íeira se
as autoridades não atenderem suas rei-
vindicações de melhorias salariais, anun-
ciou-se ontem em Paris. A greve se so-
ma à crescente inquietação popular mo-
tivada pela crescente delinqüência, o que
íaz aumentarem as críticas ao Ministro
do Interior, Michel Poníatowski.

Na Córsega, lideres separatistas re-
ceberam friamente a promessa do Go-
verno francês de acelerar o desenvolvi-
mento econômico da ilha e decidiram
realizar uma grande manifestação em
Ajaccio, hoje, para exigir autonomia po-
litica.

MORTOS

Três policiais foram mortos a tiros
na semana retrasada durante choques

violentos contra, manifestantes corsos. Os
líderes separatistas explicaram que a no-
va manifestação foi convocada porque os
franceses não acataram o "ultimato"
corso — retirada total de tropas, anistia
para os presos políticos' e fim dos jul-
gamentos.

O novo Prefeito da Córsega, Jean
Riolacci, por sua vez, advertiu que se
ocorrerem distúrbios durante a marcha
aplicará com todo rigor "a lei da Repú-
blica". Em Paris, a CGT e a CDT anun-
ciaram planos para uma série de greves
em todo pais, a partir do dia 23, em pro-
testo contra o novo plano que Giscard
d'Estaing pretende apreciar para recupe-
rar, economicamente, a Córsega. Segundo
as centrais sindicais, o plano só beneficia
as grandes empresas sem melhorar efeti-
vãmente a condição social dos trabalha-
dores.

Bispo basco

pede basta

às bombas

Madri e Hamburgo — Pa-ra tentar evitar greves eações terroristas na região
basca, o Bispo de San Se-
bastian, Monsenhor Argaya,
distribuiu carta pastoral emGuípuzcóa afirmando que oclima de rivalidade, divisões
e ódio existente entre bas-cos precisa terminar porque"a paz é possível e precisa-mos dela."

Só na Província de Gui-
puzeoa 5 mil operários en-
traram em greve contra as
condenações à morte im-
postas a José Antônio Gar-
mendia e Angel Otaegui porum conselho de guerra quese reuniu em Burgos. Na
província de Biscaia, porcausa de movimento seme-
lhante, 1 mil 325 trabalha-
dores foram despedidos.

TENTATIVA

Os advogados que defen-
dem os três militantes da
Frente Revolucionária Anti-
fascista e Patriótica
(FRAP) condenados à mor-
te no garrote vil — Antonio
Chivite, José Humberto
Baena e Vladimiro Fernan-
dez — apresentaram recur-
so ontem no Conselho Su-
premo da Justiça Militar
pedindo anulação da sen-
tença. Os advogados d t;
Garmendia e Otaegui tam-
bem aguardam decisão do
Conselho Supremo.

A policia prendeu em Se-
vilha 13 pessoas acusadas
de integrar quadros do Par-
tido Comunista Marxis-
ta-Leninista Espanhol
(maoista). Em Cádiz, no
Sul, foram detidos oito jo-
vens sob suspeita de li-
gações com comunistas. To-
dos, segundo as autoricla-
des, "estão à' disposição da
Justiça."

Na Alemanha, em Ham-
burgo, a vitrina do escrito-
rio local da empresa aérea
Ibéria foi quebrada a pe-
dradas. O incidente se rela-
ciona com a.s condenações
á morte na Espanha. Infor-
mou-se em Madri que o sub
secretário ministerial Juat
José Rovira embarcou para
Washington a fim de nego-
ciar com as autoridades
norte-americanas o acordo
bilateral de amizade e
coperação.

Papa volta

para 
a

canonizàcão-A»
Cidade do Vaticano — A

bordo de um helicóptero da
Força Aérea Italiana, o
Papa Paulo VI regressou
ontem ao Vaticano, depois
de dois meses de férias em
Castelgandolfo, para a ceri-
mônla de canonização de
Elizabeth Ann Bayley
Seton, uma freira de Nova
Iorque que se transformará
hoje na primeira santa nas-
cida nos Estados Unidos.

Antes de viajar para o
Vaticano, o Papa recebeu
em sua residência de verão,
em audiência particular, o
Bispo de Bilbao, Antônio
Anoveros Ataun, cuja carta
pastoral sobre Os Direitos
do Povo Basco, em 1974,
provocou uma crise nas re-
lações entre a Igreja e a Es-
panha. Na sexta-feira, na
audiência geral da Praça dc
São Pedro, o Papa dirigiu
u m a "saudação especial"
aos "peregrinos da Diocese
de Bilbao."

Cerca de 500 operários
chegaram ontem cedo à
Praça para os preparativos
do festejo: levantaram um
enorme retrato da Madre
Elizabeth sobre o pórtico
central da Basílica de São
Pedro e colocaram mais de
20 mil bancos diante da es-
cadaria da entrada. A
imagem mostra a religiosa
num hábito negro, de pé so-
bre um globo terrestre onde
os Estados Unidos parecem
iluminados por raios de sol.

As quatro leituras d a
canonização serão feitas,
pela primeira vez na histó-
ria do Vaticano, por quatro
mulheres: francesa, espa-
nhola, italiana e uma mon-
ja inglesa. A norte-
americana Mary Mahoney,
presidenta da União de Ir-
mãs de Caridade, fará o
discurso da solenidade. A.s-
sim, informou-se no Vati-
cano, Paulo VI quer ho-
menagear, ao mesmo tem-
po, a primeira Santa norte-
americana e as mulhere
em geral, quando se comi
mora o Ano Internacion
da Mulher.

Paulo VI celebrará a mis-
sa de canonização auxiliadi
por dois Cardeais e seis An
cebispos, depois de passa
todo o verão estudando »
vida e os milagres de Santa
Elizabeth Ann Seton. Dc
acordo com o biógrafo da
Santa, "o Papa pediu-me a
edição original do livro pa-
ra melhorar o seu inglês.
Ele ficou nuiito impressio-
nado com a vida da Ma-
dre".

O homem do centro

The Economist

Existe certamente uma recessão
econômica na França, e as coisas
possivelmente são piores do que as es-
tatisticas sugerem. E' provável que
piorem ainda mais antes de começa-
revi a melhorar. Há no momento SS5
mil pessoas precisando de emprego.
Nas próximas semanas este número
será acrescido de quase 600 mil estu-
dantes que completarão os seus cursos
sem serem absorvidos profissional-mente. No fim do ano haverá cerca
de 1,3 milhão de desempregados, dos
quais um terço terá menos de 25 anos
de idade. O crescimento industrial os-
cilará este ano em torno de zero. Mas
em tudo isso, a França estará em
melhor situação do que muitos dos
seus vizinhos. E a inflação será redu-
zida este ano a 10%, ou até menos
(atualmente é de 11,7%), como pro-metido.

Mas os franceses, tanto quanto osingleses e italianos , não vêem as coi-
sas sobre um pano de fundo mundial.
Mais do que outras pessoas, eles so-
frem, em política, de uma preguiçosaintrospecção que amplifica os'seus pro-blemas. Quando estão bem alimenta-
dos, como costumam estar em quasetodos os anos 7iesta época do ano, e
como estão agora, querem saber ime-
diatamente o que é que vai ser feito
por eles.

Foi o que Giscard d'Estaing lhes
disse esta semana, quando tornou pú-blico o seu esperado projeto de refla-
cão. Este consiste de uma injeção de
cerca de 6 bilhões de dólares na eco-
nomia, uma bela quantia sob qualquer
padrão, de alguns incentivos a invés-
timentos na indústria, talvez de algu-
mas manipulações com o imposto so-
bre o valor acrescentado (que corres-
ponde aproximadamente ao ICM bra-
sileiro), e de mais dinheiro para os
fundos sociais a fim de incentivar o
consumo. Isto é ir tão longe quanto
iria 7io momento qualquer homem sen-
sato, já que o Presidente não quer le-
var novamente a inflação aos núme-
ros dobrados. E' uma política necessa-
riamente cautelosa, mas mesmo assim
bem mais audaciosa que a de Helmut
Schmidt, da Alemanha Ocidental, com
a qual se supunha que a política fran-
cesa, depois de tantos encontros bila-
terais, estaria coordenada.

Dois ou três meses atrás, os fran-
ceses achavam que os americanos e
alemães fariam algo de mais espeta-
cular na linha da reflação, porque
ambos têm eleições no próximo ano,
e que a França, de alguma maneira,
poderia seguir nas suas águas. Mas
não foi o que aconteceu, e daqui em
diante a França promete liderar a
corrida da reflação.

A reflação de Giscard pode não
trazer por si mesma o "novo cresci-
mento" que ele prometeu antes das fé-
rias, mas pode ser suficiente para li-
vrar a França dos piores efeitos da
recessão. O problema imediato de Gis-
card d'Estaing é o encontro da Orga-
nização de Países Exportadores de Pe-
tróleo em Viena, a 24 de setembro, e
a ameaça da OPEP de elevar nova-
mente os preços do petróleo.

Mas a França está em boa posi-
cão em relação à OPEP. Foi ela que
conseguiu mudar a posição americana
quanto à idéia de uma nova confe-
rência sobre energia, matérias-primas
e ajuda externa, a ser realizada no
final do ano para substituir o fiasco
de Paris, em abril. Assim, o que se
supõe é que a OPEP — ou pelo me-
nos os seus membros mais compreen-

d'EstaingValéry

sivos, como o Irã — dará um jeito de
poupar a França do pleno impacto de
qualquer novo aumento do preço do
petróleo.

UM PRESENTE DOS COMUNISTAS

A nova política econômica de Gis-
card foi criticada inevitavelmente pe-
la oposição "unida" de socialistas e
comunistas como sendo limitada, atra-
sada e irremediavelmente capitalista.
E dai? A esquerda unida não tem os
votos de que precisa para derrotar o
Governo; o que é mais importante, já
não consegue manter sequer a apa-
rência de unidade. A cisão entre co-
munirtas e socialistas em relação a
Portugal livrou pelo menos têmpora-
riamente o Presidente Giscard d'Es-
taing de preocupações com o seu flan-
co esquerdo.

As divisões da esquerda são uma
dádiva dos céus para Giscard. Se a es-
querda estivesse realmente unida, o
retorno das férias de verão poderia
ter sido problemático. Tal como as coi-
sas estão, Giscard pode apresentar-se
como defensor da democracia, e
apontar para Portugal como uma de-
monstração de que a esquerda não
consegue chegar a um acordo quanto
à definição de democracia.

Giscard tem tempo, agora, parareforçar a sua própria base políticaem preparação às eleições municipais
de 1077 e às eleições parlamentares de
197S. Em particular, ele tem tempo,
agora, para reduzir a sua dependência
do Partido gaullista. Os seus Repu-
blicanos Independentes calculam que
terão 50 mil membros em outubro, em
relação dos 30 mil de agora. E os gis-
cardianos, através de seus clubes lo-
cais e Comitês de Apoio a Giscard, es-
tão espalhando as suas sementes. Di-
zem que a seara estará em pleno cres-
cimento em 1981, ano da próxima elei-
ção presidencial. Um eleitorado de 50
mil, entretanto, não constitui uma
seara muito grande, e Giscard terá de
mexer-se um pouco jnaís, semeando,
aguando e fertilizando.

Será uma longa marcha pelos ter-
ritórios do gaullismo. Para completá-
la, Valéry Giscard d'Estaing tem de
construir-se a si mesmo como o Ho-
mem do Centro da França e da Eu-
ropa, capaz de atrair eleitores tanto
da direita conservadora quanto da es-
querda social-dcmocrática. Uma vez
passado o pior da crise econômica, e
quando for aprovada a sua lei que res-
tringe a especulação de terras (o que
deve acontecer antes da primavera),
ele estará em condições de apresentar-
se como líder de uma França giscar-
diana. E tem muito tempo para prepa-
rar tudo isso, porque, ao contrário de
Mr Ford e Herr Schmidt, ainda tem
pela frente cinco anos e três quartos
de Governo.

mente a Frelina usará , r,
mesmo expediente para li- Leia editorial ¦•Dilema de l ortUgaL
bertar Horala.

Por que é que os franceses res-
mungam tanto? Ao ler os editoriais,
poder-se-ia pensar que a França, vol-
tando agora das férias de verão para
o início de um novo ano político, é o
pais europeu mais maltratado pela
crise. E o que é que Giscard tem a
temer? Ouvindo os comentaristas
franceses, tem-se a impressão de que
o presidente francês é o político mais
ameaçado do continente. Mas não
acreditem neles. Os franceses não
têm de enfrentar o desemprego na
escala — superior ao milhão — ita-
liana, alemã e inglesa; pelo menos
não até agora, e de qualquer maneira,
não oficialmente. Não são eles, mas os
ingleses, que enfrentam uma taxa de
inflação de 26%.

Os franceses estão voltando para
casa depois de um verão durante o
qual 7iiais pessoas do que nunca saí-
ram de férias, gastando mais dinhei-
ro do que nunca — e apesar disso res-
mungam como se o apocalipse se apro-
ximasse. Como sempre, é ao pescoço
de Giscard d'Estaing que eles saltam.
Mas sobre esse pescoço está um dos
melhores cérebros do mundo ociden-
tal, uma das mentes mais ágeis no
mundo financeiro e também no mun-
do político. Giscard sairá do laço
mais facilmente do que a maioria dos
seus colegas ocidentais.

Azevedo anuncia acordo

sem revelar Gabinete

Lisboa — Embora tivesse anun-
ciado a obtenção de um acordo com
os Partidos Popular Democrático, Co-
munista e Socialista para solucionar
o impasse que impede a formação de
um novo Governo, o Primeiro-Minis-
tro designado de Portugal, Almiran-
te Pinheiro de Azevedo, até ontem à
noite não revelou os nomes que com-
poriam o Gabinete.
FIM A DISCRIMINAÇÃO

Informando que o novo Governo
será formado definitivamente nos pri-
meiros dias da semana que vem, o
Premier designado afirmou que pre-
tende pôr fim à discriminação polití-
ca na nomeação de funcionários pú-
blicos; que os Conselhos Municipais
deverão refletir os problemas locais;
que o pluralismo jornalístico será res-
peitado; e que não haverá interferên-
cia na atuação da Assembléia Consti-
tuinte.

Afirmando ainda que "o objetivo
geral do programa é avançar num sen-
tido realista para a democracia e o so-
cialismo", prometeu iniciar um pro-
cesso de democratização dos sindica-

tos, atualmente dominado pelos comu-
nistas. •

Entsetanto, Pinheiro de Azevedo
apresentou uni roteiro político para a
revolução portuguesa que, segundo al-
guns observadores, parece contrariar
as aspirações comunistas. "Não será
um Governo de coalizão, mas um Go-
verno de ação baseada num programa
comum", ressaltou na entrevista que
concedeu pela televisão.

As conversações de Pinheiro de
Azevedo e do Presidente Costa Gomes
com os líderes partidários começaram
ao meio-dia e só terminaram à noite.
Um porta-voz do PPD disse que seu
Partido será "muito exigente na rei-
vindlcação de reduzir a influência dos
comunistas nos meios de divulgação".

Por outro lado, o representante do
Conselho da Revolução no setor de in-
formações das Forças Armadas (Quin-
ta Divisão), Comandante Ramiro Cor-
reia, vai propor a revogação da lei de
restrições às informações sobre assun-
tos militares, conhecida como "lei de
censura militar", conforme desejo
unanime dos diretores e chefes de re-
dação.

Moderados afastam Corvaclio

Lisboa — O último comandante de
região militar a contar com o apoio
comunista aberto, Generai Eurico
Corvacho, foi destituído ontem do co-
mando da Zona Norte, com sede na ci-
dade do Porto, cedendo o cargo ao
General Pires Veloso, que já foi Alto
Comissário na ilha de São Tomé e cuja
tendência política é qualificada de mo-
derada.

O General Corvacho, que fora
afastado do Conselho da Revolução,
órgão supremo em Portugal, esbarra-
va em forte resistência de grande parte
da oficialidade da Região Norte, onde
prevalece o sentimento anticomunis-
ta, apesar de seu grande prestígio
junto aos setores esquerdistas da tro-
pa e às organizações populares.

JORNAL REAGE

O Diário de Noticias, um dos mais
importantes jornais portugueses, de
tendência esquerdista, reagiu desfavo-
ravelmente tanto ao afastamento de
Corvacho quanto à nomeação de Pires
Veloso, dizendo que a troca foi "con-
seqüência de uma campanha de difa-

mação dirigida pelo Partido Socialista
de Mário Soares".

"Corvacho — na definição do jor-
nal — distinguiu-se como revoluciona-
rio conseqüente que sempre contou
com o apoio dos Partidos políticos pro-
gressistas, comissões de moradores e
organizações populares e sindicais". O
General destituído participou de ope-
rações na Guiné e em Angola e foi
quem assumiu o controle da situação
no Porto por ocasião da revolução de
25 de Abril.

Já o General Pires Veloso, para o
Diário de Noticias, distinguiu-se, no
processo de descolonização em São To-
mé e Príncipe, por afastar do Governo
transitório daquele território elemen-
tos progressistas do movimento de li-
bertação local.

Com o afastamento de Corvacho
foi dado mais um passo no sentido
de reduzir a influência comunista
tanto nos quartéis quanto na admi-
nistração civil, pois os comandantes
de região exercem grande poder junto
aos Governos de suas respectivas
áreas.

Spínola não fala ao chegar

Como passageiro da classe turísti-
ca e óculos substituindo o habitual
monóculo, desembarcou no Galeão on-
tem às 6h lOm pelo vôo 755 da Varig
o ex-General português, Antônio de
Spínola, que voltava de Paris onde
passou 11 dias em intensos contatos
com exilados interessados em modifi-
car a ordem política vigente em seu
pais.

No evidente esforço de disfarçar
a presença, o ex-Presidente desceu
acompanhado de um casal e, já na
pista, isolou-se dos demais passagei-
ros e procurou abrigo sob as marqui-
sas da estação de passageiros, tentan-
do chegar o mais depressa possível à
alfandega.

No balcão da Varig ninguém quis
confirmar a chegada de Spínola, cujo
nome não constava na lista de passa-
geiros. Por outro lado, um policia-
mento ostensivo impedia que os repor-
teres se aproximassem da sala VIP on-
de normalmente são obtidas informa-
ções sobre a chegada de personali-
dades.

Antes mesmo do pouso do jato da
Varig, foi notada, por volta das 6 ho-
ras, a entrada na pista de um Opala
amarelo, no qual, depois de cumpridas
as formalidades alfandegárias, o ex-
General embarcou, sempre em com-
panhia do casal que o acompanhava,
saindo a grande velocidade pelo aces-
so Norte do aeroporto.

Cúpula em Zâmbia debate Angola

Lusaka (Zambia) — Cinco países
da África Negra — Zâmbia, Moçambi-
que, Congo Brazaville, Tanzania e Bo-
tswana — iniciaram ontem em Lusa-
ka uma conferência sobre a situação
política de Angola, onde prosseguem
as lutas entre os movimentos naciona-
listas rivais. Também deverá ser de-
batida a questão da Rodésia, em vir-
tude do fracasso das recentes conver-
sações entre o regime minoritário
branco cie Iun SítiyoíI *c"oo lidcico cia-
maioria negra rodesiana.

Em Paris, representantes da Fren-
te Nacional de Libertação de Angola
(FNLA), liderada por Holden Roberto,
acusaram a União Soviética de estar
aumentado o envio de armamentos ao
Movimento de Popular de Libertação
de Angola (MPLA), chefiado por Agos-
tinho Neto. "Não há outra solução que
não a guerra", afirmaram Martins dos

Santos e Monteiro Barreto, da seção
de relações exteriores da FNLA.

Acrescentaram que integram as fl-
lei ras do MPLA "alguns soviéticos,
cubanos e tchecos", desejosos de aju-
dar Agostinho Neto a "t o 111 a r
Poder com exclusividade, a fim de im-
plantar em Angola uma democracia
popular." De acordo com Santos e Bar-
reto, "Angola corre o risco de se trans-

-feriaar em um segundo Congo" e "a
culpa cabe ao Governo de Portugal que
favorece unilateralmente o MPLA, em
detrimento da FNLA e do terceiro mo-
vimento rebelde a União Nacional para
a Independência Total de Angola
(UNITA)."

Por sua vez, o MPLA acusa a FNLA
de receber armas norte-americanas e
o apoio "de mercenários da África do
Sul e do Zaire."

Paris e N'Djamena, Cha-
de — O perigo de criar um
conflito diplomático com o
Chade não impediu que as
autoridades francesas ofe-
recessem 10 milhões d e
francos (Cr$ 18 milhões 480
mil), aos rebeldes Tubus,
pela liberdade da etnóloga
Françoise Claustre aprisio-
nada em abril de 1974 no
oásis de Bardai.

A possibilidade de Hissen
Habre, chefe de guerrilhei-
ros tubus, chegar a um
acordo com a França cau-
sou protestos em N'Djame-
na. O Conselho Militar do
Chade, órgão supremo do
regime liderado pelo Gene-
rail Mallum, acusou Paris de
tentar impedir, "com meios
hostis", que a paz volte ao
interior do pais.

MUITO TEMPO

A decisão de pagar um
resgate pela vida de Fran-
çoise Claustre partiu d o
próprio Presidente Valéry
Giscard d"Estaing que, na
sexta-feira passada, se reu-
niu com o Ministro da Coo-
peraçáo (com as ex-colônias
francesas) Pierre Abelin e
com seu enviado especial ao
Chade, René Journiac. Gis-
card pesou as evidentes
complicações diplomáticas,
especialmente a reação do
General Mallum, mas che-
gou à conclusão de que era
necessário pagar o resgate.
O chefe tubu, Hissen Ha-
bre, ameaçou fuzilar Fran-
çoise 110 próximo dia 23 se
o Governo francês não se
submeter as suas condições.

Françoise Claustre f o i
capturada no dia 21 de
abril do ano passado em
companhia do médico ale-
mão Christophe Staewen e
do técnico francês M a r c
Combe quando um coman-
do tubu invadiu Bardai, na
região de Tlbesti. Stawen,
que perdeu a mulher na
ação, foi libertado três
meses depois porque o
Governo de Bonn pagou,
sem resistência, os 2 mi-
lhões de marcos exigidos
pelos guerrilheiros. Combe,
por sua parte, conseguiu
roubar um jipe e fugir.
Apenas Françoise continuou
nas mão dos tubus.

Durante muitos meses,
segundo jornais franceses,
Paris "não deu importancia
ao fato." Uma campanha
cm favor de Françoise,
desencadeada pelo jornal
France-Soir e pela cadeia
de televisão TF-1, modificou
a atitude das autoridades.
O GDverno ainda se defen-
deu explicando que chegou
a enviar três funcionários
ao Chade para negociar a
libertação de Françoise. Um
deles inclusive, o Coman-
dante Galopin, foi morto
pelos tubus. O terceiro
emissário, Stephane Hessel,
chocou-se com a obstinada
negativa do Chade em per-
mitir um acordo direto en-
tre a França e os tubus.
Mas o quarto enviado de
Paris, René Journiac, con-
seguiu dobrar parcialmente
o General Mallum. A única
condição exigida por Mal-
lum, de acordo com o Fran-
cc-Soir de ontem, é que o
resgate "chegue às mãos
dos tubus sem passar pelas
áreas controladas pelo
Governo."

Um outro francês, o pas-
tor protestante Paul Hora-
la, está desde junho nas
mãos de um outro grupo
guerrilheiro do Chade — a
Frelina (Frente de Liber-
tação Nacional) — e caso
os tub-is consigam o res-
gate por Françoise, fatal-

Refugiados angolanos esperam em Lisboa vagas nos aviões que decolam com destino ao Brasil
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' Portatotalmente

aproveitável,

Bmplo congelador.

de 1.625, por

1.444,

r i
j

*i

1 'i 'i ii >.. ..ui/

a visla

FOGÃO SEMER

RIVIERA II

Bicolor linha reta forno com
visor refratário

de 511, por

*««©©

BRASTEMP 10 SL
A geladeira
Conquistador Brastemp
super luxo tem amplo
congelador horizontal,

pintura pelo moderno
sistema eletrostático.
Pratico puxador. 5 anos
de garantia.

*: 128, por

TV PHItCO B-253 12"
Teleportátil-31 cm (12")
Chassi frio. Som instantâneo,
110.220 12'volts. . . :„_ „„„de1.480,pof

i^Bi l^B

1.285;vista

•2S22J? '•••••,

TV PHILIPS Mod. 660
61 cm (24") Tela_
retangular panorâmica.
Linhas modernas

TV PHILCO MOD. 262
Mobile 16-41 cm.
Super definição de imagem.-
Maior brilho. Melhor
contraste.

de 120,
40 «M.68Ò,

por

TVPHILCO B-138
Superdotado.
Totalmente transistorizado.
Tela retangular de 61
cm. (24")

de2450,
por

por

0*

MÁQUINA DE COSTURA
SINGER ZIG-ZAG
Móvel em linhas modernas.
Iinissimo acabamento. |

porde 110,

à visla

I™
S

70

à vista

AR CONDICIONADO
BRASTEMP
BC-731/2-7.000 BTU'S
O mais compacto e
econômico. Tratamento
contra ferrugem e
maresia.
Especialmente
dimensionado para
dormitórios, escritórios,
consultórios, e médios
ambientes.

TV PHILCO A CORES B-818 17"

Automatismo lotai. Tecla AFT.
Dupla antena telescópica.
Som írontal instantâneo.

de 6.100,
por 5.375,

à vista

CONDICIONADOR DÉ AR F25C31,.1HP, 10.000
PHILCO BTUS-

Compressor importado.

i vista

IPT.

mmmmi

s&Wíüí '¦*••>:¦'¦ yy y-i':- ¦ «<f>,i

GRUPO ESTOFADO
"Lotus" Monteii.

Em~Courvin Pandora. CosturaN
decorativa em retángulos, no
assento e encosto.
Braços torneados em
madeira de lei.

* 1.550, por

vr.
T~-

GRUPO ESTOFADO
"Diamante Aiul" KELLY

Composto de sofá-cama e
duas poltronas fixas. Sólida
construção. Revestimento em
espuma e courvinsoft. Linhas
modernas. Funcionai.

de 950, p°r

a vista

'ftl

GRUPO ESTOFADO
COMPLETO POP

Composto de solá-cama e , a OCrt
duas poltronas fixas. Braços 08 '"W"»

suspensos em espuma,
ultra-decorativos.
Revestimento em Courvin.

d.

.de 1.700, por

TRI-CAMA "MIRAGE"

Estrutura em madeira de lei.
Revestido em finíssimo
tecido listrado.

J^

má»
m®m®mmm

avista

DORMITÓRIO JEPIME
"Exportação", em
caviúna. Armário
espaçoso, 3 portas.

Cama conjugada,
comoda-penteadeira, c/
espelho e banqueta
estofada.

à visla

5tcJ2

CENTRO:
B 7 de Setembro, 162-

COPACABANA: . -
Av. N. S. de Copacabana, 1032

MÉIER:
H. Dias da Cruz, 63

BONSUCESSO:
Praça das Nações. 70-A

MADUREIRA:
R. Padre Manso. 180

CAMPO GRANDE:
R. Cel. Agostinho, 97

NITERÓI: . ,.„
R. Maestro Felicio Toledo. «9

SÁO GONÇALO:
Pça. Or. Luiz Palmier, 50 (Rodo)

NOVA IGUAÇU:
Trav. Martins. 83

S. JOÃO DE MERITI:
R. da Matriz, 337

CAXIAS: .
Av. Nilo Peçanha. 401 -

HM n wm'mm

SALA-COPA
"SAINT-TROPEZ"
8 peças em Formiplac.
Beleza e bom gosto,
funcionalidade em Iodos os
detalhes.

de 1.550,

por il

COPA GUANABARA
Luxo, em Fórmica
Meia c/4 cadeiras

•ESTANTE "FUTURAMA"

Em caviúna, com
divisões na medida
certa.

do

\M\\

m

i !l!

ISSO
aí!

avista

420, por

BI-CAMA NOVA
ORLEANS
Em tecido moderno, nas
cores: ouro ou azul.

¦y^jw

sssk

de 680, Por

à vista

GRUPO de 3 mesns de
centro ^e Alfl P°r
Madeira Gonçalo Alves, *tuu,
rtr.^i iríicirÍQ Tamnft rir*escurecida. Tampo de
mármore.

à vista

I

itlü !l

H

w
I ! |l

I

* 3.250,
DORMITÓRIO
"SATURNO"
Em caviúna. Guarda-roupa 4
portas. Amplas divisões
internas. Cama conjugada.
Cômoda-penteadeira c/6
gavetas. Banqueta estofada.

à vista

m
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DORMITÓRIO
COLONIAL "OURO
PRETO*"

Guarda-roupa de 5 portas e prateleiras internas. Cama de casal
e 2 mesas de cabeceira, c/gavetas. Cómoda-pénteadeira, c/4
amplas gavetas, 3 espelhos. Banqueta estofada. Em imbuía.

MENSAIS

;4v ..

CONTOS QUE ARRU
QUALQUER UOUUUCÃO!

4

;m
!m

m*

GRUPO ESTOFADO
DIMENSIONAL
"ALFA III"

Revestimento em "soft-courvin" c/tecido moderno. Estrutura
em tubos de açosuper-cromados. Estofamento em espuma de
poliuretane.

2.155,
**J^'

AVISTA

9 a
V3V J wmmmmmm

é isso ai:
CENTRO:

R. 7 de Setembro, 162

COPACABANA: x
' Av. N. S. de Copacabana, 1032

MÉIER:
R. Dias da Cruz. 69
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Ili^ilHlHfP aiza

ESTANTE
MODULADA AYA
ModL MN
SUPER-LUXO
^^ mensais

Estante central em cerejeira, c/prateleira, bar e bufet.

70 mensaisEstante, lateral, em cerejeira, c/parateleira-secretaria

•Cadeira (complemento da estante lateral).

105,
15f75'

DECORAÇÕES _^J3È^

U u U
SALA AYA Mod.
MN, LUXO Arca em jacarandá. Tam. 1,60m.

•Mesa em jacarandá, tipo ova!,
c/ tampo em mármore. Tam. 2,001x1,00m.

Cadeira em jacarandá e palhinha, c/almofadas.

mensais

^^^^^^^^^^^^^_^^^^^___

137;
188;
29 £0 mensais

9

TAMAKAVY
V-tFW e isso ai

;¦>¦:¦'.'

I.

lili fonnrno
MESAS FANAMO

1 ~"^Jk M

£_____

m a preços que
ninguém tem!

Mesa- de centro "Fanamo" Jasmim, Tampo em mármore.
Ultra-moderna.

Mesa lateral "Fanamo" Jasmim. Tampo de-,|
mármpre.Acabamento de luxo.

• _S i_?vJ_S *;'

t>xSí$8íM
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DORMITÓRIO
"LASERMA" EM

ÍUCUPIRA
Armário Duplex 8 portas-

mensais

m^mmmÊmWmLmmmmmmmmS ¦ :. 

¦ ' ¦- 
.. 

' 
•

'.-->.¦': ¦:¦>:,:, ¦--.-¦¦ ;-;.,V .-¦•¦.¦. >;.-:.:.;'ir --.- .¦ \-.- ¦ - \ ¦*;-. !.:-¦ ¦¦- ,-¦¦
SfãSS

BONSUCESSO: SÃO GONÇALO: NITERÓI:
Praça das Nações, 70-A ¦ Pça, Dr. Luiz Palmier, 50 (Rodo) R. Maestro Felício Toledo, 489

. »(.-^»

MADUREIRA:
R. Padre Manso, 180

CAMPO GRANDE:
R. Cel. Agostinho, 97

NOVA IGUAÇU:
Trav. Martins, 83

S. JOÃO DE MERÍTÍ:
R;da Matriz, 337

CAXIAS:
Av, Nilo Peçanha, 401

Cama p/casal 39,^0

Cômoda c/ 6 gavetas 47,6" rnénsais

Quadro c/espelho redondo 137® mensais

Banqueta estofada Ç40

Mesa de cabeceira 3 70

mensais

mensais

mensais
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FOGÃO SEMER MO». AQUAKIUS.
Puxadores em 'duro alumínio frisos
inoxidáveis isolamento em lã-de-vidro,
forte no rendimento e na estrutura,

D 'mWÊSJ9muí-W-mwmm

DESCONTOS
^_^ê

' ní^^^^^^L-^^^l

—aac— » ni. taMammm ^_\f . H

IS *^S ^3; ^^ ^^ * ^B

• *¦' - -¦¦ "*"!"' fl ^|_^_^_^Ê0B^^^^

I FOGÃO SEMER MOD. SL. CONSOLE Jfl flfl |J £ v;:,a
¦ 4 bocas amplo forno com visor ÊÂu Mm ^W

|' temperado, pés cromados estrutura ^|| flfl
I isóüda e resistente. Uma jóia de íogão. fl mm flW W

Ba v

OM ARRUAM
QUALQUER UOHHUGM!

mensais

l;i>tS^3S^"í -.."•¦ *' *-•.- "I.'*-¦¦ 
VlC:*' .:¦'

FOGÃO SEMER d'ORO UNEAR
6 bocas. Amplo forno, com iluminação
interna. Visor panorâmico em vidro
temperado. Acabamento de luxo.

mensais

~ ^^^^Qiiiir I

TAMAKAVY
e isso ai

«AO!
5eêíibzl ImwmwmJ mmmwM M M mmwm m^~] 1

^^^ FOGÃO SEMER RADIANTE. B
HflBfli Amplos queimadores, dimensionais que j§

proporcionam maior economia. Mesa p|
integrai e de fácil limpeza, forno e estufa H
com visores em vidro temperado, b|
esmaltação em sistema exclusivo. a|

Jl _E ¦• 11 ' niensa'S ü4ar j

utai
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¦ DORMITÓRIO UQÜIADO, . 
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I GUARDA-ROUPA-4portas 1*585, avista Acabamento luxuoso •- " 
|! I

m o ac v I ,"i  Primeiríssima qualidade. h
h' 6UARDA-R0UPA 2 portas 845, avista I WM\ rr§j • | S^p\ I
1 CAMA DE SOLTEIRO 345, avista áfiN O ¦ (r\^l I
¦' CAMA DE CASAL 425, avista yiJ| ür J • • O # 1 -^^^fl * I
j MESA DE CABECEIRA" 125, avista JJ „«———"*""'*. í|j JÍLáft Hi I

^* '¦Espelh0'redond°'c/rnofdura 125, ôvista r— '~r~~~^ q^ 
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CAMPO GRANDE: S. JOÃO Di MERITÍ: **«enR!H r, „
R.Cel,Agoslinho,97. • R-daMalriz.337 R. Dias da Crur, 69 / ¦
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
£g¥á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1 '*¦-•» 
DEPARTAMENTO GERALDÉ EDUCAÇÃO
I CENSO ESCOLAR - 1975 CE1 FICHA DE COLEI?.

aJB—S CÓDIGOS
RECENSEADOR

DEC RA |U/f| ORDEIimlii
SETORn SUB-

SETOR

NÚMERO
DA FICHft

DE COLETA

LOCA!.

RESPONSÁVEL

ue
BAIRRO. tOGRADOURO

m D wSEDouiR0IZ! ,I0ME!
Ji.° E COMPLEMENTO*-;

REOTSEADO

DATA CO KASCiWEinO

SEXO,

APRESENTA
-EFICIÊNCIA

ESCOLA

CURSO

SÉRIBI-»E2-6RAB

COMO VAt PARA
A ESCOLA

DISTANCIADA
CASA À ESCOLA

SABE LER E
ESCREVER.

PORQUE WSO
fREQQENTA ESCOLA

CURSO QUE
FREQÜENTOU

SÉRIE CONCLUÍDA
1.*»6RAUE_.<>GRA0

M0ME»

?zicacza
Dia Mõs Ano

D
D
D?
D
D
D
d
D
D
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RUBRICA CO DEft RUBRICA DO RECENSEADOR:
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14
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16

17

Oito mil e 850 vrofessores levam esta ficha, vara recensear mais de 2 milhões de crianças

Forças Armadas fazem Ordem
do Dia para Censo Escolar

Começa amanhã o Censo Esco-
lar, que será o tema da ordem do
dia de todas as guarnições das três
Forças Armadas no Bio. Dois mi-
lhões e 200 mil crianças com idades
entre dois e 18 anos serão recen-
seadas por 8 mil 850 professoras, em
visitas a todas as residências, até o
dia 22.

Até dezembro, a Secretária Mu-
nlcipal de Educação, Sra Teresinha
Saraiva, deverá ter em mãos todos
os dados do levantamento através
de computadores eletrônicos, para
que a Prefeitura faça um planeja-
mento objetivo do setor de edu-
cação.

FASES

Explicou a professora Tere-
sinha Saraiva que a elaboração do
Censo Escolar foi feita em quatro
fases. A primeira — Pré Operacio-
nal — foi a preparação de todo o
instrumental a ser utilizado duran-
te o Censo, como fichas de inseri-
ção, carteiras de identificação, eti-
quetas a serem coladas em casas
sem número, para evitar o duplo
recenseamento e ainda a confecção
de certificados de serviços relevan-
tes para as professoras que partici-
parem do Censo.

Em outra etapa, foi feito um
estudo do plano geográfico da ci-
dade, através de 48 mapas. "Como
esses mapas datavam de 1970, hou-
v« necessidade de atualização dos
dados, pois a construção de vários
conjuntos habitacionais e a remo-
ção de grande número de favela-
dos, modificou bastante a situação.
Com auxilio de Guia Rex, tivemos
que sair em campo para realizar os
roteiros a serem distribuídos entre
as recenseadoras".

Na terceira etapa, todo o ma-
terial elaborado foi analisado e fei-
to um pré-teste, em algumas resi-
dências, para' confirmar se os cru-
zamentos das fichas de coleta de
dados estavam corretos. Esse mate-
rial foi encaminhado ã Coordena-
ção de Processamento de Dados da
Secretaria Municipal de Fazenda
para ser testado. O processamento

final será feito pelo CPDERJ (Co-
ordenação de Processamento de
Dados do Estado do Rio de Janeiro).

A quarta etapa dos trabalhos^
conforme informou a Secretária, foi
o recrutamento das recenseadoras,
através da Resolução n? 7 e poste-
riores informações sobre as vanta-
gens para as professoras que par-
ticiparem do Censo, através da Or-
dem de Serviço n"? 3.

"Cada Distrito de Educação",
disse, "já sabia o número de recen-
seadoras de que necessitaria, e cin-
co Distritos no terceiro dia de ins-
crição, já haviam completado o nú-
mero necessário de recenseadoras".

DIVULGAÇÃO

A promoção e divulgação do
Censo foram feitas a partir do dia
15 de agosto, até o dia 15 deste mês,
através de anúncios na televisão,
no horário concedido pela Assesso-
ria de Imprensa e Relações Públicas
da Presidência da República, da
distribuição de tickets aos alunos
das escolas da rede municipal e de
cartazes.

O Sindicato dos Motoristas Pro-
fi_sionai_ preparou um cartaz que
está colado em todos os ônibus da
cidade, com os dlzeres: "Colabore
com o Censo Escolar, permitindo a
entrada das recenseadoras pela
porta da frente".

Disse a professora Teresinha
Saraiva que recebeu grande apoio
de diversas entidades como Lions
Clube, Rotary Clube, Acisul, Secre-
tarias do Estado e do Detran, que
forneceu 2 mil cartões de estaciona-
mento em locais proibidos, a serem
utilizados pelas recenseadoras.

TREINAMENTO

O treinamento das monitoras
foi feito de 28 de agosto até o dia
3 deste mês. Nos Distritos Educa-
cionais, as monitoras deram treina-
mento a todas as recenseadoras,
desde o dia 4 até 11.

Dois postos centrais foram ins-
talados (Posto A — Rua Pereira de
Siqueira, 64, na Tijuca; Posto B —

Rua dos Abacates, s/n-?, Deodoro),
onde serão entregues todos os for-
mulários preenchidos pelas recen-
seadoras e onde poderão ter expli-
cações sobre qualquer dúvida que
possa ocorrer durante os trabalhos.

A partir do dia 26 de setembro
será feita a conferência de todo o
material coletado para ser encâml-
nhado ao processamento de dados,,
nos primeiros dias de outubro.

"Em termos de números, disse
a Secretária, até novembro já tere-
mos a relação das crianças com ida-
de entre sete e 14 anos e analfa-
betos. Até dezembro, a relação no-
minai das crianças que não fre-
quentam escola.

BENEFÍCIOS

Citou a professora Teresinha
Saraiva vários aspectos positivos do
Censo Escolar, que permitirão, após
sua realização, um trabalho mais
objetivo no planejamento educa-
cional do Município: 1) nome e en-
dereço das crianças com idade en-
tre sete e 14 anos, para o cumpri-
mento da obrigatoriedade escolar;
2) localização de distorções da sé-
rie-idade; 3) nome e endereço dos
analfabetos, que serão encaminha-
dos ao Mobral; 4) correto planeja-
mento para novas construções es-
colares; 5) após o censo, a Prefel-
tura deverá decretar a obrigatorle-
dade escolar no Município.

"Em 1976, instituiremos o Ser-
viço da Fiscalização da Obrigatorie-
dade Escolar que, através de Ins-
petoras designadas para o setor,
tentará trazer para a escola as cri-
ancas com Idade entre sete e 14
anos ainda sem estudos. Não existe
sanção, o que queremos é levar a
criança para a escola e impedir a
evasão escolar, esforçando-nos por
manter as crianças matriculadas
na escola". •

Com a criação desse Serviço,
conforme explicou a Secretária, as
faltas dos alunos serão comunica-
das ao Distrito de Educação, que
entrará em contato com a família
da criança, procurando trazê-la de
volta às salas de aula.

CULTURA INGLESA
EXAMES DA UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE

FIRST CERTIFICATE IN ENGUSH
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

Estão abertas as inscrições para os exames a se-
rem realizados em dezembro de 1975. Todos os
candidatos poderão inscrever-se nas filiais da CUL-
TURA INGLESA até 18 de setembro de 1975.

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO
PRAZO MENCIONADO.

CALCOGRAFIA CHEQUES DE
LUXO BANKN0TE LTDA. E

EDITORA REFRIGERAÇÃO S.A.
Comunicam à seus clientes e fornecedo-

res seu novo telefone a partir de 15/09/75,
(segunda-feira):

201-3849 (PBX)
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CONSTRUTORA BULHÕES CARVALHO DA FONSECA S.A.

SALAS EM "L"
QUARTOS (sendo 1 suite)

1LAVABO
2 BANHEIROS SOCIAIS
COPA e COZINHA
Dependências completas e
GARAGEM para todos os apartamentos
e mais 20 vagas opcionais cobertas

e um bosque privativo de 1.500 m2
Prédio em centro de terreno
Fachada em concreto aparente,
esquadrias em alumínio e vidros fumée
Play-ground
Salão de festas _
Pilotis suspensos

Preço a partir de Cr$ 530.000,00
Financiamento direto em 69 meses
ou em 20 anos pela COPEG.
ENTREGA EM 10 MESES.

Área privat,118 m2.
Área real 200 m2
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Incorporação e Construção da

CONSTRUTORA
BULHÕES CARVALHO
DA FONSECA S.A.

Planejamento e vendas:
Av. Rio Branco, 156- grs. 1508/11,
tels. 252-7537,224-5982 e 222-268S
Rua Vise. de Pirajá, 444, sobre-ioja,
tels. 267-9257 e 287-3245

Crecl 7. Corretor Responsável: José Henrique de Aquino e Albuquerqua
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PHÍL0O
ASSI-ÍÊNCIA TÉCNICA EMTODO BRASIL'%

AVISTA OU A PRAZO É

MAIS BARATO
EM
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f> dígitos,*4 operações
aritméticas, Constante
na adição e subtração,
Lógica algébrica,
Garantia 1 ano.

CALCULADORA
PHILCO 650

6 S .¦/ 3 _ ;

ou 16;70 mensais
Entrada Zero
1." Pagt.°40 dias após
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8 dígitos, 4 operações
aritméticas, Ponto
decimal flutuante.
Lógica Algébrica,
Garantia lano*

CALCULADORA
PHILCO 850

325,
ou 22,10 mensais

Entrada Zero
1.° Pagf.° 40 dias após

8 dígitos, Porcentagem
Constante memória,
Ponto Flutuante,
lógica algébrica, -
Carantialano» / ,

CAl.eUL4D0.y_
PHILCO 821 ¦ I '

399,
OU'27,40 mensais

Entrada Zero
1.° Pagt.° 40 dias após
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8 dígitos, Porcentagem
Constante memória,
Ponto flutuante,
Lógica algébrica,
Garantia! ano.

CAICUIADORA
PHILCO 821
PILHA E LUZ

455,
ou 31,00 mensais
Entrada Zero
1.° Pagf.0 40 dias após
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.RUA URUGUAIANA114/116
centroLOJAS ESPECIALIZADAS .rua do rosário 174
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• RUA CONDE DE BONFIM 597

lljuca-nberta até 22 horaa
PRAÇA DAS NAÇÕES 394
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VÔO DA
FRATERNIDADE

"A VIAGEM SEM
PASSAPORTE"

Você «stá com saudade de soa
Pátria, do sua família?

Não pode viajar aste ano?
Seu» enres queridos sentirão sua

preaença sem você viajar. Insere-
va-ae na "Vôo da Fraternidade"

qu« IEAUATO p.-omov»

TAP, SWISSAIR, IUFTHANSA,
IBÉRIA, VARIG, AIR FRANCE, AU-
TALIA, ETC... trunsòartam E VOC£

participa.
Informações tel.: 22J-2547 •

252-7650 ou i Rua Ubaldino do

Amaral, 80 — Loia "H".
(P

r

W208/209

| VN:481/3-581.'..:';¦/¦:A .; . ... j
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Estado executa a reforma da
escola sem teto em Sapucaia

Abrigadas, as crianças melhoraram o rendimento, embora dividam o espaço com animais

CEE investigará aumento de anuidade
O Conselho Estatíual de

Educação ainda mão autori-
zou nenhum colégio da rede
particular a cobrar .anui-
dades acima dos 30% fixa-
dos. Os que as tiverem au-
mentado, estarão sujeitos a
punições do Conselho Inter-
ministerial de Preços, infor-
mou ontem a presidenta do
CEE, professora Edilia Coe-
lho Garcia, ao lembrar que
qualquer exceção precisa
ser previamente aprovada.

Apenas 12 escolas entra-
ram com processos no Con-
selho, solicitando cobrança
de anuidades acima do per-
centual estabelecido, mas
todos ainda estão sendo
analisados pela Comissão
de Encargos Educacionais.
Por isso, a professora Edilia
pede aos pais de alunos que
enviem cartas ao órgão
denunciando as irregulari-
dades cometidas pelos cole-
gios, para serem devi-
damente apuradas.

IMPOSIÇÕES

A fim de evitar que vá-
rias escolas particularer
cometam infrações — mui-
tas estão enviando cartas
aos pais de alunos comu-
nicando o aumento das
anuidades e impedindo as

crianças de entrarem nas
salas de aula, caso não
sejam pagas — o Conselhc
Estadual de Educação divul-
gará o nome dos colégios
que receberem permissão
para elevar suas taxas esco-
lares. Do total de 12 escolas,
a primeira que terá seu
processo aprovado será a
Santo Antônio Maria Zaca-
rias, no Catete.

De acordo com a profes-
sora Edilia Coelho Garcia,
o Conselho Estadual d e
Educação examinará rigoro-
samente todas as denúncias
contra colégios da rede
particular de ensino que es-,
tejam cobrando anuidades
acima dos 30% permitidos.
A Fiscalização é feita pele
Serviço de Inspeção da Se-
cretaria de Educação e, se
depois de advertida, a esco-
Ia reincidir no excesso de
cobrança será devidamente
punida pelo CIP.

As escolas que entram com
processos no CEE, precisam
atender a uma série de de-
terminações impostas pelo
Conselho, para que justifi-
quem a autorização de au-
mento das anuidades. São
obrigadas a apresentar o
balanço dos últimos três
exercícios (bem especifica-
do) salário-aula dos profes-

sores, guias de recolhimento
do Fundo de Garantia, con-
trlbuições ao INPS, decla-
ração do número de alunos
matriculados, efetivo por
turma, número de alunos
bolsistas e o valor das boi-
sas. Caso estejam realizan-
do obras e melhorias, estas
tembém deverão ser especi-
ficadas.

Para impedir cobranças
ilegais, a presidenta d o
Conselho afirmou que to-
mará providências rigorosas
depois de serem confirma-
das todas as denúncias fei-
tas. E como os conselheiros
estão muito interessados
em evitar os abusos e punir
os responsáveis, a professo-
ra Edilia pede que os pais
de alunos enviem suas de-
núncias ao CEE.

— Nem os pais, nem os
alunos devem ficar preocu-
pados com o sigilo das in-
formações ou com o excesso
de burocracia. As denúncias
poderão ser enviadas inclu-
sive pelo Correio, e todas
serão apuradas rigorosa-
mente, desde que documen-
tadas, afirmou a professora.
BRECHAS DA LEI

No cálculo do limite má-
ximo das anuidades entra
uma série de fatores condi-

VL 206/207

Interfones
National
A National tem uma linha
completa de interfones que
vai acabar com seu problema
cie comunicação interna.
Escolha o modelo adequado
ao seu caso:

Sistema telefone com
, seletor disco até
! 24 extensões (linha de

conversação total)
Sistema telefone de botões
Sistema alta voz até
12 extensões, com opção
para sistema de música
Sistema central para
60 extensões ou mais

National do Brasil
Comercial Ltda.
São Paulo: R. Freire da Silva,
180(Cambuci)-Tels.:
278-4160,278-4454.
278-9279 e 278-2019 - Rio de
.Janeiro: Av. Maracanã, 592-
Tels.: 264-1617, 264-6878 e
264-2478 - Porto Alegre: Av.
Presidente Roosevelt, 1471 -
Tels.: 22-0381 e 22-9205

AVISO
Chamamos a atenção dos interessa-

dos para a TOMADA DE PREÇOS n.° 984/
75, a ser realizada em 30/09/75, confor-
forme EDITAL afixado na Seção de Com-

pras da DIVISÃO DE AQUISIÇÕES rela-
tivas a aquisição de Sistema de prepa-
ração de dados para utilização em proces-
samento eletrônico.

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES

JOSÉ GLUZ

CHEFE DA DIVISÃO DE AQUISIÇÕES

A7\
National

Interfones

Telefone para
222-2316

e faça uma
assinatura do

JORNAL
DO

BRASIL

Casa da Moeda do Brasil - CMB
VENDA DE MATERIAIS INSERVÍVE1S

EDITAL DEPAD 75/08

Convidamos os interessados na compra

dos materiais abaixo discriminados, a apresen-

tarem proposta até às 15 horas do dia

23.09.75, em envelope fechado, endereça-

do ao DEPAD - COMISSÃO DE ALIENAÇÃO
- Praça da República, 173 - 2.° andar.

Caixotes de madeira (pinho) de diver-
sas medidas, i
Caixotes de madeira (compensado) de

diversas medidas.
Aparas de papel.
Aparas de papelão.
Retalhos de tecido revestido de piás-
tico e alumínio (capas aluminizadas)

-- Sacos plásticos.

Especificação, preço, etc, bem como o

exame dos materiais, a disposição dos inte-

ressados, das 9 às 11 horas no local acima

com o Sr. Gentil.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1975

HERBERT LIMA CASPARY
Superintendente do DEPAD

cionantes, que se baseiam,
principalmente, na elevação
do custo de vida. E a co-
missão que fixa o índice do
aumento é formada por um
conselheiro (a professora
Edilia, também presidente
do grupo), um representan-
te da Sunab, um membro
da Associação de Pais de
Família, um representante
dos professores e outro do
CIP.

— Por isso, quando o CEE
estipula um limite máximo
para a cobrança das anui-
dades escolares, a medida
não é feita de forma isola-
da. Este ano, os 30% foram
determinados através d a
Deliberação ri? 1. baixada
em maio deste ano pelo
Conselho, explicou a presi-
dente.

Entretanto, esta mesma
dehberação que regulamen-
ta o aumento das mensali-
dades escolares, permite
que este percentual seja ul-
trapassado, pois se os cole-
gios justificarem junto ao
Conselho Estadual de Edu-
cação, mediante a apresen-
tação de documentos, a rea-
lização de melhorias, obras
e contratação' de professo-
res, poderão receber autori-
zação para cobrar acima do
pcrcentiual fixado.
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BBC
DROWN BOVEM

PRflÇR 15 DE NOVEMBRO,38 fl— Sfllfl 7B-RIO
Perto da Bolsa d* Valore»

INDÚSTRIA ELÉTRICA
BROWN BOVERI S.A.
ESCRITÓRIO TÉCNICO

COMUNICA:
A instalação do novo CENTRO TELE-

FÔNICO em seu atual endereço: — AVE-
NIDA RIO BRANCO, .43 - 19.° e 20.°
ANDARES:

PABX 244-0622
TELEX 2121225

Be-a, Bá, ensina a pro-íessora Elsa das Graças
Esteves; Be-é, Bé, re-
petem as crianças; Be-ó,
buuu... interrompem
Baronesa, Africana e
Pavuna, três inocentes
bezerros, nascidos há oi-
to dias, que dividem o
apertado estábulo do
sítio Guarajuba, onde es-
tá funcionando, proviso-
riamente, a Ia. série do
Grupo Escolar dos Mo-
reira, no Município de
Sapucaia.

A nova escola que, pe-
lo inieditismo de suas
instalações, por certo
causa surpresa, continu-
ará no estábulo por mais
duas semanas, quando
estarão concluídas as
obras de restauração do
prédio definitivo, que
funcionou por mais de
um ano sem telhado —
levado por uma ventania

providência deter-
minada pelo Governador
Faria Lima, depois de
denúncia do JORNAL
DO BRASIL.

BUROCRACIA

Nunca se gastou tanto
papel nem se usou tanto
a burocracia como no
ano passado, nos pedidos
feitos à Secretaria de
Educação do G o v e r n o
Raimundo Padilha, para
a reposição do telhado
da escola — conta o Pre-
feito de Sapucaia, Edson
Rampini de Sousa.
Naquela época — há
pouco mais de um ano

os consertos se re-
sumiam à construção de
novo telhado, o que
custaria menos de
Cr$ 5 mil.

Sem as telhas, as chu-
vas destruíram o assoa-
lho, enfraqueceram as
paredes e danificaram o
resto todo. Agora, a re-
forma necessária é total
e as despesas foram or-
cadas em Cr$ 50 mil,
quase o preço de uma es-
cola inteiramente nova.

— Há coisas nesse país,
que a gente não con-
segue entender — diz o
Prefeito. Foi mais fácil

para o Município, que
é bem pobre — con-
seguir CrS 100 mil para
recuperar o prédio da
Prefeitura, quase arra-
sado pelo mesmo tempo-
ral, do que para o Estado
liberar apenas CrS 5 mil
para repor um simples
telhado na sua escola.

O Prefeito também
não entende por que o
Estado ainda não pôs em
funcionamento a Escola
Estadual do Mangueiral,

FACULDADE
SÃO JUDAS TADEU
cursos PEDAGOGIA E

LETRAS
PRÉ-VESTIBULAR

Preparatório intensivo ao Concurso Vestibular de
Janeiro de 1976.

Matrículas abertas até 19 de setembrot informações:
Rua Clarimundo de Melo, 79 - Tel.: 229-5485

MÉTODO

i IDORT-RJ
3 INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO
S. RACIONAL DO TRABALHO

¦j Representante no Brasil do CIOS-Gonebra

CURSOS

DIAGNOSE ORGANIZACIONAL P/ EXECUTIVOS 15.09.75

LICITAÇÕES, CONTRATOS E REAJUSTAMENTO DE

PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 15.09.75

DESENVOLVIMENTO DE SECRETÁRIA 30.09.75

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 06.10.75

RUA PROFESSOR ALFREDO GOMES, 22 - BOTAFOGO
Rua du. Soars

INFORMAÇÕES NO LOCAL OU PELO TEL.I

no 59 Distrito de Sapu-
caia,, pronta desde feve-
reiro. No momento, a
Prefeitura é obrigada a
manter, na mesma re-
gião, quatro salas de au-
Ia, alugadas em prédios
velhos e sem condições
sanitárias, paxá que 200
crianças não fiquem sem
escola.

Dois operários do
Departamento de Enge-
nharia de Petrópolis, os
irmãos José e Antônio
Silva — um pedreiro e
um "faz tudo" —. já colo-
caram o telhado novo na
escola de Sapucaia.
Comem e dormem porconta do Sr Manoel Del-
mindo, dono do modesto
sítio Guarajuba, "porque
nós todo tem que ajudar
as criança, que não têm
culpa dá pobreza do Es-
tado."

José e Antônio traba-
lham depressa. Agora,
cuidam da recuperação
dos assoalhos, colocando
novos tacos e do "aforta-
lecimento" das paredes,
abaladas por longos
meses de umidade.
Depois da colocação das
tigelas (nome que as cri-
ancas do lugar, todas ca-
rentes — deram aos
vasos sanitários, que vi-
ram pela primeira vez)
o Grupo Escolar dos Mo-
reira passará por uma
pintura gerai e poderá
fun cionar novamente,
talvez "risonha e franca,
como antigamente."

CRISE AMBIENTAL

No apertado estábulo
que as crianças dividem
com os três bezerros e 30
vacas leiteiras, além das
inte rrupções sonoras,
exóticos cheiros reúnem
problemas de ensino e
pecuários que desem-
bocam numa insolúvel
crise ambiental. Não é o
local próprio para apren-
der, muito menos para
ensinar. Mas, a professo-
ra Elsa das Graças Es-
tevês, que confessa
jamais ter conhecido
uma só das chamadas
salas ambi ent ai stb-
comendada pelos moder-
nos educadores, acha
que o rendimento esco-
lar das crianças melho-
rou muito "nesse tal de
ambiente que o senhor
fala."

— Aqui não esquenta
muito e não chove. Lá,
as crianças, coitadinhas,
sofriam muito com o sol
e quando chovia não ti-
nha aulas. .

Das muitas exigências
p e d a gógicas estabele-
cidas pela Inspetoria de
Ensino há uma, por en-
quanto, que a professoraestá cumprindo com
grande dificuldade.

— E' muito difícil ai-
f abetizar sem quadro-negro — diz ela, mos-
trando um pedaço da
base de uma carteira,
improvisada em quadro-negro.

Apesar d a mudança
•provisória das aulas para
o estábulo, as crianças
do Grupo Escolar dos
Moreira não perderam a
merenda. O feijão em pó
e o bulgo da Aliança
para o Progresso con--
tinua sendo servidos, en-
grossados com mandioca
e verduras oferecidas pe-lo Sr Manoel Delmino.
NOVAS REFORMAS

Depois da reforma do
Grupo Escolar dos Mo-
reira, virá a do Grupo
Escolar Maurício de
Abreu, o maior de Sapu-
caia, com 500 alunos.
Para isso, a Secretária
de Educação, Sra Mirtes
Wenzel, já destinou uma
verba de CrS 25 mil.

O Prefeito Edson
Rampini de Sousa já foi
informado também d e
que, brevemente, 20 es->'
colas estaduais instala-
das no município recebe-
rão, cada uma, impor-
tancia correspondente á
20 salários mínimos, des-
tinada a pequenos con-
sertos.

Mas, apesar das pro-
vidências, o quadro do
ensino em Sapucaia é in-
satisfatório. Revela o
Prefeito que perto de mil
crianças não consegui-
ram matrícula este ano
nas escolas e que o
Município precisa com
urgência de uma escola
p r ofissionalizante, vol-
tada para as atividades
agropecuárias, para im-
pedir o êxodo da popula-
ção adulta para as gran-
des cidades.

A população de Sapu-
caia — atualmente 16,
mil pessoas — vem cain-
do de censo para censo..
No último, acusou-se um
decréscimo de 10 % entre
os adultos. A continuar
esta progressão, o déficit-
escolar de Sapucaia cer-
tamente será resolvido
pela migração, o que, em
parte, já acontece. Mui-
tas crianças atravessam;
o rio Paraíba do Sul para
estudar no Município de
Além Paraíba, em
Minas.

Secretaria relaciona 44 para obras
A Secretaria de Obras já

tem a relação das 44 escolas
que serão reformadas, am-
pliadas ou recuperadas em
todo o Estado. Na última
quinzena de agosto foram
assinados contratos no va-
lor de Or$ 6 milhões 932 mil
para a restauração de 18,
cons ideradas prioritárias
pela Secretaria de Edu-
cação.

As escolas, com inicio de
obras imediato, estão em
Niterói (duas), Nova Iguaçu
(duas), São Gonçalo (duas),
Campos (três), e em Magé-
Piabetá, Teresópolis, São
Sebastião do Alto, Itaboraí,
Miracema, Sapucaia, Cam-
buci, Maricá e Caxias. Em
Valença foi feito um orça-
mento de Cr$ 1 milhão e 400
mil para obras.

Foi a Secretaria de Edu-
cação quem estabeleceu a

prioridade para as obras,
dividindo o grupo de 44 es-
colas em obras de custo ele-
vado (19), de médio custo
(15) e de baixo custo (10).

As escolas que terão a re-
forma mais cara são Jar-
dim Primavera, em Caxias
(Cr$2 milhões 300 mil) e
Akla Bernardes em Magé,
distrito de Piabetá, (Cr$l
milhão 500 mil). As que eus-
tarão menos ao Estado são
de Maricá (Ministro Luis
Sparano ou Calaboca) que
teve contrato assinado no
valor de Cr$33 mil; de
Campos (Silvio Bastos Tei-
xcira) por Cr$30 mil e de
Nova Iguaçu (Rosa dos
Ventos) por Cr$24nnil.

Para obras de reforma
geral (recuperação de te-
lhados, pinturas ou repa-
ros) foram escolhidas 10 es-
colas situadas em Sapucaia
V alença, Campos, Caxias,

Niterói, Nova Iguaçu"
(duas), São João de Meriti,
Cambuci e Maricá, toda:-;
com obras de custo baixo.
Para obras gerais (até ins-
talação de rede de esgotos)
têm prioridade 15 escolas,
localizadas em São Pedro
da Aldeia (duas), Macaé,
Niterói (duas), Miracema,
Itaboraí, São Sebastião da
Alto, Campos, Caxias
(duas), Paracambi, Nova
Iguaçu e São G o n ç alo
(duas).

Para ampliação, além de,
reforma, estão catalogada.;.
19 escolas, todas com obras
de custo elevado: em Valen-
ça, Niterói, Paracambi, No-
va Iguaçu, São Gonçalo,
Magé-Piabetá, Cordeiro,
Três Rios (duas). Sapucaia.
Nilópolis, Teresópolis, Car-
mo, Campos (duas), São Fi-
delis, Volta Redonda, Re-
sende e Barra Mansa.

União critica maior carga horária

TEI..: 226-9531

O presidente da União
dos Professores do Estado
da Guanabara, Sr Miguel
Carlos Paschoal, condenou
o aumento da carga horária
dos professores de ensino
médio — que passou de 16
para 18 horas semanais —
"pois a medida não trará
benefícios nem para os alu-
nos nem para o magistério,
que não terá qualquer com-
pensação real com isso."

Discordou também d a
comparação feita pela Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, professora Terezinha
Saraiva, entre os professo-
res de nível médio e as pro-
fessoras primárias (que tra-
balham 20 horas semanais)"porque elas lidam com
uma turma o ano inteiro,
enquanto nós temos cerca
de 300 alunos." Sexta-feira
o Sr Miguel Carlos Paschoal
terá um encontro com o
Prefeito Marcos Tamoio pa-
ra examinar sugestões da
classe.

Para o Sr Miguel Carlos
Paschoal, a Secretaria de

Educação, tanto estadual
como municipal, com o au-
mento dos encargos dos
professores de nivel médio,
"insinuam que o professor
é um boa-vida, que trabalha
pouco e não quer trabalhar,
o que é uma mentira e um
desrespeito à classe." A teu-
tativa de compará-los as
professoras primárias, para
tentar justificar o aumento
da carga horária, "induz a
população a fazer do magis-
tério um conceito errado de
confronto, que é repudiado
tanto por nós quanto por
elas." , .

_ Quando a autoridade
municipal falou em justiça
para o professorado deixou
de esclarecer que nós temos
curso superior, que lidamos
no mínimo com 160 alunos
— enquanto que as profes-
soras primárias tèm 50, o
ano todo — e que isso re-
presenta outro tanto em
número de provas e exerci-
cios. Se querem falar em
iustica, diminuam a carga
horária das professoras pri-

márias para tentar uma
aproximação entre seu vo-
lume de trabalho e seu
minguado vencimento, dia-
ele.

PREJUÍZO

Afirma o Sr Miguel Car-
los Paschoal que o aumento
da carga horária para os
professores "não será com
o objetivo de manter maior
contato com os alunos, e
sim para que se possa tra-
zer novos alunos, que conti-
nuarão a entrar e sair dos
colégios o mais rápido pos-
sivel, para que o turno se-,
guinte encontre espaço nas
escolas."

— Isso faz crer que a Se-,
cretaria de Educação não
está interessada no convi-
vio do professor com o alu-
no pois seu tempo está sen-
do cada vez mais reduzido,
e os encargos do professor
aumentados, forçando-o a
correr de uma escola para
outra para poder sobrevi-
ver.

HE
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Maricá submete projeto de loteamento à Fundrem
O Prefeito Odenir Fran-

cisco da Costa, de Maricá
— modesto Município, com
um único telefone e carente
de esgoto e água — deu um
exemplo que servirá aos
demais 63 municipios do Es-
tado: antes de aprovar ou
indeferir iun projeto de lo-
teamento para 90 mil ha-
bitantes (o triplo da cidade
atual) em dois de seus dis-
trltois, pediu o parecer da
Fundrem que, ao atender,
inova as exigências para es-
se tipo de empreendimento
imobiliário.

Entre as exigências, a
formação de uma equipe
mista de técnicos do lotea-
dor e do município para o
desenvolvimento do proje-
to; detalhamento minucioso
dos serviços de água, coleta
e tratamento dos esgotos e
águas pluviais, serviços tele-
fônicos e de energia elétri-
ca; aprovação, prévia, por
órgãos federais e estaduais
da dragagem da lagoa; além
de outros, entre eles a de
que um terço da área edi-
ficável ficará cauclonada
ao Município para garantir
os compromissos.

PESO DA
RESPONSABILIDADE

. Ao receber o pedido de lo-
teamento e projeto de ur-
banização da cidade São
Bento da Lagoa, no 1? e 39
Distritos de Maricá — uma
bela região, com 25 milhões
de metros quadrados entre
o mar e a lagoa, projeto de
Lúcio Costa e de sua filha,
também arquiteta, elabora-
do para o empresário Lúcio
Thomé Feteira, à frente de
outros empresárias e do
grupo Westinghouse — ex-
plica o Prefeito Odenir
Francisco da Costa que sen-
tlu sobre si o peso da res-
ponsabilidade sobre o futu-
ro de Maricá.

Agora, ele mostra o pare-
cer que lhe enviou o Secre-
tário de Planejamento. Vem
assinado pelo diretor de
Planejamento da Fundrem,
arquiteto Maurício Noguel-
ra Batista, baseado em
cópia cedida pela Prefeitura,
do Projeto Geométrico do
Sistema Viário e Implan-
tação das Edificações, refe-
rente ao Projeto Definitivo
de Urbanização da Cidade
São Bento da Lagoa, a ser
construída nos 1"? e 3' Dis-
faltos de Maricá.

A Fundrem, em seu pare-
cer, classifica a área, situa-
da entre o mar e a lagoa,
como d e "características
ímpares de utilização" —
áreas que "constituem um
bem esoasso, cuja relagão
com o número de habitan-
tes da Região Metropoli-
tana tenderá sempre a re-
duzlr-se, fato que represen-
ta razão suficiente para que
se procure de todas as for-
mas preservá-las como um
bem comum para uso da
população metropolitana e
evitar que suas utilizações,
visando apenas aos interes-
sados locais, venham a des-
virtuar esse objetivo e
diminuir ainda mais seu
potencial de utilização e in-
teresse metropolitano."

DEFICIÊNCIAS DO
PROJETO

De acordo com a Fun-
irem, o projeto não cum-
priu exigências da Flumitur
quanto ao registro dá rela-
ção numérica a ser mantida
entre as áreas verdes e as
áreas construidas; apresen-
tação dos perfis altimétrl-
cos dos objetos arquiteto-
n i c o s ; apresentação da
minuta do Código de Ur-
banismo específico da área
do plano, de modo a assegu-
rar aos futuros habitantes
características urbanísticas
e paisagísticas figuradas no
anteprojeto.

Além disso, o Plano Dire-
tor, assim como o chamado
Plano Definitivo de Urbanl-
ração, não conta com ele-
mentos necessários à deter-
minação da população pre-
vista para ocupar a área.
De acordo com os quadros
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das memórias que integram
os dois documentos, essa
população poderá variar en-
tre 57 mil 640 e 90 mil 75
habitantes.

Os projetos complementa-
res, referentes a abasteci-
mento dc água, coleta e
tratamento de esgoto, dis-
tribuição elétrica e rede te-
lefônica, não foram apre-
sentados e nem sequer são
indicadas as linhas gerais
de como se pretende prover
a, população de tais serviços
básicos. Há apenas algumas
referências, nas cartas que
encaminham o projeto, ao
fato de que seus empreen-
dedores se responsabilizam
pelo provimento de toda a
infra-estrutura.

RECOMENDAÇÕES

Finalmente, o parecer da
Fundrem sugere ao Prefeito
de Maricá o seguinte:

a) exigência de apresen-
tação dos projetos comple-
mentares referentes à
infra-estrutura: água, es-
goto e águas pluviais; pre-
visão de serviços telefônicos
e de distribuição de energia
elétrica; e a dragagem e

aterro das margens da la-
goa, bem como sua apresen-
tação prévia para apro-
vação por órgãos federais e"staduais;

b) definição oficial dos li-
mltes do terreno pertencen-
te ao Ministério da Aero-
náutica, e explicitação dos
gravames de uso sobre ele
prevalecentes;

c) complementação ime-
diata do plano diretor de
urbanização ou compromis-
se formal dos empreendedo-
res de procederem a seu de-
s e n v olvimento gradativo
reunindo tanto autores do
plano como técnicos muni-
cipais numa mesma equipe.
Mesmo adotada a .segunda
hipótese, alguma comple-
mentação deverá ser exigi-
da antes da aprovação do
empreendimento pela Pre-
feitura, incluídas as exigên-
cias já feitas pela Flumitur
e mais a definição sobre a
população prevista para a
área, além da área pública
a ser doada à Prefeitura
para escolas, parques e de-
mais peças comunitárias;

ú) escalonamento da ins-
tituição do plano diretor de
urbanização com cronogra-

mas que descriminem os di-
versos serviços, inclusive in-
fra-estrutura e suas etapas;

e) condicionamento de li-
cenciamento das edificações
à prévia execução das obras
d e infra-estrutura básica
compreendendo-se nestas a
abertura de ruas, o assen-
tamento de galerias de
águas pluviais, redes de
abastecimento de água e
distribuição de energia, de
telefones e de iluminação
pública. Como infra-estru-
tura, deve-se ainda o abas-
tecimento de água (cap-
tação, adução e distri-
buição) e o efetivo funcio-
namento do sistema de es-
gotos (coleta, tratamento c
destino final);

, f) assinatura de termo de
obrigação, no qual- os em-
preendedores se comprome-
tam com a Prefeitura Mu-
nicipal de Maricá a assegu-
rar a efetivação do provi-
mento da infra-estruture
nos prazos fixados nos cro-
nogramas d e desenvolvi-
mento do plano, com cláu-
sulas que estabeleçam que
1/3 da área edificável ficará
caucionada para garantia
desse compromisso.
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Prestígio da Meteorologia

é cada vez maior e acerto

das previsões 
sobe a 85%

Belo Horizonte — Apesar das deficiências, prin-
cipalmente de pessoal — há apenas 57 meteorolo-
gistas, quando seriam necessários pelo menos 180 —
a meteorologia no Brasil começa a desfrutar de
prestígio, devido a acerto médio de 85 ri nas previ-
sões de tempo com antecedência de 24 horas.

"Não temos a menor pretensão de fazer prev;-
sões infalíveis", afirma o diretor do Deoartamento
Nacional de Meteorologia íDNM), Coronel Roberto
Venerando Pereira — que presidiu esta semana em
Belo Horizonte a reunião anual dos met2orolog's- lerias. O investimento será feito
tas — esclarecendo que isso não ocorre em nenhu
ma parte do mundo.

Trabalho e sorte

Rio aplica Cr$ 74,6 milhões

em obras contra enchentes

O Município do Rio de Ja-
nciro receberá Cr$ 74 milhões (500
mil em obras de canalização e
macrodrenagem dos rios, limpe-
za e desobstrução de ralos e ga-

O Coronel Venerando pre-
tende montar um serviço
capaz de orever o tempo
com certo grau de confiabi-
lidade e antecedência "para
que o homem do campo
possa planificar as suas
atividades. O DNM espera
concluir somente em mea-
dos do próximo ano o pro-
jeto de expansão de sua re-
de se 293 estações climato-
lógicas — há 243 operando
atualmente — mas já aitin-
giu um indice de acertos
nas previsões considerado
bastante elevado.

Essas previsões são feitas
numa região tropical, "onde
as dificuldades são grandes,
pela inconsistência e varia-
bilidade do tempo", explica
o Coronel Venerando.

Mesmo o s prognósticos
para 48 horas, principal-
mente para os finsde se-
mana do Rio, começam a
ser respeitados.

O DNM não se deixa aba-

Agricultura
Nos paises onde a meteo-

irologia atingiu estágios
mais avançados, fazem-se
previsões com três dias de
antecedência, errando-ss
menos. O diretor do DNM
quer formar no país, nos
próximos quatro anos, um
serviço capaz de preve r
sucessivamente, com dois,
quatro e até sete dias de
antecipação. Em qual o
agricultor possa confiar.

Com isso, ele poderá, por
exemplo, deixar de espargir
inseticida às vésperas de
uma chuvarada, ou semear
hoje, sabendo que terá uma
estiagem de 15 dias pela
frente. O Coronel Veneran-
do faz previsões em termos
de probabilidades: "Se dis-
sermos que haverá 95% de
probabilidade de chover nos
próximos dias. o agricultor
plantará, se dissermos que

lar pelas inevitáveis piadas
em torno de erros nas pre-
visões — freqüentes até em
paises mais adiantados, ga-
rante o Coronel. Por último,
tem-se aventurado até a
prognosticar, na sexta-feira,
o tempo que fará no Car-
naval. "Com muito trabalho
e alguma sorte, temos acer-
tado", diz.

Erra-se ? em previsão dc-
tempo por falhas do ho-
mem, mas também, sobre-
tudo, porque a meteorologia
sinótica apresenta ainda
muitos aspectos de uma ci-
ência descritiva. "Muitos
fatos que ocorrem na at-
mosfera permanecem ainda
inexplicados", segundo o
Coronel Venerando, um dos
fundadores, em 1944, do
Serviço de Meteorologiayda
Aeronáutica, com vários
cursos de especialização na
Colômbia. e nos Estados
Unicloj.

beneficiada
é de apenas 30%, esperará
por uma oportunidade me-
lhor."

Há oito anos dirigindo
uma entidade ligada a o
Ministério da Agricultura,
ele lamenta que o Depar-
tamento Nacional de Meta-
orologia continue tão pouco
solicitado pelos agróncmcs
e veterinários, que pode-
riam obter dados úteis ao
melhor desempenho de suas
funções, sobretudo para cri-
entar medidas preventivas.

"Sabemcs, por exemplo,
que todas as pragas e en-
fennidades das plantas e
animais ocorrem em deter-
minadas condições climáti-
cas." Se os meteorologistas
fossem solicitados, pede-
riam indicar as probáblli-
dades de ocorrências em
dado lugar ou ópc:a.

Aperfeiçoamento

pelo Estado, como medida de pre-
caução, contra possíveis enchem-
tes no período de chuvas que se
inicia com a primavera.

A liberação dos recursos —
considerados insuficientes para
atender às necessidades do Rio
— foi acelerada pelo comporta-
mento do clima, observado nos
últimos meses: nevadas e forte
geada no Paraná e Rio Grande
do Sul: geadas no Sul de Minas
e São Paulo; e enchentes que ar-
rasaram Recife, em Pernambuco.

Chuva acumulada

No Rio, técnicos da Superinten-
dência de Rios e Lagoas (Seria), da Se-
cretaria Municipal de Obras e do Depar-
tamento de Defesa Civil estão preocupa-
dos com o acúmulo de chuvas este ano
— 531,8 mm para um normal de 1 075,8
mm — que pode atingir o limite com
precipitações rápidas e violentas que
transtornariam a vida da cidade.

Para setembro, último mês do inver-
no, as previsões apontam um índice plu-
viométrico de 53,2 mm e, em outubro,
normalmente as precipitações acumulam
mais de 90 mm. Em algumas áreas a
captação atinge 143,7 nvm, de acordo
com as estatísticas dos últimos 40 anos.
O maior índice observado, em curto es-
paço de tempo, foi em janeiro de 19GG,
quando se registrou 237 mm, elevando o
total do mês para 306 mm, o recorde.

Apesar das obras, a região da Tijuca,
que abrange Grajaú, Andarai e Vila
Isabel, continuará desprotegida. Normal-
msnte, as chuvas mais fortes inundam
uma área de 15 km2, com o transbor-
damento dos rios Joana e Maracanã,
que passarão apenas por um processo de
macrodrenagem. quando, a solução se-
ria a construção de um túnel extra-
vascr.

Aliás, o túnel extravasor foi projeta-
do e iniciado em 1968. quando a firma
vencedora da concorrência realizou
apenas 35% da obra com os CrS 50 mi-
lhões colocados à sua disposição. O ex-
travasor captaria os excessos dos rios
Joana e Maracanã, fazendo o lançamen-
to no mar, junto à Avenida Niemcyer.
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Lixo aterra vala da Rua Bispo Lacerda

nht
Rio Faleiro e Faria Timbó serão limpos

O diretor do DNM reco-
nliece, entretanto, que não
há ainda uma estrutura de
pessoal que permita a atua-
ção lado a lado com outros
técnicos do Ministério da
Agricultura. Além da escas-
sez de meteorologistas —
há falta de observadores
meteorológicos. Para uma
necessidade calculada atu-
almente em 1 mil 552, há
apenas 747 desses profissio-
nais no DNM.

Existe, porém, em estudo
na Finep, um projeto no va-
lor de CrS 40 milhões para
formação, até 1979, de es-
pecialistas, incluindo 2 9
mestres ou doutores e m
Meteorologia. Entende o Co-
ronel Venerando que a prio-
ridade maior do Departa-
mento é a de aperfeiçoa-
mento do pessoal.

Lembra que ao assumir o
cargo, em 19G7, mais da

metade das 55 estações cli-
matológicas existentes no
país estavam fechadas por
falta de gente para opera-
ias. Assegura que antes de
1964 o então Serviço de
Meteorologia havia se
transformado n u m "ver-
dadeiro cabide de empre-
gos." Havia motoristas, jor-
nalistas e pilotos civis
n omeados meteorologistas."Se tinham o apadrinha-
mento político, não pos-
suiam o mínimo de requi-
sitos técnicos para o cum-
primento de suas atribui-
ções."

Os primeiros cursos de
nível médio e superior em
Meteorologia foram instala-
dos em 1965 e, três anos
depois, "começamos a con-
tar com elementos já pro-
fissionalmente capazes, em-
bora inexperientes."

Investindo no tempo
Resta muito a fazer para

Ecologia devastada

Biólogos, na época, condenaram a
execução do extravasor, alegando que a
causa das enchentes na área era a
devastação ecológica, que provoca a
erosão superficial e motiva cavamento
dos solos, concorrendo com a obstrução
do sistema de galerias. Em 1973, o Gover-
no do então Estado da Guanabara soli-
Citou um empréstimo de CrS 80 milhões
ao BNH, para continuar o túnel extra-
vasor, paralisado desde 1971.

Em janeiro do ano passado, técnicos
da Secretaria de Obras classificaram
como "pequeno esquecimento" o atraso
na liberação do empréstimo do BNH.
Agora, funcionários da Seria alegam que
o projeto inicial do extravasor precisa
ser totalmente revisado e preferem não
comentar o assunto.

Enquanto não se decide sobre a con-
clusão ou não da obra, os moradores da
área continuam sofrendo com as en-
chentes que, em alguns pontos, como a No Rio Acarai, a remoção de detritos

Travessa Barão do Bom Retiro, a água
chega a atingir l,5m dentro das casas. O
extravasor — de acordo com o projeto
inicial — teria capacidade para escoar
100 mil litros de água por segundo.

Prioridades

Embora os órgãos do Governo es-
tabeleçam as zonas de prioridades com
base na arrecadação de impostos da
área, a Tijuca e bairros adjacentes con-
tinuam em segundo plano, da mesma
forma que Higienópolis e Manguinhos,
área igualmente atingidas com violência
pelas enchentes.

A favela de Manguinhos, que tem
mais de 5 mil habitantes, fica pratica-
mente submersa quando ocorrem chuvas
mais fortes. O mesmo acontece com as
casas do trecho da Avenida dos Demo-
cráticos, entre o Viaduto Faria-Timbó e
a Avenida Suburbana. A falta de dre-
nagem no rio Fairia Timbó leva ao seu
transbordamento e conseqüente inun-
dação dos bairros de Manguinhos e Higi-
enópolis.

Del Castilho e Inhaúma também
têm grandes prejuízos com as chuvas. Os
rios Faleiro e Timbó, que se unem em
Inhaúma, na altura do Viaduto Cris-
tóvão Colombo, são cheios de curvas e
ilhas formadas por detritos, prejudican-
do o escoamento da água que, sem outra
saída, invade ruas e casas.

A Rua Bispo Lacerda, em Del Casti-
lho, onde estão localizadas seis indús-
trias, fica intransitável com qualquer
chuva. Não é calçada e, em ambos os la-
dos correm enormes valões que ficam
entupidos freqüentemente. Com chuvas
mais fortes, a Rua Bispo Lacerda se tor-
na intransitável, com a água atingindo
altura superior a um metro e prejudi-
cando os moradores do conjunto residen-
ciai do ex-IAPI.

O rio Faria Timbó, responsável pelas
inundações em vários bairros subur-
banos, só é drenado na parte canalizada,
próximo à Avenida Brasil, onde uma fir-
ma contratada pela Secretaria de Obras
do município está removendo os detritos.

Obras inacabadas

Para efeito de obras e conservação
de rios, o Estado foi dividido em duas
partes: de São Conrado a Madureira, a
Secretaria de Obras do Município se en-
carrega dos trabalhos de mlcrodrenàgem
(desobstrução de ralos, galerias de águas
pluviais e remoção da lama dos canais
que cruzam a cidade). Para esse traba-
lho o Governo liberou verba de Cr$ 24
milhões.

A Seria assume os trabalhos maiores
— de macrodrenagem — canalizando e
mudando cursos dos principais rios, prin-
cipalmente os da regiã» Oeste do Estado.
Nessa área a Prefeitura não permite
edificações nas margens dos rios, para
facilitar a limpeza. Em lugar de prédios
estão sendo construídas estraldas parale-
Ias aos rios.

Na opinião de técnicos da Seria, os
recursos postos à disposição do órgão são
insignificantes diante do volume de pro-
blemas, pois dificilmente se consegue
terminar uma obra importante, como o
túnel extravasor da Tijuca.

O rio Aeari, responsável pelas inun-
dações que ocorrem em Madureira e Cas-
cadura (região com mais de um milhão
de habitantes) está consumindo CrS 23
milhões, com a construção de uma bacia
na altura da Fazenda Botafogo, em Coe-

lho Neto, além da canalização de um
.pequeno trecho.

Meia solução

Até a Avenida Automóvel Clube o
fluxo da água será excelente, de acordo
com os técnicos, mas. dali em diante, em
direção à Via Dutra, o rio continuara
com seu leito sinuoso e cheio de detritos,

que acaba provocando o alagamento do
Bairro Acari. Nesse Bairro há um valão
110 final da Rua Guaiúba, 'totalmente
tomado pela vegetação. No mesmo or--'
çamento estão incluídas as obras do riO'
das Pedras, que também afeta Madu-
reira, mas a Seria conseguiu um acrés--
cimo de CrS 4 milhões 500 mil.

O rio Timbó-superior, que também
cruza Madureira inundando suas ruas,,
vem passando' por correções de curso e
canalização. Nele o Governo está invés-'
tindo CrS 15 milhões 600 mil. O rio Pira-
quara também está com obras orçadas
em CrS 5 milhões. Todas, porém, sofrem
solução de continuidade e apenas rc-
duzem um pouco o problema das en-
chentes.

Na Rua Filomena Nunes, em Olaria,
a Seria está construindo uma barragem
na encosta do Morro do Alemão, para
controlar o volume do rio Nunes, por
ocasião das precipitações de chuvas mais
fortes. A barragem serve também para
reter os detritos e a terra que desce do_
morro, deixando o seu curso permanen-
temente limpo. Esse método será empre-
gado em outras encostas que estejam
próximas de rios.

Zona privilegiada

A Zona Sul é uma região considera-
da privilegiada pelos técnicos, pois exis-
tem somente cinco pequenos rios, que
são o Rainha, Carioca, Bercó, Banana
Podre e Casca de Jaca, todos ligados a
"um cinturão" (canal) que deságua na
Praia de Botafogo, junto ao Mourisco.
Mesmo assim, as autoridades estão ela-
borando um projeto para captar o exces-
so do rio Rainha, construindo mais 400
metros de galerias, que seriam ligadas aos

mil 200 metros — já prontos — Ido ex-
travasor da Tijuca.

Para livrar a Zona Sul das enchen-
tes, os técnicos informam que basta o
trabalho d e microdrenagem, desobs-
truindo ralos e galerias, problema afeto
à Secretaria de Obras do Município, que
dispõe de CrS 24 milhões. Como parte
desse trabalho, firmas contratadas pelo
município já estão limpando o canal do
Mangue, onde deságuam os rios Joana,
Maracanã, Trapicheiro e Caboclos, e as
águas das galerias do centro da cidade.
Parte desse serviço vem sendo executado
pela Comlurb.

Previsões normais

Os técnicos esclareceram que as'
obras são executadas de acordo com as
previsões normais do Departamento de
Meteorologia, e nunca com as precipl-
taçoes de chuvas violentas, que ocorrem
esporadicamente. Os rios e galerias, en-
tretanto, só têm capacidade para captar
precipitações inferiores a 90mm.

Em maio do ano passado (a previsão
do mês é de 72,9mm) ocorreram em
apenas dois dias, precipitações de
91,4mm, o que foi suficiente para inun-
dar os Bairros do Maracanã, Tijuca, Rio
Comprido, Ramos, Irajá, Engenho Novo,
Grajaú, Ilha do Governador e parte de
Botafogo. Na Avenida Maracanã, muitos
carros foram arrastados para dentro do
rio, pelo volume e correnteza da água.

a completa modernização
do serviço de meteorologia."Se o que foi feito nos úl-
timos anos representa um
trabalho de certa forma
apreciável, nós não nos ilu-
dimos. Foi apenas uma par-
cela bem pequena do muito
que temos pela frente", re-
conhece o diretor do DNM.

Em oito anos, entretanto,
de 55 estações mal equl-
padas passou-se para 243
bem montadas e funcionan-
do regularmente, com tres
observações diárias: às 9, às
lã e às 21 horas. Destas, 108
estão integradas à rede da
V i g i 1 ancla Meteorológica
Mundial. A expansão, que
dará ao país 293 estações,
estará completa em meados
de 1976."Não tínhamos rede de
telecomunicações meteoro-
lógicas. Havia apenas, ope
rando precariamente, uma
estação de rádiotelegrafia,

utilizando transmissores ob-
soletos de 500 W e 1 kW.

O Departamento conta
atualmente, e m Brasília,
com um Centro Regional de
Telecomunicações, receben-
do em radioteletipo, com
uma Central Transmissora

operando com um trans-
missor de 40 kW, dois de
10 kW, dois do 7,5 kW, oito
de 2,5 kW e dois da 1 kW

e com uma Estação ras-
treadora de satélites
NOAA-4 e ESSA-8.

O rastreamento é feito
também por estações em
Porto Alegre — instalada
ano passado — e no Rio,
onde opera pioneiramente
na América do Sul desde
1968. "Tentamos Instalar
outra, ano passado, em São
Paulo, mas não foi possível
devido ao nivel elevado de
1 li terferências industriais,
de automóveis e de aviões
existente no perímetro ur-
bano."

Chuva de verão ameaça as encostas!

Cardeal de São Paido

pede reza pelo tempo

São Paulo — O Cardeal-
Arcebispo cie São Paulo,
Dom Évaristo Anis, preo-
cupado com a longa estia-
gem verificada em todo o
Estado, determinou aus pá-
roços dc sua arquidiocese
que durante o oficio da mis-
sa se reze por "chuva, e
tempo favorável."

A nota, transmitida pela
Chancelaria do Arccbis-
pado, depois de acentuar
que "a seca já perdura por
vários dias", recomenda que
os padres selecionem as

orações 35 e 36 do IWissal
Romano, destinadas ás"diversas circunstancias da
vida pública", e que façam
os fieis participar das mais
variadas formas dessas ora-
ções.

Como exemplo aos padres
de sua arquidiocese, Dom
Arns, que oficiará missa cm
ação de graças pelos seus 51
anos de vida, às lfi horas de
hoje, na igreja Catedral na
Sé, rezará orações especiais
por abundantes chuvas no
interior paulista.

hiacabadas ou aguardando inicio há
um ano, 27 obras de contenção de encos-
tas no Rio podem ser executadas a par-
tir do fifo do ano, mas dificilmente se-
rão concluídas antes das chuvas de verão,
entre janeiro e março. A Rua Aprazível,
em Sta. Teresa, por exemplo, espera so-
lução para seu caso desde 1072.

Com o projeto de furacão dc blocos,
drenagem e remoção de pedras aprovado,
a Rua Aprazível esperou pelo empreitei-
rói Que nem iniciou os trabalhos. Ilojc o
caso é fruto de uma questão entre a em-
presa vencedora da concorrência e o Mu-
nicipio, que a processa. No Humaitã, na
área da antiga favela Macedo Sobrinho,
apenas 10% da obra foram feitos.
EMERGÊNCIA

Observa o chefe da Superintendência
de Geotecnia da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos, engenheiro
Rubem da Silveira Carvalho, que em
Geotécnica quase todas as obras são de
emergência, quando vêm relacionadas
nos planos de trabalho.

Após dizer que tomou conhecimento
das previsões do professor Pinto Coelho,
do Departamento de Bioquímica da
UFRJ, de novas enchentes no Rio, no
próximo ano, o Sr Rubem da Silveira
alinhou várias obras do plano dc emer-
gència em exceção, enquanto outras
têm orçamento revisto para imediata en-
Irada em concorrência pública.

— Até outubro — diz — deverão en-
trar em concorrência projetos avaliados
em quase CrS 16 viilhões. Entre eles o da
Rua da Bica (Morro da Providência). a
Avenida Niemeyer, Morro Cara do Cão
(fortaleza São João), estrada e elevado
do Joá, Morro Dona Marta i Noroeste e
Nordeste), Rua Campo Belo, Avenida
Epitácio Pessoa, Ruas Humaitá e Macedo
Sobrinho, Morro Nova Cintra (Rua
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Proteção de encostas é obra constante

Aprazível), Rua Lauro Muller, Praia do
Rio Jequiá e Rua Padre Telêmaco.

A Superintendência de Geotecnia es-
tá fazendo os estudos das obras que de-
verão entrar em concorrência em todo o
decorrer de 1076, avaliadas em CrS 21
milhões.

Serão realizadas na Pedra da Gávea,
Ladeira dos Tabajaras, serra da Miseri-
cordia, morro da Conceição (Serviço Geo-
gráfico do Exército), Barreira do Vasco,
morro do Salgueiro (Rua Goulart), Rua
Conselheiro Otaviano, Rua Antônio Sa-
raiva, Rua Sinval (Acari), favelas do
Cantagalo, da Rocinha, Pavão e Pavão-
zinho, Rna Gamboa, Gatalpa, Messina,
São João, São Bartolomeu, Matinha e
obras de emergência para cinco grupos
de Regiões Administrativas, estas ava-
liadas em CrS 2 milhões 500 mil.
MANUTENÇÃO

No orçamento que apresentará vi-
sando a obras cm 1976, a Diretoria de
Geotecnia pretende incluir uma parcela
para atender às despesas com a contra-
tação de 50 homens que, lotados no Ser-
viço de Horto na Rua Carlos Seidl (Ca-
ju), estivessem também à disposição do
Município para trabalhos de emergên-
cia.

Nem. sempre seria fácil a mobiliza-
ção dos operários de firmas particulares
nos acidentes eventuais, que exigem
pronta ação para que se evitem prejui-
zos maiores. Essa equipe operaria nos
moldes de defesa civil, além de cobrir a
defasagem que ocorre entre o término
ao contrato com uma firma de conser-
vação e a nomeação de outra. Os traba-
ihos de manutenção, nesse período, são
por vezes interrompidos.

Enquanto as obras na Avenida Nie-
meyer, na altura do Sheraton Hotel,Jo-
ram concluídas — custou Cr$ 1 milhão a

contenção num trecho de S0 metros de
comprimento por 6 a 7 de altura — a
Superintendência de Geotecnia está re-
tirando ainda na favela da Rocinha uma
pedra de 315 toneladas, com 105 metros
cúbicos, na Rua 2.

Três contratos de emergência, ava-
liados em Cr$ 1 milhão 700 mil, estilo
também em curso. j4s obras em execução
em Botafogo, Copacabana, Lagoa e San-
tu Teresa, com prazo de 1S0 dias, podem
estar concluídas em janeiro de 1976, as-
sim como as relativas às la., 2a., 3a. c
23a. Regiões Administrativas.

Parte do terceiro contrato de emer-
gência para o corrente ano — em 76
serão cinco os contratos, para facilitar a
execução dos serviços numa mesma área
geográfica da cidade — está sendo
executado na Rua Caroèm (Circular da
Penha), onde estão sendo desmontados
blocos dc até 30 toneladas.

Na Estrada Paulo de Medeiros, 60,
a Superintendência de Geotecnia demo-
Ic pequenos blocos e fixa um de 300 to-
neladas (em Água Santa); também rc-u-
liza demolição na Rua Oliveira Maia, 127.
Madureira. Em novembro, deverão estar
concluídas as obras de contenção junto
ao Túnel Sá Freire Alvim, na Rua Bara-
ta Ribeiro, com prazo previsto de 120
dias.

Informa o Sr Rubem da Silveira quc
várias obras que estavam com inicio p>e-
visto para o ano passado, como a se-
gunda etapa do elevado do Joá a da ja-
vela Dona Marta, estão tendo os orça-
mentos revistos, como acontece também
com a da Rua Campo Belo. na boca do
Túnel Santa Bárbara. Além do adiamen-
to do inicio dessas obras — frisou _"com a fusão ainda ocorreu perda ae
tempo, que pretendemos recuperar com
a reativação dos projetos a partit de ou-
tubro ou novembro".
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Detran vai exigir uso do
simulador eletrônico no
treinamento do motorista

Dentro de seis meses o Detran vai exigir que
os candidatos a motorista passem por treinamento
em simulador eletrônico (link trainer) antes de
sair às ruas. Serão dispensados todos os examina-
dores e as escolas de aprendizagem se encarrega-
rão de fornecer carteiras provisórias.

As escolas cujos candidatos forem reprovados
em percentual muito elevado em exame posterior
do Detran e as que apresentem alto índice de aci-
dentes provocados por motoristas seus poderão ser
suspensas até por um ano. As 372 auto-escolas do
Estado serão obrigadas a se fundir para cumprir
as instruções do Detran.
CEM NUMA SÓ
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Acha o presidente do Sin-
dicato de Auto-Escolas, Sr
Heraldo Vieira, que as
exigências são tão onerosas
que vai ser preciso fundir
100 escolas para se ter uma
bem organizada.

— Um link trainer custa-
va, na ano passado, quase
Cr$ 400 mil e a firma repre-
sentante em São Paulo não
tinha nenhum para
demonstração.' Outra difi-
culdade que vamos enfren-
tar é conseguir uma área
de tamanho suficiente para
abrigar um pátio de trei-
namento.

A partir de abril o can-
dldato entra sozinho no car-
ro e é observado de fora.

Para chegar a exame, po-
rém, ele terá de cumprir
um estágio no simulador e,
depois treino nas ruas
acompanhado de instruto-
re de escolas, que não
poderão ser elementos 11-
gados a repartições civis e
militares.

Entre as razões apon-
tadas pelo Detran como
causadoras de desastres es-
tá o ensino atual, conside-
rado "retrógrado e Incapaz
de proporcionar conhe-
cimentos sobre a moderna
circulação viária." Exige
também que oinstrutor
deverá ter no minimo o
curso ginasial completo e
comprovar freqüência n o
curso de perito da Acade-
mia de Policia.
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Ônibus da linha que ligará
Belém ao Rio começará a
circular no fim deste mês

As duas primeiras das 50 novas linhas de ônibus
interestaduais de médio e longo percurso, criadas
recentemente pelo DNER, começam a funcionar em
fins de setembro, ligando Eelém do Pará ao Rio de
Janeiro, e Patos, na Paraíba, ao Recife. Em outubro
mais três linhas serão inauguradas e quatro outras,
em novembro.

As três que funcionarão a partir de outubro fa-
rão as ligações Porto Alegre—Brasília, Belo Hori-
zonte—Salvador e Governador Valadares—Vitória.
Em novembro, começam a funcionar as linhas Te-
resina—Salvador, Belo Horizonte—Curitiba, Be-
lém—Recife e Porto Alegre—Londrina.

Secretaria de Transportes
e Detran querem controlar
seus dados em computador

A Secretaria de Transportes pensa em contra-
tar os serviços de uma empresa de processamento
de dados, para controlar seus serviços e principal-
mente tudo o que se referir às atividades do Detran.
Por isso, o Secretário Josef Barat e o Comandante
Celso Franco visitaram o Serpro — Serviço Federal
de Processamento de Dados.

Alguns serviços do Detran, como o processa-
mento de multas, são feitos por computadores da
Secretaria de Finanças e no Governo passado_ havia
planos para uso de'um centro de computação da
Secretaria de Segurança. O Serpro tem um dos mais
vastos centros de processamento de dados do pais
e controla a cobrança da Taxa Rodoviária, através
do Cadastro Nacional de Veículos e Proprietários.

veículo para se obterem in-
formações sobre as suas ca-
racteristlcas técnicas, pro-
prietário atual e proprietá-
rio- antigo, outras placas
que o veiculo tenha tido, re-
lação de débitos pendentes
e impressão imediata dos
seguintes documentos: cer-
tificado de registro do vei-
culo. comprovante do paga-
mento da TRU, nada-consta
e outros documentos.

As pistas da nova estação de desembarque poderão atender até 25 ônibus ao mesmo tempo

Nova rodoviária permitirá
operação simultânea de 65
ônibus com 390 passageiros

O estacionamento simultâneo de 25 ônibus —
para o desembarque de 150 pessoas — e de mais
40 — que possibilitarão o embarque de outros 240
passageiros — além de 400 vagas para estaciona-
mento de carros, são algumas das vantagens das
obras de ampliação da Rodoviária Novo Rio (esta-
ção de desembarque e edifício-garagem), que fica-
rão prontas ainda este ano.

Completada essa ampliação, a nova estação ga-
nhará uma programação visual que terá por obje-
tivo uniformizar os símbolos gráficos: letreiros, si-
nalização e até a disposição das vitrines. O mesmo
será feito na estação de embarque (a atual), que
passará por obras de melhoria nos sanitários e no
acabamento, além de remanejamento dos guichês.
DESEMBARQUE

DADOS

O Serpro fez um estudo
preliminar para a Secreta-
ria de Transportes e imagi-
nou o Projeto Polvo, assm
batizado porque nenhum
dado escapa da central de
computação.

Informações ido Serpro ao
Secretário de Transportes e
ao diretor do Detran, revê-
lam que basta o número do

A estação de desembar-
que (as pistas atuais serão
utilizadas apenas para em-
barque) terá dois pavimen-
tos e se ligará à de embar-
que por uma passarela. No
térreo ficará a pista, que
permitirá a chegada e ope-
ração simultâneas de 2 5
ônibus (a antiga permite
apenas 12). Desembarcarão
150 pessoas de cada vez,
capacidade superior às
necessidades atuais.

Haverá também bares,
lanchonetes, bancas de jor-
nal — para as quais será
aberta concorrência bre-
vemente — posto telefônico,
sanitários e-algumas lojas,
cuja destinação ainda não
está definida. O antdar
superior será sede dos escrl-
tórlos da administração e
de estabelecimentos comer-
ciais, além de possuir uma

ampla varanda para os que
forem assiste à chegada
dos ônibus.

As obras estão na fase de
acabamento — em alguns
setores, já em pintura. A
passarela está concretada,
as instalações elétricas e hl-
dráullcas, pronltas. Quando
Inaugurada, a estação obri-
gará a mudança de mão Ide
direção da Rua Equador.

EDIFÍCIO- GARAGEM

A garagem terá quatro
pavimentos, com possibill-
dade de futuramente serem
construídos mais quatro.
Nela haverá 400 vagas (o
estacionamento atual tem
apenas 70), que serão utili-
zadas, na malora, para uti-
lização por pequenos veícu-
los. Parte das vagas será
destinada ao estaclonamen-
to por tempo mais prolon-
gado.
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na fase deobras entraram revestimento

AS NOVAS LINHAS .-

A linha de maior percur-
so é a Belém—Rio de Janei-
ro, com 3 mil 251 quilôme-
tros de extensão, que serão
cobertos em 60 horas, pelas
empresas Viação Itapeml-
rim e Transbraslliana, em
oito viagens semanais, nos
dois sentidos e passagem
fixada em Cr$ 311 e 89 cen-
tavos. Terá cinco seções:
Belém—Belo Horizonte,
com tarifa de Gr$265 e 87
centavos; Imperatriz—Rio
de Janeiro, «a Cr$255 e 47
centavos; Imperatriz—Beto
Horizonte, Or$ 209 e 45 cen-
tavos; Araguarina—Rio de
Janeiro, Cr$231 e 63 cen-
tavos; e Araguarina—Belo
Horizonte, Cr$ 185 e 61 cen-
tavos.

A linha Patos—Recife,
com extensão de 450 quilo-
metros, jserá direta, com
uma viagem diária em cada
sentido, no tempo de nove
horas. A empresa São Ge-
raldo fixou a tarifa em
Or$ 38 e 16 centavos.

O percurso de Porto Ale-
gre a Brasilia, com 2 mil
078 km, será coberto pelas
empresas N. S. da Penha e
Real Expresso, com oito via-
gens semanais, nos dois
sentidos, no tempo de 42

• horas e tarifa fixada em
Qr$199 e 41 centavos. Terá
as seções Porto Alegre—Ri-
beirão Preto, com tarifa de
Cr$ 133 e 82 centavos; Flori-
anópolis—Brasília, Cr$ 156 e
3 6 centavos; Florlanópo-
lis—Ribeirão Preto, Cr$ 90 e
77 centavos; Curitiba—Bra-

silia, Cr$ 128 e 06 centavos
e Curitiba—Ribeirão Preto,
Cr$ 62 e 47 centavos.

A linha Vitória —
Governador Valadares, de
397 quilômetros, será feita
pela empresa São Geraldo,
em oito horas de viagem dl-
reta, com tarifa de Cr$38
e 16 centavos.

O percurso entre Belo Ho-
rlzonte e Salvador, de 1 mil
367 quilômetros, será cober-
to pelas empresas Gontijo
e Viação Nacional no tempo
de 27 horas, em oito viagens
semanais, nos dois sentidos,
com tarifa fixada em
Cr$131 e 34 centavos. Essa
linha será seccionada entre
Belo Horizonte e Vitória da
Conquista, com tarifa es-
tabelecida em Cr$81 e 52
centavos.

A linha Teresina—Sal-
vador, com a extensão de
1 mil 223 quilômetros, será
coberta pelas empresas São
Geraldo e Viação Nacional,
no tempo de 24 horas, com
oito viagens semanais, nos
dois sentidos, e preço de
passagem fixado em Cr$ 107
e 42 centavos. Terá duas
seções: Teresina—Petrollna,
com tarifa de Cr$61 e 64
centavos e Picos—Petrolina,
Cr$ 34 e 43 centavos.

A linha Curitiba—Belo
Horizonte, com 984 quilôme-
-tros, será coberta pelas em-
presas Viação Cometa e Im-
pala Auto-Onibus, no tempo
de 20 horas em viageir di-
reta diária em cada sentido
e pr^ço de passagem fixado
em Cr$ 94 e 40 centavos.

LUC
15 DIAS DE
ROS EXTRAS

PARA VOCE,
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UM VERDADEIRO
FESTIVAL DE VENDAS

entre 20 de setembro e 5 de outubro

TRAGA SUAS MERCADORIAS...
Você chegae se instala imediatamente, sem quaisquer despesas, no maiorshopping center do
Brasil, a ser inaugurado com esta original promoção.

...PORQUE O LUCRO É CERTO!
Uma verdadeira torrente de publicidade, a ser desfechada pela televisão, jornais e rádio, levara
milharesemilharesde compradores, do melhor poder aquisitivo do Brasil, às portas da sua loja
"stand" . ,.;.:

É UM NOVO PONTO QUE SURGE...
Trata-se do maior centro de negócios
erigido na Zona Sul, à Rua Marquês de
Sáo Vicente 52, em meio aos bairros
onde reside p público mais sofisticado e
de melhor padrão econômico da Zona
SuUlpanema, Leblon,Lagoa, Jardim Bo-
tânicoe a Barra. EmtodaasuavoKa, você
só terá compradores "classe A".

\

I FESTIVAL DE COMPRAS
EXPOSIÇÃO-FEIRA NO MELHOR PONTO DA ZONA SUL

PROCURE HOJE MESMO A EMPRESA PROMOTORA:

BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS S.A.
Rua São Clemente, 409 - Tels.: 246-9977 / 246-3594 / 266-4454 _-

OU VISITE O PRÓPRIO LOCAL: RUA MARQUÊS DE SÁO VICENTE, 5Í
(entre o Jóquei e a PUC)
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COM O MAIOR CONFORTOr
Ar condicionado central nos 3
pavimentos do espetacular conjunto.
4 grupos de escadas rolantes
bidirecionais, amplas ruas internas,
3 cinemas, um teatro é 5.000
vagas/rotativas em estacionamento
coberto.
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Feira feclia hoje
e já arrecadou
Cr$ 3?5 milhões

Todas as mercadorias que estão ob-
tendo maior índice de vendas na Feira
da Providência poderão ser encontradas
ainda hoje, em seu último dia, garantem
os responsáveis. Até o início da tarde dc
ontem a Feira foi visitada por 450 mil
pessoas e arrecadou em torno de Cr$ 3
milhões 500 mil.

No seu último dia, quando abrirá de
meio-dia à meia-noite, a Feira apresen-

tara como atrações especiais, um show
gratuito — de Luis Gonzaga, na bar-

raça de Alagoas (às 18 horas), além de
números folclóricos nacionais e_ interna-
cionais, no palanque em frente à barraca
da Itália. No Estádio de Remo haverá
apresentação dos cantores Jair Rodrigues
*. Leni Andrade, às 21 horas, com Ingres-
sos a Cr? 20,00.

Segundo os organizadores "tem fun-

cionado muito bem" o esquema de distri-
buir racionalmente a.s mercadorias das
barracas pelos quatro dias, para evitar
que se esgotem logo as de melhor acci-
tação. Assim, ontem, por exemplo, as
barracas da União Soviética e da Noruc-
ga, as mais procuradas, no setor interna-
cional, tinham à venda, em boa quanti-
dade, os mesmos produtos oferecidos
quinta-feira. ¦ 

'.

Na barraca da União Soviética estão
obtendo multo sucesso os objetos dc de-
coração em madeira laqueada com cores
brilhantes por preços que vão de Cr? 30
a Cr§ 200. A procura também é intensa
pelos LPs de música erudita — de ex-
celente qualidade — vendidos a CrS 45,
preço considerado muito barato.
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ÓÍPAI-2èéummonoinotor de dois lugares para vôos de treinamento A simplicidade é um destaque do projeto

Primeiro avião totalmente
brasileiro já tem protótipo

São Paulo — Com sua es-
trutura pronta e em fase
final de montagem, o pro-
tótipo do primeiro avião in-
teiramente concebido, pro-
jetado e executado por pro-
fessores, técnicos e alunos
da Escola de Engenharia de
São Carlos iniciará seus tes-
tes nas próximas semanas.
E' um monomotor de dois
lugares, especialmente des-
tinado a vôos de treinamen-
to de pilotos amadores.

Ainda conhecido pela si-
gla da escola que o projetou

Instituto de Pesquisa Aé-
rea Industrial (IP AI), o
aparelho foi construído com
matérias nacionais. Prima
pela simplicidade, o que lhe
assegura um baixo custo de
produção, "algo em torno
de Cr$ 150 mil", diz o autor
do projeto, professor Davíl-
son Lucato.

DETALHES

O IPAI-26 — explica o
professor Davilson Lucato

nasceu da idéia de se
produzir no Brasií um avião
para treinamento básico
que aliasse boas condições
tíe segurança a um preço
minimo.

Prof. Romeu Corsini

Por isso, optamos por um
modelo que pode receber
um motor Volkswagen
adaptado e que terá trem
de pouso em lamina de fi-
bra de vidro, extremamente
simples, leve e mais resis-
tente do que o aço, além de
mais barato e de facílima
manutenção.

O custo corresponde"mais ou menos à metade
do preço de lim similiar im-
portado e quase ao mesmo
preço de um automóvel
nacional de luxo, equipado."
Nos testes, o IPAI-26 será

pilotado pelo experiente Al-
berto Bertelli, ex-campeão
sul - a m e ricano de acro-
bacias, contratado pela Es-
cola de Engenharia de São
Carlos.

NOVA MENTALIDADE

— O projeto IPAI-26 está
d 1 r etamente vinculado a
outras idéias, como a cria-
ção de uma mentalidade
aeronáutica aqui na Escola,
à formação de pessoal es-
pecializado, a maior relacio-
namento entre a Univer-
sidade e as indústrias e à
mobilização d o potencial
humano e material da Es-
cola — diz o diretor da
EESC, professor Romeu
Corsini.

O que pode dar melhor
Idéia do projeto — acres-
centa o professor Romeu
Corsini — é o interesse
demonstrado pela indústria
nacional, que não se tem
negado a colaborar com a
EESC sempre que o profes-
sor Davilson Lucato procu-
ra as empresas para con-
seguir material e equi-
pamento para construção
do protótipo do IPAI-26.
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CATETE

v preços para todo o Brasil sábados até 171».^'

—n>8& Nas ligações telefônicas pelo DDD, entre 20 e 24
horas, você tem 40% de desconto. E entre 24 e 6 da
manhã, 60%.Telefone nestes horários. A Embratel
deseja uma boanoite para você.
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ASSOCIAÇÃO, CRISTÃ DE MOÇOS (ACM)

SUPERVISOR (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO
(Uma profissão nova cem colocação garantida)

Autorizado pelo D.N.S.H.T. conforme Portaria n.° 3 237, do Ministério do Trabalho, qu»
torna obrigatória a função de SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO nas empresas com
mais de 100 empregados.

ESTE CURSO É PRÉ-REQUISITO PARA O CONCURSO DE AGENTE DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO, que será realizado em novembro próximo pelo M. do Trabalho.

INÍCIO DO CURSO: 13/10/75 ÚLTIMAS VAGAS
TURMAS: Pela. manhã e à noite INSCRIÇÕES ABERTAS
HORÁRÍO: 8 « 12 e 19.00 ãs 22.45

Informações; Rua da Lap», 236 — Tel. 231-9860 — R. 1
Dai 9.00 ài 22.00 (p

VENDEMOS
^^^^^^B —Ú—Xm WÊÈ—- H^^^^B _____ ___m
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EM PONT
QUE VENDEM

, Ponto, tamanho, preço, condições e :
utilização a sua escolha.

Meter
Arquias Cordeiro,324 (em frente a estação) e Frederico Meyer, 19

Í Centro Comercial Condado de Estoril.
A nova Central de Compras e Serviços do Méier.,

Construção da Lisboeta
para entrega em 20 meses.

Lojas
Dé frente para a rua e fazendo
esquina com a "Rua de Lojas" que
vai ligar a Arquias Cordeiro ;à
Frederico Meyer. Ideais para
grandes e médias empresas de
todos os ramos de Comércio,
estão na passagem obrigatória de
milhares de pessoas.

Preço total:"
Sinal: 

1.120.000,00
. 56.000,00

Escritura: — 67.200,00
Saldo em 80 meses para pagar.com
financiamento direto da Construtora
(60 meses após as chaves)
Financiamento também em até 15
anos. . ...... . .

Salas
Para consultórios, escritórios e
investimento. Direito a vaga de
garagem. E temos, ainda, disponíveis,
Grupos de Salas para empresas.
Lembrete para profissionais liberais:
montar seu escritório ou consultório
no Condado de Estoril lhe dará grande•status profissional e muitas
facilidades para seus clientes.
Garantindo, por outro lado, ótima
rentabilidade para o
proprietário-investidor.
Preço desde ¦ 145.000,00
Sinal: ¦ 7.250,00

. 9.860,00'Escritura:
60 mensais
(após as chaves)  1.740,00
80 meses para pagar, com
financiamento direto da Construtora.
Ou em 15 anos.

í\Madureira
Rua Ministro Edgard Romero, 348

LojasProntas
(ao lado da Genial)' ..;¦•;'
É a grande loja que sua empresa
procura na Rua Milionária de
Madureira.
Compõe-se de loja, sobreloja e jirau,
com 7 metros de frente para a rua.
E se o seu negócio exige uma
Superloja temos 1.000 m2 a sua
disposição, com 15 metros de frente.
O prédio destaca-se pelo alto nível de
acabamento, arrojada òóncepção
arquitetônica e total funcionalidade
para todo tipo de comércio.

Venha ver hoje mesmo.

S.€rist@y@é^
Av. Pedro II, 322
(esquina da Rua São Cristóvão)

Lojas Prontas
O ponto é o início da Zona Norte, com
passagem obrigatória para quem vai para
os outros bairros. Quinta da Boa Vista e
Estações de Francisco Sá e Barão de
Mauá.
Sua vitrine e seu letreiro serão vistes por
milhares de transeuntes e~ passageiros
que estão a todo momento passando à sua
porta.
Se todo este movimento é bom para o seu'
negócio, aproveite as condições:
Sinal 96.600,00
Escritura 96.600,00
18 Mensalidades de  8.400,00

Ilha ~\

Estrada do Galeão, 2.500
(ao lado do Mar e Terra)

Centro Comercial do Galeão. Belíssimo
prédio acabado de construir pela Comasa,
com lojas e salas no lado da sombra, para
todo tipo de negócio. A valorização do
ponto é garantida, pois é passagem
obrigatória de consumidores e
transeuntes de toda Ilha do Governador.

Lojas Prontas
Em diversos tamanhos (de 35 a 270 m2),
com grande subsolo utilizável.
Ou Preço Fixo em 18 meses.
Preço
Sinal:
Escritura:
Chaves: -
Mensais:

370.000,00
18.500,00
55.500,00' 96.200,00
3.700,00

Salas Prontas
Ideais para.cpnsultórios, escritórios,
representações, boutiques e investimento.
15 anos para pagar,
preço fixo em 24 meses.
Preço desde 115.000,00
Chaves  56.350,00
Mensais  1.150,00

Viãa babtT
28 de Setembro, 267

Lojas Prontas
(esquina de Visconde de Abaeté) "

É o grande ponto na melhor esquina do
tradicional e populoso bairro.
Hoje, a 28 de Setembro é uma das princi-"
pais vias de acesso para os bairros da
Zona Norte.
E com a conclusão do Túnel Noel Rosa —
integrante da Linha Verde — este pontaço
será ainda mais procurado e valorizado.
Preço a partir de 190.000,00
Mensalidades de  1.900,00
30 meses para pagar com preço fixo, sem
juros ou correção.

Corretores
em todos estes locais,

diariamente, até 22 horas,
inclusive domingos.

(maiores detalhes também podem
ser obtidos em qualquer de nossas

C
)

lojas abaixo)

db Planejamento e Vendas: V .

JÚLIO BOGORICIN
associado à ADEMI

SEDE:
LOJAS:
CENTRO:
TIJUCA:
MÉIER:

Av. Rio Branco, 156 - 8.° andar (Ed. Av. Central)
Tel.: 224-1717 (Rede Interna)
Av. Rio Branco, 156, loja 18 -Tels.: 252-2989 e 224-0774
Rua Conde de Bonfim, 429 -Tels.: 268-9262 e 238-9522
Rua Dias da Cruz. 390 - Tols.. 249-3758 e 249-8765
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Estafa e labirintite
rondam Ministério

que nunca tira férias
Henrique Gonzaga Jr.

Brasília — Na festa de aniversário do Ministro
Shigeaki Ueki, o telefone toca chamando-o do Palácio do Planalto.

"Parabéns pelos 40 anos", cumprimenta o Presidente Geisel.
"Sinto-me um jovem de 20", responde o

Ministro do outro lado da linha.
"Ótimo, então conserve a energia de 20 mas busque a

experiência dós 80", completa o Presidente da República.
Este Ministro é mais da Energia que das Minas, comentariam

depois seus assessores em tom de blague.
O exemplo, no entanto, não serve para

todos os Ministros de Estado, muitos dos quais com problemas
constantes de estafa que os obrigam a uma medicação

à base de fosfato e ácido glutâmico ,. *

para regeneração metabólica das células nervosas.
Por que Ministro de Estado não tira férias?

— reclama a maioria dos médicos que cuidam de sua saúde

SWPWIJSP' ""' 1!'W§?_.|

DE 

maneira geral nenhum
Ministro de Estado escapa
de um dos três tipos de
problemas mais comuns:

estafa, labirintite ou distúrbio gás-
.rito. A estafa decorre em todos os
casos do excesso de trabalho e,
principalmente, da falta de método
ou ordenação do serviço. Problemas
de labirinto são freqüentes entre os
Ministros que mais viajam, notada-
mente entre aqueles que, por ne-
cessitarem ir a áreas da Amazônia
de difícil acesso, utilizam aparelhos
não pressurizados. O próprio Minis-
tro dos Transportes, General Dirceu
Nogueira, não se dá muito bem com
os transportes aéreos. Padece de
fortes crises de labirintite, embora
tenha excelente estado de saúde.
Faz ginástica com assiduidade e ca-
minhadas noturnas pela Península
dos Ministros, onde, não raro, en-
contra o Ministro da Aeronáutica,
Brigadeiro Araripe Macedo, Um-
bém adepto dos grandes passeios a
pé, geralmente depois dos primeiros
noticiários da TV, à noite.

A labirintite não poupou nem
mesmo o Ministro do Interior, Sr
Rangel Reis, um exímio desportista
(foi bicampeão de basquete na ju-
ventude) mas que se vê obrigado a
viajar uma média de 14 mil quilo-
metros por mês. No final de 1976
terá realizado o equivalente a uma
viagem à Lua.

Os desarranjos gástricos tam-
bém são problemas freqüentes en-' tre os Ministros de Estado em fun-
ção dos compromissos sociais aos
quais não podem fugir e que, mui-
tas vezes, descontrolam os regimes
a que estão submetidos por conse-
lhos médicos. Foi depois de parti-
cipar de uma recepção dessas que
o General Dale Coutinho sofreu um
colapso, encerrando uma carreira
no seu posto mais alto, de Ministro
do Exército. O General era um ho-
mem metódico, praticava esportes
habitualmente antes de ir para o
QG do Exército, mas, depois que as-
sumiu o Ministério, passou a uma
rotina de trabalho que se iniciava
mais cedo que o costume e termi-
nava depois das 20h, invariável-
mente. Com um aparelho implan-
tado pelo Dr Euríclides Zerbini, o
coração não resistiu ao novo ritmo
e a uma quebra do regime.

OS ALTOS FUNCIONÁRIOS

Todas as recomendações medi-
cas para os Ministros de Estado ser-
vem também para os secretários-
gerais e demais assessores que, co-
mo eles, desenvolvem atividades
exaustivas, típicas de üm executivo

paulista. O secretário-geral do Ml-
nistério das Comunicações,. Coronel
Hélio Gomes do Amaral — nomea-
do logo no Início da atual adminis-
tração — só permaneceu uma se-
mana nas funções. Um lnfarto fui-
minou-o tão logo iniciou um ritmo
de trabalho que se iniciava às 7h e
ia até às 21h. O titular da Pasta,
Comandante Euclides Quandt, é
um homem extremamente organi-
zado. Não leva trabalhos para casa
nem se encarrega deles nos fins de
semana. Costuma dizer que aquilo
que não deu conta durante a se-
mana não será no sábado ou no do-
mingo que irá resolver. Desde que
assumiu a Pasta, adotou o princi-
pio de não marcar compromissos de
qualquer espécie nos fins de sema-
na. E' um princípio solitário. Os de-
mais Ministros, de uma maneira
geral, não pensam assim.

O Ministro da Saúde, Sr Almei-
da Machado, já teve um infarto do
qual estaria hoje completamente
curado. Mas, ao contrário do Mi-
nistro das Comunicações, adotou o
princípio de fazer as viagens por
necessidade de serviço nos fins de
semana, para não interromper a ro-
tina da Pasta de segunda a sexta-
feira. Leva serviço para casa e des-
trincha-o com auxílio de duas íi-
lhas, suas secretárias particulares.
Sábado à tarde é visitado invada-
velmente por assessores e altos fun-
cionários que lhe ministram, em
conta-gotas, probleminhas do Mi-
nistério. No domingo, o Ministro
viaja, a serviço, para qualquer pon-
to do Pais. Muitas vezes retorna no
mesmo dia. * Há muitos anos que
não tira férias.

— Sempre fiz o que gosto e
nunca me cansei de fazer aquilo
que gosto — foi sua resposta ao ser
indagado a respeito de férias.

NINGUÉM QUER FÉRIAS

Na verdade, se o Governo co-
gitasse de adotar férias para os Mi-
nistros de Estado, teria que impo-
las porque, na prática, ninguém
quer tirá-las. Ninguém consegue
ficar longe dos problemas do Mi-
nistério. O Ministro do Trabalho,
Sr Arnaldo Prieto, costuma retor-
nar solitariamente ao Ministério
nos dias de sábado e domingo pa-
ra estudar processos e discutir pro-
blemas com assessores que convoca
nessas ocasiões. Sua pressão é alta
(14/10, segundo a escala clinica) e
atinge níveis impressionantes quan-
do se irrita com algum problema.
Como Ministro do Trabalho, seu
maior problema médico é o excesso
de trabalho, embora padeça tam-
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Nei Braga; as vitaminas por rotina Dirceu: desconforto nas viagens

bém de uma insuficiência renal.
Recentemente, ao tomar uma in-
jeção para fazer um exame num
consultório da Rua da Praia, em
Porto Alegre, sofreu um choque
anafilático e teve que ser socorrido
às pressas. Argumenta que não tem
tempo para fazer ginástica e seu
único exercício é um banho de pis-
cina em raras oportunidades do-
mingueiras.

De uma maneira geral, todos os
Ministros de Estado procuram fazer
algum tipo de exercício, sendo mais
comuns as longas caminhadas, bi-
cicleta, clclobel, natação e ginás-
tica.

O Ministro do Trabalho não se
dá multo bem com injeções, prefe-
rindo a flora medicinal homeopá-
tica. Já o Ministro da Educação,
Sr Nei Braga, recebe quase diária-
mente a visita de uma enfermeira
do Serviço Médico do Senado para
ministrar-lhe doses de vitaminas e
outros compostos capazes de mino-
rar o sofrimento de uma enxaqueca
permanente, companheira de mui-
tos anos. O Ministro come pouco e
as vitaminas complementam sua
carência alimentar.

O Ministro dos Transportes,
General Dirceu Nogueira, convocou
seu médico particular, Dr César
Vieira, para acompanhá-lo na via-

gem que fez recentemente a Cocha-
bamba. As grandes altitudes sem-
pre infundem um certo temor. O
Ministro passou bem o tempo todo,
mas o médico teve que ser socorri-
do. A altitude lhe fez mal.

ESTAFA, O MAIS COMUM
O traço de união entre quase

todos os Ministros parece ser o ex-
cesso de trabalho e a conseqüente
estafa, não a fadiga pesada que
derrubou, por exemplo, o moço Cir-
ne Lima, no Governo passado, obri-
gando-o a um mês de repouso. Mas
o stress constante, desgastante,
ininterrupto.

Foi o excesso de trabalho o
responsável pelo espasmo cerebral
de que voi vitima o secretário-ge-
ral do Ministério da Previdência
Social, Sr Godofredo Carneiro Leão,
há cerca de seis meses. Já está re-
cuperado clinicamente e voltou ao
Ministério como assessor. O cargo
que ocupava foi confiado ao Sr Pa-
ranhos Veloso, seu grande amigo,
que só assumiu depois de apelo pes-
soai do próprio ex-titular manifes-
tando-Ute a impossibilidade de
reassumir as exaustivas funções.

O Ministro da Fazenda Sr Má-
rio Henrique Simonsen, acaba de
descobrir que está ficando calvo
muito depressa — preocupação que

tem manifestado a seus amigos. Em
outras épocas sempre conseguia
tempo para praticar tênis e nata-
ção e dedicar-se ao xadrez — o
único hábito que ainda não aban-
danou. Agora, diverte-se, quando
pode, resolvendo equações com uma
máquina eletrônica. Fuma tanto
quanto lê e começou a estudar rus-
so. Esporte que é bom, já não tem
tempo.

O Ministro da Agricultura di-
verte-se muito com uma bicicleta
de seis lugares, do tipo daquelas
que existem na ilha de Paquetá,
levando atrás suas crianças pela
Península dos Ministros. Além des-
sa, tem outra que utiliza para fazer
exercícios e divertir-se: num do-
mingo foi de bicicleta comprar pão
no Centro Comercial do Lago Sul.

UM BOM EXEMPLO
De todo o Gabinete presiden-

ciai, o melhor exemplo de disposi-
ção fisica parte do próprio Presi-
dente Geisel, que tem hábitos sis-
temáticos dos quais só abre mão
quando deixa Brasília para alguma
viagem. Acha inclusive que as via-
gens recuperam suas energias, pois
quebram a rotina palaciana. O Pre-
sidente da República acorda às 6h
e faz ginástica antes de iniciar seu
trabalho no Palácio do Planalto,

às 9h. Cochila sempre depois do ai-
moço cerca de 30 minutos. O hábi-
to é tão forte que nem usa desper-
tador. Meia hora depois está nova-
mente de pé, passando então para
uma rápida leitura de serviço em
seu escritório, antes de se dirigir ao
Palácio do Planalto, onde reassume
às 15h. Tem eliminado freqüente-
mente o trabalho vespertino no
Palácio às sextas-feiras indo para
a Granja do Riacho Fundo ao
meio-dia, de helicóptero. Ali, não
recebe ninguém, exceto aqueles fun-
cionários que são amigos da famí-
lia: o Sr Humberto Esmeraldo, e o
Coronel Morais Rego, por exemplo.
Antes de assumir a Presidência da
República, seus assessores divul-
garam um boletim médico retra-
tando suas boas condições de saú-
de, que vêm sendo mantidas sem
alteração. A disposição e o método
de trabalho do Presidente da Re-
pública são exemplos para os Ml-
nistros de Estado, mas poucos sáo
aqueles que seguem seus passos.
Não há normas de saúde preesta-
belecidas, embora a maioria dos Mi-
nistros se submeta a dois check-up
por ano. O que é certo é que muitos
deles chegarão ao final do Gover-
no com um quadro clinico bem di-
ferente daquele do dia em que as-
sumiram o cargo.

HERCULES INGRESSA NA INDUSTRIA PESADA
A Hércules Empreendimentos' Agro-lndustriais S/A, que iniciou re-

.cntemente a produção de cal do padrão europeu, «m lua usina

instalada em Italva, RJ, concluiu entendimentos com a Gebruder

Hischmann GmbH Maschinenfabrik, de Ennigerloh, Alemanha, que
lhe permitirão fabricar equipamentos pesados para a produção de

cimento e cal no Brasil. Além disso, este acordo possibilitará tam-

bém a instalação de moderníssim a unidade produtora do cimento,

com capacidade do um milhão de toneladas anuais (à razão de

três mil toneladas diárias), em complexo cimentelro nas iazida» de

çalcáreo da própria Hércules, as quais contam com uma reserva

estimada om 6 bilhões de toneladas.

A Gebruder Hischmann í a maior fábrica de equipamentos para a

produção de cimenlo cm todo o mundo; além disso, é também, ela

própria, fabricante de cimento, com unidades industriais na Ale-

manha, na Grécia e no Irã, cujas produçóos somadas atingem os

12 milhões de toneladas anuais.

Essa associação, que se fará mediante participação acionária da His-

chmann na Hércules Empreendimentos Agro-lndustriais, promoverá

expressivo aporte de capital e, também, ainda de muito maior sig-

nificado, d» tecnologia altamente especializada na produção de ci-

mento, cal, carboneto e carbonato, além de dotar o Brasil de nova

e importantíssima fábrica de equipamentos pesados. Os entendi men-

tos iniciais foram realizados com o Dr. Rudolf Hischmann, titular da

empresa alemã, tendo o acordo sido assinado, há dias, pelos Drs.

Manfred Schmidt, Theodor Bellmann e Kurt Guggenhe.mer, repre-

sentando a Hischmann, e pelos diretores Gastão Vieira e José Eduar-

do Defalchi Papa dos Santos, assessorados pelo economista Jarbas

Eduardo dos Santos, pola Hércules, como mostra a foto.

Dando imediato início ès transações comerciais do novo grupo, foi

na mesma ocasião assinado um contrato de exportação de tal Her-

cules, no valor de doze milhões de dólares, com as empresas butex

Import & Export Ltd., de Toronto, Canadá, e a Protcinco, da Gene-

bra, Suiça. w

Deputado diz que sofre
pressões mas se recusa
a apontar de quem vêm

Belém — O Deputado Leandro Santana Costa
(MDB), cuja extinção do mandato foi pedida à
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa pelo ad-
vogado Benedito Ferreira, sob a alegação de que
em 1964 foi demitido do DER a bem do serviço pú-
blico, revelou ontem que está sofrendo toda sorte
de pressões para renunciar ao mandato, mas pre-
feriu manter reservas sobre como ou quem vem
exercendo tais pressões.

O parlamentar, que tem recebido a solidarieda-
de dos seus colegas e, inclusive, de deputados fe-
derais — com exceção dos quatro deputados que in-
tegram o grupo do Sr Vicente Queirós — não pre-
tende renunciar, mas não consegue esconder seu
desgaste com o escândalo. Segundo afirmou, o ob-
jetivo do grupo dissidente do MDB era exatamen-
te esse, o de provocar escândalo e levá-lo à renún-
cia.

NA COMISSÃO

Só na terça-feira é que a Comissão de Justiça
da Assembléia Legislativa apreciará, em reunião
extraordinária, o parecer do relator Osvaldo Bra-
bo de Carvalho sobre a representação do advogado
Benedito Ferreira. Esperava-se que o assunto fosse
apreciado na reunião ordinária da Comissão sexta-
feira passada, mas o Deputado Brabo de Carvalho
disse que só apresentaria seu parecer terça-feira
porque precisava estudar a legislação com profun-
didade.

O Deputado Vicente Queirós, que.íol apontado
como o mentor da representação, e que também in-
tegra a Comissão de Justiça, prometeu para ama-
nhã um pronunciamento sobre o assunto, quando
pretende relatar todos os acontecimentos que
culminaram com a sua destituição da liderança da
bancada da Oposição.

$

Tarcisio Delgado quer ação
nacional para impedir que
se façam contratos de risco

Brasília — O Deputado Tarcisio Delgada
(MDB-MG) considera tão importante o problema dos
contratos de risco com a Petrobrás, que ele chama de
"famigerados", que propõe um movimento nacional
de opinião como o que foi desenvolvido para a cria-:
ção da Petrobrás.

Em declaração que fez ontem em Brasília, o par-*
lamentar mineiro afirma que todos os nacionalistas
conscientes, os que "têm o sentimento puro de delesa
de nossa economia contra os exploradores interna.
cionais, não devem sequer cogitar dos contratos <_&
risco.

Os ossos e o filé
 Por que conservar o

monopólio para a atividade
mais árida e difícil que é a
exploração do petróleo —

pergunta ele — e deixar o
setor mais simples e lucra-
tlvo, que é a distribuição,
para as empresas estrangei-

' ras e multinacionais?
Apesar de todo o êxito, a

Petrobrás continua criando
o boi, matando o boi, repar-
tlndo o boi, comendo o mus-
culo e aproveitando os ossos
e dando o filé para as mui-
tlnacionais. A atividade do
intermediário no Brasil e a
mais cômoda e lucrativa.
Isto em todos os setores.

Entende o Deputado Tar-
cisio Delgado que está na
hora de se promover uma
campanha nacional para

que a Petrobrás, o quanto
antes, estenda o monopólio
também à distribuição da
gasolina. Vamos responder aos
insidlosos e solertes avanços
das multinacionais sobre a,
Petrobrás com o disfarce
dos contratos de risco com
um movimento nacionalista
de extensão do monopólio
da Petrobrás à distribuição,
principalmente de gasolina.
Isto nos impõe não só p
nosso compromisso com o
futuro do Brasil, como o
respeito à memória de tan-
tos que deram seu sacri-
ficio, sua disposição e até
a sua vida para a criação
desta que é hoje a maior
empresa brasileira, a nossa
Petrobrás.

M
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pbrí sua casa

Tábua de Passar Roupa Pa-
tamar com armação em ferro
tubular, descanso para ferro.
Pés com ponteiras de borra-
cha anti-derrapantes, Oferta
da sua loja Mesbla: De 119,
por somente
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Secador de Roupa para te-
to, plastificado. É leve e fácil
de usar. Controles através de
fios. Regulável a qualquer al-
tura. Oferta da sua Mesbla:
De 75, por apenas

Instalação Grátis.
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UMA ÓTIMA SUGESTÃO
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RESTIURINTE PINORÜMICO.
único COM .

ESTRCIOMAMENTO GRflTIS!
IHedÊa

A.10JA QUE TEM PRAZER EM SERVIR.

PASSEIO MÉIER TIJUCA NITERÓI V. REDONDA

PARA A SUA COZINHA
¦ / 
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Batedeira Walita. Bate
amassa e mistura qualquer
massa. Controle de veloci-
dade "toque 

pluma". Acom-
panha duas tijelas e batedo-
resejetáveis.Oferta:De399,
por somente
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RESTIURINTE PINORÍMICO.
ÚNICO COM

ESTACIONAMENTO GRÁTIS!
IMedfãL

A LOJA GUE TEM PRAZER EM.ERVIR.

PASSEIO MÉIER TIJUCA NITERÓI V. REDONDA
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slcita e labinntite
rondam Ministério

oue nunca tira férias

si.

Henrique Gonzaga Jr.

Brasília — Na festa cie aniversário do Ministro
çjeaki Ueki, o telefone toca chamando-o do Palácio do Planalto.
"Parabéns pelos 40 anos", cumprimenta o Presidente Geisel.

"Sinto-me um jovem de 20", responde o
Ministro do outro lado da linha.

"Ótimo, então conserve a energia de 20 mas busque a
experiência dos 80", completa o Presidente da República.

Este Ministro é mais da Energia que das Minas, comentariam
depois seus assessores em tom de blague.

O exemplo, no entanto, não serve para
todos os Ministros de Estado, muitos dos quais com problemas

constantes de estafa que os obrigam a uma medicação
à base de fosfato e ácido giutâmico

paia regeneração metabólica das células nervosas.
Por que Ministro de Estado não tira férias?

- reclama a maioria dos médicos que cuidam de sua saúde

E maneira geral nenhum
Ministro de Estado e.scapa
de ura dos tre.s tipos cie
problema.-, mai.s comun.v.

t. lubíriniile ou distúrbio ga.---
A estala decorre em Iodos o.s

tio execvo cie trabalho e,
.oaánoiite, da falta de método
ii--n.ieãn cio serviço. Problemas
arimo sao freqüentes entre o.s
tros que mais viajam, notada-

-.are aqueles que, por ne-
a um ir n area.s da Amazônia

. -il acesso, utilizam aparelhos
eessurizados. O próprio Minis-
)s Transportes, General Dirceu
ura. não se cia muito bem eom
in.,i;orie.s aéreos. Padece de

eriges tle labirintite, embora
. excelente estado de saúde.

- ¦ asa cem assiduidade e ea-
a.- houi) nas neia !'• ninsuin
:.. ;.•.¦.-. onde. náo raro. en-
o Mm.-um da Aeronáutica,
¦.ro Araript Macedo, tam-
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.::; : d pois do.- primeiros
. . e;, TV. a noite.

a M: .; ;... ci.> Inte .or. Sa
!;• .-. im: exímio de.-poríist.i
m.oi ão de basquete na ju-

¦ ,:... , que se vê obrigado a
: .i media cie 14 mil quilo-

:-. r mes, No final de 1976
;/.-..cio o equivalente a uma

a Lua
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• roiáemas freqüentes en-

i os
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: conl rolam o., reg.mes
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ue.i.ciM. Foi cir-poi.s de pari:-
.:¦ uri ,i recepção dessas que

.• :-.-,'. Das- Couünho sofreu um
¦-.,. i oca rrando uma carreira
u iX). «o ma:s ali.o, de Ministro
:erc:!õ. O General era um ho-
metódico, praticava esportes

¦-... mente antes de ir para o
o Exercitei, ma.s, depois que a.s-
i o Ministério, passou a uma
i de ! aii.i.iio que se iniciava
cí i.o que o co-tume e t.enr.i-
de:.o;., cias 2Uh, invariável-
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paulista. O secretário-geral do Ml-
nistério da.s Comunicações, Coronel
Hélio Gomes do Amaral — nomea-
do logo no inicio da atual adminis-
tração — so permaneceu uma se-
mana nas funções. Um infarto fui-
minou-o tão logo iniciou um ritmo
de trabalho que se iniciava às 7h e
ia até as 21h. O titular da Pasta,
Comandante Euclides Quandt, é
um homem extremamente organi-
zado. Não leva trabalhos para casa
nem se encarrega deles nos fins de
semana. Costuma dizer que aquilo
que não deu conta durante a se-
mana não será no sábado ou no do-
mango que ira resolver. Desde que
assumiu a Pasta, adotou o princi-
pio de não marcar compromissos de
qualquer espécie nos fins de sema-
na. E' um principio solitário. Os de-
mai.s Ministros, de uma maneira
geral, não pensam assim.

O Ministro da Saúde, Sr Almei-
cia Machado, ja teve um infarto do
qual estaria hoje completamente
curado. Mas. ao contrario do Mi-
m.stro cias Comunicações, adotou o
piincip.o de lazer a.s viagens por
necessidade de serviço nos fins de
semana, para não interromper a ro-
tina da Pasta de segunda a sexta-
feira. Leva serviço para casa e des-
trmcha-o com auxilio de duas fi-
lhas, suas secretárias particulares.
Sábado a tarde é visitado invaria-
velmente por assessores e altos fun-
cionários que lhe ministram, em
conta-gotas, probleminhas do Mi-
n.stério. No domingo, o Ministro
viaja, a serviço, para qualquer pon-
io do Pais. Muitas vezes retorna no
momo ciia. Há muitos anos que
ü.iu fira íárias.

-- Sempre fiz o que gosto e
nunca me cansei de lazer aquilo
que gosto — foi sua resposta ao ser
indagado a respeito de ferias.

NINGUÉM QUER FÉRIAS

Na verdade, se o Governo co-
gilas.se de adotar férias para os Mi-
nistros de Estado, teria que impo-
las porque, na pratica, ninguém
quer tirá-las. Ninguém consegue
liear longe dos problemas do Mi-
nistério. O Ministro do Trabalho,
Sr Arnaldo Prieto. costuma retor-
nar solitariamente ao Ministério
nos dias de sábado e domingo pa-
ra estudar processos e discuti:- pro-
biemas com assessores que convoca
nessas ocasiões. Sua pressão e alta
G4/10, segundo a escala clinicai e
atinge níveis impressionantes quan-
do se irrita com algum problema.
Como Ministro do Trabalho, seu
maior problema medico e o excesso
de trabalho, embora padeça tam-
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Nei Braga: as vitaminas por rotina Dirceu: desconforto nas viagens

bém. de uma Insuficiência renal.
Recentemente, ao tomar uma in-
jeção para fazer um exame num
consultório da Rua da Praia, em
Porto Alegre, sofreu um choque
anafilático e teve que ser socorrido
a.s pressas. Argumenta que náo tem
tempo para lazer ginástica e seu
único exercício e um banho de pis-
cina em raiais oportunidades do-
mangueiras.

De uma maneira geral, todos os
Ministros de Estado procuram fazer
algum tapo cie exercicio. sendo mais
comuns as longas caminhadas, bi-
cicleta, ciclobel, natação e ginas-
tica.

O Ministro do Trabalho não se
da muito bem com injeções, prefe-
rindo a flora medicinal homeopá-
fica. Ja o Ministro da Educação,
Sr Nci Braga, recebe quase diária-
mente a visita de uma enfermeira
do Serviço Medico do Senado para
ministrar-lhe doso de vitaminas e
outros compostos capazes de mino-
rar o sofrimento de uma enxaqueca
permanente, companheira de mui-
tos anos. O Ministro come pouco e
a.s vitaminas complementam sua
carência alimentar

O Ministro dos Transportes,
General Dirceu Nogueira, convocou
seu medico particular. Dr César
Vieira, para acompanhá-lo na via-

gem que fez recentemente a Cocha-
bamba. As grandes altitudes sem-
pre infundem um certo temor, O
Ministro passou bem o tempo todo.
mas o médico teve que ser socorri-
do. A altitude lhe fez mal.

ESTAFA. O MAIS COMUM
O traço de união entre quase

todos o.s Ministros parece ser o ex-
cesso de trabalho e a conseqüente
estafa, náo a fadiga pesada que
derrubou, por exemplo, o moço Cir-
ne Lima. no Governo passado, obri-
gamlo-o a um mês de repouso. Ma.s
o stress constante, desgastante,
ininterrupto.

Foi o excesso de trabalho o
responsável pelo espasmo cerebral
de que voi vitima o secretário-ge-
rai do Ministério da Previdência
Social, Sr GodoTedo Carneiro Leão,
há cerca de seis meses. Já está re-
cuperado clinicamente e voltou ao
Ministério como assessor. O cargo
que ocupava foi confiado ao Sr Pa-
ranhos Veloso. seu grande amigo,
que so assumiu depois de apelo pes-
soai do próprio ex-titular manifes-
tando-lhe a impossibilidade de
reassumir as exaustivas funções.

O Ministro da Fazenda Sr Má-
rio Henrique Simonsen, acaba de
descobrir que esta ficando calvo
muito depressa — preocupação que

tem manifestado a seus amigos. Em
outras épocas sempre conseguia
tempo para praticar tênis e nata-
cáo e dedicar-se ao xadrez - o
imico habito que ainda não aban-
rionou. Agora, diverte-se, quando
pode, resolvendo equações com uma
maquina eletrônica, fuma tanto
quanto lê e começou a estudar rus-
so Esporte que e bom, já náo tem
tempo.

O Ministro da Agricultura di-
verte-se muito com uma bicicleta
de seis lugares, do tipo daquelas
que existem na ilha de Paqueta,
levando atras suas crianças pela
Península dos Ministros. Além des-
sa, tem outra que utiliza para fazer
exercícios e divertir-se: num do-
mingo foi de bicicleta comprar pão
no Centro Comercial do Lago Sul.

UM BOM EXEMPLO
De todo o Gabinete presiden-

ciai, o melhor exemplo de dispôs,
ção física parte do próprio Presi
dente Geisel, que tem hábitos sis-
temáticos dos quais só abre mão
quando deixa Brasília para alguma
viagem. Acha inclusive que as via-
gens recuperam suas energias, pois
quebram a rotina palaciana. O Pre-
sidente da República acorda às fih
e faz ginástica antes de iniciar seu
trabalho no Palácio do Planalto,

às !)h. Cochila sempre depois do ai-
moco cerca de 110 minutos. O hábi-
to e tão forte que nem usa despe.r-
tad.r. Meia hora depois esta nova-
mente de pe, passando então para
uma rápida leitura d-- serviço em
seu escritório, antes clc se dirigir ao
Palácio do Planalto, onde reassume
às 15h. Tem eliminado freqüenta -
mente o trabalho vespertino no
Palácio às sextas-feiras indo para
a Granja do Riacho Fundo ao
meio-dia, de helicóptero. Ali, nào
recebe ninguém, exceto aqueles fim-
cionários que são amigos cia faan-
lia: o Sr Humberto Esmera ido. r o
Coronel Morais Rego, por exemplo.
Antes de assumir a Presidência ria
República, seus assessores divul-
garam um boletim médico reira-
tando suas boas condições de sau-
rie que vêm sendo mantidas sem
alteração. A disposição e o método
de trabalho do Presidente da Re-
publica sáo exemplos para os Ml-
nistros de Estado, ma.s poucos sáo
aqueles que seguem seus p.i..o.
Não ha normas cie saúde precta-
beiecidas, embora a maioria do- Mi-
nistros se submeta a doas _¦/».*<¦/_-»«-p
por ano. O que e certo e que mudos
deles chegarão ao final do Gua ;•-
no com um quadro clinico beca ri;-
ferente daquele do dia em que .>.¦>-
sumiram o cargo.
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HERCULES INGRESSA NA INDÚSTRIA PESADA
£ mpfBFTCÍnnor.t-js Agro-tndu .*' i(í *s S*'A, qu. iniciou re-

a pro'!ur;..o de c >- de paürôo europeu, em su<j usina
on. '¦>:•,> f nn-rvwrentO'- com a Gebruder

G-!-'.h f.f,.*, -hinrrf jbnk de Enntgerícn, Alemanha, que
¦•:-; :. .'i--'':*_-: í.-r; ¦!":..-„ pri'-s _i prcdu.dO ri'-*

¦ i '•¦¦¦¦ Alr-ft -i--G. piu- .-.o-dri pc.:'- h-í^nr . .ar.
¦ .:¦¦¦¦ \ uii"i'oe proiutora no -i ' c-nto

¦ - > Vf lO''i;n:ia; .n.i.ií fa rr-. ao de
.;¦¦- oi; >o - •¦¦ i r,,', : í.-hííh de

h . i< qua--- í.an7í''e com _-¦.-¦ * 'sse^va

,io<- í.-

Essa associação, que 11» fará mediante participação acionária da His-
chmann na Hércules Emprocndim enlos Agro-lnduslnai s, promoverá
expressivo aporte de capital e, rambém, n<nóa de muito maior sig-
napciclo, de lecnoloriia ditamente especializada na produção de ci-
mento. cat, carboneto e carbonato, além de dotar o Brasil de nova
a importantíssima fábrica de equipamentos pesados. Os entendimen-
ics iniciais for,.m realu-ados com o Dr. Rudolf Hischmatin, titular da
empresa alemã, lendo o acordo 3ido assinado, lia d'as, pelos Dis
M-ofrccl Schmidt, íheodor Bellmann b Kurt Gugçienhe.mei. repre-

sentando a Hischmjnr. o pelos diretores G-itao V.eira e lo-.é t-i¦;..¦
do Detalchi Papa dos Sanlos. assessor-iaos pcio o omnmu 1, eu

Eduatdo dos Santos, pela Hercules, como mo;t>a a «cio

Dando imeHia»o inírio .<t tran.a«:*oe. rnm.f-'ün Ho novo chupo foi

na mesma  nado .'" contrato rie cncMoio •¦>'• ( ¦' *' "

. ules, "O s .'i.' ' n-i I- i i tií ••¦¦ • ¦ O"! .v, . "-i

lit.porl í. t-ocrt li!. -3 IcenlO. CanaOn. « a Prole mo. es t
bra. Se ,

Deputado diz que sofre
pressões mas se recusa
a apontar de quem vêm

í
Belém O Deputado Leandro Santana Costa

iMDBi, cuja extinção do mandato foi pedida k
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa pelo ad-
vogado Deu,'dito Ferreira, .sob a alecração de que
em 1961 foi demitido do DER a bem do serviço pu-
blico, revelou ontem que está sofrendo Ioda sorte
de pressões para renunciar ao mandato, mas pre-
feriu manter reservas sobre como ou quem vem
exercendo tais pressões.

O parlamentar, que tem recebido a solidarieda-
de dos seu.s colegas e, inclusive, de deputados fe-
derais — com exceção dos quatro deputados que ln-
trgrum o grupo do Sr Vicente Queirós — não pre-
tende renunciar, mus não consegue esconder .seu
desgaste com o escândalo. Segundo afirmou, o ob-
jetivo do grupo dissidente do MDB era exatamen-
te esse. o de provocar escândalo e leva-lo à renún-
cia.

NA COMISSÃO

Só na terça-feira é que a Comissão de Justiça
da Assembléia Legislativa apreciará, em reunião
extraordinária, o parecer do relator Osvaldo Bra-
bo de Carvalho sobre a representação do advogado
Benedito Ferreira. Esperava-se que o assunto fosse
apreciado na reunião ordinária da Comissão sexta-
feira passada, mas o Deputado Brabo de Carvalho
disse que so apresentaria seu parecer terça-feira
p a-que precisava estudar a legislação com profun-
didade.

O Oepatado Vicente Queirós, que foi apontado
ivu, i o mentor da representação, e que também In-
uma a C"m;-sào de Justiça, prometeu para ama-
! iiã uni pronunciamento sobre o assunto, quando
:¦.... t.atle relatar todos os acontecimentos qu<

,, •¦: . ai a a a <i .-!.' ai çáo da lidi rança d.i

Tarcísio Delgado quer a<;ão
nacional para impedir <|iie
se façam contratos de risco

Brasília ¦— O Deputado Tarci.-io Delindo
(MDB-MG) .nnsidera tãn importante ¦¦• niaililcina fins
contratos de risco com a Petrobrás, que ele chama do
"famigerados", 

que propõe um movimento nacional
de opinião como o que foi desenvolvido para a cria-
cão da Petrobrás.

Em declaração que fez ontem em I.ra.MÜa. o par-
lamentar mineiro afirma que todos ns nacionalistas
conscientes, os que 

"tem o sentimento puro de defesa
ile nossa economia contra os exploradores interna-
cionais, nào devem sequer cogitar dos contratos de
risco.

Os ossos c fil
— Por que conservar o

monopólio para a atividade
mais árida e difícil que e a
exploração do petróleo -

pergunta ele — e deixar o
setor mais simples e lucra-
tivo, que é a distribuição,
para as empresas estrangei-
ras e multinacionais?

Apesar de todo o êxito, a
Petrobrás continua criando
o boi, matando o boi, repar-
tindo o boi. comendo o mus-
culo e aproveitando os ossos
e dando o filé para as mui-
tmacionais. A atividade cio
intermediário no Brasi! e a
mais cómofla e lucrativa
Istu em todo.i os .-• tor-s

Fnt< ncii o Depimnlo Ta:
caio !"• '•'-. ido que e-'.i : i

que a Petrobrás. o quanto
antes, estenda o monopólio
também a dLil.ribtnçào da
gasolina.

— Vamos responder «o.*
lnsidlosos e solertes avanços
das multinacionais sobre a
Petrobrás com o disfarce
dos contratos de risco com
um movimento nacionalista
de extensão dn monopólio
da Petrobrás a dUl
prineipalm íie -.iMieiia

Isto nos impõe na
nos.M> ,-omp'.o:m-.-o
future do Bra-il. i

o cem o
romo >'<

a de t a ti

t.,,7 que di ram seu sacr;
(u-\. < i.i d'-'.i".-e ao e ir.
a' 

',-:.\ 
üá para a criaca*'

; . ¦ e, ,| in.i.or
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Tábua de Passar Roupa Pa-
tamar com armação em ferro
tubular, descanso para ferro.
Pes corn ponteiras de borra-
cha anti-derrapantes. Oferta
da sua loja Mesbla: De 119,
por somente 

Secador de Roupa para te-
to, plastificado. É leve e fac
cie usar. Controles através de
fios. Regulável a qualquer ai-
tura. Oferta da sua Mesbla:
De 75, por apenas

instalação Grátis.

Batedeira Walita. Bate
amassa e mistura qualquer
massa. Controle de veloci-
dade "toque 

pluma". Acom-
panha duas tijelas e batedo-
res ejetáveis.Oferta:De399,
por somente

**ma~Àd&m*ffL

RESTAURIXIE PÍKORAWiCQ
UKICO COM

ISIRCIOXAMIKTO GRAUS

ou em
mensal.-
dades
de

^l^%^f

rv*

PASSEIO MÉIER TIJUCA NITERÓI V. REDONDA

RESIAURIXTE PANORÂMICO.
UKICO COM

ESTACIONAMENTO GRAUS!

PASSEIO MÉIER TIJUCA NITERÓI V. REDONDA
L_
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Collant para menina, com
estampa no busto, lama-
nho 6 a 16. Você poderá
usar com qualquer con-

junto. Oferta da sua loja
Mesbla: somente H

Collant para meninas, li-
nha Marinheiro, tamanhos
6 a 16 Excelente caimen-
to, corte bem anatômico.
Oferta da sua loja Mesbla:
Apenar

^*'St|^^B

m
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Sala para menina ' m brim,
coníei. dc coco bem
render ic • o anatômico. Pa-

ra as menninhas elnoan-
tes. Tam. 6 a 1 6. Na Mes-
b!a: De 80, por somente..

Ti \ })
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Jaqueta Levi's em brim zuarte com bo-
toes. Colarinho com golas em ponta.
2 bolsos abotoados na lapela. Recortes
com pespontos. Fabricada de acordo
com o modelo cia Levi's
Strauss & Co. de San
Francisco. Oferta da sua
loja Mesbla: somente..
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Saia paia menina em brim,
moderna o bonita, cora
excelente caimento. Tama-
nhos 6 a lu anos. Oferta
da sua loja Mesbla: De
89, por apenas—
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RESTIURIKIL PINORÍMICO
UK1-. COM

tSTSCiQ>ttMt)i!Q CRSÜS

PASSEIO MEIER TIJUCA NITERÓI V. REDONDA

Todo mundo está comprando Levi's na Mesbla.

VJ )

Todo mmuiíí

ICapa 
Levi'. em bnm ..arte,

2 bolos, na frente e ¦:. _
atrás, toJcs pespomaibs. lundo
exclusivo pr_-en_olriirio. Combina
com a jaqueta Levi's
um precinho muito
bom: Apenas....,

2Ma_ac_o 
Jji.1 ':e ra Lev;'s

em bnm i:i_!"_;o al ;e da-
Invée. Bolsos no po 

' ; '" "

? bolsos laierj.s. Sucrsnsci, s
a;ustáveis ao seu taniam f.a
sua loia Mesbla:
Somente....—

"V >. •' .- ¦!.'''¦>. T.

RESíaURtKIE PSXORÍMICO.
UKiCO COM

f.!SC:0KÍM!KIO CRMIS!
wv Wff Bff. n ' * c l'i P

PASSEIO MEIER TIJUCA NITERÓI V. REDONDA
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x 2,50 em lã com desenhos

orientais. Base de juta em lin-

das cores. Na Mesbl i de
949,00 por a;>ei í

'A

ou em r-0'iSriii :,-i
00:. Of;

hi

vl

Tapete Floral tamanho 1.37 x
2.00 de bonita íã. desenhos
em toda a extensão. Para em-
beiezar ainda mais a sua casa
ou apto. Na sua loja Mesbla:
de 499,00 por apenas

444,

Ou o:n :neno . , :
it o ci( ¦:

30,

PASSEIO NITERÓI MEIER TIJUCA V. REDONDA
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GRUTIS
trilho, argolas,

rodízios e ainda a instalação.
E como BRINDE você

ganha na compra de uma cortina:
3 lindas almofadas em tecido. ,

Aproveite.

a \
¦ \

^ 

A^oveite. y

- -
^

jlilli ~l

mi 
M&tfhk

0FEITA Pill VOCE

iillRAR SEl 1MB _o

CORTINAS PR0NTAS
M //ft I

Cortinas prontas - con-

feccionadas em Tafeta Infl 
ikn> I

bordado. Acabamento yliVr 
if/I I-1[' V'-:

perfeito. Com pregas \ l i- 
' 

i! 
' l;" "

americanas, gravatas e ImMmw vO 71 M
argolas de madeira. Um WMr- 

' 
f $ jvj „o,,

toque cle classe. Ta- M f t : V; j k , J V
man ho 3,00x3,00. Oferta [ J ; I;..; I ['•;• 

' 
¦ • 

' 
1 

j
da sua loja Mesbla: r' ha;o j LI •/'. j

450,00 I kjkjltf : 
1 

^

ou em mensalidades H tY, . hi (••'] j ;: -J -;•] ¦ 
: |

rie somente < / Y~ ml • 
1 

•

^jlo !,V)I

du em mensalidades
Cortinas prontas - Confeccionadas em rergahne jjg somente
estampado. Pregas americanas, gravatas, argolas ^
de madeira, trilhos e os demais complementos. jam gm
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Maranhão não dá título de
terras de quem não era dono

Denúncia aponta escravidão
e assassinatos na Amazônia

óâo Luiz — Depois de por
jriuitos editais convocar em
3973 candidatos a colonizar
terras devolutas, o Estado
do Maranhão entende ago-
ra que não pode liberar os
títulos de propriedade con-
cedidos pela Comarco —
Companhia Maranhense de
Colonização, por "haver in-
Certeza do domínio, pelo Es-
tado, das terras que este
pretendeu t r a n s feri r ao
domínio de sua empresa de
colonização."

O parecer é do Secretário
'do Interior e Justiça, Sr Pi-
res de Sabóia, que contesta
o próprio Estado, que antes
avalizava a operação com

o aval do Incra e aceitava
a ata da assembléia-geral

da Comarco. Agora está em
jogo e a perigo o invés-
timento de mais de 20 em-
presas que tenderam aos
editais e entraram íorte no
jogo de um assunto muito
delicado — o da terra, sua
posse, seu usufruto, benfei-
toria e alienação.

A Companhia Maranhen-
se de Colonização —
Comarco não sabe informar
quantas glebas vendeu e
seu presidente, Sr Aristides
Simas, diz que "só depois de
pegar processo por proees-
so. para somar, e que sabe-
ra quanto foi arrecadado
nessas transações e a que
lempresas foram passados
recibos como se fossem titu-
los provisórios."

Acrescenta que todos os
empresários adquirintes de
terras pagaram, além do
sinal, imposto territorial ru-
ral, taxa de inscrição e ou-
trás. O dinheiro, afirma, foi
empregado todo no projeto
de colonização, em trans-
portes, manutenção de vei-
culo.s. estabelecimento d e
infraestrutura, saneamento
básico.

HISTÓRIA

Foi na administração an-
terior que se criou a Cornar-
co para promover e realizar

estudos, projetos e serviços
relacionados com o desen-
volvimento dos programas
de colonização do Estado. O
capital inicial foi de Cr$ 10
milhões <Cr$ 2 milhões em
dinheiro, com recursos or-
çamentários transferidos, e
CrS 8 milhões em terras
devolutas).

Dezenas de empresas fo-
ram sensibilizadas e investi-
ram em projetos de colo-
nização o u agropecuária,
com ajuda dos recursos dos

incentivos fiscais da Sudene
ou da Sudam. Além d e
pequenas firmas mara-
nhenses. algumas de São
Paulo, Paraná, Minas e
Pernambuco firmaram con-
trato de compra de terras,
muitas delas iniciando logo
a ocupação da terra.

Depois, quando os títulos
de posse foram a registro,
a Justiça estadual cortou is-
so, alegando não terem as
terras sido discriminadas. O
novo Governo do Estado re-
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O projeto pioneiro de ocupação das ter-
ras devolutas do Maranhão circunscreve,
em linhas gerais, uma área de 1 milhão
700 mil hectares, delimitada entre o Mu-
vicípio de Santa Luzia, descendo até o
Município de Grajaú, pelo Leste, e con-
finando, pelo lado Oeste, com Amarante
do Maranhão, rio Buriticupu e Monção.
Esta faixa engloba parte dos Munici-
pios de Grajaú, Lago da Pedra, Vitonno
Freire, Pindaré-Mirhn, Santa Luzia
c Amarante do Maranhão, que foi
dividida pela Comarco em três glebas
com lotes de 3 mil a 5 mil hectare s,
até lotes de 20 mil a 25 mil hectares

solveu mandar parar tudo
e recentemente, em nota,
oficial, afirma que não
"convalidará a posse ilegitl-
ma sobre terras estaduais,
inclusive as resultantes de
ocupações autorizadas por
órgãos públicos."

S i n tonizado totalmente
com o espírito cia nota, o
Secretário de Interior e
Justiça, Sr Pires Sabóia,
emite parecer em que diz
não serem válidas as incor-
porações de terras do Es-
tado pro m o v i d a s pela
Comarco.

IMPREVISÍVEL

Sobre a devolução ou não
¦do dinheiro arrecadado dos
empresários, diz o presiden-'te da Comarco que é assim-
to a ser estudado, pois ain-
da não sabem as autori-
dades se receberão ou não
as terras de volta. E acres-
centa:

— Nenhuma ação foi pro-
posta até agora pelos em-
presários contra a Comarco.
Considero m esmo bem
oportuno para o caso que o
Estado promova uma ação
discriminatória, após a
qual todos os processos se-
riam reexaminados. Por en-
quanto, é inteiramente im-
previsível como acabará es-
sa novela.

Informa o Sr Aristides
Simas que muitas áreas da
questão vêm sendo invadi-
das, principalmente por gri-
leiros de outros Estados,
mas "tudo tem sido aten-
dido prontamente, estando
as autoridades em contato
permanente com os serviços
de segurança, que têm agi-
do".

— Na área de Maracaçu-
mé e na de Santa Luzia
ainda não houve qualquer
conflito armado ou de con-
seqüências maiores. Ao mes-
mo tempo, há vários pro-
jetos em fase de aplicação
e a atitude da Comarco, por
enquanto, em face de em-
presários tidos como le-
sados, é de tolerância.

Cuiabá e São Paulo —
Uma denúncia feita por
empreiteiros de peões con-
tra várias empresas agro-
pecuárias, de que diversos
trabalhadores teriam sido
assassinados e enterrados
nas fazendas do poderoso
grupo Rossi depois de serem
submetidos durante anos a
trabalho escravo, começará
a ser apurada na próxima
semana, sob pena de pro-
cesso contra os acusadores.

De um lado estão os em-
prelteiros Porfírio e Eliseu
Baez, que lideram um grupo
de 40 peões brasileiros e pa-
raguaios, 6 seu advogado
Valdevino do Amorim. Do
o.it'.'o, dezenas de agropecu-
árias que opera m na
Amazônia legal, beneficia-
das com incentivos d a
Sudam, entre elas a Agrola-
sa.

A DENUNCIA

Em outubro do ano pas-
sacio, o advogado dos ir-
mãos Baez apresentou
denúncia e pediu à Secreta-
ria de Segurança de Mato
Grosso abertura de inquérl-
to, o qual entretanto, diz
ele, sumiu. Reclamava sala-
rios que os queixosos ale-
gam lhes serem devidos, e
afirmava terem sido assina-
dos recibos sob coação fisi-
ca.

Diz o advogado Valdevino
do Amorim que a situação
desses peões é igual à de
milhares de outros, e m

dezenas de projetos agro-
pecuários que recebem in-
centivos da Sudam. Garan-
te que o caso da Agrolasa
não é episódio isolado. Ali,
os 40 peões empreitados pe-
los irmãos Baez foram con-
tratados por Daltro Miran-
da, então gerente da Agro-
pecuária Los Angeles S. A.
— Agrolasa, com sede no
Município dc Diamantino.
Após 120 dias de trabalho,
o gerente, em vez de pagar
o combinado, e com a ajuda
de dois soldados, um cabo
da Polícia Militar e alguns
jagunços, obrlgou-os a as-
sinar recibos frios de qui-
tação sob espancamento e
ameaças de morte. E m
seguida, foram todos postos
num caminhão e abandona-
dos em Várzea Grande, dis-
tante GOOkm da fazenda.

í

MAIS
IRREGULARIDADES

Denuncia ainda o advoga-
do que André Martins c ou-
tros trabalhadores vivem
há mais de oito meses sob
regime de escravidão na
fazenda da Agrolasa. Acusa
também o gerente Daltro
Miranda de roubar dinheiro
do grupo Agrolasa e com ele
ter comprado uma fazenda
em Rosário Oeste, também
Mato Grosso. Miranda dei-
xou mais tarde a empresa,
mas em São Paulo seu dire-
tor Samir Ari não lhe faz
qualquer acusação. Sobre a
denúncia, diz o Sr Samir

Ari que nada pôde apurar:"O dinheiro <Cr$ 71 mil 705
e 64 centavos) para pagar
os empreiteiros e peões saiu
de São Paulo e chegou a
fazenda, e, pelos recibos que
a empresa possui, eles re-
ceberam seus pagamentos."

Os recibos, dos quais o ge-
rente Daltro Miranda tem
cópias, são em papel sem
timbre e incluem a ostra-
nha declaração: "Compro-
meto-me a não me queixar
desta empresa nem neste
presente momento, n e m
fuburamente."

Embora se tratasse de es-
cravldão branca, a denún-
cia do advogado Valdevino
do Amorim não foi recebida
em outubro de 74 pela Dele-
gacia Regional da Policia
Federal, sob alegação de
que i assunto nâo era de
sua competência. Na área
da Secretaria de Segurança,
o delegado Benedito Bruno,
de Rosário Oeste, foi cha-
mado a depor em Cuiabá
mas nâo compareceu.

— Houve uma audiência
no dia 4 de novembro, ai-
guns envolvidos foram ou-
vidos, mas o inquérito
sumiu. Agora vou pedir a
interferência da 9a. Divisão
do Exército, cm C a m p o
Grande — diz o advogado.

INJÚRIA E DIFAMAÇÃO

Em São Paulo, neste fim
de semana, a direção da
Agrolasa decidiu que inter-
pelará judicialmente os ir-

mãos Porfirio e Eliseu Baez,
assim como seu advogado
Valdevino do Amorim, para
que confirmem, ou não, as
denúncias sobre escravidão
branca e assassinatos nas
fazendas do grupo Ro.-^i.

O diretor da Groiasa, Sr
Samir Ari, informou que o
texto da interpelação já es-
tá pronto. Antes, porém,
pretende a empresa confir-
mar junto ao Ministério da
Justiça o que existe, cir
lato. contra ela. Isto será
feito na próxima terça-
feira, quando a Agrolasa
enviará a Brasília seu ad-
vogado César Augusto Pe-
reiça.

O Sr Samir Ari d7.se que
a Agrolasa colocará toda a
sua documentação â dis-
posição do Ministério da
Justiça a fim de que este se
pronuncie sobre a questão.
Acrescentou que, existindo
realmente a carta-
denúncia, a empresa move-
rá contra os acusador, s
processo por injúria e difa-
mação, contando para isso
com o apoio e a assistência
jurídica da Associação dos
Empresários Agropecuários
da Amazônia.

O presidente desta As-
sociação, Sr João Carlos
Meireles, considera "impro-
cedentes e falsas" as acu^a-
ções que pesam sobre a
Agrolasa e afirma que "atu-
almcnte é na Amazônia que
as leis traba!h:.-,'as i'-;áo
sendo cumpridas ria melhor
forma."

Sudam sabe do desvio de verbas

inventário íalso íoi obstáculo
Recife — Mais de 20 em-

presas, que já investiram
muitos milhões de cruzeiros
em projetos no Maranhão,
esbarraram num inventário
do século XIX, tido como
íalso pela Policia Federal,
o que levou insegurança e
medo a 1 mil e 500 famílias
e colonos instalados no in-
terior do Maranhão, e m
área delimitada pelo Gover-
no estaduai.

Aparentemente desinte-
ressado pela evolução do
problema, o Governador do
Maranhão, Sr Nunes Freire,
lança culpa sobre a ad-
mlnistração passada, en-
quanto nas terras cm litígio
— 1 milhão 700 mü hecta-
res disputados a bala —
consta que já morreram
mais de 30 pessoas.

BATALHA E GUERRA

O campo da disputa está
a 500 quilômetros da Capi-
tal do Maranhão, região
que vive ho.ie sob tensão
porque os títulos de posse
de quem lá investiu ainda
não foram liberados. Nem
o aval do INCRA, do qual são
portadores, levou a Justiça
a aceitá-los, pois há o em-
bargo de uma contestação
de Tarlel Vilela, mineiro.
Lauro Camargo, paufsta, e
Antônio Pádua Freitas, goi-
ano, oiie apresentaram um
Inventario do século pas-
sado. a esta altura tfesmas-
carado pela Policia Federal.

Terminada a b atalha
judicial, centenas de docu-
mentos tramitando na Jus-
tiça do Maranhão, entre
eles um laudo pericial do
Instituto de Criminalística
do Ministério da Justiça,
que concluiu pela falsifi-
cação do inventário, as ter-
ias readquiriram a caracte-
rística de devolutas, mas o
Governo estadual conside-
rou a operação ilícita c não
cedeu títulos de posse.

O impasse provocou a pa-
rallsação dos projetos, en-
quanto as reiiercussóes de
que as terras estavam sem
dono provocaram uma ver-
dadeira corrida de grileiros
de todas as partes, que ra-
pidamente constróem ben-
feitorias onde existe demar-
caça/) de glebas adquiridas.

A 1 g u n s empresários e
pequenos proprietários que
trabalhavam nas unidades
já implantadas parecem
dispostos a expulsar os "in-
vasores'' e vários foram os
conflitos registrados. Advcr-
tida em memorial emitido
pelos industriais, a Secreta-
ria de Segurança Pública do
Maranhão não tomou ne-
nhuma medida e a cada dia
aumenta a possibilidade de
eventuais choques com os
grileiros.

— Não posso dar coragem
a quem não tem — teria
dito o Governador Nunes
Freire ao terminar u m a
reunião com os proprietá-
rios das glebas da área in-
dústria! que lhe foram
pedir a cessão dos títulos dc
posse. Alegou o Governador
que o Estado estava sofren-
cio um prejuízo incalculável
no processo de recolhimen-
to clc Impostos, gerando um
grave problema social na
área da Comarco. onde a
Sudene tem projetos apro-
vados com emprego de re-
cursos do sistema de incen-
tivos fiscais 34/18.

PROJETO REVERSÍVEL

Ao considerar favoráveis
os pareceres emitidos pelos
técnicos do seu Departa-
mento de Projetos e Opera-
cóes. e cumpridas todas as
exigências legais à tramita-
ção do processo, o INCRA
resolveu, em 1973, con-
ceder à Comarco registro
como empresa particular de
colonização. A Comarco. em
.seguida, publicou editais
nos principais jornais do
pais, pondo á vencia uma
área delimitada pelo terri-
tório do INCRA e pela re-
gião destinada às empresas,
a fim de acelerar o processo
de aproveitamento dos re-
cursos naturais da zona —
uma das mais bem dotadas
do Brasil.

Entre outras empresas,
adquiriram terras a Sanbra,
a Varig, os grupos Coelho,
Meira Lins, Mataripe, Pro-
gresso, Assai Menko. Otavi-
ano Duarte, Paulo Guerra,
além da Itaqui Agropecuá-
ria e Siderúrgica Paulista,
a maioria das quais come-

çaram imediatamente a in-
vestir, com o incentivo indi-
reto do Governo, que In-
cluiu a área no Poloamazô-
nia.

Quando a região, aparen-
temente virgem, começava
a apresentar sinais ei e
ocupação — vários campos
cie pouso foram construídos
e a estrada ligando São
Luis a Imperatriz está par-
cialmente asfaltada — sur-
giram os contestadores com
inventários, que liquidavam
a transação oficial c pu-
nham em dúvida o direito
de posse.

O documento foi recusado
pela Justiça e a questão
agravou-se a partir do
momento em que o Governo
do Maranhão adotou uma
posição de indiferença pela
sorte do projeto de colo-
nização, que parece ter con-
siderado prejudicial aos in-
teresses do Estado, como es-
pécie de restrição â política
da administração anterior.

APELOS E PROTESTOS

Nos últimos meses os re-
presentantes das empresas
adquirentes têm se reunido
constantemente, em busca
de uma solução que parece
tender acentuadamente pa-
ra a dependência do Gover-
nador Nunes Freire, que
chamou o caso a si. Ao che1-
fe do Executivo os empresa-
rios entregaram memorial
expondo as seguintes ra-
zões: as terras foram com-
pradas em resposta aos
editais publicados na im-
prensa do pais, a fim de
instalar empreendimentos
na área da Comarco des-
tinados a acelerar o proees-
so de desenvolvimento regi-
onal e todos os candidatos
foram habilitados com a
documentação exigida por
lei.

Além de outras razões,
evidenciam que o interesse
do Governo pelo êxito do
empreendimento foi
demonstrado pelo Presiden-
te da República, ao incluir
as terras vendidas pela
Comarco na área seleclo-
nada para execução do Pro-
grama dos Pólos Agropecuá-
rios e Agrominerais d a
Amazônia-Polamazônia. Ex-

postas as razões, eles "supli-
caram" o empenho do
Governo do Estado para o
cumprimento dos com-
promissos assumidos, pro-
videnciando a, assinatura
das escrituras de venda das
terras aos compradores."

ESFERA FEDERAL

Como não obtiveram re-
sultado favorável junto à
administração d o Estado,
resolveram advertir o Mi-
nistro Armando Falcão nou-
tro memorial em que fazem
as seguintes ponderações: os
convites de compra foram
feitos por editais publicados
na imprensa; a Comarco é
empresa oficial do Estado
e, como tal, digna de cré-
dito.

Na constituição da socle-
dade, o então Governador
e o Secretário de Agricultu-
ra repre tentaram pessoal-
mente o Governo na escri-
tura pública, tendo declara-
do que as terras incorpora-
das eram devolutas, perten-
cent.es ao Estado e se en-
contravam livres e desem-
baraçadas de quaisquer
ônus.

O Senado Federal autori-
zou a alienação das áreas
de até 25 mil hectares e o
INCRA reconheceu a Co-
marco como proprietária ru-
ral sob o n.° 08297.770, por-
tanto habilitada para a ope-
.ação. No mesmo clointnvn-
to, cies informam que o Go-
verno federal a locou recur-
sos de CrS 75 milhões para
execução do projeto Cornar-
co e as empresas habili-
tadas adiantaram 25% no
pagamento do preço ajus-
tado com a empresa es-
tadual de colonização.

As 19 er.-.presas signatá-
rias — uma das quais, o
grupo Matari, investiu Cr?
8 milhões na gleba adquiri-
da — continuam aguardan-
do solução enquanto suas
terras estão sendo progres-
sivamente invadidas pelos
grileiros.

São Paulo — A Sudam
admite que, dos 518 pro-
jetistas agropecuários e in-
dustriais existentes na
Amazônia legal e beneficia-
dos com seus incentivos,"uma centena tenha sido
mal sucedida ou apresen-
tado dificuldades", o que
não chega a ser um in-
sucesso total "pois a maio-
ria está sendo muito bem
sucedida."

O s u p e rintendente da
Sudam, Sr Hugo de Almei-
da, reconhece que "tem ha-
vido casos de desvio ou ma
aplicação de recursos dos
incentivos fiscais, mas per-
feitamente sob controle do

órgão, que varias v c Z c s
moveu processo penal e
civil contra as empresas en-
volvidas." Questões traba-
Ihistas ou policiais, entre-
tanto, escapam à competèn-
nia da Sudam.

O ÊXITO
Para mostrar o sucesso

cU< maior parte des projetos
agropecuários instalados na
Amazônia mato-grossense, o
Sr Hugo de Almeida citou
que as realizações físicas ali
existentes superam em 10
vezes o volume de CrS 1 bi-
lhão 618 milhões aplicados
na área, proveniente de re-
cursos dos incentivos fiscais

da Sudam. Dos 182 projetos
na Amazônia ,iâ incluídos
na programação do Finam.
34 receberam recursos dc
CrS 208 milhões e, até o
final do ano, todos os pro-
jetos serão contemplados
com CrS 1 bilhão e 300 mi-
lhões.

Dos 518 projetos instala-
dos, 322 estão em fase de
Implantação e. destes, 182
estão Incluídos na progra-
mação cio Finam. Os demais
vêm sendo executados com
recursos próprios das em-
presas, sem necessidade dos
incentivos, e "uma centena
está com problemas d e
diversos tipos, não tendo

entrado ainda na progra-
inação.

Quanto ás denúncias en-
volvendo problemas traba-
Ihistas ou policiais nas
áreas dos p r o .1 e t o s agro-
pecuários — consta que na
Justiça do Trabalho, em
Cuiabá, existem quase 0 mil
processos desse gênero ¦ o
Sr Hugo de Almeida disse
nue a Sudam "não é um ór-
aão policial, não lhe cem-
pet indo os problemas entre
trabalhadores e patrões,
pois para a liberação de re-
cursos o órgão exige cer-
tidáo negativa das empre-
sas. expedida pela Justiça
do Trabalho."
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eooes Metropolitanas ia coi1 ' necam a dar resultac
Criadas cm junho de 1973, as

nove Regiões Metropolitanas exis-
" tentes no pais começam a sair da fa-

se de diagnósticos e planejamentos
para entrar na de execução. Os re-

• snltados desta experiência adminis-
trativa já se fazem sentir em todas
elas, e, ao contrário do esperado, não
há qualquer ressentimento dos mu-
nicipios quanto a uma limitação de
sua autonomia.

"Distensão urbana", por outro
lado, é como o Ministro do Planeja-
mento, Sr Reis Veloso, define os re-
sultados que o Governo federal espe-
ra obter de suas iniciativas dc quar-
ta-feira passada, quando consolidou
o programa de investimentos nrba-
nos para o período 1975/79 e propôs
ao Congresso a criação do Fundo Na-
cional de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano e da Empresa Brasileira dos
Transportes Urbanos.

Com relação a estas medidas,
que permitirão um investimento de
CrS 2-17 bilhões no desenvolvimento
das grandes cidades brasileiras, assi-
nala o Ministro:

— As cidades já respondem atu-
almente por 85% do Produto Inter-
no Bruto. Mais significativo ainda é
que da opinião pública dos grandes
centros urbanos sempre partiram os
grandes movimentos e reformas na-
cionais — econômicas, sociais c po-
liticas. I*.' preciso evitar que tais cen-
tros nevrálgicos, de produção c de
mobilização nacional, continuem
tendendo para níveis inaceitáveis de
congestionamento c tensão. Prevê-
se que, em 1!)79, tais regiões terão
10 milhões de veículos e 35 milhões
de pessoas.

O presidente do Instituto de

Planejamento Iplan, economista
Roberto Cavalcante de Albuquerque,
terceiro homem na hierarquia do Mi-
nisterio do Planejamento, esclarece
que, depois da criação das nove Rc-
giões Metropolitanas do país pela
Lei Complementar n° 14, em 1973, o
primeiro grande passo da reforma
urbana foi a definição das diretrizes
de atuação da Comissão Nacional de
Regiões Metropolitanas e Política
Urbana (Cnpu).

Seguiram-se. como segundo pas-
so. estudos técnicos sobretudo rela-
cionados com o Grande Rio, em vis-
ta da fusão da -Guanabara com o Es-
tado do Rio. Mais recentemente, con-
vênios celebrados pelo Governo fe-
deral, através da Cnpu, com todas
as Regiões Metropolitanas, permiti-
rão a definição dos programas pric
ritários a serem desenvolvidos em ca-
da uma delas. Por fim, preparou a
Cnpu os documentos básicos que re-
sultaram na criação de aproxima-
damente 600 centros sociais urbanos
em todo o país, cuja implantação, já
iniciada, deverá absorver CrS 2,1 bi-
lhões até 1979.

Além disso, coube à Cnpu ela-
borar o programa de apoio ao desen-
volvimento dos pólos econômicos, a
ser implantado pelo Banco Nacional
da Habitação, e outros programas
específicos. Credita-se ainda à Cnpu
a preparação dos documentos apro-
vados na última quarta-feira pelo
Presidente da República, bem como
os estudos que se realizam para a
institucionalização da reforma urba-
na, notadamente no que diz respeito
ao uso do solo, questão que em breve
irá ao Congresso Nacional sob a for-
ma de projeto de lei.

Rio ataca problemas mais graves
Última a ser criada e a mais difícil

delas, por integrar pólo e periferia an-
tes separados por fronteiras políticas, a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro
é até agora, em termos de aç*. a que
mais se desenvolveu no país. Sem per-
der tempo com diagnósticos ou planos so-
fisticados, atacou com decisão problemas
urgentes e óbvios de saneamento, saúde,
segurança e transportes, com recursos no
montante superior a CrS 10 bilhões.

Mas se este pragmatismo teve o me-
rito de entusiasmar 13 prefeitos na solu-
cão de graves problemas comuns, falta
ainda ao sistema harmonizar-se justa-
mente com o seu municipio-pólo. o do Rio
de Janeiro. Nos quase seis meses de R*v-
gião Metropolitana, em nenhum mo-
mento se .sentaram à mesma mesa os
técnicos da Fundrem e da Prefeitura ca-
rioca.

A rigor, sobrevive a fronteira que a
fusão riscou do mapa, pelo menos em
termos de Região Metropolitana, pela fal-
ta de entendimento entre as duas equi-
pes — que no entanto se preparam, ca-
da uma a seu modo. para o encontro ine-
vitável. Segundo o Prefeito Marcos Ta-
moio, o Rio está ainda reunindo do-
cumentos e levantamentos "para acam-
par na Fundrem", enquanto esta colabo-
ra de todas a.s formas com os 13 demais
municípios, prepara.ndo-os para o con-
fronto com a Capital.

OS EFEITOS

— O resultado mais positivo do sis-
toma foi tornar possíveis decisões a ni-
vel de Estado que* contemplem problema-
ticas do Grande Rio. inclusive do seu
pólo, a Capital, pois grandes problemas
da antiga Guanabara não poderiam ser
solucionados apenas na área do atual
município, já em processo de mcgalópo-
le — diz o Secretário de Planejamento,
Sr Ronaldo Costa Couto, a quem está su-
bordlnada a Fundrem e que preside os
dois Conselhos. Deliberativo e Consultivo,
da Região Metropolitana.

Acrescenta que este fator é igualmen-
te positivo para todos os demais muni-
cipio.s do Grande Rio, pois o processo de
desenvolvimento urbano é único e exige
soluções integradas, embora haja proble-
mas nitidamente locais que cabe a cada
Prefeitura resolver. Exemplifica citando
os setores de transporte e transito — em
que o Governo do Estado implementa
projetos dentro de uma visão integra-
da, compreendendo ferrovias, rodovias,
metrô. etc. — e ainda os de saúde, sa-
neamento, segurança, combate à polui-
ção da Baia de Guanabara, entre outros,
dentro de uma perspectiva ampla de pia-
nejamento regional que era, antes, im-
possível.

A Região Metropolitana do Rio é pe-
los menos oito anos mais recente que as
de Sáo Paulo. Belo Horizonte e Porto Ale-
gre. que, muito antes da lei federal que

as instituiu, já haviam criado entidades
específicas com este objetivo. O Grande
Rio, então cortado pela divisa de dois
Estados, carecia de um planejamento in-
tegrado e só asora a região está sendo
estudada como um todo.

A Fundação [sara o Desenvolvimento
da Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro (Fundremi teve, nesses seis meses,
razões óbvias para não se definir. Os mu-
nicipios do antigo Estado do Rio não ti-
nham nem tém planos e sáo carentes de
dados e estatísticas necessários a um
bom planejamento. A Fundrem está a.s-
sim em fase de levantamentos, embora
Já possa anunciar nos próximos dias ha-
ver chegado a uma primeira definição
sobre áreas homogêneas.

Seu mérito maior, entretanto, íoi o
de partir para a execução de programas
em setores realmente críticos, obtendo
verbas federais para obras que iniciará
em breve em toda a região, enquanto
prepara diagnósticos para projetos a mé-
dio e longo prazos.

O sistema metropolitano, dizem os
técnicos, carece de maior definição, que
deveria partir do Governo federal, no to-
cante á autonomia municipal mantida
por lei em obediência á Constituição. Uso
do solo é a questão básica para o êxito
ou fracasso do .sistema. A discordância
de um só prefeito pode comprometer to-
do um planejamento metropolitano —
mas o problema deve ser resolvido breve-
mente por lei federal em elaboração

O representante dos 13 municípios do
antigo Estacio do Rio no Conselho Drü-
berativo da Fundrem. Sr Acír Campos,
técnico do DNOS que há oito anos con-
vive com os problemas da região — es-
pecialmente da Baixada — nao cre que
a autonomia municipal constitua proble-
ma, pelo menos nesta fase embrionária
da Região Metropolitana:

— Tenho amplo c permanente con-
tato com todos os prefeitos do Grande
Rio e posso afirmar que a palavra de or-
dem e colaboração e integração. Há con-
liança e esperança. Com a Fundrem, a.s
Prefeituras tém agora um órgão a que
recorrer e já o estão fazendo.

O Prefeito de Niterói, Sr Ronaldo Fa-
briclo, apontando como primeira c.xpe-
riéncia positiva da Fundrem o cquacio-
namento do programa de Saneamento
básico, acrescenta que o levantamento
aerofotogramétrico dc toda a área deu,
também, importante passo no sentido dá
integração dos municípios. Ele e os de-
mais prefeitos do Grande Rio afirmam
não temer qualquer ameaça á aufono-
mia municipal, pois "enquadrar o plano
diretor de um município dentro de dire-
trizes regionais não significa perda de
autonomia".

Para os prefeitos de municípios me-
nores, a criação da Região Metropolitana
do Grande Rio representa "uma mudan-
ça para melhor, porque já se tem a quem
recorrer para o planejamento e realiza-
cão de nossa obras de infra-estrutura".

S. Paulo defeiide-se da poluição
Seis meses depois de implantada,

com a criação em marco último da Se-
cretaria dos Negócios Metropolitanos, a
Região da Grande Sáo Paulo, abrangeu-
do 37 municípios, começa a fazer sentir
seus resultados. O mais importante, des-
tacado pelo Secretário Roberto Cerquei-
ra. e o projeto de lei em debate na As-
sembléia Legislativa pura proteção dos
mananciais e recursos hídricos da área
na iminência de serem condenados pe-
Ia poluição decorrente cia expansão ur-
bana desordenada.

O problema é tão grave — diz o
Secretario dos Negócios Metropolitanos
— que a Companhia de Saneamento Bá-

sico do Estado abandonou como irreeupe-
rável o reservatório do Baixo Cotia, já
estando seriamente comprometida a qua-
lidade da água da represa de Guarapi-

ranga, responsável por maus dc 50'' do
abastecimento da região.

O Plano de Emergência cia Sabesp
para a ampliação da rede de água, com
ligações domiciliares gratuitas na perifé-
ria, também é resultado de um levanta-
mento realizado pela Secretaria para
identificar os problemas comuns ás pre-
feituras. O plano permitirá abastecer, até
meados de 1976, mais de 1 milhão e meio
de pessoas.

Outro resultado das atividades da
Secretaria foi a aprovação, pelo Conse-
lho Consultivo da Grande São Paulo, da
criação de um órgão metropolitano dc
operação e controle dos transportes pú-
blicos. Os prefeitos da região tém dado,
até agora, total apoio às iniciativas em
nível metropolitano, pois, segundo o Sr
Cerqueira César, "não se cogita em in-
vadir a. autonomia dos municípios".

Grande Bil sente os benefícios
Os prefeitos dos 13 municípios mi-

neiros que constituem a Grande Belo
Horizonte afirmam que o Plano dc
Desenvolvimento Integrado para a re-
gião, embora aprovado recentemente,
já tem trazido concretos benefícios.

O Prefeito de Vespasiano (30 km
da Capitali, Sr José Viana, credita ao
plano o surto de industrialização lo-
cal, com a implantação de _0 novas
indústrias, sem contar a expansão do
sistema de telefones pela Telemig. que
instalará mais 600 aparelhos, ligados
á DDD, e a construção da rede de dis-
tribuição de água pela Copasa, bene-
íiciando mil residências.

O Prefeito de Santa Luzia (20 km
de Belo Horizonte), Sr Osvaldo Ferrei-
ra, prevê para breve a execução, den-
tro do Plano, de um programa turis-

tico que criará ali áreas de lazer, além
da construção de um Centro Social
para assistência nos setores de saúde,
educação e esportes. Santa Luzia já
atingiu a saturação industrial e a
função do Plano Metropolitano de Be-
lo Horizonte (Plambel) será principal-
mente, ali, a dc estabelecer normas
para racionalizar a utilização do solo.

Não há qualquer reação dos mu-
nicipios à ação do Plambel, cujo Su-
perintendente, Sr Hélio Brás de Oli-
veira Marques, destaca como projeto
mais importante a criação de um se-
gundo Centro Metropolitano, nas ime-
ciiações de Bethn, com condições de
gerar empregos secundários que ab-
sorvam a atual expansão de mão-de-
obra.

Curitiba já vai começar
Já com um levantamento da re-

gião em vários aspectos — são 14 mu-
nicipios, somando 1 milhão 100 mil
habitantes — e dispondo de toda a
massa de conhecimentos do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC), a Região Metropo-
litana da Capital paranaense começa
a sair do papel para a ação.

Amanhã tomam posse seus dois
executivos, o coordenador-geral Vicen-
te de Castro e o coordcnarior-técnico
Ornar Akel; a Coordenadoria da Re-
gião Metropolitana de Curitiba (Co-
meei espera ter pronto no máximo
em quatro meses o documento com as
diretrizes para o desenvolvimento da
área. Já foram nomeados seus Conse-
Ihos Deliberativo e Consultivo e fixa-
dos seus quadros de funcionários e sa-
lá rios.

A médio prazo, será feito um le-
vantamento aerofotogramétrico da
região, para posterior elaboração do
Plano de Desenvolvimento Integrado."Mais do que uma intervenção, o ne-
cessário aqui é disciplinar o -cresci-
mento da área", diz o arquiteto Ornar
Akel.

Certas medidas preliminares fo-
ram tomadas, tais como a proibição
da instalação de indústrias no Muni-
cípio de Piraquara, onde se localizam
os mananciais que abastecem de água
a região. Os prefeitos são receptivos à
idéia da Grande Curitiba. Tanto que.
em vez de se reunirem semestralmen-
te, como determina o regulamento,
eles fazem duas reuniões por mês pa-
ra a discussão cie problemas comuns.

Salvador preferiu pedir tempo
A Região Metropolitana de Salva-

dor, integrada por oito municípios, le-
vara ainda 90 dias para se tornar rea-
lidade — e isto no caso de começarem
a ser postas em prática, imediatamen-
te após a sua formulação, as diretrizes
para o seu Plano dc Desenvolvimento
Integrado.

Por ora. praticamente nada foi
feito, embora técnicos e prefeitos não
vejam nisso uma distorção da poltti-
ca de desenvolvimento das regiões
metropolitanas traçada pelo Governo
federal, mas mera contingência da ne-
eessidade de estudos aprofundados dos
problemas comuns à área.

O Prefeito de Salvador. Sr Jorge
Hage Sobrinho, vê nessa demora um
aspecto positivo: ''Estamos cm inicio
cie administração, o que torna mais

fácil a execução de um piano integra-
do de desenvolvimento". E apoia o
ponto-de-vista do presidente da Com-
pa.nhia de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Salvador — Conder,
economista Osmar Gonçalves Sepúlve-
da, de que o ponto de referência para
análise do que foi realizado nesse se-
tor deve ser o mês cie março último,"pois foi com o atual Governo que se
começou, realmente, a trabalhar para
tornar a Região Metropolitana uma
realidade".

Entre o.s prefeitos dos oito muni-
cipios não se manifesta nenhuma rea-
cão contra o Plano — graças, sobre-
tudo. à participação de todos eles em
sua elaboração, como membros cio
Conselho Consultivo da Conder.

Recife inspira-se no Pe. Lebreí
Dados colhidos a partir das ob-

servações cio Padre Lebret. na primei-
ra metade do século, servem de base
em Recife aos projetos que técnicos
de alto nível, inclusive da Sudene,
realizam para a implantação da Re-
gião Metropolitana, que engloba nove
municípios.

Os estudos do religioso francês,
que deixou em Pernambuco muitos
seguidores, cm sua maioria engenhei-
ros. representam uma perfeita ante-
visão dos problemas urbanos hoje cn-
frentados por falta de uma estrutura
cie transporte de massa, adequada a
topografia da Capital.

Além disso, foram realizadas im-
portantes pesquisas que revelaram
um quadro desolador: menos de 2Drí
das comunidades dispõem de sanea-

mento, abastecimento de água. ruas
asfaltadas ou transporte .satisfatório.

O Secretário de Planejamento de
Pernambuco. Sr Luis Otávio de Melo,
ex-auxiliar do Ministro Reis Veloso,
articulou-se com o.s nove prefeitos —
eliminando assim a idéia de que as
áreas metropolitanas reduziriam seu
poder político — e concluiu a monta-
gem dc dois programas que pretende
acionar em tempo recorde. Um deles
é o plano de saneamento, com re-
cursos de Cr$ 1_0 milhões, destinado
a dois setores superpovoados de Re-
cife. Outro é a construção, iniciada na
semana passada, da Rodovia Perime-
trai. avaliada em CrS 30 milhões e
da qual participa a Prefeitura da Ca-
pitai.

Porto Alegre foi a pioneira
A criação de planos diretores pa-

ra os 14 municípios que formam a
Grande Porto Alegre, adaptando o.s
tres ja elaborados ás necessidades de
cada tim, e a definição de áreas indus-
triais na região Leste-Oeste, introdu-
zindo novas oportunidades de mão-de-
obra. foram os primeiros resultados
positivos, no Rio Grande do Sul, dois
anos após a criação das Regiões Mc-
tropolitanas.

A Fundação Metropolitana de
Planejamento (Metroplan) é pioneira
no país, pois surgiu cm 1970. por ini-
ciativa dos próprios prefeitos, sob o
nome de Conselho Metropolitano de
Municípios. Seu projeto mais impor-
tante até hoje. segundo o Prefeito de
Porto Alegre, Sr Guilherme Sócias Vi-
leia, é o que prevê a instalação de uma

empresa única para a industrialização
do lixo coletado em toda a arca.

Outro projeto a que ele dá de--
t.aque é o da futura criação cie um
cadastro imobiliário a nível metropo-
litano — levantamento feito cisa a
casa, com o dimensionamento de to-
dos os terrenos, destinado a racionali-
zar a arrecadação tributária dos 14
municípios.

O Prefeito de Cachoeirinha (16 km
de Porto Alegrei. Sr Alécio Caetano
Goulart, diz que a Região Metropoli-
tana beneficiou amplamente .seu mu-
nicipio e o de Gravata, ao dar novas
oportunidades de emprego à popula-
ção das cidades-dormitórios, isto é, a.s
que apenas forneciam mão-de-obra
para a Capital.

Belém dá os primeiros passos
A criação da Arca Metropolitana

de Belém, que abrange a Capital pa-
raense e o Município de Benevides,
em nada alterou ainda a situação de
ambos. Apenas, com relação à conces-
são cie recursos, a medida fez surgir
um novo pólo de atração de verbas
federais, que, todavia, só agora come-
çaráo a ser liberadas.

Com a recente nomeação do Con-
selho Metropolitano, estão sendo da-
dos os primeiros passos para a mon-
tagem do sistema de planejamento e

a identificação dos projetos prioritã-
rios. Um dos primeiros a serem exe-
cutados, o da implantação das áreas
industriais de Belém, só agora tera
recursos, de CrS 1 milhão GOt) mil.
decorrentes de convênio entre o Ou-
verno do Estacio do Para c a Sudam.

Outro projeto prioritário, o ci** re-
cuperaçáo das baixadas de Belém, de-
verá ser iniciado ainda este* ano. com
a liberação de CrS 24 milhões prome-
tidos pelo Ministério do Interior.

Fortaleza só espera sair verba
Os primeiros projetos elaborados

para a Região Metropolitana de For-
taleza, deverão ser executados a par-
tir da.s próximas semanas, tão logo se-
jam liberados os CrS 87 milhões so-
licitados r.o Conselho Nacional de Po-
litica Urbana. São obras rodoviárias,
principalmente, ligando a Capital aos
quatro municípios periféricos, para os
quais, entretanto, pouca coisa foi pia-
nejada.

O Prefeito de Fortaleza, Sr Evan-
dro Aires de Moura, diz que isto pelo
menos é um bom começo. A verba

anunciada será gasta na urbanização
da lagoa de Parangaba, na conclusão
da Avenida José Bastos — uma via
semi-expressa com mais de 10 km de
extensão — e rio quarto Anel Viário,
entre o.s extremos Leste c Oeste da re-
gião.

Mas o grande projeto da Região
Metropolitana de Fortaleza é o de
construção dc três grandes hospitais
de pronto-socorro, nos distritos de
Parangaba, Messejana e Antônio Be-
zerra, além de outro na região do por-
to de Mucuripe.

Anel ferroviário em torno
tia Capital deverá receber
primeiros recursos na Bahia

A construção cia primeira etapa do anel ferro-viário em torno da Grande Salvador, já em faseadiantada de estudos pela Secretaria de Transpor-tes, deverá ser a primeira obra da Bahia a receberrecursos do recém-criado Fundo de Apoio ao Desen-volvimento Urbano (FADU), anunciou o Governa-dor Roberto Santos.
A previsão de investimentos nesta primeira eta-

pa é de CrS 70 milhões e no total, CrS 150 milhões.
Os recursos serão usados na melhoria do transportede massa por ônibus nos municípios da Região Me-tropolitana, e na ligação entre o Centro Industrial
de Aratu e o Centro Urbano de Salvador.

Sanea
O Sr Roberto Santos disse

que é na área de saneamen-
to que os programas pode-
rão ser desenvolvidos, pois
quase tudo está por ser fei-
to. Outro setor que igual-
mente comporia programas
de grande dimensão, e que
poderão ser desenvolvidos
através de recursos cl o
FNDU, é o de suprimento
de água aos~oito municípios
que Integram a Região Me-
tropolitana.

A Capital baiana é uma
cidade sai generis em ter-
mos de o r g a n i z a ç á o os-
pacial: se, de um iado, teve
uma descentralização inten-
cional na localização de in-

]\ ovas
Somente a área de Sal-

vador propriamente dita é
dotada de infra-estrutura
para abrigar a população.
O objetivo urbanístico é
achar uma saida para este
modelo, através de priorl-
dades de Investimentos em
centros vizinhos, que passa-
riam a servir cie cidades-
dormitório para os traba-
Ihos cios centros geradores
tie renda, intencionalmente
descentralizados, como o
Centro Industria! de Aratu
e o Complexo Petroquímico
de Camaçari.

O Sr Osmar Sepúlveda
afirmou que a partir desse
modelo serão definidos os

mento
dústrias, por outro, per-
maneceu como a principal
opção de dormitório e lazer.
A diversificação é necessá-
ria. antes que a cidade
fique congestionada e saia
prejudicado o seu turismo.

A explicação é do diretor-
presidente da Companhia
de Desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana de Sal-
vador (Condcn. Sr Osmar
Gonçalves Sepúlveda, que
não pode dar informações
sobre a aplicação de recur-
sos do Governo federal por-
que o projeto para a área
de Salvador àú fica pronto
em outubro.

opções
projetos prioritários para
receber os novos invés-
timentos. Os setores d e
saneamento básico, habita-
ção e saúde, além dos pia-
nos-diretores da cidade
(com outras linhas de
financiamento! deverão re-
ceber maior atenção.

Entre as áreas prioritã-
rias. destacam-se o.s Muni-
cipios de Candeias - para
dar apoio urbano á ativi-
dade ligada ao petróleo e do
centro industrial de Aratu
- e os de Camaçari e Dias

ciAvila - p a r a acompa-
nliar e apoiar o Polo Petro-
químico.

INovo impulso
Terá novo impulso o Pro-

grania da Região Metropoli-
tana do Recife, com os re-
cursos liberados pelo Gover-
no federal na últi m a
quarta-feira. Dois projeto*;
já foram iniciados — as
construções cia segunda Ro-
clovia Perimetra! da Capital
e da rede de saneamento v
canais da Zona Norte, onde
foram investidos recursos
avaliados em CrS 200 mi-
lhões.

Técnicos do grupo de tra-
balho da Região Metropoli-
tana revelaram que, além
cios dois projetos acionados,
outros estão em fase de
conclusão, simultaneamente
com os estudos para equaci-
onar o problema das inun-
dações causadas pelos rios
Capibaribe c Beberibe, na
Grande Recife.

Desde terça-feira pas-
sada, o Secretário de Pia-
nejamento, Sr Luis Otávio
de Melo, que preside os tra-
balhos do Conselho Técnico
cia Arca Metropolitana do

Recife, permanece em Bra-
silia. em contatos com os
Ministérios para obter re-
cursos destinados à dina-
mízar-So dos projetos.

Ele pretende regressar o.
Recife com a garantia de
abrir concorrências para o
inicio das obras, em bene-
fieio dos setores de educa-
ção, saúde, energia e sanea-
mento. Nos próximos dias,
definirá a politica de trans-
porte dc massa, de acordo
com parecer cia Prefeitura
de Recife.

O arquiteto Jaime Lerner,
ex-Prefeito de Curitiba, será
contratado pela Prefeitura
cie Recife para elaboração'
de um projeto adequado as
condições da Capital. A
Sudene. em seu Sumario du
Esludo dc Transporte na
Grunde Recite. apontou a
solução do p'ônibu_ expresso,
com faixa privativa como
melhor opção, capaz, de
transportar 60 mil passagei-
ros por hora, no rusli."

Primeiro <lo país

Rio e Sucursail di Brasília, Sáo Paulo, Bflo Hotilonlf, Cuirhba, Salvador, Rfcfc,
Porto Alegro, Belém, fortaleta • Vitória

A Superintendência d e
Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Hori-
zonte i Plambel i prevê a
aplicação de CrS 4 bilhões
para execução do Plano cie
Desenvolvimento Integrado
Econômico e Social. Seus
projetos prioritários serão
apresentados à Comissão
Nacional de Política Urbana
(CNPUi para analise do
apoio financeiro através
cios fundos criados.

O super intendente do
Plambel, Sr Hélio Brás,
afirmou que, Minas poderá
ser o primeiro Estado a re-
ceber verbas para aplicação
de projetos na sua Região
Metropolitana, uma vez que
o plano da Grande Belo Ho-
rizonte foi o primeiro a ser
aprovado no pais. por
unanimidade, pelos Con.se-
Ihos Deliberativo e Cônsul-
tivo do Plambel.

— O mais importante dos
projetos — disse — é a via
expressa Leste-Oeste, d e
a proveitamento integrado do
Vale do Arrudas, que inclui,
entre outras obras, o sanea-
mento do Ribeirão e a me-
lhorta do sistema de trans-
porte de massa, para des-
congestionar a Avenida
Amazonas, um dos prin-
clpals corredores da Capi-
tal, incapaz de atender ft
demanda do tráfego.

Ainda no setor de trans-
portes, o pi.mo prevê a
complementacão do sistema
viário arterial, que vai com-
pletar a malha viária, e a
Via Norte, cuia principal
finalidade é descongestio-
nar a Avenida Antônio Cai-
los e dar melhor escoamen-
to para os municípios de
Vespasiano, Lagoa Santa e
Pedro Leopoldo, em franco
desenvolvimento industrial.

Na área do lazer e recrea-
ção, o plano instalará par-
quês urbanos que terão
também o objetivo de pre-
servar as áreas verdes e
proteger as bacias hídricas
contra a poluição. Dentro
da.s diretrizes do Governo
federal, serão criados cen-
tros sociais nos bairros
mais populosos e de baixa
renda, com áreas para o la-
zer e a recreação, pro-
moções culturais, esporte de
massa e assistência médico-
hospitalar de urgência.

O Governador do Espiriti
Santo. Sr Élcio Alvares, em
discurso na CaVnara Muni-
cipal de Vitória, afirmou
que em recente conversa
com o Presidente Geisel so-
licitou que Vitória fosse co-
locada numa Região Metro-
politana e que teria tido
total apoio para sua rcivln-
dicaeáo.

Mostrou ao Pres.dente
que estudos urbanísticos e
financeiros já estavrm em
fase de conclusão e que,
dentro de 60 dias, estariam
elaborados completamente."Queira Deus que até o fim
desse ano o Presidente Gel-
se! encaminhe ao Congresso
Nacional a mensagem que
colocará Vitória definiu-
vãmente ao lado das gran-
des capitais", concluiu.

A Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos não
terá finalidade operacional
mas apenas normativa, de
planejavnent-o e repassado-
ra rie recursos para o setor,
informou o Ministro dos
Transportes. General Dir-
ceu Nogueira

Estima o Ministro que pa-
ra sua plena função, a em-
presa devera dispor d e
aproximadamente CiS 12
bilhões.
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Os núcleos formados pelos seringueiros se transformam em favelas As margens do rio Acre parecem atualmente reunir a preferência dos que constróem os seus barracos

Esvaziamento dos seringais
põe o Acre à beira do caos

Rio Branco — O Acre
enfrenta a mais grave
crise econômica e social
ocorrida desde sua trans-
formação de Território
em Estado. Os seringa-
listas não têm recursos
próprios nem financia-
mentos oficiais, enquan-
to os seringueiros, em
completo abandono, se
deslocam para os centros
urbanos à procura de
melhores condições.

Nas margens do rio
Acre, ne* ta Capital,
casebres de m a d e i r a
multiplicam-se em ex-
tensas favelas. Famílias
que viviam até então da
atividade extrativa nos
seringais encontram-se
boje sujeitas à fome, à
miséria, e. em cou-
seqüência, ao crime e à
prostituição.
ÚLTIMO ESFORÇO

Presos ainda a terra, são
poucos o* soringaüsías que
-se esforçam para manter o.s
seringais, com o.s escassos
recursos disponíveis. A mai-
oria optou pela venda das
propriedades ou nor s u a
t r a n s f ormacâo em pas-
tagens. para tentar a sorte
na pecuária.

A esperança desses re-
manescentes é que a Supe-
rintendência da Borracha,
vinculada ao Ministério da
Indústria e do Comércio, e
o Banco da Amazônia —
que decidem sobre propôs-
tas de financiamento e
aplicação de recursos na
área — além da Associação
de Crédito Agrícola, aten-
dam aos apelos do setor e
criem condições favoráveis
à recuperação dos seringais.

A migração dos seriiv.uiri-
ros e suas lamilias tornei
Rio Branco uma cidade so-
b r e c an*' Rada de diiicul-
dad'*s. Após uma inspeção
oficial, o Secretário dr- As-
slstência Social do Ministé-
rio da Previdência, Sr Mar-
cos de Carvalho Candati.
concluiu que a Capital não
dispõe de estrutura de base
dos serviços essenciais —-
saúde, saneamento, educa-
cão e emprego — p a r a
suportar es.se aumento
demográfico. Em relatório
ao Ministro Nascimento e
Silva, o Sr Marcos Candau
advertiu que o Acre só terá
condições de atingir u m
desenvolvimento econômico
em nivel considerável se
houver imediata e substan-
ciai ajuda do Governo tecie-
rai.
COMO AJUDAR

Observou o Sr M arco s
Candau, no relatório, ser a
saúde o setor que necessita
de auxílio mais u r gente,
acrescentando que os precá-
rios serviços prestados pelo
INPS, Fun rural e Ipasc se-
riam mais dinamizados se
centralizados numa espécie
de núcleo de assistência
ambulatorial. S u g e riu a
construção de p r é dios
adequados para essas ins-
tituições, em terreno que o
Governo poderia doar. e
propôs a instalação de um
ambulatório central no Hos-
pitai das Clinicas, possibili-
tando a uniformização do
atendimento médico.

Acredita o Sr Marcos
Candau que, se tais medi-*__; forem tomadas em cur-
to prazo. Rio Branco terá
condições de melhorar a as-
slstência médica e social
aos migrantes e aumentar
o mercado de trabalho, com
opções de emprego p a r a
dezenas dc famílias q u e
continuam chegando a
Capita; e transformando
(tua paisagem urbana com
o iurgimento lndiscrimina
*Jo dc favelas.

O Governador G e c a i d o

Mesquita diz não dispor de
recursos para assistir os
favelados, nem de autori-
dade para facilitar junto ao
Banco da Amazônia a libe-
ração de recursos para o
financiamento do.s serin-
sais. Concorda com o rela-
tório do Sr Marcos Candau
e acrescenta que a doação
de um terreno ao INPS não
será problema. Ja tem,
mesmo, uma área reser-
vada.

Enquanto não chega o
auxilio federal, o Gover-
nador vem mantendo con-
tatos com os órgãos assis-
tendais instalados em Rio
Branco a fim de ampliar,
em caráter de emergência.
o.s serviços prestados.

A Prefeitura dc Rio Bran-
ro não tèm dinheiro sequer
para comprar um caminhão
cie coleta de lixo. reconhece
o Interventor federal Adau-
to Brito da Frota, em re-
cente relatório ao Ministro
da Justiça. Depois de fazer
um balanço da s i t. u a ç ã o
econômica, social e política
de Rio Branco, o Interven-
tor solicita do Governo
Federal auxílio imediato de
CrS 2 milhões 400 mil para
o pagamento de dividas da
administração anterior e
para aquisição d e cami-
nhões de lixo e de distribui-
cão de água.
DECADÊNCIA

Todo o fluxo migratório
para Rio Branco, que se ve-
rifica sobretudo pelo sur-
pimento de novas favelas
nos bairros Cidade Nova,
Humaitá e Bola Preta, é
atribuído pelo Interventor à
decadência da produção de
borracha, em conseqüência
da extinção do monopólio
antes exercido através do
Banco da Amazônia. Aliado
a isto. surgiram investido-
res sulistas que. sem lncen-
tivos financeiros ou fiscais.
passaram a interessai-se
a p e n a s pelo d esenvol-
vimento du pecuária. Os se-
ringais foram derrubados,
exterminaram-se as casta-
niie Iras, toda essa riqueza
natural do Acre transi or-
mou-se em campos de pas-
tagem.

Apesar das privações, o
seringue.ro vivia muito me-
lhor isolado dos grandes
centros. Não passava fome.
Da borracha extraída, ga-
nhava o suficiente para a
compra do "rancho" sema-
nal. Da castanha tirava o
leite, da caca a carne e a
pele. Cultivava a mandioca,
o feijão, o arroz. Cada bar-
rica de castanhas, com 30
li! ros, podia render-lhe até
CrS 40

A verdade, porém, é que
o seringueiro sempre foi ex-
piorado. Ganha por pro-
dução e as vezes, se obtém
100 toneladas de borracha,
totaliza um salário anual de
CrS 3 mil 600. E se sua fami-
lia é de cinco pessoas, seu
gasto por ano vai a uns
CrS 8 mil, o que torna sem-
pre dependente do seringa-
lista. São suas compras es-
senciais o café, o chumbo,
a pólvora, o óleo. o açúcar,
sanão, tabaco, fósforos, que-
rosene e cachaça, além de
verroífugos e fortificantes.
Cada faquinha, para a san-
gria da seringueira, lhe
custa Cr$ 12, e ele paga
CrS 180 por uma dúzia de
baldes para arrecadação do
látex.

Em Rio Branco, onde são
abatidos por dia 30 bois pa-
ra o fornecimento de carne
a uma população de 70 mil
pessoas — o que eqüivale
um consumo diár.o per
capita inferior a 100 gra-
mas — o seringueiro conhe-
ce pela primeira vez a
fome Sem dinheiro, roupa
ou teto. invade t e r r e n o
hald-.o.s e .surgem então a-
lavela" O emprego e diíicii.
porqui so sabe sangrar ar-
vorc. A única opção de tr.--

José Marqueiz

balho é capinar quintais de
residências ou mascatear
bugigangas nas ruas mais
movimentadas.

Enquanto o Interventor
Adauto Frota não sabe se
e melhor recambiar os se-
ringueiros e suas famílias
para os locais de origem ou
remetê-los aos seringais
ainda produtivos, os aglo-
morados humanos vão crês-
cendo cm Rio Branco. Na
mesma medida, aliadas ao
desemprego e à fome, sur-
gem a bebida como confor-
te a criminalidade cresce
em índices extraordinários.
Da velha cidade pacifica, o
Comandante da Polícia Ml-
litar. Coronel Jo.sé Maria de
Castro Araújo, pede hoje
maiores recursos para com-
bater o crime. A prostitui-
ção expande-se e são ire-
quentes os registros d e
queixas sobre corrupção de
meninas de até 13 anos de
idade.
A ORIGEM DO CAOS

Um dos mais antigos se-
ringalistas de Rio Branco,
Tufi Assinar, atribui tam-
bém a decadência da pro-
ducáo de borracha á entln-
ção do monopólio. Ele cita
que. antes de 1964. o Banco
da Amazônia tinha por
obrigação phestar assistén-
cia aos seringallstas, com
a compra antecipada da
produção, estimada pela sa-
fra do ano anterior. Tais
recursos davam ao seringa-
lista condições de adiantar
a verba necessária aos se-
ringueiros e de manter em
dia seus compromissos ban-
cárlos. O produto era pe-
nhorado de acordo com o
empréstimo, não havendo
possibilidade de ser desvia-
da a produção, como ocorre
atualmente.

Na situação atual, d i z
Tufi Assinar, o produtor
vende a borracha dc manei-
ra indiscriminada, a quem
quer que seja. Outro fator
negativo foi a venda dos se-
ringais nativos, desmaiados
e transformados em pastos.
Defende ainda o seringalls-
ta a preservação dos serin-
gais nativos, alegando que¦ uma nova plantação precisa
de. no mínimo, 10 anos para
tornar-se produtiva.

A crise atinge também as
usinas de lavagm de borra-
cha. As três usinas existen-
tes em Rio Branco estão à
beira da falência, quase pa-
ralisadas por falta de capi-
tal de giro — o que ocorre
ainda mais para o esvazia-
mento dos seringais.

Ainda hoje o seringueiro
acreano segue os métodos
primitivos de extração. Re-
tira o látex da seringueira
e adere-o à potassa, a fim
dc evitar a coagulação cs-
pontanea durante o tempo
necessário ate iniciar a
defumação. A Superinten-
dência da Borracha, entre-
tanto, incentiva o desenvol-
vimento de um novo proces-
so de coagulação natural,
com ácicio.

A Superintendência, diz o
responsável por sua Dele-
gacia Regional em R1 o
Branco. Sr Rui Antônio de
Araújo Bastos, funciona
como órgão regulador e fis-
calizador, procurando fazer
com que não falte matéria-
prima para a indústria. Dis-
põe, para isso, de um es-
toque regulador, que per-
mite o atendimento da in-
dústria de acordo com o
cronograma mensal de pro-
dução.

O Brasil produziu no ano
passado 13 mil 600 tonela-
das de borracha e importou
38 mil. Grande parte da
produção nacional é contra-
bandeada da Bolívia. Os se-
ringueiros instalado- pro-
ximo ao no Abunã. insatis-
feit-os com o reduzido
número de seringais nati-
vo-, deslocam-se para os se-
ringais da Bolívia.
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UROLOGIA (VENEREOLOGIA- GLÂNDULAS SEXUAIS
FIMOSE ¦ PRÓSTATA)

SERVIÇO MEDICO ESPECIA11ZADO
TRATAMENTO URGENTE DOSDIITUI.B90I £
DOSfKftJ 5EKU035
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OR .'. f"A(CAO flLHQ . CRM 8-57
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AVISO À CLASSE MEDICA
O Centro de Estudos do Hospital da Ipanema comunica que

foi cancelada a conferência do Dr. STANLEY J. DUDRICK, por
motivo de força maior.

PRODUTOS VETERIHÍÍÜIOS
VlCmaS • VtRMlFUGOS

« • sais MiMais • amiBiôiicos
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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Compressor Douat
20 litros

De Cr$ 1029,
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mensais iguais 46,
Indicado para pequenos servi-
ços de pintura, limpeza e lubri-
íicação. Construção sólida,
funcionamento macio e silen-
cioso. Motor recomendado: 1/3
CV-1700 RPM,

Compressor Dounl-60 litros
De Cr$ |l 199, 999,

Compressor Douat-130 litro»

De Cr$ • 2099, 1 633,

Compressor Douat-200 litros

De CrS 2599, 21]],

Economize 3íí<

Pistola
de pintura
De Cr$ 19»,

Economize Cr$ - 3yó,
Serra circular Acerbi-200 mm (8")

Dc CrS 2059,
Modelo de bancada, com mesa
jnclinável [tara corte* angulares
dc até 4o'.' . 1'u-Mii lamina ema
1) i»íiii dc espessura, jiuia e
transferidor. Motor recomenda-
do: i cv-r.no KIWI. 92,mensais íinuus

Com regulageni da quan-
titlade de tinta, pressão
máxima de 45libras. Ideal

para serviços domésticos.
Para uso em compressor
com ar direto.

'Faca Olfa

ük_ 
~~T____.

mm p. —_^, gffl&KW
\fí i TRANSFORMADOR ! filiÜ r ¦a^A

| Amdfíbmr KÍO
(y ; ri-, ro, (?) g< i mm''' 7 TA

I lU -¦• -¦••  
B_S?ii>ü;;P xS_^®P@ll®

flfS í @  ® nP^^l«W

!/i.____l_I___//iJ /TVw*cw-«8k

, „. ,, .. J"K'> <'e 'ixa» - 25 ijf,;ai
_,«qu«dro -atra (10 ,—- ^--.

Drdo mec6nii:o-6l cm (21")^_H_____S__S_____B_k -—^

x.- _F
Afia<3or de faca? c tesourai ^^^BHHi.^^^

V i y Ji'£" rie acpsnórioa para furadeir»

^l Orn<*ntupi(I.>r df pia.1»

Ml lil N M I I Ito lil tm l\ ^••F^í.TQ
-I < , i me is t \tn ti.it to m: \*_S\_s€Ã.A. <J
'¦"- I iom •, i|i i - im |(| | .1 | •in - t in- I

Econoruize4l09 Economize 551.

Transformador Molo esmeril
De CrS 274». De Cr$ iíCíft,

mensais iguais l_ü>, mensais iguais 27,
Modelo completo, Suporteajustável, re-
com 16 posições de bolos de até 150x25
solda: de 30 a 250 mm. Motor monofá-
amperes. Para eleito- sico de .1/2 CV. 110
dos de até 6 mm. e 220 volts.
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Garimpeiro encontra pedra, que seus amigos em volta apreciam

Garimpeiro abre frente em
Recreio com fé no futuro

Belo Horizonte -- Sris quilos de pp-
dras semipreciosas íoi o tot.al do acha-
do do português Antônio Silva Pereira,
Toninho, 22 anos. .solteiro, crente, como
garimpeiro e:n Recreio, .seu eldorado na
Zona da Mata mineira, que ele preferiu
em lugar da farmácia em Ataléia. no
Vale do Rio Doce. onde praticava rie au-
xiliar.

Com o.s CrS :: mil 5(10 ganhos no no-
vo garimpo rie aguas-marinhas iniciado
ha três meses em Recreio, ele comprou
um toca-lita.-. para gravar o maior nu-
mero possível de músicas evangélicas, de
vez que em sua eletrola so ouve o des-
gastado Como Areia na Praia. LP com
música evangélica gravaria na voz batida
do Tenente Rubens cie Oliveira.

A no\a

Quem deu as primeiras noticias tia
existência cie pedras semipreciosa.s na-
queias terras loi o Padre Juarcz. ex-vi-
gário cie Recreio, cidade de 10 mil almas
a.s margens ria BR-llfi 'Rio -Bahiai e cio
ramal ferroviário cia Leopolclina, ao falar
ao ferroviário Renerino Assunção Pimen-
ta, o Fisita, rie cristal, água-marinha e
ametista, talvez turmalinas.

Fisita, embora tenha ouvido das vir-
t.udes rie .sua terra ha muito tempo, .so-
mente em junho é que começou a lavra
de .sua Faze: Ia rio Bom Retiro. Dai a
alugar suas terras a garimpeiros foi um
passo: todo aquele que escava sua terra
e nela acha alguma pedra lhe da 12..V,
cio valor das pedras vendidas

Então, homens que nunca viram ia-
vra rie perto, como T-onmho e a maior;.!
de seus irmãos de obra. chegam ao ga-
rimpo. em bu.-,ca de fortuna E" uma :¦(<¦:¦
riria no.s garimpos da Bahia. Minas c Es-
ptrito Santo, que .se dilui no caos da ga-
rimpagem. No ca.so de Fisita. entretanto.
há uma lavra organizada e promissora.

Os barracos — construções simples
rie bambu e barro, .sem janelas, sente-
lhantes a habitações indígenas — foram
surgindo de uma hora para outra. Hoje
há oito abrigando em condições precan.s-
simas homens que comem alguma carne,
arroz, feijão e farinha e dormem em ca-
mas de varas, algumas forradas rie ve-
lhos colchões se o sócio capitalista e con-
descendente.

Algum dinheiro, como no caso cie To-
ninho, lhe serve para o supérfluo porem
consoiador toca-discos para ouvir exten-
so repertório evangélico, ou proporciona
meios para adquirir mantinun-os. beber
alguma cachaça e lazer a fe ¦ cietorma-
cão profissional de quem toga no garim-
po ua Loteria Esportiva

Mrrc.ulo cm ai a

O.s patrões
Ooi.s são o.s patrões para quem tra-

balha o garimpo: o dono da lavra e o
sócio capitalista. E' este, em outras pa-lavras, o financiador, aquele que paga as
despesas de alimentação e transporte do
garimpeiro, que constrói os barracões
perto da lavra e recebe em troca 50% do
valor de cada pedra encontrada, exclui-
dos os 12,5% do proprietário da terra.

O sócio capitalista é como um come-
ta: aparece periodicamente, só qu« s.-m
muito brilho, para levar as pedras bri-
lhantes achadas durante a semana. Eles
avaliam, pagam e retornam aos centros
compradores, deixando felizes os garim-
peiros, que então têm algum dinheiro
para mandarem às famílias distantes.

Afirma O Jornal dr Recreio, que des-
de agosto passou a circular quinzenal-
mente (era mensali, que ocorreu "ótima
melhora nas vendas do comercio de Re-
creio, principalmente o ramo rie confec-
çoes. secos e molhados e bebidas". A
exceção da melhoria no faturamento do
comércio, em nada mais o.- garimpeiros
alteraram a noimaliciade da cidade.

A maioria rio pessoa! do garimpo é
casada, .sendo comum .sua presença na
c.íiacie apenas no.- fin.s de semana. A Lo-
teria Esportiva e o que mais o.s tra/ á ci-
ciade. Seu Joaquim Lemos Ramos. 58 anos,
20 cie garimpo, ciiz que 

"assim cento quem
ganha ua L: teria não deixa rie apostar,
quem acha uma pedra valiosa não dei-
xa cie garimpar".

Ele conta que há uns 20 anos traba-
lhava na lavra do Pé Sujo quando encon-
trou um cristal dc CrS 1 milhão 200 mil,
no tempo em que "dinheiro valia mes-
mo". Um comprador soube do achado e,
com ete homens armados, invadiu a la-
ira. ameaçou matar todo mundo e levou
a pedra. Diz Seu Joaquim que 

"custou a
.superar a tristeza e pen.-ou em abando-
nar a garimpagem" Ma.-. ..<• curou logo ?

.se curvou a gai impar
O mesmo acha Felizardo Ai'.es Mar-

tins, 30 anos 19 cie garimpo Começou aos
11 trabalhando com os tio.- Deixou de
estudar e hoje pretende criar a mulher

- "uma independente que vive comigo"
e dois filhos somente com trabalho

cie garimpo, em Recreio, tia Bahia, no
Espirito Santo, ou em qualquer lugar on-
de haja pedras a procurar.

Os assuntos

Em geral, á noite, reunidos a porta
dos descontoi taveís barraco.-, esses ho-
mens discutem uma so coi.-,a. o garimpo.
O começo da vida na lavra, e o meio e o
fim ria viria na lavra. Os achados, o mm-
ca achado, a fe rie um dia achar um veio
de muitas pedra.-, ricas, o bambuno

Às vezes, de dia. no meio do garimpo
de Recreio, quando descansam de um
trabalho que vai das 6 da manhã às 1511
30m, o assunto deixa cie ser pedra pre-
ciosa e os sonhos que elas alimentam t
pode ser a religião.

Então. Antônio Gonçalves Barbosa,
outro crente rio garimpo, abre um deba-
te com Asmênio, um católico, sobre a im-
possibilidade de o homem cumprir ou
não os 10 Mandamentos da Loi de Deus,
discussão que acaba com a chegada da
Fisitii rie pês na terra, que diz que "aquilo
não é assunto para aquelas horas e para-
gens. e que se deve ê procurar pedra, que
é melhor".
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A broca é uma das pragas na cana-de-açúcar

Brasil pode enfrentar
com auxílio da natureza
praga sem usar pesticidas

San Paulo — Com o auxílio da própria nature-7.r. o Brasil tem um acervo de recursos que permi-tem combater eficientemente algumas das pragasque causam sérios danos à agricultura, o que alemcie trazer economia também protege as pessoas con-tra os riscos das intoxicações com pesticidas Esseacervo resulta sobretudo de pesquisas entomolóoicas
que se desenvolvem na Escola Superior de Agricul-tura Luis de Queirós (ESALQ), em Piracicaba.

Entre as pragas que podem ser eliminadas des-tacam-se a cigarrinha, que vem dizimando canaviaisdo iNordeste; a mosca-de-frutsrs, cios pomares e
plantações: e, principalmente, a broca da cana-de-açúcar, responsável pela queda de 20',' da produçãono Ccntro-Sul, a mais forte da América Latina
TOTAL EFICIÊNCIA

Dix o professor Domlnsos
Gàiiu. diretor do Depar-
tamento ci? Entomologia cia
Escola Superior de Agricul-
tura Luis de Queirós'ESALQi que os métodos de
controie biológico demons-
traiam sua total eficiência
em alguns casos de pragas
que vinham sendo combali-
nas com Inseticidas artifíct-
a.ls. nia.s. sobretudo, em ou-
tros em que os defensivos
q ii í ni ; c o s se mo.vtraram
inócuos, como no da broca
da cana-de-açucar.

_ Formado na p r ó p r 1 a
KSALQ e pioneiro nas nes-
quisas desse campo, o pio-
íes.ior Domingos Oallo ex-
pllca que os Inseticidas não
atingem a broca cia cana-
rie-açúcar porque esta se
protege no interior dos coi-
mos. onde desenvolve sua
ação d an i n li a. reduzindo
¦por transformação em ou-
trás .substancias» o teor de
sacarose da cana.

Um dia. porém, fia
abandona a proteção cio co!-
mo e volta ao exterior, tor-
na n do-se vulnerável ao.s
ataque; de alguns paraMtos.
conu. a mosca cio Amazonas

¦ rnetajíonist.vlum minensei,
a mobca cubana (lixophaga
(liatraeaei e a paratheresia
rlaiipalpi-,, de modo que
basta promover a multipll-
cação ck.s.-e.s parasito.s para.^e conseguir um combate
eficiente da broca da cana-
ne-açiicar uliatraea sadia-
ralis) de forma pratica e
extremamente barata.

Com relação ã cigarrinha
'mahanarvn po.slicata ou
íiilia entrerianai, que ataca
tanto as folhas da cana-de-
açúcar quanto as pastagem.
o eombat.e pode .ser feito
<'om o funi.ro enlomogi no
m f t a rrlii/iinn anisopliae,
igualmente d'' produção ba-
rata e ri'- aplicação ba.st.an-
te pratica, se comparada
com a fumigacão aérea dos
canaviais com pesticidas ar-
ttficíals

- Da mesma forma, exis-
tem Inimigos naturais para
ci; versas outras p r a g a s .
como a rnclolia cardinalis,
ou ioaninlia australiana,
importada para controlar o
pulgão branco que atinge os
citros; a aphelinu.s mali,
que ataca o pulgão lanigero
da macieira icrisoma la-
nig-erumi e seu paras:ta. ou
a evcloneda saguinea, uma
Joaninha predadora cie pul-
góes cie várias espécies.

C) professor D o ralngos
Gallo destaca, sobretudo, a.s
pesquisas para a mobili-
zação dos parasites tetrasti-
ciais Riflanliaiius e sanas-
pis carvalliiii im combate ás
duas espr-cies ue moscas de
frutas 'reralitis eapilata «
nnastrepha fraterculai, quechegam a causar danos
totais em plantações não
protegidas por defensivos
artificiais e prejuízos con-
íiderâvri.s mesmo em plan-
tações assim proteg.das.

UMA APOSTA
KA NATUREZA

Foi em 1949 que o profes-
ror Domingos Gai.o deu
início às .suas pesquisas com
r multiplicação de para.sitos
rapazes de combater pra
gas, em uma aposta na
capacidade da natureza de
encontra; um perfeito ,qin-
ltbrio entre as varias es-
pécies bioiogicas e a part!:-
do raciocínio lógico de que< stimuia i!do-s<- urna ri- v.us
esyocli ,i ou:r„ .-» ria í.ita.
men:* -¦¦¦•:¦ t.,ij,,r:a mirm n-
carnft.le e (h/imauá

Como a broca da cana-de-
açúcar constitui a principal
praga a atacar os canaviais
rie Sao Paulo, as pesquisas
ci o professor começaram
com a multiplicação dos
seus predadores e tiveram
um grande impulso quando,
em 1950. ele conseguiu tro-
car com o entomologista L.
C. Scaramuzza, de Cuba,
parasitos da mosca d o
Amazonas por parasito da
mosca cuba n a . Iniciando
um Intercâmbio que prós-
seguiu com a coioboraçâo
iie Venezuela. Peru. México
e Tiinidad, todos países às
coitas com a broca da cana-
rie-açúcar.

Posteriormente, multipll-
rou outro parasito nativo
cia broca. o paratheresia
claripalpis; e.speciallzou-se
em controle biológico de
pragas, como bolsista do
Departamento da Agricul-
tura dos Estados Unidos;
publicou 100 trabalhos so-
bre o assunto e participou
fia elaboração de ires livros,
inclusive de um manual de
entomologia recentemente
publicado.

Alem disto, coordena na
ESALQ, desde 1968, o único
curso de pós-graduação em
Entomologia existente n o
país e representa no Brasil
a Organização Mundial pa-ra o Controle Biológico de
Animais e Plantas Danl-
nhas, credenciais que Um
conferem autoridade cien-
tifica suficiente para re-
ceber da Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal, do Minis-
tério da Agricultura, autori-
zacão para importar lnlml-
gos naturais da broca ria
cana-de-açúcar e cie se ws-
ponsabiii/ar pelo processode quarentena.

ESTERILIZAÇÃO
Ainda na Esalq, sob a di-

reção do professor Frederi-
co Windell, chefe de seu
Departamento de Rádio-
Entomologia, o Centro de
Energia Nuclear na Agricul-
tura iCENAi vem desenvol-
vendo uma segunda linha
de pesquisas. Só que, em
vez de partir paia a multí-
plicaeão cie inimigos natu-
rais de pragas, concentra
esforços na criação dos pró-
prios predadores.

Nesse caso, a técnica con-
siste em esterilizar os ma-
chos por radiação e lança-
los no campo em número
superior ao dos machos fér-
tei.s existentes na arca, de
modo a que as fêmeas dei-
xem de sei- fecundadas dn-
rante a copula. O processo
atinge as mal- variadas es-
pécles (]p predadores, Inclu-
sive a broca da cana-de-
açúcar, a mosca cie frutas
e os pulgóes. (tomo o outro,
também é barato e prático,
mas enfrenta, ainda, alguns
graves problemas relacio-
nados com a alimentação
artificial das culturas e com
o estabelecimento do nume-
ro de espécimes a ser utlll-
zado em cada plantação,
para tornar o processo
economicamente viável.

Depois, essa nova Unha
de combate de pragas ainda
não foi testada em campo
aberto, ao contrário (las
técnicas de controle bloió-
gico do professor Domingos
Gallo. que vem s u r ti n d o
efeito em canaviais de todo
o pais e que, na edição n°
36 da revista Divulgação
Agronômica, editada pela
Shell Química S A , foram,
pela primeira vez, apon-
tacla., nor um fabricante de
nrfen-lvos químicos como
a- adequadas ao combate
rie determinadas praga.5.
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Armário Embulido Sears
Modulado, vocp pode montá-lo como (ini-
ser, escoliiendo a disposição interna r ex-
terna adequada ao seu espaço disponível.
Divide-se a seu gu>to em prateleiras, ga-
vetas e nialeiros, Acalniinciito mi madeira
natural sucupira.
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hstrutura tornearia em madeira Conçalo Alves es-
curecida, eelolainento em manta de espuma sintética.

(lolchão Pliiina Sears-solteirn
l.in mania maciça dc e«jmma Pr i -s i:i<».sintética. Aiiiialri^ico.
Colchão Slcep Spiuna-soilciro
I'-tnlaiiicnlo em l.iiinna inlei-
riça tle e>puma siniélica. "' ( 'f22J».
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Colchão de iiiol;i>--.ollciro
Molas em arame rie aço. 'IV- •
cido dc algodão e.stani|)ado. "! ' ¦• ^3<?' W~]

Colchão Oiilional-soltciro
Ortopédico. revestimento em
tecido de algodão estampado .
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Atendemos também a domicílio

Telefone para D. Cecília ® Fone: 2 16-1040
Chame a Sears! D. Cecília enviará ;\

I

sua residência, sem nenhuma despesa
ou compromisso seu, um decorador
profissional com todas as respostas pa-
ra suas perguntas sobre Decoração do
Lar.
Sortimentos amplos de Móveis, Tapetes,
Forrações, Cortinas e Complementos
de decoração.

• .Alantemos à sua disposição, em todas
as nossas lojas, uma equipe t\<- decora-
dores. Ela lhe dará completa orientação.
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A REFORMA DAS S/A

Dividendo mínimo e criação do mercado primário de acões-I
i snpresano

José Luiz Bulhões Pedreira
No debate publico sobre

o anteprojeto cio Lei cias
S.A. as atenções, o interesse
# a controvérsia se concei.-
traram tf? tal modo em um
único rios seus 304 artigos
(o de n° 207), sobre dis tri-
buição de dividendos, que
aos menos informados pode
parecer que a tão propala-
da reforma da Lei de Socie-
dade por Acues se resume,
afina! de com as. a uma no-
va disciplina sobre ciistri-
buição de dividendos.

Acresce que, freqüente-
mente, o artigo em questãc
recebe, por parte de muitos,
o tra Lamento da análise
atomizada e microscópica,
fora da perspectiva do sis-
tema do anteprojeto e dos
objetivos da reforma insti-
tucional em que ele se inse-
re. E desse ponto-de-vista é
impossível conhecer o ver-
dadriro conteúdo e ex-
tensão do preceito, com-
preender a função que lhe
é atribuída dentro do siste-
ma do anteprojeto, ou ava-
liar a sua significação ou
eficácia como instrumento
para atingir o objetivo
maior de criar um mercade
primário de ações, que tor-
ne viável a grande empresa
privada de capital nacional.

Procuraremos em primei-
ro lugar descrever o regime
proposto para em seguida
explicar as razões que o ins-
pira ram.

O REGIME PROPOSTO

O Artigo 207 do Antepro-
Jeto dispõe que a compa-
nhia não pode reter (salvo
para formar reservas desti-
nadas a fazer face a obrl-
gações contingentes) mais
de 50r. dos lucros líquidos
do exercico e, conseqüente-
mente, obriga a dis tri-
buição, corno dividendos, de
50r. 'desses lucros. Alem dis-
so, exige que a adminis-
tração justifique perante n
assembléia-geral a sua reco-
mendação cie retenção cie
lucro... indicando os fins a
que serão destinados, mas
admite a aprovação cie pia-
nos plurianuais cie investi-
mento que vinculem, por
prazo de até cinco anos,
metade dos lucros anuais.

Essa., normas Implicam
limitar a dlscricionarle-
dane da m a io r : a do s
acionistas para. na assem-
blcla-geral. deliberar sobre
o destino a ser dado aos lu-
cr.is do exercício. Objetl-
vatn, portanto, proteger as

minorias acionárias, refor-
çando o direito essencial
dos acionistas, de participai*
dos lucros da companhia,
ao criar o direito de recebe-
rem, como dividendo, ao
menos metade desses lucros.

Para que se compreen-
dam a verdadeira signifi-
cação e os efeitos do Artigo
207 é Indispensável ter em
consideração outras normas
do anteprojeto, que Inte-
gram o regime propo.to:

a) o conceito de lucro li-
quido do exercício, que ser-
ve de base para o cálculo do
dividendo obrigatório, é
substancialmente diferente
do que é hoje utilizado, ta-
clusive pelas sociedades de
capital aberto: as normas
sobre elaboração do balanço
e apuração de lucro condu-
zem a que o lucro liquido do
anteprojeto seja, efetiva-
mente, o lucro liquido real
dos acionistas, determinado
segundo regras conservado-
ras de avaliação dos ele-
mentos do patrimônio, já
expurgado de todos os efei-
tos lnflacionários sobre a
escrituração da companhia,
depois de compensados os
prejuízos acumulados e
constituída a provisão para
o imposto de renda, e de-
pois de deduzidas quaisquer
participações nos lucros,
porventura existentes, de
empregados, administrado-
res, partes beneficiárias eu
debêntures. Não é possível,
por conseguinte, pretender
avaliar, com base nos ba-
lanços atuais, os efeitos do
disposto no Artigo 207 sobre
a situação financeira das
companhias existentes, an-
tes de ajustar esses balan-
ços às demais normas do
anteprojeto, que definem
lucro líquido real em geral
inferior ao que hoje é desíg-
nado como lucro líquido;

bi o Artigo 207 somente
se aplica às companhias
cujas ações circulam no
mercado mediante oferta
pública (que é o conceito de
companhia aberta adotado
pelo anteprojetoi e às com-
panhlas fechadas em que
náo há acordo em contrário
dos acionistas, pois o Artigo
209 admite que, nas compa-
ninas fechadas:

li — o estatuto, quando
aprovado ou alterado pelo
voto de todos as acionistas,
pode prever distribuição de
dividendos menores, ciuran-
te periodo não superior a 5
anos; e

li — a Assembléia Geral
anua! pode, desde que nio

haja oposição de qualquer
acionista (presentei, delibe-
rar distribuição de divlden-
dos menores, ou o reinvesti-
mento de todo o lucro;

c) a distribuição de 50%
dos lucros não é obrigatória
no exercício social em que
os órgãos da administração
informarem à Assembléia
Geral Ordinária ser ela in-
compatível com a situação
financeira d a companhia
(artigo 208). Não há possi-
bilidade, por conseguinte,
de que uma companhia seja
levada ã insolvência pela
distribuição de dividendos,
embora os administradores
devam justificar sua afir-
mação e a companhia deva
pagar os dividendos assim
que o permitir a sua si-
tuação financeira.

A significação prática
desse regime, se aplicado
no quadro atual da realida-
de das companhias brasi-
leiras, pode ser assim resu-
mida.

a) ele não terá qualquer
efeito sobre a maioria das
companhias brasileiras, que
sáo meramente formais
porque todas as suas ações
pertencem a um único acio-
nlsta, ou a pequeno grupo
de sócios, que participam
permanentemente da vida
da sociedade e tomam de-
cisões por unanimidade:
neste caso, os preceitos do
artigo 209 asseguram plena
liberdade na política de di-
videndos;

b) a análise das estatístl-
cas de dividendos distribui-
dos pelas companhias pri-
vadas cujas ações são tradi-
cionalmente negociadas em
Bolsa revela que não se
afastam, de modo aprecia-
vei, da porcentagem prevíis-
ta no anteprojeto: algumas
distribuem maia que 50..,
outras menos, mas a média
geral se aproxima dos 40rí>.
O regime não implicará, por
conseguinte, modificar
substancialmente sua polui-
ca de dividendos tradicio-
nal;

c) o novo regime .somente
terá significação pratica,
por conseguinte, para as so-
ciedades com ações que cir-
culam no mercado median-
te oferta pública e que pra-
ticam politica de dividendos
em montante muito iníe-
rior à porcentagem de 50'.,
e para a_s sociedades fecha-
das em que há acionistas
minoritários, c aa decisões
nem sempre sáo unanimes;
neste caso, o novo regime é
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Instrumento justo e Indis-
pensável para proteção des-
sas minorias contra abusos
da maioria, pois há exem-
pios no Brasil de sociedades
anônimas que. não obstante
realizarem lucros vultosos,
há mais de 30 anos não dis-
tribuem um centavo de dl-
videndo em moeda, o que
eqüivale à expropriação de
todo o valor econômico das
ações dos acionistas minori-
tário., que acumulam, inde-
fluidamente, montes de cer-
tificados de ações bonifica-
das, sem valor como título
de renda e sem valor de
troca, porque ninguém se
dispõe a adquirir ações que
não ofereçam perspectivas
de alguma modalidade de
rendimento.

Na apreciação e julga-
mento do regime proposto
é indispensável ter em con-
sideração, alem disso, que
a nova Lei das S. A. não se-
rá ato isolado, ma.s apenas
uma das providências de re-
forma institucional que o
Governo procura promover,
com o objetivo dc fortalecer
o setor privado da econo-
mia.

No quadro da política de
um Governo que define co-
mo objetivo nacional priori-
tário o desenvolvimento
econômico e social não fa-
ria sentido um preceito le-
gal impondo a distribuição
de dividendo mínimo em
moeda, se o objetivo dessa
norma fosse estimular o
consumo, em prejuízo da
taxa nacional de poupança.
Mas não é esse o objetivo
do preceito. Ao contrário,
ele é utilizado como instru-
mento para criar e expan-
dir um mercado primário
de ações, que estimula a
poupança voluntária e no
qual o empresário-empre-
endedor possa buscar capi-
tal de risco que lhe permita
promover projetos dc gran-
de escala. E o preceito te-
rá, efetivamente, essa fun-
ção. porque devera ser coni-
plementado por modifica-
ções na legislação do lm-
posto de Renda, em dois
sentidos:

ai como Já anunciou pu-
blicamente o Sr Ministro da
Fazenda, a instituição cio
dividendo obrigatório terá
por contrapartida a genera-
lizacão do preceito da legis-
lacão do Imposto de Renda,
hote reservado às socieda-
des anônimas de capital
aberto, que* Isenta do impôs-
to os dividendos em moeda
que são reinvestidos me-
diante subscrição de novas
ações, na própria compa-
nhia que os distribui ou em
qualquer outra: esse trata-
mento fiscal concilia a van-
tagem fiscal do autofinan-
ciamento da empresa me-
diante reinvestimento d e
lucro ique consiste em evi-
tar o imposto sobre dividem-
dos distribuídos) com o fun-
cionamento de um mercado
iprimário dc ações, como
fonte de capital de risco e
como mecanismo de alo-
cação de poupanças, pró-
prio do sistema da econo-
mia de mercado;

V.) como consta expressa-
mente do n Plano Nacional
de Desenvolvimento, u m
dos objetivos da reforma
tributária é a integração da
tributação do Imposto de
Renda das pessoas jurieli-
cas e físicas, o que deverá
conduzir ao reconhecimento
de todo o custo do capital
aplicado na empresa, inde-
pendentemente de sua ori-
gem, isto é, á dedutibilida-

de, como despesa, tanto do
juro, que constitui a remu-
neração do capital de ter-
ceiros. quanto do dividendo
distribuído em moeda, que
constitui a remuneração do
capital próprio, contribuído
pelos acionistas.

AS RAZÕES DO
REGIME PROPOSTO

Ainda que compreendido
na sua exata extensão e
função, dentro do sistema
do anteprojeto e no quadro
da reforma institucional em
que este se insere, o julga-
mento da conveniência e
significação do regime pro-
posto exige o conhecimento
das razões que justificam a
introdução de tal novidade
cm nossa legislação sobre
sociedades anônimas.

Essas razões podem ser
assim resumidas:

ai o objetivo maior da re-
forma institucional que se
pretende é a criação de um
grande mercado primário
de ações;

bi a criação .desse merca-
do no Brasil, no quadro
atual, exige:

— a modificação de
idéias, crenças e valores er-
rados, amplamente difundi-
dos em nosso sistema cultu-
ral, sobre a natureza da
ação. como valor mobiliário,

a renda que proporciona e
os critérios de sua ava-
liação. bem como á nature-
za, finalidade e extensão
dos poderes que a lei asse-
gura aos acionistas majori-
tários;

II — a recuperação da
confiança dos agentes da
poupança na ação, como ai-
ternativa válida de investi-
mento, o que somente pode-
rá ser conseguido através
de um regime legal de pro-
teçáo das minorias capaz de
convencê-los de que, ao Jul-
garem a ação sob o aspeto
da segurança, podem se
preocupar, principalmente,
ou aiienas, com os riscos
próprios cia empresa, sem o
receio cie que a esses riscos
se somem outro... em geral
milito maiores, da insegu-
rança jurídica e da falta de
instrumentos eficientes de
defesa contra tratamento
iníquo, ou não equitativo,
a que possam ser submeti-
dos por administradores ou
acionistas controladores da
companhia que exerçam os
.seus direitos ou poderes de
mudo discricionário ou abu-
sivo;

c) Incluem-se entre «..
funções do Estado moderno
especialmente nas econo-
mias em desenvolvimento, _.
de promover o desenvol-
vimento econômico e. social
para o que utiliza, prin-
cipalmente, os instrumentos
do planejamento, do poder
tributário, dos dispêndio.
públicos e do exercício da
função legislativa; a lei
pode e deve, por conseguin-
te, ser utilizada como ins-
trumento para modificar
estruturas sociais e padrões
de comportamento, ou para
criar os quadros lnstitucio-
nais necessários ao funcio-
namento da economia dr
acordo com os objetivos do
planejamento estatal;

<1) o regime de distribui-
ção de dividendos proposto
faz parte de um conjunto
de providências constante?
do anteprojeto qu. buscam,
deliberadamente, reorientar
o comportamento daqueles
que, efetiva ou potencial-
mente,, participem do mer-
cado de capitais, na busca

do objetivo maior de criar
o mercado primário d e
ações.

NATUREZA. RENDA
E VALOR DA AÇÃO

Algumas das Idéias .
crenças erradas que im-
pedem n criação de um
mercado primário de ações
dizem respeito á própria
natureza do titulo, como
valor mobiliário, à renda
que proporciona, à natureza
das bonificações distribui-
das gratuitamente pela
companhia, e à significação
do valor nominal da ação.

As sociedades comerciais
são modelos jurídicos de or-
ganização de um conjunto
de pessoas que reúnem seus
esforços e/ou recursos para
formar um grupo que tem
por finalidade desempenhar
o papel de empresário de
determinada empresa, isto
é, exercer as funções de
criar ou expandir a empre-
sa i reunir e organizar os
fatores de produção) e de
administrá-la, assumindo os
riscos e auferindo os bene-
ficios econômicos da sua
atividade. Esses riscos e
benefícios resultam, prin-
cipalmente. de duas carac-
terísticas da empresa, como
unidade moderna de pro-
dução: o empresário ia)
programa e executa a pro-
dução para estoque e poste-
rior venda dos produtos no
mercado, correndo o risco
de que suas expectativas so-
bre a existência desse mer-
cado não se realizem; e (b)
paga a preço certo os ser-
viços produtivos utilizados
fsalários, juros e aluguéis)
para vender os seus pro-
dutos aos preços de mer-
cado, que poderão.ser supe-
riores ou inferiores ao custo
de produção.

Da natureza e finalidade
desse grupo e m pres a r i o
decorre o principio básico,
comum aos diversos mode-
los de .sociedade comerciai.
de que todos os seus mem-
bros devem participar cios
lucros e prejuízos. Principio
tão essencial que o Código
Comercial fulmina com a
nulidade o contrato de soei-
edade que pretenda violá-lo.

A sociedade anônima é
espécie do gênero sociedade
comercial, e dentre as dife-
rencas específicas, que ex-
plicam sua capacidade dr
reunir milhares ou milhões
de sócios em uma única
sociedade, se destacam (a)
o fato cie que os direitos dos
acionistas são organizados
em quotas-partes iguais,
denominadas ações e ib>
esses direitos podem ser in-
corporados em títulos
transmissíveis.

O.s dois direitos patrl-
moniais básicos assegurado;
pela ação são. por con-
seguinte, o dc participar
nos lucros sociais e o de
participar no acervo líqui-
do, em caso de liquidação.
Esses direitos são enfatl-
camente enunciados como
da própria essência da soei-
edade, por todas ns leis de
S.A., inclusive a nossa le!
atual no seu Artigo 78.

Devido, todavia, ao fale
de que na S.A. esses direitos
sáo organizados em quotas-
partes iguais, cada ação re-
presenta o direito a deter-
minada porcentagem dos
lucros e do acervo liquido
Essa porcentagem depende
do número de ações em que
se divide o capital social, e
cada ação de uma mesma

classe assegura os mesmos
direitos patrimoniais.

Como a hipótese da liqui-
dacão da companhia é ex-
cepcional. o direito patri-
monial que mais interessa
ao acionista é o de partici-
par nos lucros, que a com-
panhia distribui sob a for-
ma de dividendos. Durante
toda a vida da companhia,
o dividendo é o único ren-
dimento produzido pela
ação. como objeto da apli-
cação de capital pelo invés-
tidor. E como esse dividen-
do depende do montante do
lucro realizado e distribuído
pela companhia em cada
exercício social, a ação é
referida como título de ren-
da variável, por oposição
aos títulos de crédito e às
debêntures, que são títulos
de renda fixa, porque ren-
dem juros predeterminados.

Na hipótese de liquidação
da companhia, o acionista
pode perceber ainda um ga-
nho de capital, se o valor
da quota-parte do acervo li-
quido que lhe cabe é supe-
rior ao custo pelo qual ad-
quiriu a acào. Mas, como es-
sa liquidação raramente
ocorre (salvo por falência,
caso em que geralmente há
a realização de prejuízo),
para todos os efeitos piá-
ticos, e em quase todas as
companhias (que objetivam
a continuidade e expansão
da empresa, e não a sua ti-
quidação), é o direito à pav-
ticipação nos lucros, sob a
forma de dividendos, que
constitui o fundamento cio
valor econômico da ação.

O processo inflacionário em
que vive o pais desde a úl-
Uma guerra, conjugado com

a legislação do imposto de
renda, que criou diversas
modalidade., de capitaii-
zação compulsória de corre-
ção monetária, com a con-
sequente distribuição gra-
tuita. aos acionistas, de
novas ações, na mesma pro-
porção das que ja possuíam,

e que na gíria do mercado
ficaram conhecidas como"filhotes", difundiu entre
nos a noção errada de que
esses "filhotes" são modali-
dade de rendimento produ-
zido pela ação, semelhante
ao dividendo.

O erro dessa Idéia fica
evidente quando se conside-
ra que o direito à partici-
nação nos lucros, que cons-
titui o fundamento do valor
econômico da ação. tem por
objeto determinada porcen-
tagem du total tios lucros.
e que e.-s a porcentagem
depende do numero ci a s
ações qtie correspondem ao
capital social. Se rs.se capi-
tal se divide em 11)0 acues,
a cada ação cabe o direito
a 1 *,. do total dos lucros da
sociedade. Se a companhia
duplica o montante do seu
capital social mediante a

incorporarão d e reservas,
distribuindo, em con-
.seqüência, 100 acues "filho-
tes", e obvio que o direito
do acionista a participar
nos lucros não sofre qual-
quer modificação: quem ti-
nha 1 ação do capital dc
100, a que correspondia o
direito a lc'„ do total do.s
lucros, passa a ter 2 ações
no capital de 200. que re-
presenta a mesma porcen-
tagem dc 1'. nos lucros.

O mesmo ocorre com re-
lação ao direito do acionista
de participar do acervo li-
quido da companhia, n o
caso de liquidação, pois esse
direito também é percen-
t.ual.
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quer fundo
de garantia

O empresário Osw aldo
Antunes Maciel, diretor-.-.u-
perintendente da Fininvcst
S. ... defendeu ontem a
criação de um fundo de pa-
rantia de di idendos. com
porcentagem a ser fixada
sobre lucro liquido cie 50".
a ser distribuído aos acio-
nistas minoritários, con for-
me o a nte proj ei o da nova
Lei das S.A. O funcio asse-
{.tiraria uma distribuição
quase uniforme de resulta-
dos. mesmo nos anos em
que os lucros das empresas
forem modestos.

A idéia já foi exposta nos
juristas que elaboraram o
anteprojeto da Lei das S.A.,
Tose Luiz Bulhões Pedreira
e Alfredo Lamy Filho, e re-
cebeu boa acolhida. Segun-
cio Oswaldo Antunes Maciel,
a criação cio funcio dc Ra-
rantia cie dividendos tem
em vista o fato de que os
resultados cias empresas
não costumam ser positivos
todos os anos. com lucros
altos ou negativos.

EXEMPLO PRATICO

Uma empresa com capital
de CrS 2o milhões:

No primeiro ano ela ob-
tém um lucro liquido 'rie
acordo com o que define o
anteprojetoi cie Cri 10 ml-
lhões. Os acionistas majori-
tários ficariam com 50'; .
os restantes 50.c caberiam
aos minoritários.

O Sr Oswaldo Antunes
Maciel, como exemplo, pre-
fere fixar em 50'. a percen-
tagem incidente sobre o lu-
ero liquido distribuído an.
acionistas minoritários (CrS
5 milhões i que será destina-
da ao fundo cie garantia de
dividendos. Assim, os acio-
nistas minoritários recebe-
riam efetivamente CrS 2
milhões e 500 mil, o mesmo
cabendo ao funcio.

No segundo ano a rmita-
bilidade da empresa diml-
num e o lucro liquido ise-
gundo o conceito do ante-
projetoi é de apenas CrS .
milhões. Aos acionistas ma-
joritários caberia CrS 1 mi-
lliao. o mesmo ocorrendo
para os minoritários. No en-
tanto, metade cia parcela
cios acionistas minoritários
iria para o funcio de garan-
tia de dividendos.

O fundo passaria a ter.
então. CrS _ milhões e 500
mil do p r ; m e i r o ano,
mais CrS 500 mil do segun-
do, isto e, um total de CrS
:i milhões. Verificar-se-la
q;;** a quantia para dividen-
cios Sena cie apenas 2r.' do
capital cio exemplo, ou seja,
inferior a um dividendo mi-
mmo que a Lei das S.A es-
tabcleccna > 10'_ cio capital
da empresa, por exemplo1.

Então, continua o Sr Os-
walcio Antunes Maciel, se
retiraria do fundo o que
faltasse para se poder pa-
gar este dividendo de 10','.
ao ano. P'*io exemplo da
empresa. 10',' cie seu capitai
eqüivaleria a CrS 2 milhões
e 500 mil. O lucro a distrl-
bu:r para a minoria refe-
rente ao último balanço
(excluída a percen lacem de
50', para o fundo cie garan-
tia de dividendos mínimos)
seria CrS 5Ü0 mil.

Seria necessário, assim. ..
sacar CrS "_ milhões do fun-
cio para inteirar o.s CrS '.'.

milhões c 500 mü < lur; do
capitaii. Mesmo assim, o
fundo de garantia tle cl;vi-
dendos permaneceria cem
CrS 1 milhão para s< r utiil-
z.ulo ou nao no outro ano.
O dinheiro retido no fundo
poderia ser utilizado como
ci.pil.al de giro pela empre-
sa, melhorando seu-- re.-ul-
fados, finalizou o Sr O wai-
cio AntuiK .-; Maciel.

Refinaria
programa
aplicações

Porto Alesre — As obras
de duplicação da Refinaria
Alberto Pasqualiui. que ele-
wü,io sua capacidade rie
processamento para '.."_ mil
metros cúbicos diano.-. se-
rao concluídas no primeiro
semestre de 1070, nbsorren-
do investimentos cia ordem
dc CrS 1 bilhão e 400 ml-
llioe... segundo o siip, -rui-
tendente da Refap, ruge-
nheiro José Antônio Ama-
ral Martinez.

O desenvolvimento do
projeto de ampliação foi
detalhado, ontem, durante
coquetel oferecido pela Re-
f.ip na Associação Rio-
Grandense d e Imprensa,
em comemoração ao seu 7','
aniversário de operações.

Local:/ uia no Município
de Canoa-s  a lfiKm desta
Capita! .. Ki in. .:.; A.-
bi r'o P.i.-qu..I.u: P : o d u 7.
c. uil.-a-iiv :- a (•>..*¦ .ao riv
a.tso,:iia para a v i à o , e
ri:vi ;.... ;,.-.. ri-* ..-: .lio,
num volume g' ¦ i¦ --_I qu. no
a no pa.--.-.oo : '*¦' :>;•-:: . ..()_
mi hões de meio., cúbicos.
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Simonsen vè cm especulação
causa de índice expurgado

Brasília - Com relação ã aplicação
do indico expurgado do preços por ataca-
cio. dentro cia nova formula de cálculo
cia correção monetária, o Ministro cia
Fazenda. Mario Henrique Simonsen, dis-
se ontem que o Governo resolveu apli-
car esta nova sistemática em caso? ex-
cepcionais, tendo em vista que houve
muita especulação em tomo cios efeitos
provocados pelas geadas dc julho ultimo.

Sendo rt.-v.im acrescentou — ama-
nha serão divulgados os índices da cor-
recão monetária dentro deste novo cri-
tório. para o mes de agosto. O anuncio
será leito em conjunto pelos .Ministros da
Fazenda e cio Planejamento, ocasião em
que csie- deverão dar maiores detalhes
a respeito deste novo mecanismo.

O Ministro Mario Henrique Simon-
.-.en - que regressou ontem dos Estados
Unidos, onde participou da reunião cio
Fundo Monetário Internacional — des-
tri cou ciue serão retirados cio cálculo cia
correção monetária todos aqueles produ-
lo.s nos quais a elevação de preços foi
con.-idcr.iüa anormal, com destaque es-
peciai para o cate. produto mais atingi-
üo pelas geadas. Explicou que. em geral.
deverão .-er retirados do calculo vários
produto.- da arca alimentícia, que foram
os maus atingidas pelos impactos das gea-
da.s e que também .serviram de manipu-
lação por alguns especuladores.

Simonsen foi enfático: "quem es-
pecuiou em cima das geadas, esperando
ganhar com a alta rios preços, vai ter
que sofrer a.s conseqüências desta ação
irrcf.ouclu O Governo não permitirá que
O.S.-.C tiiio de atuação venha a eompromr-
ler os índice.-, cie elevação do i:iu>lo de

Esclareceu, em seguida, que a infla-
ção no mês de agosto, cie 3,7%, foi o pico
mais alto do ano, mas em conseqüência
cie [atores aleatórios, que não deverão se
repetir. ''Devemos esperar para o mês dc
.setembro a volta dc um Índice de infla-
cão na casa dos 2'.;., percentual aue o
Ministro considera o mais suportável nas
atuais circunstancias.

CONFIANÇA EXTERNA

A respeito de sua viagem aos Esta-
cios Unidos, o Ministro da Fazenda disse
que. pelos seus contatos com empresa-
rios e banqueiros locais, sentiu que o
norte-americano continua depositando
exi rema confiança no crescimento econõ-
mico do Brasil. Ressaltou que as autori-
dades do Conselho das Américas se mos-
ttaram satisfeitas com as medidas ado-
ladas pelo Brasil na tentativa de equili-
brar o seu balanço de pagamentos.

Para mostrar essa credibilidade dos
Estados Unidos. Simonsen fez questão de
frisar que em apenas 14 dias de perma-
nència naquele pais assinou contratos de
empréstimo no valor de mais de 300 mi-
lhões de dólares (CrS 2 bilhões 508 mi-
lhõesi. sendo 250 milhões (CrS 2 bilhões
190 milhõesi para a Petrobrás. outros 35
milhões (Cr$ 292 milhões 600 mil) para a
Sunamam e mais 50 milhões de dólares
(CrS 418 milhões) de um empréstimo fei-
to pelo Banco de Los Angeles ao Banco
do Brasil.

Em função desta receptividade dos
empresários e banqueiros norte-america-
nos em dar ajuda econômica ao Brasil,
o .Ministro da Fazenda considera que a
imagem do pais no exterior continua
sendo de alta credibilidade.

/ a/c entra na carbo-siderurma
procurando viabilizar o PSN

l.nio B'i<cll(ir

A Cia. Vale do Rio Doce (CVRDi vai
participar atirtiniente na implantação de
um complexo carbo-siderurgico em Mina-,
Gcuie .Miiròf-.se ontem. iVo será leito
através de sua nora subsidiaria, a Cia.
Brasileira dc Pclotizacáo.

Para lauto, (i empi-c-c pretende ri-
vestir o'!,''•(' -I0U e 51)0 m inõcs de doía ris

(¦'••1 '.'¦ bilhões .';•('¦/ ".'.7'iU''; r CrS -I In-
i:r.-r ; i,\ii <:,iihões . in It-ii cm/o. nu-!:, tire,
.'. ". .¦'.' oioeolo fl rCspctio u.,.m,udO Culll c
C-oict -,„ ni 'li'/rei.

O complexo

O que u Vaie esta pinicando em ja-
:<"'¦ em mmus Gerais compreenderá uma
usina de pelotizaçüo ipellets» de mine-
rio de jerro, uma coqueria central e duas
n fes unidades de redução direta paru a
produção de ier<o-fsi)Onut

Protelo por projeto, u deserção C n
seguinte.

U-.il.a de pr 1'.. ;.s . u h vidade será
d-- I ir;;/ "i de ír-ielad: ¦: ar-incs
Devera ./',- local; .abi ci l.iaiouja. -c-
qindo t o-; rei saro1. ¦; que esioo -'."¦ u
munt.das com a Vsintis Sidcruryicus de
Mu.as Gerais S A 'Usiminasi. Será a
grande unidade du empresa inteiramente
toltad-: p.wn o mercado interno, deren-
do prod,i'.;r dois : pos de pellet.-i Co-ncn-
Ia-se que a unidade .-.era ubUòtecida pelo
ilabinio da região de Barão de Cocai,

nuas reservas são calculadas em 2 bi-
lhões 500 milhões d-c toneladas. O.s- con-
sumidores principais serão a própria Usi-
>iünas c a Açominas, que serão duas as-
sociadas no projeto. Somente a primeira
consumira 2 milhões 500 mil toneladas
anuais, segundo os cálculos iniciais.

Coqueria central — trata-se dc uma
idéia bastante antiga, a dc se implantar
•iu pais uma unidade centra! de produ-
oco de coque, paru atender as pequenas
e médias usinas siderúrgicas, alem das
fundições. Isto porque, as grandes usi-
nas. principalmente as estatais, nao de-

i eráo dispor de muito coque para coloca-
eco 'io mercado, devido aos seus planos
de expansão.

Estima-se que a unidade comece
produzindo 2 milhões de toneladas
anuais, podendo crescer aic. 10 md'nòes,
dependendo das necessidades do mercado.

Redução direta — o processo a ser
utilizado deverá ser o Mulrex. cujo know-
how pertence a Korjf. empresa a qual a
Vale esta bastante ligada. Os calados
são ãe que essa particnmção da Vale dc-
irru ser feita em associações co;»1 a (.'<».
Sácrurgica Mannesmann, a Vsiminus e
uma outra empresa.

Essa participação direta da Cia. Vide
do Rio Doce na programação siderúrgica
nacional esta sendo analisada como a
forma dc se viabilizar, se nao lodo o
plano traçado para o setor, pelo nn nos
parte dele.

Investimentos no aço superam previsões
A produção brasileira de (ivo em /"/-

goles devera jieur. c- te m.o. tio redor de
X mtikòes l:>i> .'.'1.7 to':cíadc\ nao se atui-

loesgindo o unmro previsto de S
501) mil toneladas.

Os ne meros cio-.liccidos puni o pi
modo ja cio ai.o.do noiniru que c-tu
ocoi'rcua'i u'iiit '.ihiiu i c>'i!i''u ao clu i>fu-
tiiieno. dei do a '¦cirucco use e ubscria
no mercado de consumo de produtos se-
derurg-cos A to ia dc nao pin rios mos-
Ira. /mr exemplo, uma queda de 4.4'<
nos oito primeiros me cs do ano

A diminuuao do ramo na tonstru-
ção Cilil como lambem nas obras pli-
bbeus. mo) do s dos prrn ipnis /atores
apontado' pura o menor consumo dr
aro. Junte--,• a isso o saldo das impor-
tacões rcuuzudus no tino lassado, e ain-
da nao lotclme-ile nb.-.oriedo.

Sui)(--e uaoru que iiliiumas ,i---'ii
e-tao reduzindo o -eu ¦nlmo de produ-
oao. por-, nao espc> am uma leaíivuçuu
do mertuao nos jiro.i-mos meses

Assim, ia esta st udo aceita pelo.-, uh-
servudoies uma cootliit áo dc ti milhões
1S6 mil toneladas porá e-'e ano. mana
apenas S.25'- que a de 1074. aue foi dc
7 milhões 502 mil toneladas, ou de 7 nu-
lhões 600 mil toneladas, como querem
alguns.

No exame mes a me-e o que se no-
tou em agosto foi uma queda substun-
ciai nu iiudia tiniria dc produção de aço
em lingotes. Deptns do salto havido em
abril, quando ela passou parti 22 mil •/.'/¦/
tonelada: e tuiu cin 21 mil 4115 tone-
ilidas em mimo . atingindo a 24 mil 40li
toneladas cm o, .ho. i criticou w uma rc-
dução. Km o.úii,, a mediu duma passou
para 22 mil 'Jo! lo-,'-ladas. cando ainda
mais em aqo-to. pwu 22 mil 6511 lundu-
das.

rani eii'i'i ar íe aliernulivus de rc-
cursos finance.uo.s paia atender as me-
tas de produção estabelecidas, o Governo
decidiu criar um C-nipo de Trabalho In-
tcnninisícrial. As suas conclusões deve-
rão ser conhecida-, em breve. Surge, como
novidade, a idéia de um Fundo de Fi-
nanciamento da Siderwqia. a ser forma-
do nos moldes do Imposio vnico sobre
Energia Elétrica ()-. g-tinde.s consumido-
rt:s sváo O; rCíptre-oicn, :>cla Ç/eruçáO
parcial do rc< ¦ ''s"s cias u ¦ inas

O que oi or- e e que i: •'..' ¦ m n u tu, que
aop.in- oiy-i.-t eadorc: prn-.tini quinto a v:
li,-;:- a ac!roqtiimi'f, ... grande, nume-
',.-. dr ai "landa urici-lo-, • ão tu iy-t"'áo
ci pr-no-eo destaque e ue que ei. • fonun
¦laseado.: ¦•„;;; crcst imt-'.''o do Produto
I ¦(••no B- -o PIB a ¦n-.-io de 10' ao
j" o Aipra as in ",-. aue l diru no r-
'c, r ¦¦ io ¦¦¦ i '!.¦ (i.'i-'-os fatores eco-

nómicos. não estão mais admitindo um
crescimento do consumo siderúrgico a ni-
reis iguais ou superiores a 16'< ao ano.
E essas mesmas pessoas colocam o crês-
cimento do PIB entre 4<\ e u<: ao ano.
havendo quem fale cm 3.5'', este ano.

Vin levantamento preliminar, dc dr-
culuçúo bastante reservada, apresenta
novos números de denuncia, comparados
com os apurados anteriormente:

DEMANDA
em mil

ton.
Nova

Aeo O.nciai Estimativa
107b II 710 0 0(10
1070 1-1110 10 600
1077 IliOtO 11500
I07S 17 5-10 14 000
1970 10S50 15 500
1!),10 2 o 400 17 500
10S5 40 000 22 000

Custo do petróleo r industria auto-
mobilistica são os dois fatores que pode-
rão provocar uma tola! mudança nos
números conhecidos anteriormente, aço-
ra estimados, e ainda os que vierem a
ser calculados.

Tomando-se os números oficiais de
demanda como o mínimo a ser produiido.
r adicionando-se uma margem de exiior-
lacão de 10':. verifica-se que teríamos
de adicionar, dc hoje a 10S5. cerca dc llb
m.lhões dc toneladas de aco á produção
brasileira.

Calculando-se o custo do inveslimen-
Io da tonelada nova dc aro em mi! dolu-
res <C'r$ ,Ç mil 2ti0>. a conclusão C sim-
pies' serão 10U seriam iirecros aproxi-
nitidamente .75 bilhões de dólares 'CrS
202 bilhões 600 milhões, 110 período. Co-
mo o Plano vai dc 1976 a 10X5. portanto.
10 anos. ter-se-ia necessidade dc investir.
por uno. 2 bilhões 500 milhões de. dolu-
res (CrS 29 bilhões 260 milhões).

Neste cálculo não está computado o
custo social, já que na maioria dos casos
lia necessidade dc se construir uma ci-
dade inteira para prover a usina da mão-
dc-obra necessária.

O que se está observando, a partir
du área s derúrgicu. e. que haverá neces-
sidude de uma nova definição quanto
as prioridades. Fazer aco e petroquímica,
ou industrializar os metais não ferrosos
e lazer papel c celulose'.' E os bens de
capitai"' Atrair o capital estrangeiro, que
não o grande consumidor de produtos si-
tierurgicos para u formação dc joint-vrn-
tu res. parece um pouco difícil, ja que a
rentabilidade do setor é baixa.

O próprio capital privado brasileiro
estu um pouco reticente quanto a novas
aplicações, d-uiite das incertezas.

A. Calmon
regressa
ao Brasil

O presidente do Ban-
co do Brasil, Sr Ângelo Cal-
mon de Sa, chegou on-
tem ao Rio procedente dos
Estados Unidos onde inau-

gura, na ultima quinta-
feira, a agência daquele
Banco em Lo.s Angeles, o

principal centro econômico
financeiro e comercial do
Estacio da Califórnia, e a de
numero 21 que o Banco tem
no exterior.

Do Galeão, onde desem-
barcou às 7h 40m, o Sr An-

gelo Calmon seguiu para
Salvador, anunciando para
amanhã, na cidade de Bu-

qui, em Sergipe, a Inaugura-
ção de uma agência do Ban-
co do Brasil, que no proxi-
mo mês inaugura também
seus escritórios om Estocol-
mo. Roterdã e Roma.

GÜVERNÜ DO ESIADO DO K-.Q Dt I"'.! «<¦-¦

StCRtlARIA Dt OBRAS E SERVIÇOS PU1UIC0S

Companhia Estadual de Gás
do Rio de Janeiro - CEG

Achd-se b dÍ5pO'ãr,iiO dos interessados t, Rua hgueira cie

Melo, 426 — 2.° andar, seguintí Edital:

EDITAL N.° TP-?43/75 para vencia: Sucata dc Perfis « Vigas

de f-erro, etc.
(p

Cê)

¦estf?

, 
'A* 

111 mi' 11 .'M11!' iWIJIIIIlIllilillli,

P^7.-v:- i/y V

\ COMUNICA:
A instalação do novo

jj CENTRO TELEFÔNICO
em seu endereço abaixo:

\ PABX 22'
Av. Nilo Peçanha, 50 - Gr. 609

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saneamento, Habitação e Obras

Companhia de Habitarão Popular
do Estado de Pernambuco

C0HAB - PE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 01/75

A Compcinhii* 'óc H.-bitücco Pooulrir do E-.iodo cc Pcf-^-buio
— COHAB-PC, \,i: saber que, face o:, re.uitàüos dn Concorre x>a

regida pc-io Ed.tãl r ° 01/75, st a.s a abeoa a lom3u„ dc Preços

pdr<* a cofiTuruo do Conjui-to Hihi-M.^cn,;! ao R:o Dc-.c Ml -

Ia. eMpa, com 1.019 unfCiatics, s-tuòUo n„ Ciü.:de ac 0*'rcjrf.

b*5tijuo ae Pernambuco.

O Lc0t.il da presente Tom.tdi dc Prcrc, a ser -coi..,c, no

dia 29 de setembro de 1975. ò<> 10 hcoi, eivcciilri-se s\ .£ido

im poridria da sede social drt COHAB-PE, s;1íi a Avcn-da Ro.o e

Silva, 9/5. ^i disposição dor, miefCibriUo?, no horàno comer:.tal.

As inlotniacoes pertinentes a lonioda de Preços, ouç envolve

obras civis r de ii f r(i-c::;uiura u'br'"-i icr„o preitürjtíí ro cr de-

reco aamd, o nac. igualmente, poderio :.c-r adauTiaoü cr cad^noj

de ene jr gos c demdis elementos rieceüariOí, d ciu^n:' ..õcao p'Cvid

ó?$ empresris interessadas t ã eprcjentdÇda ò^z propOjitts.

RcL.fe, 12 de jetembro de 19/5.

JOSÉ ANACLEIO PORIO
D"Ctor.prcoidciite

TV Pinico B-139. 61 cm. Mesa, Ima-
gem sem distorções, Tela retangular
chassi super frio, sintonia fina perma-
nente. Circuito impresso.

l£m a«3mS.«7?

TV Philco B-263, 44 cm. Tela retan-
guiar. Som instantâneo sem pre~aque-
cimento.

2.085,
VSUA \

pmPf.rO/ «.*¦ «a »jr ^

TV Ph;lco B-253. 31 cm, Teleportátil,
12", Funciona com bateria e corrente
elétrica. 1

,IDfe^^? de 2.085,pol.DOOH de 1.790,Por 1.295, I
S>648, J\ fl^>520, J\^ r|^>435, J\

Sm  ..jii. 
"' 'mi' iii li .. 

-J^ ^^~i« i . niiiiiiiiiiiiii. . .mi. .1 ii ii mi **^ ^¦iWimwwiWWMii!iin>«pmi»«.B«« ¦w.ininw.»w'lii."i tmwmwm u.»ii...ii. -*^ ^

Que o sol seja » __ m

4h» mil' %Êi**» «,. m/r*tt È/

jTV Philçò 6^813.66911111(3 0^68^61.
%iefànguÍairí;.yils$o'.tqtá^ÇÒijn''a? è^r-
ciusiyas tecías AFT e Maglç, páracòn-i
trolé autorriàtico de còiv sintonia fina,
brilho e confrastel

396,
mensais iguais

Calculadora Philco Novus 821, O ma-
temático de boso, 8 dígitos. Soma, su-
blrai, multiplica e divide, Constante me
rnória, Ponto decimal flutuante. Lógica
algebnca. Quadrado automático

-—,-i. ¦ t,i

Rádio Philco B-481. O mais avançado
e potente radio portátil até hoje produ-
üido.

JL »<&Ov, por %gf
pOUPflHCA/345y

Super Transistone Philco B-469.3fai«
xas de onda. Varias cores.

Rádio Relógio Digital Philco B-499,
A maneira moderna de dormir
6 despertar com musica,

45, mensais iguais

OQ*5 yT fcjLfj fldo 4mZt+*tf por mmdW^m¦
SUA V Ef *>

Rádio Philco Sport a tiracolo B-497,
Com este super portátil, você leva a
música, o esporte e a notícia a tira-colo,
3 faixas de onda,

da OvOj por

poupftmvlQ8f

anoticiaatira-colo,

260,

/ ' *SBt ^r mil'

sua~Ai' 1 r
ti.'1'1'1 '^n.wwiiyr, wiwwiiih ¦"¦wwwwwwppwiiy

[Ducall

101 lojas

Rio de Janeiro • Minas Gerais #¦ SâoPauIov

Kltr.fr...,3 4^.
UNIÃO OC ts-n-l^-Z, UHAbilClHAS C A _>>S.

TUDO EM ATÉ 30 MESES, SEM ENTRAD
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Altos e baixos
do petróleo

Este ano, positivamente, não tem si-
do favorável às grandes companhias de
petróleo pelo inundo afora. Um estudo da
Pforzheimer & Co., de Nova Iorque, a
propósito dos ganhos obtidos por essas
empresas no primeiro semestre, através
da consolidação de 36 balanços publica-
dos. revela que os lucros declinaram
o0.4rc em comparação com os primeiros
seis meses de 1974.

Os lucros de 29 dessas empresas com
capitais predominantemente norte-ame-
ricanos declinaram 2S,9'{< no primeiro
semestre, também comparando-se com
os resultados de janeiro junho de 1974.

O quadro abaixo mostra como evo-
luiu a renda líquida de algumas dessas
empresas no periodo mencionado:

Empresa Sfit mesei Seis mesei

d» 75 da 74 V^r.

R.nda liquida Renda líquida

(US$1000) (%)

AtiauMc Ki7 892 333 670 — 41

Exxon Corp 1 125 000 1 480 000 — 34

Garry Oll 10" 400 135 800 — 19

Gclf OI 355 000 605 000 — 4)

Mobi! C;l 381 900 626 000 — 39

Phillips Petr. 165 "00 232 400 — 28

Royal Dutch 642 200 793 800 — 18

Shell T. & Trsd. 430 800 529 200 — 18

Shell T. & Trsd. 430 800 529 200 — 18

S. dl Indiana 378 200 499 000 — 24

S. Oil Caiifor. 352 06,' 393 130 — 10

Tex.i:o 354 010 891 671 - 60

O estudo da Pforzheimer & Co. ob-
serva que os baixos rendimentos obtidos
pelas companhias de petróleo deveram-
se ao mercado errático que se observou
vo primeiro semestre deste ano para a in-
dústria petroleira no mundo todo, o que
se estendeu aos produtos petroquímicos.
Nos Estados Unidos os lucros foram tam-
ponados pelos controles de preços, que
caíram esta semana, depois de um veto
do Presidente Ford, mas aparentemente
-prevalecerão até o fim de outubro. Com
a OPEP ameaçando uma nova alta para
o óleo bruto, a situação complica-se um
pouco.

Uma comparação dos resultados das
empresas petroleiras no primeiro simes-
tre deste ano contra a. primeira metade
de 1974 deveria também levar cm coma
a alta nos preços do óleo bruto. A baixa
demanda de petróleo no primeiro semes-
tre deste ano pode ser constatada até
mesmo pelo fato de que a produção mun-
dial caiu para 32 milhões de barris por
dia, o equivalente a 13,9% refletindo as-
sim um esforço de ajustamento com ób-
vias implicações políticas entre os inte-
grantes do cartel da OPEP.

A produção norte-americana de óleo
cru declinou 5,3'',- vo semestre passado,
ficando ao redor dos S milhões e 460 mil
barris por dia. Para termo de compara-
ção, o presidente da Petrobrás anunciou
que. ate 1980 a Petrobrás estará produ-
zindo 500 mil barris por dia.

Os peritos consideram que a econo-
mia do petróleo para as grandes empre-
sas internacionais não deverá melhorar
neste semestre. Isto porque nesta época
do ano é verão no hemisfério Norte e o
consumo de gás e combustíveis em geral
para aquecimento declina com as tempe-
raturas mais elevadas. Além disso, as
economias dos paises industrializados
continuam trabalhando a fogo brando,
não se esperando uma recuperação maior
a não ser em 1976.

Se a OPEP aumentar novamente os
preços — como está previsto para outu-
bro deste ano, a despeito ãas controvér-
sias entre seus membros — outro im-
pado deverá ocorrer ao nível da deman-
da.

GERENTE DE CAPTAÇÃO
Instituição Financeira ligada a grupo in-

ternacional procura Gerente de Captação pa-
ra dirigir sua área de Incentivos Fiscais.

Necessário: Experiência na área mencionada.
Salário e comissões garantindo excelente re-
rnuneraçao anual

Os interessados deverão enviar curriculum
vitae c/ fotografia e pretensão salarial para
a portaria deste Jornal sob o n.° 03 019.

—

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

COMUNICADO DEMAP N.° 29

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que
fará realizar a TOMADA DE PREÇOS N.° 75/22, cup
Editai assim se resume:

OBJETO: Fornecimento de carrocenas a serem mon-
tadas sobre chassis de caminhões "Scania", com
3.° eixo.

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no
dia 24.09.75, das 9:00 às 9:30 horas, na
Avenida Presidente Vargas 84 - 2." andar, no
Rio de Janeiro (RJ).

CÓPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida na Subdivisão
de Materal e Patrimônio (SUAAAP), na Avenida
Presidente Vargas 84 — 2." andar, no Rio de
Janeiro (RJ).

INFORMAÇÕES: Diariamente, das 9:30 as 11:30
horas, no local ndicado para obtenção da CÓ-
PIA DO EDITAL.

Ro de Janeiro {RJ', 04 de setembro d» 1975

A CC'.MESÂO PERMANENTE Dt LICITAÇÕES

Severo abre
convenção
de lojistas

Fortaleza — O Ministro
da Indústria, e do Comércio,
Sr Severo Gomes, abrirá,
amanhã, às 18 hs, no Cen-
tro de Convenções de Porta-
leza, a XVI Convenção
Nacional do Comércio Lojis-
ta e a primeira Feira Nacio-
nal Lojista (Fenal), que
reunirá, durante uma sema-
na, mais de 1500 homens
do comércio lojista de todo
o país.

O tema da Convenção —
produtividade — será deba-
tido em vários painés e
comissões técnicas, que se-
rão organizadas amanhã
pela manhã. O presidente
da Confederação Nacional
do Comércio Lojista, Sr Ri-
c a r d o Miranda, informou
que esta será a maior con-
venção que sua classe já re-
alizou até aqui.

Durante a XVI Conven-
ção Nacional do Comércio
Lojista será realizado, para-
lelamente, um Seminário de
Serviço de Proteção ao Cré-
dito, com a participação de
representantes de todos os
SPC existentes no pais.

EDIÍAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Escola de Administração
Fazendária - ESAF

TOMADA DE PREÇOS N.° 22

Tornamos público, para conhecimento
dos interessados que às 15 horas do dia
29.9.75, na sala n.° 714 no sétimo andar
do Edifício do Ministério da Fazenda, serão
recebidas e abertas pela Comissão de Com-

pras e Serviços, propostas para a aquisição
de máquinas calculadoras para a Escola de
Administração Fazendária - ESAF em Brasília.

As condições gerais da Tomada de Preços
constam do Edital afixado na entrada da sala
714, Ala A do Ministério da Fazenda, Av. Pre-
sidente Antônio Carlos, 375 no Rio de Janeiro,
e quaisquer esclarecimentos poderão ser obti-
dos com a comissão no Edifício acima.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1975

a.) Fernanda Antunes de Souza Maia
Presidente

I 
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COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA
USINA"JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA"
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VENDA DE MATERIAIS DISPONÍVEIS
EDITAL N.° 04/75

A Companhia SiderúrçrCíi P__l.£t_ — COSIPA cotcea n vencia, por Co'icarròn..i_ P_b''cs, no _:!*do
0u« ii» í*ncontr„m oi leguintei rn_ teria is ar suj prepr led.ici.:

n.° 1 — Vibradcr ri. vaaÒes, marca "CAR-SHAKEOUT", completo, usado 1 umdaa.
n.° 2 — ínllifl c;e''ca p.:rd chapat firus, capacidade 15 ten?!noas, eouioada cc

m_fcr elétrico, usada 
n.o 3 — Mõpurna Lirna, mcdelo 703 ¦$_, usacia 
n.° 4 ¦ Ai.loii-cwe! Chrvrotl, modelo On.lln cie Li;xc, «no 1970 
r. o 5 _ Automóvel Chevrolet, modelo Opala de L.-o, ano 1970 
n.° 6 - A.faTOve Chevoiet, modelo Opv_ cie Luxo, *no 1970 
r,.° 7 - Pe.ua Chevrolnr, iedari Ru-ril, «r.o 1966 II velejo.

Pt-nu Chevrolet, modelo Veraneio, ino 1969 - [I veiculo)
Ambulância Clievroltl, «no 1971 - li veiculo! 

!• ° 8 - Csr-.onnu Chevr.-lrl, modelo Piá Ui: scr.e CM. ano 1965 
,no f.-.iofn ford-WnVí, modelo P.tí.Ua, «no 197] 
n.° 10 -¦ Jeep Willyi, .no 1969 

1 cerne
I pu na,

•7>d K:rí< do da 7A de »ers*ni_ro oe 19/r,
'j -i.° andar; no «sen tor.o do -Vio d»
poi 905 912 ou nj Usiru "Jcs« Bon.lado

Todci oi ir.teressítdoi deverão ta inscrever ale és 15 00
ei>. nos,o eiír tor,,-. em Sito P.>ulo; Avtfiida _âo Jce
jíi'iei-o: Rua AntiloMo rie Carvalho, 29 - ¦ 9.° andar,
ne Andrade t Silva" em Cubfltào (Piaçagu.rat.
A% propostas deverão »cr apresentada, em .mprftss-t p »c'c, que deverá ter ¦> ato da
inscrição • envjedo a COS1PA (Depafíam*"to de Airpcontímc , p*ra um nos endereçoi aci-na ceadoi,
devidamente preenchido, dentro de envelope lacrado, o o..ai cir.rra se? abeftn na presença oa lodoi
os nTerenadoi, no dia previament» determinado.
O Eoitel de Concorrência Pública — 04,75, encontra *¦> *í mao nei '-".c* i n >'¦« ndt-tdji • mn'U
do nica mo, bem como d* i mores so propno para ap.*^enM<,ao ria propo* ia o a cer pra aeve* ão *-r
obtido» mediante recibo.

ENG.» MARIO LOPES LEÀO
Dirttof-President»

f EDITORA MAPAt^CAL 
"*Í

I LÂMÇÃ EM Ia- fVSÂO:
Ü .ig|U«ma_í MÍM,AI_>'L-_l-L-''Í_.»-_ f~" IV** í?_l W _5 _P__

Jra_*l!m ^^^.  d.l 1| fSfín PAGINAS,CONTENDO:
jror apenas .Decreto n_0 76186/75 ae 2/09/1975

: 
onn nr\ •lndice Analítico

'"""'"o L__. • Completo INDKEALFABETICO-RE/VUSSIVO

\u.:y mapa fiscal editora sa.
Rua Miguel Telles Jr., 394 - Cambuci - Capital - S.P. - Caixa PosUl
N." 30027. Fones PBX: 278-4011 e 278-4393, ou no Centro:
Praça da Se, 323 - 8.» a. - Fone: 37-0395, Filial Rio de Janeiro:

D Rua do Russel, 300- 5.» a. - Fone: 225-2525.
fl ATENDEMOS TAMBÉM PEDIDOS DE TODO O BRASIL POR I
^W£5-E_____i__2___i__If_!_^^ TE CHEQUE VISADJ°i^#í

I CICLO DE TREINAMENTO DE
ESPECIALISTAS EM PROMOÇÃO COMERCIAL

- PROCESSO DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES -

INSCRIÇÕES:
EifarSo apertei entr« 15 • /ó d« terembro a*

inirr.çõss para o processo de leioçao de part cipantea
ao í C '*e c cie- da treinamento de especiaVi*' ,¦¦¦¦
pronioção comercaí. a ser rie»envolvido pelo M.'1 ¦'•*¦ o
des Relações Exteriorei (Departamento d» Promorão
Comerciai) pelo 

'nst!'uto de Planejamento Econômico
• So.*::íl ÍCentro d» Treinamento Onfa o Desen vo:
v'm*nto Econômico' da Secretar*s do PlaneipmerUo da
Pre: oénc:a da Repúb;.' a.

As inun.oei pooo
i:

FOniAlEZA - Cesrá

-r fe.u

•a d* duaa «Imosi,
j, rort^!r;7a, Re* fe,

'o, Podo Aleqr»,

Bi-.
CE

Bo'i*o do Nord'" ie t
Pua Major Facundo, 500 - Foruien-í

RECIFE — Pernambuco — Sunerntendên. a An
Des envolvimento do Nordeste ¦ Sudene A ver d a
Pro<-;.cr A*\oran Rego - Cidade Universitar a - Rev *?
- PE

SAIVADO» - rJíh-« - Pro-notxport Bania fui
Toraunlo Ban e, 4, - teia 2CB - Salvador -- BA

IFIO HORIZONTf - Minai Gir.il - A-„...«ão
Comercial de M^naa Geraii -- Avemd* Afonso Pena,
372 B-lo Horizon'. - MG

BIO Dl JANEIRO - Rio n< Jan- ro - "í á o
líaniítrt*y • Seção de As;untos Comircai — A ver- da
Marechal Floriano, '9o - 39 anaar Rio d« Jane ro
RJ

PORTO ALEGRE Rio Granai ao Su' — Ftdi'»;ío
das Indúsír-M do Fitado do P o Grande do 'hj
f.pra$ - Trave.sa Leonardo Truoa, Á0 - 20° in:u-
Po''o A'egr. R_

BRASUIA - Diirriro Federal - Cenlrc de r.»
narr.en'0 rzf.'f o Desenvoivmen-o Eronôfnico Cenaec

Camput d* Uni ven osd» o» Brasí Hg — Br as'I a ¦--
o?

SAO PAULO - São Paulo - Federaçío dai Indui
f':a» dn f«.radc de f:no Paulo ftesp - Viaduto Dor-a
"._ .... 80 6° andar - São "ti. o 5P

Poderão increvar-se, med i>nt« apresentação
de cnrtsíra de identidade, ou frrmadoi em Fconomia
r. i Aíin; r. strição, por estabeleci mer to de en: no reco-
rh-*. da, aue letam b^asiieifos nstos ou naturafiz^dõi
» renhnir ihí.s cie ?] ano» e iiumn de 35 a d.ira do
encerramento dai inscrições.

.'leieção:
O pro.-e=io de seleção ;o

A r.- me ra 'era lugar em __o Pm
Mv-rior, Beío Hor-zome, Ro d. !
B'..M *> e Belém, de acordo com o sequmtd caíendár ó: 

'

0 í 4 clp ou'ub'o, às 8*00 horas — Noções d»
M^ifi'^tic-1 r Nncc-fí de Estatística,

D í *) ae outubro, as 8:00 hon -¦ Noções d«
Ecunom-a * idiomas estrangeiros.

As provas, em nível de graduação em curso iup«-
r cr, i^ráo realizadas nos locais da inserção ou ouiro»
a terem oDortunamente designados.

Na segunda etapa, os candidatos iclenonadoi
submeler-se-ão, em Brasília, a enír^v -.ta-, provai de
redação «m português e ora's d« dtomas estrangeiros.
Sí-'-lhes-ão fcrneciflas pdsiagens e siuda de custo pare
a! -i.enMção e hospedagem no Distrito Federal, quando
provfn entes de outros Estados.

Iremamento no Brai.:-
A Os aprovados iubmeter-se-5o a estag o de trei-

na,T»"lo de 5 (c.nco) meses em Brasília, recebendo,
du'.-*- > e; 'e neriodo, bolsa-de-estudos «, i« provem-
tn'es dos hsnoi, auxí lio-moradií.

í'e namen*o no frxter ior:
O* _pr_v_r.t„i no estágio witerior serio en-

c»i" '•i-,.jtí,-ii nar(t peri odo de 2 • s'uy.\ a^os de Trei-
n-*ri*t*n:o em se<vço no fr' o', em m ssoes diploma;'-
<*>\ a iei:.i" edes f.oriioi*r*» p'^» * ias, n„ qualaade
cie *<m <•• c ¦• e. i.-í |. ir ot »"t. seifirei de promoção comer-
<-n\ Re-pbef„o b„'saí.de-mtin<jiençJio em nív*_ rerres-
poníientes ao custo dt voa noi pa.ies em íi^e fo' re-
a: ^do o '-r1 namenfo, pasMgens da ida-e-votía • ajudl
oe ;u;!o oaf* ,nstaÍAÇ»o

Na. na ot Tfâbe'hn:
ÍFLÍM - P.

a, A-r.,
Ihimo t'26 B'

5jper r.te
. - Sudam

PA

•nc.a rio De
A ven da Ai* :iOríf-^í ao

_____f- ' 
'fffifjMBBJi^

LLOYD'S AGENCY |
AT RIO DE JANEIRO

AND SALVADOR
The Commilloe of Llovd's hss appoinlnd Messrs. COMPANHIA EXPRESSO MERCANTIL

_ AGENTE E COMISSÁRIA DE TRANSPORTES - "CEM" to be LHoyd'. Agem, ,i R,0

cie Janeiro and Salvador who will b« íaking over from Messrs. Cory Irmãos (Comercio

f| • Represent„r;óei) Ltda. as from lóth Scptombeír, 1975.

Furthcr Inforrnalion m^v bt oblaíncd from CIA. EXPRESSO MERCANTIL - "CEM,"

off ic* «t tha following addresses:

Av. Rio Branco, 25 Edf. Martins, Sala 701

10° andar Grupos 
"C",'"D" Rua da Espanha, s/n."

Caixa Pcslal 969 - ZC00 Cai/a Posta! "59

20.000 - RIO DE JANEIRO (RJ) 40.000 - SALVADOR (BA.)
PABX- (021) 223-2130 Tel.: (0712) 2-0535 - 23815

Telex: 021-23416 tXME BR Telex: 071-1134 EX//.E BR fi
021-22167 CBNA BR Cables: PERFECT fl

I Cables: CEMIL. fl

fjSrjTDELLOYD-S Id7wNdSs|
EM RIO DE JANEIRO E

A CIA. EXPRESSO MERCANTIL - AGENTE E COMISSÁRIA DE TRANSPORTES - "CEM"

tem o pra?er de comunicar aos seus Amigo* e clientes que foi distinguida com a no^criio

i[ÍI de AGENTES DO LLOYD'S DE LONDRES no Rio de Janeiro « na cidade cie Sa'v ,-:or,

HS no Estado da Bahia, em substituição nos Srs. Cory Irmãos (CcmAJo e Repres^ntacoe.) Ltcia
A partir de 16 de Setembro de 1975, pflra quaisquer ititorniacoes sobre as;untoí

ligados a nossa repre benti. cia, é favor so dirigirem aos nossos es*_ ri tonos siluaaos ros

20.000 - RIO DE JANEIRO (RJ) 40.000 - SALVADOR (BA

A FURNAS
Ça centrais elétricas sa

>^ SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRÁS

CENTRAL NUCLEAR DE ANGRA
(ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO)
EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO EM
LOCAIS CEDIDOS EM CONTRATO DE
COMODATO. NA VILA RESIDENCIAL
DE PRAIA BRAVA, MUNICÍPIO DE
ANGRA DOS REIS, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.

CPC-142.75

1. FURNA j- C;'. ;rr»Ai3 ELF "<-¦ '.AO í" A. comunica an: iii!ernr;'odos aue
if"::eD-~in. ;;'•¦ .-is './'•jU hoitis uo ri \ J g-i o;.:ulro de 1y';T>, na Direlori_ do Con!-/)'o5
e o:!::'!^;l", ¦ ..: Li!i!(?nt,'ic.:io tii" pré-di',t/. ro p;ira n>i iotaciio de comércio, oiti
lo-:;íii;:, c."ci í.' . * ii coiiiodiro. na \ .ia R-' :;,d'jni,ial de
Anrira don Rci.í, i ">;.ido do Ro de Jaiw.io.

2. Pnra r'.'<» fun f.í-!. ;ed da S1 ;ao d-
i , \ .¦ u

3 As in*;trucõea para pró-p*?!mHO porão entregues a::
picronie dai.a, ro Foguinie enoor'; ,.o:

Fl IRMÃS - CENTRAIS El ÉTRICAS S A.
DIRETORIA DE COUTRATOS E S' iPP''viEUTCS
RUA REAL ORAMl^L2Ar'i?2;9-10.5AI;DÂR
POTArono-/'c-c:^
RIODEJANlíiI'0-RJ

a Biava, Município de

iios, ?.0£i qur.:; £j'.iO

iressados, a partir da

'RN'AP, cn !' i-y-a,
¦I cia Eslr i.ia

: !,j:di.ía:,„.Uo;a':, pa*a e.\p'orr. ",ão

:"• vir a id"a P'"-n!;!iíi-'io
iMVtá.CuO liábii.inlóS

4. Os intpros^aríos drv"rão rr-c ir^ •-•rao <~' •"'"•; - d
E''aado no !* m ?2 cit ! irada /•'" :*a o;.. . R.-. . - I—;-i- " 11
Rio-Santoa), pa*a v ..- '.ir ca Icc i ; oi ido r.a: «-
com°i '.al.

5. AsnilvVla loa ca' •r-r'.'-. <-¦¦' ¦¦-¦:¦ "ar
aluai (io dpMXiin.i : ro'ai!o '.: I ¦ 0 • .a '.ai.U

a'o !9i'6, naa moOc. oa ;<•:;: ~.::.: a' .¦:

5.1. Aí.vidacloa rio r.ipcmorr ido a aor inr.!a'adü em próa:o próprio do Euraaa, com
1.17n.0ü:ii-'do aca coaaliUiCia.

5?. Aüvidnrlr--, dn í:oa!:niio a • "r i"s! :!ada rm Uia com iPOOm0, !;-•¦; ali: a ia no
Hotul de Piaia Bmva, doaimad i a comeicio no vosluana masculino c fouii,i''"'0.

5.3. A'iividad'1-, do aaidü de cabeloiielro a sor inMaiado era lo,a com Ib.íiürn-', no
mesmo Holol.

5.4. Atividades do ronrVcio de hijaterias, jornais, revistas e material fotctyáüco, em
loja com 18,00 m--, a sor instalada no rra- ,mo Húiol.

6. Os requisito;; necessários à pré-qualificação sao os seauintes:

6.1. Para o supermercado:

61.1. Experiência anterior coinpiovada de, no minimo, 5 (caso) anos de al;vidade
tio gênero.
6.1.2. Declaração do Candidato se comnronvMenrio a v- ';ai o m inl^r on c '

um minimo de mercadorias no va;or do CrS I.OOü.UCO.üü toai m !'i.io de cru.:o-c.-.)

6.1.3. Patrimônio liquido superior a Cio i 000 000,00 ("ta :: ,; -o do cruxe-roa).

6.1.4. Garantia escri ide clisponibodade paoi inicio da a:.-. ; uie a pariu doO! cie
nove<Tibro do coironte ano.

6.2. Para a boulique e a leoa de bi,u!r-TJas:

2.1. Expeiiôncia anterior comprovada cie, no mínimo. 3 (três) anna de atividade em
cada Lima das modaliuades.

6.2.2. Declaração do Candidato se comprometendo a c 
', ir e manter em es'oque

um mínimo cie mercadorias no va'or de CrS 200.000 0 ! ícasentos mil cruzeiros)

para ambas as lojas, ou Cr$ 150.000,00 (cento e eme,..- mia sal cruzeiros) paia cada
uma de per si.

6.2.3. Patrimônio líquido superior a Cr$100.000.00 (com a d cruzeiros) para cada uma
das instalações, ou CiS2QO.000.00 (duzentos mil cruzo os) para ambas.

6.2.4. Garantia escrita de disponibilidade para inicio ó,\ a' vidade a partir de Ot ds
novembro do corrente ano.

6.3. Para o salão de cabeleireiro:

6.3.1. Experiência aaloaor comprovada oe, no nVnimo. 3 (três) anes de atividade
no gênero.
6.3.2. Patrimônio liquido supenora CrS 40 000/uO (quareota ml cruzemos).

6.3.3. Garantia escrita de disponibilidade para nacio oa ,i'v>as:ie a partir oe 01 oe

novembro cio corrente ano.

Os ca*-d'datos so:ec:onadosse'ão. np-a .•¦ r ;c."'e r : "i-.rlos a a;v'
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Boisa encerra semana
de fraco movimento com
indício de recuperação

O mercado de ações da Boi-
su clu Frio registrou tendência dc
rnlraqui cimento na última se-
numa, mantendo o comporta-
nicnto observado desde fins de
agosto. O Índice Bolsa de Va-
lurcs acusou unia desvaloriza-
ção d; 3.77 <.,- em relação à se-
mana anterior, enquanto no In-
dico de Preços Bolsa de Valores
declinava em l,26rc. No fecha-

mento de sexta-feira, contudo, o
mercado deu sinaia de recupe-
ração.

O volume de negócios retro-
cedeu a uma média diária glo-
ba! de CrS -18 milhões 285 mil,
isto e. uma queda de 33.82''é cm
relação ao registrado na sema-
na anterior. O volume das ope-
rações a termo também caiu em
33,30<;c-, embora sua participa-

ção sobre o volume global dr ne-
gócios se ampliasse ligeiramen-
te de 19,32ri para 19.47':.

Os operadores atribuem a
fraca movimentação da semana
ã ausência quase total da pre-
sença cios fundos mútuos nas
transações diárias. E os fundos
fiscais, outros grandes investido-
res potenciais, mantiveram-se
também quase à margem dos

pregões, Ja que não têm rece-
biclo volume suficiente dc novo.-,
recursos pelo atraso na entrega
da.s notificações do Imposto de
Renda. A.s corretoras também
devem ter reduzido suas opera-
ções. preocupados com as incer-
tezas reinantes no open murket.

dos oito setores analisados
apenas dois (alimentos e bebi-

da--, ruiu irmãs (.).;¦;j', . '"¦ i :;; : <.a

elétrica, rorn n.a is u.f-ir . , apre-
.sentaram vaiorizacãoi. A maior
queda coube ã refinação o pe-
tróleo, com menos li.03'<, segui-
do de siderurgia, com monos
2.90';.; têxtil, com menos 2,50^;
bancos, com menos 2,09';; meta-
lurgia, com menos 1,94vi e co-
mércio, com menos 1,84%.
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RADIO PHILCO B-503."'V •:?}%*^>'~\\

1 ctaimerue irdr.sistonzado. ?, faixas do onda. "^A'b-^v'',„

Ondas rr:éd:as e FM. Grande alcance. Reprodução em
alia ridekdade, em qualquer hora rio d;a ou da noite. 2 antena;:

Movimento semanal no Rio

j ^:Vvxz,r \[ !

ir} <£--:^mHj ^3t^ CALCULADORA
W%\ ""~SSk 

'llK\ ELETRÔNICA 
PHILCO

BH^BBiHlfljQSiíSnTI^'^^^T^vr^nw^!nv^,^^s\níSfSfcPaccBQ uMW^^^^^^^rr.' ^^^SWM

mMUW

RADIO PHUCOSPOBT
ÀTIRAÇpIiÓB-497,;^à faixas
de onda Alcance mundial. Duas
anterm^p^,i^;^tó^^^^^|
ó esporte e a notícia para onde
você for. •' l,:;:lo o;.--'h ;

míIm^iúMLiflZffLi

ESPECIFICAÇÃO

M. r umnçnsc co ¦ . 
APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICC

Mo j, Variarão
Titulou Cotíçõt* «/médit

(cm mil) Min. Mix. interior

Elrtromi
ErksOn
So' nqçr Adm. op • ¦ ¦

BANCOS COMERCIAIS OFICIAIS .
Banco cís Am/izórva on
B-mro ril Bra-.M on 
Bünco do Brasi' pp  ¦ •
Banco do Estado lío Ceará pri . .
Banco do Eslado do Ceará po . .
Banco cio EtMdo cia Guanabar»
Dsiko do Estado da Guanabara
Banco cio Estado dt S. Paulo on
Banco do Espado de S. Paulo pp
Barco Nord?$e do Brasil on . . - -
Banco Nordeste rio Brasií pp . . . .

BANCOS COMERCIAIS PRIVADOS
B.m.co Boavista on 
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i ^^m. ij|h 4^®^. li
j PHILCO PHILCO !,

NOVO PHILCO NOVO PHILCO COLOR
MAGIC 26 À CORES, SCOPE 20-B-815 -

B-813 66 cm. Duas /^^Sfex 51 cm. Autonidíisrrio

a niiaqem sempre bem ^—]__% .'^ mj te ,,i Ari'!' ,Suil--oraa ! ;;, .
a;us:üda. sr**p_r*m, '^Zdtfk^*~^ ."-.;;;..:;,<:'i ;,-4: U.j;;'c¦,.¦.-
Tecia AFT - Sintonia ''''^S^^mf^''^, ' C"?' ' ,í:"'"'
Fina Automática. \_^mkÉm%M%m\[ ^^^^ I'o;r. f:::.';'.

¦ ^-^ e o amor pode d a i. i^MET-"'IWMlj 1V 
^^^í^?/

gLLLkJS 

m fs&Sív \

são total. Imagem sem
storções, Um modelo
lileo ao alcance de
dos.

__

TELEPOftTÃTlL 12-
PHILCO-B-253 - 31 cm.
TV em toda áp^e.í; :ri
Pode ser ügadoom
110/220voltaoüem: .:
batetía de 12 volte,,,;
Ótimo paija^câsa, píaia,
campo e aütomóyeK;'.
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Os Presidentes,
Vice-Presidentes e

Diretores das maiores
empresas do mundo falam

línguas estrangeiras
em apenas algumas

semanas graças à Berlitz.
Faça como os dirigentes

das maiores empresas do mundo.
Venha à Berlitz.

_% | C^""» I _W ____

ICA Ft í « 11 T K A D A

RIO DE JANEIRO
Centro: R. Melvm Jcxies, 35 - 2.«s/1-201 {em frenteè Caixa Econômica)
tels.: 221-0005 e 221-1983.
Ipanema Leblon - Pça. Atah.ualpa, 60 (fim da R. General San Martini
tel.:274-6247
SAOPAULO
Centro: R. Libero Badaró, 377-conjs. 1105 a 1106 - Ed. Mercantil
F nasa -tei.: 32-6678.
Jardim América: R. Colômbia, 229 -tels.: 60-7228 e 81-1648.
CAMPINAS: R. Maria Monteiro, 1104.
PORTO ALEGRE
R. ProtásioAlvfis, 2933- esq. da R. Maranguape - Petrópolis-tel.: 23-7575.

"«"""¦"^.f1!»^

A. MARQUES CR MEDICINA 2447
VENEREOLOGIA - AIRASO DO DESENVOLVIMENTO, GIANDUIARE5 -
UBMPi PDOSIA1A ¦- FIMOtf. re..! 243-5257 (AA) Atende. 7/20 lu.
Sabaoci. 6/12 ns. Rua Será da Setembro, 96, 13.° andar Cj. 01 .

ip

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO DIRAD N.° 4
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica qu€ farí realizar

• CONCORRÊNCIA COMOB N.° 75/2. cujo edital assim x. resume:

OBJETO: ExecuçSo dai obras, icrviçoi • InMalaçòei relativoi à
construção de um "Centro de Treina me nio e Recreação d«
Funcionários" do Banco Centra! do Brasil, nos Lote* 1-A e 1-B
do Trecho 2 do Setor de Clubes Esportivos Sul, en' Brasília,
Distrito federal, compreendendo edificações completas, viadu-
to» • respectiva! paisagens interligando os dois lotes, urbâ-
nizâção • pavimente ção.

DOCUMENTAÇÃO I PROPOSTA: Serio recebidas no dis 14 cie
outubro d» 1975, èt 15 (au.nze) horas, no 5.° andar, do
•difício Vera Cruz, Setor Comercia! Sul, Quidra 13, let n.° 1
•m Brasília (DF).

ABERTURA: ¦) cio tnvelope "n • 1 - Do;u-vcntaiíc . í. 1r.
(quinze) hora» do d>a 14 d* outubro de 19/5; hi co envelope
"n • 2 — Proposta": em local, dia « hora aue serão «nuiuiodci
pelo Comitê d* Licitações.

CÓPIA DO EDITAI: Toda > documentação necessária seri forne-
cida pela Comissão oe Obras, mediantt pagamento oe C S
8.000,00 (oito mi! cruzeiros), «m cheque nominativo ¦ fave
do Banco Centfal do Brasil.

INFORMAÇÕES: Disri«menl«, dai "00 às 12.00 » nas 1-1,00 à-
17,00 hora», junto r> Cen issa o d* Ob^as, no Sete Comercial
Su', quadra 13, Edifício Vp.ra Cruz, S° anHír rn¦ Brasília,
Distr-to Federal.

Brasua (DF1 0" cia scteiv.hro de 1975.

COMISSÃO DÇ OBRAS DO BANCO CfcNIRAL DC BRASIL

l||4sijjg

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S,A.
ELETROSUL

. Subsidiaria da ELETROBRÀS

Usina Termoelétrica Jorge Lacerda II!

Aviso de Pré-Qualificação
para Fabricantes de

Sistemas de Proteção
Centrais Elétr ir «as do Sul do Brasil A. ELE-

TROSUL realizará, no quarto trimestre de 1975, liei-
tações limitadas aos fabricantes selecionados atra-
vés da Pré-Qualif icacão a que se refere o presente
Aviso, para o fornecimento de:

— Sistemas de Proteção para Transformadores
e Geradores incluindo:

a. Deis (2) Sistemas de Proteção para 
"Alter-

nador — Transformador Principal — Transfor-
ma dor de Unidade" Potência nominal Con-
tínua: 156.250 KVA de fator de potência 0,8
Atrasado.

b. Dois (2) Sistemas de Proteção para Transfor-
mador de Serviço Geral Potência Nominal
Contínua: 20.000 KVA.

c. Urn (1) Equipamento de Sincronizarão Auto-
mática.

d. Dois (2) Sistemas de Oscilógrafo Automático.

O equipamento será instalado e operado na Usi-
na Termoelétrica de Jorge Lacerda III em Capivari
de Baixo, Tubarão, Estado de Santa Catarina, Brasil.

A esta Pré-Qualificação deverá ficar assegurado,
obrigatoriamente, a participação da indústria nacio-
nal em percentual mínimo de vinte por cento (20%)
do valer do fornecimento.

As "Instruções de Pré-Qualificação" estarão a
disposição dos interessados ate as 17:00 horas do
dia 29 de setembro de 1975, no seguinte endereço:

Centrais Elétricas do Sul do Brasi! S.A.

ELETROSUL

DEPARTAMENTO DF SUPRIMENTOS (DSU)
Rua da Alfândega, 80 - 2 ° andar

20.000 Rio de Janeiro - RJ
Teíex. 02 122971

As barreiras fiscais impostas às
exportações das regiões
subdesenvolvidas do mundo e a volta
da espiral inflacionária, nos
países desenvolvidos,
foram preocupações dominantes na
reunião conjunta do Funcio
Monetário Internacional e do
Banco Mundial, realizada na semana
passada em Washington, e
da Assembléia Extraordinária das
Nações Unidas sobre
matérias-primas, que deverá
terminar amanhã.
As nações do chamado
Terceiro Mundo tudo envidaram para
conseguir acordos internacionais

que facilitassem o pleno
acesso de seus produtos
primários aos países importadores
garantindo-lhes a manutenção da
fonte de divisas para financiar
o seu desenvolvimento. E os países
ricos tudo fizeram
para descartar-se de compromissos
externos, diante do perigo
maior de um reaparecimento
do processo inflacionário que, depois
de 15 meses de
recessão, não conseguiram
controlar. Denis Healey, Ministro
britânico das Finanças, foi
categórico na sua intervenção:
"O inverno boreal será rigoroso!"

5!S!8S5S^S5!!ífnB5!!íi^^

Comércio l S & t'»' S íi «Li' &> %.'%/ 4'fj a nova
escalacla

Três linlias escondidas no In-
forme JB: "Caíram as rendas dc
roupões brasileiros para a Europa e
os Estados Unidos. Foram derruba-
dos por barreiras fiscais". Logo adi-
ante, nus paginas de Economia:
"Industriais cariocas propõem al-
tentativas para exportar '...) por-
que o crescente protecionismo veri-
ficado em vários paises chega, cru
alguns casos, a comprometer a poli-
tiva de incentivos fiscais concedidos
às exportações brasileiras". O pro-
blcma não c de hoje. As taxas fixa-
das pelos norte-americanos o calca-
cio brasileiro, a proibição de impor-
tar carne da America cio Sul devia'.-
da /.e/o Mercado Comum Europeu, a
exigência feita pela Itália aos seus
importadora de um depósito dc so-
ma igual ao valor total dos produ-
los vindos do exterior, são cxrm-
pios..

E não é só isso. Desde o ano
passado, os australianos fecharam
as fronteiras aos automóveis calça-
dos. eletrodomésticos e produtos si-
derúrgicos. Nova Zelândia segue o
mesmo caminho. Portugal lança tri-
butos de 20 a 30'", sobre os produ-
tos importados e a Finlândia exige
lambem um deposito prévio. Nessa
nova onda de protecionismo pare-
ee que escapa apenas a Inglaterra,
pois o Governo britânico resiste ao
conselho dos economistas da nova
escola dr Cambridge. que prega o
contingenciamento das importa-
voes O que. alais, não vale muno'
1 Porque as infrações aos acordos
do CATT são lentas, que é impossi-
vel citar a Iodas: e 2 Porque as os-
citações cambiais das moedas lortes
dos países industrializados equivu-
lem. evi realidade, a direitos alfan-
degários. ou seia. a uma nova loi-
um de restrição no comercio mun-
dial.

Eroiiunnstas consideram que a
(/ioda mi crescimento do comercio
mundial ide /.',", paru 4.5'", . nu uno
passado', uno passa dc uma escala-
da especifica de protecionismo, que
traduziria de modo mecânico a re-
dução real da produção mundial
'dr 6.5',. cm 19711. para .no. em
1975. A revista francesa de eco-
nomiu FJlltrepfi.se prevê que as con-
tradições do comercio mundial se
tornarão mais flagrantes no segun-
do semestre de 1975 No primeiro se-
mestre, as importações dos países
(ia Organização de Cooperarão e
Desenvolvimento Econômico em
volume, baixaram dr 12' ¦ a l'j', . r
as exportações de 7', a 8'.. Tres
razões são apontadas li o fraco
desempenho da atividade cconómi-
ca, em grau menor ao previsto; 2>
O aumento substancial dos esto-
quês de produtos manufaturados e
de matérias-primas: e, .?' A queda
nas importações de petróleo, que se
beneficiaram dc condições atmosfe-
ricas particularmente benignas na
Europa.

Estatísticas do Banco Mundial
mostram que, depois de 1969. o rit-
mo da elevação dos preços interna-
cionais dos produtos manufatura-
dos tem sido mais rápido do que o
dos preços internos. Nos Eslados
Unidos, por exemplo, a alta no pe-
riodo 1970-1974 foi de 12.9', para os
primeiros, contra 10,6', para os se-
gundos. Na Europa e nus Estados
Unidos, são lã milliões os desem-
pregados. Pela primeira vez na his-
tória do mundo, a inflação è geral.
Em 1974. a sua taxa media anual
dobrou em relação a 1972 e mais
que quadruplicou cm comparação
aos niveis de 1960 Em iiitlio último,
a industria manufaturada norte-

( protecionismo
lllrcili) (tcvhiirtlt

í l/i

T.t' de sua capacidade, quando es-
sa percentagem cm 1965 era de
!''_". i) economista Stcplun A
Mm ///',;'. /:'¦(>..'..,'íir da Universidade
(ie llnrvard. diz que a atrai arr
.... 'ii..'(.'_. como a h:s!o':a cios ítlt:-
.i". ?,U anos e ir.arle in USA. <> eco-
nonnsla Jun Nishikiticu, professor
da Universidade de Waseda. no Ja-
pao. revela que a taxa de cresci-
incuto da economia japonesa foi
du''tinte muitos anos de 10', anuais
'o m.liiurei. Mas. tm 1974 ela se
rcdn:'u iic-a 3 5',. Estr ano,
clã prei isto para mais ...;.'.. Isso
significa que nesses dois anos. o
crescimento real será zero. A in-
fiação japonesa rm 1974 fo' dr
24', . Este ano. a previsão e dc !'>'• .
O desemprego e de 1 milhão e 400
mil pessoas, i.^to c. .?',, da força de
trabalho

Portanto, o que os eco mi",;,¦.','/<¦
e-.pnnm a parti'- dr aqora e um
saldo vennellio. ncgal.vo. no ro-
incrc-o mundial, depois de um cies--
cimento rápido e innitei rupto t\itc
quadruplicou em volume nesses ul-
limos ItO anos.

Segundo a analise dr Entre;.."_-
se. as relações comerciais no pos-
guerra conheceram três fase.. Dr
1945 a 1958. durante 13 anos o
iiuufdo (/•¦•.;¦¦..,'. n uma abertura <!<•
fronteiras e ao desaparecimento das
norma* protecionistas. Durante es-
se periodo. os produtos nacionais
entraram em concorrência com os
bens importados. Dai. uma tende'-
cia a baixa dos preços. Na segunda
fase. de 1959 a 1968, durante cerca
de note anos. a concorrência se in-
Icnsi.licu. O mecanismo dos ciclos
comparados se impõe, pois interes-
sa a catia pais exportar aqueles
produtos mais competitivos. Os pre-
ços do comercio internacional evo-
lucm mais rápido que os preços in-
lemos. Tanto mais que a implanta-
ção da rede comercial para o exlc-
nor vem acompanhada muitas ve-
zes de um certo dumping.

Mas c a partir de 1969. ou seja.
na terceira fase. que a situação co-
meça a se inverter. A especialização

O, .,:,,,„„ 1 Sprllen • N-

fiter-tacional vai se traduzir então
.'io'- fenômenos dc concentração tos
grupos multinacionais, e pela cria-
ção dr posições dominantes. Em es-
cala mundial, a concorrência mo-
nopoli-ia torna-sr a regra geral. O
exemplo mais destacado ê o da Ale-
nanha Ocidental que. em certos
bens de capital, exerce uma posi-
ção •dominante ao f:rar e impor
seus preços aos concorrentes. Isso
explica lambem por que a revalori-
zacêio do nicueo. a moeda alemã,
nao afetou numerosos setores da
intl.,sana desse pais.

Alqitns economistas prevêem
que. em 1977 e 1978. a economia
mundial dificilmente escapará a
i;». noro impulso na alia dos pre-
ço . Em conseqüência, as economias
nac, ' ais tenderão a se cnirinehei-
¦ar atras de suas barreiras alfan-
deiitir-iii. Cada uma procuraiü de-
¦¦¦¦'-. ,"i'/.'í ¦"• o seu auto-abastecimen-
!,: o nreco a pagar srru um cres-
cruento negativo tia economia A
chamada "evolução espontânea da
economia mundial se caracterizara
po,- i,n,d luxa dr crescimento '-edu-
zidu .í. '• em inrila para os pai-
ses ocnirutii:.- . ;.<.'' uma luxa. de
inilacáo dr 10',. (icomptnhada de.
tensões sociais r um fraco desem-
penlio do comércio intcrnacnmal.
Tan,brm (i.s países exportadores de
petróleo registrarão rendas baixas.
tteiiOis que as exportações do óleo
bruto 'diminuírem de 1 bilhão USO
milhões de tonei,idos em 1974 pa -
>a 920 milhões em 1980

Em oposição (t evolução espou-
tinira onde t)s inales atingirão tan-
io os países da OCDE. como da
OPEP r as narõ-s em desenrolei-
mento, as economistas sutieiem um
"dcscncolvhnenlo harmônico". O
acordo devera rnglobtir o petróleo,
as matérias-primas, a situação mo-
netária internacional e o funcio-
namento pleno do comercio mun-
dial de energia, marcada para o fi-
nal deste ano. poderá constituir um
primeiro estágio. Necessário, mas
talvez não suficiente, pois um novo
fantasma percorre o mundo: o pro-
tccíonismo que subiu mais um 'de-

grau.

No início deste mês. uni Rru-
po ele economistas dos listados
Inidos, l-iiropa Ocidental e .la-
pão publicou um relatório, pelo
Brookinffs Instilution. no qual
afirma que não existe crise
econômica mundial. (I documeii-
to — sentindo o New York Time.:
— diz i|iie "o sistema interna-
cional dc comércio e paRanicn-
tns (cm mostrado uma grande
habilidade em enfrentar os pro-

blemas provocados pela inflação
e os altos custos da energia". "O
método atualmente adotado de
cambio flexível permitiu á maio-
ria dos paises um ajustamento à
nova conjuntura sem ser preci-
so recorrer a novo controle de
comercio e capital". IC indicado,
porem, "um controle imediato
dos poderes das multinacionais,
para a prevenção de futuros
conluios econômicos".
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Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL

Subsidiaria dn ELETROBRÀS

Usina Termoelétrica Jorge Lacerda II!

Aviso de Pré-Qualificação para
Fabricantes de Tubulação

da Água de Circulação
Centrais Hetnc ,=, cio M I d" !>..<,. ' A

ELETROSUL t-e.-ilizdia. no quarto inn «lie clç l''/r

lintacoes limitadas ao"; fabt t'"an!os. sol" t ' *''

ve* da Pré-Qualificacao a rum se rp^te c
Aviso, para o lorne inienlo de

Tubulação da Água de Circularam, con. dirime-
tros internos entre 400t"in e I B00mn\ espes-
suras de 7mm e 16nim. respectivamente

Pressão máxima cie projeto: pressão SHUT-OFF
de bomba, não menor one 6 S Kg/cm?: Pres-

são mínima de projeto: pressão de vácuo com-

pleto
Temperatura de projeto: 40oC.

Temperatura media de operatao: 26r'C

A esta Pré-qualificação, somente poderão se lia-

bilitar fabricantes nacionais.

As "Instruções 
para Pre-Qualificacào" estarão

s disposição dos interessados até ás 1730 horas do

dia 27 de setembro de 1975, no seguinte endereço:

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.

ELETROSUL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMI NTOS
Rua da Alfândega, 80 .:i andai

20 000 - Rio de J moiro R i

Teiex: 02 1 '..'29/' 1



JORNAt DO BRASIL Domingo, 14/9,75 1." Caderno ECONOMIA J3

Pleninco aprova primeiras leses

Nova friburgo — Os parti-
eipantes da I Reunião Pletiària
riu Indústria e do Comercio do
Estado do Rio de Janeiro li Pie-
nincoi trabalharam ontem na
aprovação dc teses preparadas
para serem abordadas no en-
contro. Mereceram maiores des-
taques e /oram aprovadas as te-
ses apresentadas pela Firjan e
elaboradas pelo IDEG. Estas le-
ses foram publicadas com cx-
clusividade no JORNAL DO
BRASIL, na semana passada.

Todos os trabalhas apresen-
tados pelas federações, associa-
ções e. empresas da indústria r
do comércio e aprovados na I
Pleninco serão encaminhados
aos Ministros de Estado e outras
autoridades das áreas compe-
tentes.

Pequenas e médias
empresas

O Secretário cia Indústria,
Comércio c Turismo, Mareei
Hasslocher. disse, na sexta-fei-
ra. ao JORNAL DO BRASIL, que
varias teses apresentadas na 1
Pleninco apenas estabelecem
objetivos pretendidos pelas cias-
ses empresariais. Mas. no en-
lauto, em alguns casos, falham
por não estabelecerem progra-
mus necessários para a sua
concretização.

Dessa forma, o Sccreiár:o
explica que os empresários te-
riam solicitado um "tratamen-
Io emocional pura n fortaleci-
mento da pequena e media cm-
presas" lu mu lese da Firjan so-
bre o assunto sugere isenções de.
vários impostos:. O Secretário
Mu nei Hasslocher lembrou, a
respeito desses incentivos solici-
lados, que o novo Eslado do R:o
de Janeiro está em uma situa-
ção de acentuado enâividamen-
io. E, assim, não se poderia pra-
ticar todos as solicitações dc
incentivos.

Acrescentou que. cm geral,
os problemas das pequenas e mé-
dias empresas são bastante espe-
cificos, variando de acordo com
o setor e região em que atuam,
c. por isso, o Governo estadual
não poderia apoiá-las. na maio-
ria dos casos, com medidas ge-
ncrulizadas, mas. sim, estudando
caso por caso. O Secretário, em
contrapartida, sugeriu que as pc-
que nus e médias empresas pode-

Armando
En

riam contornar vários dc seus
problemas, criando, por exemplo,
cooperativas dc compras de ma-
térias-primas c estabelecendo
uma associação. Disse, ainda, que
os recursos do Fundes poderão
proporcionar créditos a essas em-
presas, a baixo custo.

O presidente do Banco de.
Desenvolvimento do Estado do
Rio de Janeiro, Sebastião Vital,
disse que, naturalmente, as pe-
quemas e médias empresas rece-
berão a maior parte dos emprésti-
?nos e investimentos do Banco,
já que elas são responsáveis pc-
Ia maior parte da produção do
Estado.

A tese apresentada pela
Firjan — "estímulos à ampliação,
localização e implantação de em-
presas no Estado" — diz ente o
Rio de Janeiro apresenta poten-
cialidades de crescimento supe-
riores ao conjunto do pais e mes-
mo a São Paulo. A comissão que
a aprovou ressaltou que para is-
so será necessária a colaboração
lo Estado e inclusive o seu for-
falecimento político perante a
União. O Secretário Mareei Hass-
locher comentou que esse tam-
bém é um caso dc objetivos es-
tabelecidos sem. programas ade-
quados. Disse que o parque in-
dustrial do Rio, por sua dimen-
são. não deve competir com o de
Sáo Paulo, mas sim. aproveitar as
economias de São Paulo e de
Minas Gerais, em termos de pro-
dução e mercado, como retro-
áreas que podem impulsionar o
desenvolvimento do Estado do
Rio dc Janeiro.

A I Pleninco aprovou on-
tem duas teses sobre o caso da
eliminação dc incentivos fiscais,
em alguns aspectos antagônicas,
mas que foram fundidas cm uma
mesma proposta. A primeira é
a sugerida pela Firjan e que se
fundamenta em argumentos ju-
ridicos de direito adquirido."Recomenda 

que o Governo rio
Estado, revendo sua posição,
continue a aplicar as leis dos
antigos Eslados do Rio e da
Guanabara, sobretudo em rela-
vão àqueles contribuintes que já
estavam no gozo dos benefícios
previstos nestas leis ou que já
tivesse se habilitado dciiáa-
¦mente."

A segunda tese foi defendi-
da pelo chamado Grupo de Pr-
trópolis 'constituído pelas -IS
empresas do Estado do Rio que

Ouriquo.
'iodo esoocial

se consideram lesadas) e procura
sensibilizar o Governo estadual
para seus problemas: recoincn-
da que 

"seja o caso da elimina-
ção dos incentivos submetido à
reunião dos Secretários dc Fa-
zenda. a realizar-se em 15 de ou-
tubro. a fim de que, mediante
convênio, seja permitido ao Es-
tado do Rio aplicar os incenti-
vos fiscais.

A I Pleninco aprovou ainda
a lese da Associação Comercial
do Rio de Janeiro em que rei-
vindica que o Conselho de De-
senvolvimento Comercial iCDO,
órgão do Ministério da Indús-
tria c do Comércio, seja agiliza-
do. estabelecendo inclusive dc-
partamentos para cada setor do
comércio. O presidente da Asso-
ciação, Pedro Leão Velloso, dis-
se que espera a oportunidade de.
tratar do assunto com 0 Minis-
tro Severo Gomes e reivindicou
que os trabalhos da CDC sejam
estruturados a partir do seu
Conselho, composto com a par-
ticipaçáo de empresários.

A Associação Comercial e
Industrial dc Campos teve apro-
vuda a sua tese em que solicita
que os preços da cana-de-açúcar
do Eslado do Rio sejam equipa-
rados aos preços do Nordeste c
não de Sáo Paulo, por questões
rie custos.

A Firjan. realizou um pro-
nunciamento ontem em que. en-
füticamcnte, 

"lamenta e se con-
sidera decepcionada com o fato
de que o Ministério da Indústria
c do Comércio tenha aprovado
decreto sobre a transferencia dc
tecnologia sem ter dado conheci-
mento antecipado do seu con-
teúdo a essa Federação, como hu-
viu sido solicitado. Vários empre-
sàrios comentavam ontem que,
enquanto a Pleninco aprovou
uma tese liberal sobre o assun-
to, o Ministério da Indústria e do
Comércio decretou normas para
a transferencia dc tecnologia
consideradas ainda mais restriti-
vus do que as anteriores.

O Secretário de Transportes.
Josef Barat, em entrevista à im-
prensa, disse que poderá elabo-
rar um plano-direior rddoviá-
rio em 12 a 14 meses. Acrescentou
que. atualmente está. dando anda-
mento a duas estradas vicinais
cujos resultados poderão favo-
rcecr a expansão desse progra-
ma, e. inclusive, a sua inclusão
no plano-dirctor do DNER.

Ministro
Paulinelli pede
maior estímulo

Belo Horizonte — "Vol-
tem aos seus Estados levan-
do aos produtores palavra
de estimo los, pois. não ha
lugar mais para o pessimis-
mo quando sabemos que do
crescimento da agricultura
no ano 75/7(1 vai depender
o equilíbrio econômico do
Brasil no próximo ano, dis-
se citem o Ministro Alysson
Paulinelli ao encerrar o En-
contro de Secretários de
Agricultura dos Estados do
Centro e Sudeste.

- Hoje. ressaltou - a
agricultura brasileira não
só produz para o mercado
interno, mas atende o mer-
cado externo e busca con-
quistar novos mercados. Ela
produz liara exportar 7 bi-
lhões de dólares i CrS 58 bi-
lhões 520 milhões i. coisa
que outro setor não con-
seguiu, nem mesmo a in-
dústria. Além disso, tira o
pais de. um desenvol-
vimento puramente urbano
e o coloca numa época cie
desenvolvimento rural.

EXPANSÃO
ORÇAMENTARIA

O Ministro da Agricultura
anunciou ainda que os or-
çamentos para sua Pasta,
que este ano cresceram 1.7
vez mas, se comparados
com os de 1974, sofrerão no
próximo ano expansões ain-
cia mais extraordinárias.

Saibam o.s senhores
que hoje existe um perfeito
entrosa mento entre Go-
verno federal e Governos
estaduais, dos nossos or-
çamentos mais de 50': são
destinados aos Governos es-
tadtiais a quem cabe o tra-
balho de execução dos pro-
gramas.

Segundo disse, o produtor
tem sido o ponto central
das preocupações do Pr**-
sidente Geisel e rie toda a
sua ação.

l/f//.', itjirit iillliru nus
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FININVEST SA.
CRÉDI^iOV FIN/ÍúNCIAMENTO £ JNV|*STíIM*:E; . .T. ,S",,..,.

,'i* SOCIEDADE DE ÇAPiTAL ABERTO |
GÉMEctóiáDqK7^;3B- CART^DE AUTORIZARÃO N." %4 -QEÍ2/07/61._ CGC KL0 033098518 j-J

XIO-GB; MATRIZ - ÍC di Au.mbliij, 58
Tel. 231-2195

VENDAS: DISTRIDUIDOR A HNINVEST
R„ da Assembléia, 40
Tel. 231-9450

NITERÓI: Av. Amaral Peixoto, 207/902
Tels. 722-0347 e 718-655.

7ER.ESÔPOUS: Trav. Ranulfo l-'eo. 70'Tel. 
2-0111

TETRÓrOLlS: Pça. Paulo Carneiro, 2S

ENDEREÇOS NACIONAIS DA FIN1NVEST
NATAL: Av. Rio Branco, 571, Ecl. Barão do

Rio Branco, loja G-A-Tcl. 2-2157
BÉLEM: Trav. l.« dc Março, 84

Tels. 23-1321 c 23-1533
JUJZDEFORA* Gal.Consiança Valadares, 1.26-Tc!.2-7883

RECIFE: R. do Riaclmelo, J89- loja 2
Tels. 22-6370 e 21-1827

ARACAJU: Av. Rio Branco, 260 - I.oja
SALVADOR: Rua Cons. Damas, 24 -s/ 301 x 304

Tels. 2-0698, 2-3298 t 2-2897
Tel. -12-4510

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 82.463.275,85

SÃO PAULO; R.Xav.deToledo, 161,2,»and.
Tels. 37-7061 e37-6845

CAMPINAS: R. Dr. Costa Aguiar, 698,
1.301/4, Tels. 8-1231 c 2-G540

RIBEIRÃO PRETO: R. Álvares Cabral, 595
Tels.-25-4380 c 25-4365

CURITIBA: Mal. Dcodoro, 450, 403/4
Tels. 23-8411 e 24-7289

?ORTO ALEGRE: Rua dos Andridas, 1234-s/508
Tels. 25-6509 e 25-6510

PELOTAS: Rua Voluntários da Pátria, 760
Tel. 24049
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HAROLDO SANSON 1 . tTliU-À

< ONSHIIO Dl; ADMINISTRARÃO
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DCAI1D MACIEL Dl SÁ
V ií r Htrsulcntc
RUIU V. ANTUNES MAUEI.
<_„wll.*-il<,
II OPOI.DO ANTUNES MACII-X
i IINM LHO CONSULTIVO
HONÓRIO O(TAVIC) Dl* AMARAL PEIXOTO

JOÀO HOROI-.S FILHO
(OAIJIIIM NICOLAO 111 110

JOSI AKTHl.lt DE CARVALHO TCC*)S
II RNANDO MACHADO PORTEI-LA.
.ANTÔNIO ERASO (JAMIMIZANO.

CONSELHO FISCAL
( ARLOSFEKIIRA SYI 1 A
OSWALDO OIDOILE AH \\H \
MANOM.DOS SAN l'OS I M.l*. I IRA
SUPLENTES
lOAO CARNEIRO MOM KIRO"ROBERTO 

OSCAR Dl: < AIH Al 110 sAM ANNA
OASTÂO DA SILVEIRA SI RI'A

BALANCETE EM 29 DE AGOSTO DE 1975
Z""- ATIVO PASSIVO 

^N
...*.  *¦ .... M- ¦..¦¦«- I M.l. ............... \

DISPONÍVEL UaO EXIGlVEL
Capital

1 "8-287,95 Domicilia-
6*.n:o*. 12.964.549,02 13 132 836,97 ,lo, n0 Pjis ,,0 lv 24800

DoiniciMii-
"EAtlZAVEL dc, no E_.

•„,.„, i , .. ,.., ... _„,,,.. nc.  5.525 18000 55.252.420,00F mane..„n.opto L»..*_io ao Usuário 732.! jj. 38-1,95 - 
hn,.n-„m.entc .... Prestação de ««...« 19.653.941.49

Serviços ''36 237I9 Píovísoc-s ,'.556.906,36 83 .163 3/5 85
Rcf,n.inc,a,n0,„0 d*, venda', EX,G,V,El .
PreMacao < 929 VI bt 

tiioilo!, Cs.nbia.s 667.361.555.83

Emp„*s.,mo.. 2 092J64'23 Ope.accst 
de Refinar.. Res. 306

,„,', _ ,- , ,„ _, r ,_-, .,,,.„ Bco. Central 18 897.568 40D*".i! Oo Cimo,o em Carteira .. .'87.376,68 , c ,-. _ ,. r , ,.
Tt!uloi _¦ V-vcre_ Mobil'*-*-*oi ., 6.013.167,86 r 

'

Aplicarei Alterna.iv« de Tn* 
D.viciondos a Pagar . 2/5.139.3.1

but0, 988.234,00 
P,0.v,1"° p,Pi>cJ*"'"-'""» » Etoiuar

G*id"05 cm tici.iidaco 1.833.110.69 
R-Z^WSl

üepór.i.oi Vinculados 1057.3.1 
/"' 2.39B 016.78

'""'s lvcrsuS - 
Outros 450.«6,27 2.348.42:1,05

P/C í'~r" E' e* Com,.d c Encargos a Recoíher 897 942,42

'..d,,0' 7 978 265 48 Credores 
D.vor.os

K¦:C, „' J:\
1 ' ' -C'""' ( . Hrc-'* ' Vor- Deicrm. 14.1 

105 39
"•"*' S-A. 7.239.640.93 _. Opcra,*o"s

— Outras Comas I DOC 566.98 16 218.463,39 /64 260 5/4 02 ** Paor Cr,;J.
Com. . . 10 198.84 1.35

IMOBlilZADO 15.974.473 91 °"' * >
Comas ... 3 171.52/03 13.511.4/3/9 704 600 653 54

RE5ULTADO PENDENTE RESULTADO PENDENTE

„ „ ,., ., ,„ Contas ric Resultado 33 910.6662/
Con.„s de Resultado  28.121.4.6.28 Rendas or Exercício Futuro 20.065,00
Üespesus de Exercício futuro ... __liZ ^S''0' 28 268 997 S9 tuc-os e Perdas  742.222.13 34 672.953.40

821 636'862.79 821.636 382 79
COMPENSAÇÃO 847.657 912 77 COMPENSAÇÃO 847.657.912,77

1_.669.294. 795 56 1.669. 294 795,56

LEOPOLDO ANTUNES MACIEL* Dircwr-Prciidcntt . OSWALDO ANTUNES MACIEL - Dircior-Suprrintcndrntc • LUÍS ALBERTO RODRIGUEZ LARRETA - Direior-Entcuiivo
ClCI.RO ANTÔNIO BRASILEIRO DE MELLO - Diretor-Eitculivo . RONALDO SAMPAIO ANTUNES MACIEL - Dirctor-Exccutivo «HAROLDO SANSON PORTELLA - Diictor-
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Ministro da Agricultura, Sr
Alisson Paulinelli, negou on-
tem nesta Capital que o
Brasil vá importar cebola
da Espanha e que existe um
mal-entendido nas noticias
que estão sendo publicadas."K .só me falar" disse
"onde está a cebola impor-
tada que o Ministério da
Agricultura vai comprar pa-
ra impedir que ela seja co-
locada no mercado, prejudi-
cando o.s produtores nacio-
nais."

mpra de cebola
O Ministro, que participa

desde sexta-feira de um en-
contro com Secretario de
A g r i c u 11 u r a do Rio de
Janeiro. Minas, Goiás, Mate
Grosso, Espirito Santo e
Distrito Federal, para anali-
se dos problemas de ar-
mazenamento, pesquisa r
a bastecünento. confirmou
também que o Ministério chi
Agricultura está realizando
estudos para a extração di
álcool da mandioca, pois is-
so representa uma nova ai-
ternativa energética para o

pais enquanto ele não for
auto-suficiente em petróleo.

O S."."r L.ino de Agricul-
tura cio Rio dc Janeiro, Sr
José Resende Peres. q u r
também participa do en-
con t ro, a p r e s e n t o u ,i c
Ministro Alysson Paulincüi
¦sugestão no sentido de que
recomendasse ao Ministério
da Educação e Cultura a in-
tradução de uma disciplina
de elaboração de projetos
agropecuários nos cursos dn
técnicas agricolas e de con-
tabilidade.

SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE SA.
Grupo Gerdau Suclcdude dr Capital Aberto ¦.WI.3II Illllll*:i9

47." DIVIDENDO SEMESTRAL - 9%
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, no dia 1." cie outubro, ini-

ciaremos o pagamento do 47." dividendo, correspondente ao 1. semestre do
exercício sócia! em curso, encerrado em 31,7.75 a saber:
•9 VALOR DO DIVIDENDO

CrS (1,09 por ação cio capital de CrS 158.528.500,00, calculado ã razão de
18 d a.a. (9"íi no semestre), como segue:

Dividendo estatutário (8no a.a.): 4v. no semestre
Dividendo extra : 5"o no semestre

• FORMA DE ATENDIMENTO
O pagamento será processado por qualquer um dos Departamentos de

Acionistas abaixo indicados, como segue:
AÇÕES NOMINATIVAS — ao próprio Acionista, a sen procurador, ou
através de crédito em conta bancária indicada pelo mesmo.
AÇÕES AO PORTADOR — contra entrega do CUPOM n." 19 que deverá
ser apresentado já destacado dos títulos e colado em impressos próprios,
a disposição nos locais de atendimento.
Os possuidores de ações ao portador que desejarem identificar-se e os
possuidores de ações nominativas deverão apresentar os seguintes ciocu-
mentos:

Cédula de Identidade e CPF
Instrumento Legal de Representação e CGC
Cédula de Identidade, Instrumento de Procu-
ração e CPF/CGC do Acionista.

O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Conforme legislação em vigor para Sociedades Anônimas de Capital

Aberto.
O prazo para identificação e'ou opção pela retenção na fonte encerra-

se em 28.01.76.
Aos Acionistas que autorizaram a remessa de seus dividendos por via

bancária, informamos que as mesmas serão processadas a partir de 1-.10.75,
devendo aqueles que desejarem optar pela retenção na fonte, manifestar sua
opção por escrito, até o dia '.M 9.75.

PESSOAS FÍSICAS :
PESSOAS JURÍDICAS:
PROCURADORES :

© SUSPENSÃO DAS OPERAÇÕES
De 22 a 30.9.75 estarão suspensas as operações de conversão, transfe-

rència e desdobramento de ações, para fins rie preparação e calculo cios di*
videndüS em referência. Todas a.s conversões e transferências solicitadas a
partir de 1*'J.9.75 serão processadas ex-dividendos.

Porto Alegre, 12 dc setembro de 1975.

A DIRETORIA
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Comunicamos aos Senhores Acionistas que. no dia 1." de outubro, ini-
ciaremos o pagamento do 44. dividendo, correspondente ao 1. semestre do
exercício social em curso, encerrado em 31.7.75 a sabei:

€> VALOR DO DIVIDENDO
CrS 0,12 por ação do capital de. CrS 58 801)000,00, calculado a razão de

24"o a.a. <12"o no semestre), como segue:
Dividendo estatutário (Hu a a): 4 . no semestre
Dividendo extra : 8"i no semestre

• FORMA DE ATENDIMENTO
O pagamento será processado por qualquer um dos Departamentos de

Acionistas abaixo indicados, como segue.
AÇÕES NOMINATIVAS —- ao próprio Acionista, a sen procurador, ou
através de crédito em conta bancária indicada pelo mesmo.
AÇÕES AO PORTADOR — contra entrega do CUPOM n" 18 que deverá
ser apresentado |á destacado dos títulos e colado em impressos próprios,
á disposição nos locais de atendimento.
Os possuidores cie ações ao portador que desejarem identificar-se e os
possuidores de acues nominativas deverão apresentar os seguintes ciocu-
mentos:

PESSOAS FÍSICAS : Cédula de Identidade e CPF
PESSOAS JURÍDICAS: Instrumento Legal de Representação e CGC
PROCURADORES : Cédula cie Identidade, Instrumento de Procu-

ração e CPI-' CGC do Acionista.

IMPOSTO DE RENDA NA PONTE
Conforme legislação em vigor para Sociedades Anônimas de Capital

Aberto.
O prazo para identificação e ou opção pela retenção na fonte encerra-

se em 28.01 7(1. 
"

Aos Acionistas que autorizaram a remessa de seus dividendos por via
bancária, informamos que as mesmas serão processadas a parlir de 1-.10 75,
devendo aqueles que deseiarem optar pela retenção na fonte, manüestar Mia
opção por escrito, ate o dia 21 9 75.

SUSPENSÃO DAS OPERAÇÕES
De 22 a 30.9.75 estarão suspensas as operações de conversão, transfe-

rència e desdobramento de ações, para fins de preparação e cálculo cios di-
videndos em referência. Todas as conversões e transferências solicitadas a
partir de 22 9.75 seráo processadas ex dividendos.

Porto Alegre. 12 de setembro de 1975.

A DIRETORIA
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ü aumento cio produto do setor agropecuário beneficiou apenas os proprietários, segundo as informações de vários técnicos. 0 trabalhador rural, entretanto, está cada vez mais pobre
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RASÍLIA — A própria ausòn-
cia de ciados en.iii.Mk-c-!
ccni laveis e exatos e de e.—
t tidos sobre o as unto refle-

>!• b m a iV.-rwTocnpacáo do Govci -
no federal quonto ao nivel de re-
muneração cio trabalhador rural,
muito embora ; mha se enfatizado
no* últimos tempos a necessidade
de Ci-iaeão de um mercado interno
f.ji cc-, para o que contribuiria subs-
tancialment? a elevação da renda
real das 4-' milhões de pessoas que
formam a População rural do Bra-
sii.

Entre o.-, técnico? dos Ministé-
rios da \cricultura e do Planeja-
mento. com algumas pequenas dl-
verçóneias. há um consenso geral
.-ir que o trabalhador rural esta
mai de vicia. apesar do lioom de
preços alcançado em 1973. apegar
cio tão difundido crescimento da
e -onomia brasileira e da tão en-

tirada importancia cio setor
agrícola no processo de desenvol-
v me: to do pais. Tal e.on-enso, 110
ei-duiuo, é oa.-eado em experién-
cia e intuição, pois e mais difícil
encontrar dados para provarem es-
sa jv-aliclacie conhecida cio que para
negá-la.

•\ elevação dos preços agríco-
Ias nos úitimos anos parc-ee ser o
P incipol argumento daqueles que
acreditam na melhoria da remu-
neraçãr» do trabalhador rural, en-
t.re os quais o chefe da Assessoria
Ec.onomica do Ministério da Agri-
cu!t.ura. Sr Nuno Casas»anta. J>
fato. dados cia Fundação Ge túlio
Vargas mostram, em Índices, que
cresceram os preços recebidos pc -
ios agricultores.

No Ministério da
Agricultura, defende-se a

liberação dos
preços à produção

Animam esses técnicos que.
P r mi nor que tenha .-ido. para o
tiabaihador rural loi transferida
a ¦¦-.'urna parcela dessa elevação tias
preces paços ao.s donos da produ-
i-;io ou seja. ao.s proprietários ru-
rc«:.>. Outras especialistas rejeitam,
no ?ntanio. •• a argumentação, dl-
•/c-ndo que ..o .• válida para países
<it - envolvi et , onde há sindicato,'
d t.mbaili idores que atuam no sen-
:.-ii, de exisrir unia participação no
ei es cimento cia renda dos produ-
torc.s 1: 11 r.;V> ocorre no Bru.-úl.

•— O aumento do produto rio
.1 tor agropecuário beneliciou u/e-
na.- alguns. o. proprietários. O tra-
balhador rural está cada vez mais
pobn — di: m. Artigo publicado
na revista Conjuntura Econômica
ei, ninho de 1974 mostra que "ape-
sar da progres, iva evolução dos sa-
Ia rios rurais, est es não aconipa-
nliaram o índice de crescimento dos
preços recebidos pelos agricultores,
particularmente a partir de 1909.
fato que poderia implicar em dis-
tiibuicão menos favorável da ren-
da gerada 110 meio rural".

Ao mesmo tempo, os dados co-
lotados pelo Cent.ro de Estudos
Agrícolas do Instituto Brasileiro de
Economia da FGV sofrem serias li-
natações. que comprometem qual-
quer anah.se feita com base neles:
0- índices são calculados em cima
do; valore.? nominais absolutos cm
cruzeiros ao valor cie cada ano. sem
s< ccn.uderat a desvalorização ri.i
11 oeda e a elevação cio índice ca-
eu to dc vida

Alem disso, se os preços recebi-
cios prlo. produtores aumentaram,
da mesma forma aumentaram os
preços pagos por eles pelos in.su-
mo; itnizíulos na agricultura e pe-
citaria, o que significa unia eleva-
cão da renda liquida, mesmo por
pa.ite dos proprietários, menor do
que inicialmente se pode .supor.

Talvez fo.-se mais válido fazer
uma avaliação a partir dos dados
sobre salários rurais pesquisados
pelo Centro df Estudo; Agrícolas da
I*'GV. caso não fossem ele t imbém
deficientes. na medida em que só
consideram a.- remunerações- em di-
1-.iv iro excluindo as mintas ídinhei-

o mais produtos de consumoi. que
. a recoiiht-.";damen'e tradicionais
n-j aariculun a brasileira

A.em di-so. tal- t\ tati-ticas
mio ron-;icit ram ri is iaiores impor-• .itc.-i .1 ' ¦ mpora nedarle do í: aba -

1 iu, serie-,ia que não se ortendr
prlo ano inteiro; a croscente utili-

2.1 cão do sistema dc empreitada, pe-
lo qual o trabalhador se compro-
mete a fazer determinada tarefa
em determinado prazo por determi-
nacla quantia e nisso põe para tra-
bíiihar toda a sua família — que,
para efeitos de estatística, fica co-
mo uma unidade cie mão-de-obra.

Na verdade, a mensuração do
nível de remuneração do trabalha-
dor rural conta com muitas difi-
culdades técnicas. Tanto é assim
que o próprio cálculo da contribui-
oã-o à previdência social (Funruraii
e feito com base no produto global
cio setor (2.5Tr sobre o produto agri-
coia 1 e não sobre os rendimentos
de cada empregado.

Mesmo assim, utilizando-se os
dados da FGV. pode-se observar,
por exemplo, que no Nordeste. 011-
dc ha excesso cie mão-de-obra e es-
ca*sez relativa de terras próprias
para cultura. os salários são mais
baixos cio que nns regiões onde a
mão-de-obra é relativamente mais
escassa. Fan termos de evolução dos
salarics, a posição dos Estados nor-
d; Hinos não se distanciou muito cia
dos demais, provavelmente devido
ao crescimento mais rápido das la-
vouras do Nordeste e á migração

Artigo publicado . na revista
Conjuntura Econômica cie junho cie
1974 considera a possibilidade do
Est; tu! . da Terra, que estendeu o
salário mínimo ao campo em U'63.
ter funcionado como iator de equi-
librio nas evoluções d , salário ru-
ral 110 tempo "Sabe-se que ainda
ha burla a lei, pois registram-se
salários rurais abaixo do min,m i
leg-al na maioria dos Estados, mas
a sua taxa de aumento fo; mais al-
ta entre 196(1 e 197:! — 42(5'.', con-
tra 300'. de aume nto do salário mi-
nimo. Em 1073, os salários rurais
evoluíram em 45%. chegando a um
valor médio cie CrS 260,00 em de-
zembro, inferior, ainda assim, ao
mínimo urbano", diz o artigo.

Fato interessante observado
através das estatísticas do Centro
de Estudos Agrícolas da FGV é que,ri-.-de 1966. o salário que apresen-
tõu maior elevação comparativa foi
o do diarista tbóia fria), o que re-
fleti a maior procura por este ti-
po de trabalhador, fruto das moríi-
ficações na legislação do trabalho
e assistência soc-ial rural — as ai-
teranôc-.. vúsando a maiores beneli-
cios ao trabalhador geral aumeti-
tom o custo privado do emprego da
mão-de-obra mensal. A mão-de-
obra sem vinculo empregatício é,
p >rtanto. mais barata e mais apre-
ciada pelos empregadores.

Ainda conforme 0 artigo de
Conjuntura Econômica, "é óbvio
que a maioria dos diaristas ganha
menos do que os menisalistas, por-
que. na verdade, aqueles jamais
trabalham os 30 dias do mês. Sendo
assim, será difícil concluir até que
ponto houve melhoria salarial reai
no campo.

Alguns técnicos do Ministério
da Agricultura advogam que so-
mente quando os preços agrícolas
forem liberados e deixarem de ser
comprimido., para efeitos de con-
ti nção do indice de custo de vida e
que o trabalhador rural melhorará
de vicia. Dizem eles que tradicional-
menti a agricultura vem se desça-
pitaiizando para iinauciar o crês-
cimento de outros setores da eco-
nomia.

Se bem que seja necessário uni
maior equilíbrio entre a lucrativi-
clade da agricultura c de outros se-
toies, a simples liberação dos pre-
ços agrícolas não resolvei ia o pro-blcma cio trabalhador rural, pois,
como já foi visto, a elevação de
preço-, só beneficia uma camada
niincritária dc proprietários rurais,
devido a falta dc poder de barga-
ilha dos assalariados. Por outro la-
do, a elevação decorrente do indi-
ce de custo de vicia se refletiria na
queda do nível de rencla real do
trabalhador.

A) mesmo tempo, as perspecti-
vas de emprego são sombrias no se-
tor agrícola, onde hoje 21,6% da
população econom icamente ativa es-
tão, subempregados, ou seja, traba-
liiam menos do que 40 horas por se-
mana. segundo dados fornecidos
pela ultima Pesquisa Nacional por
Anit vra cie Domicílios ÍPNAD» do
IBGE referente ao último trimes-
t.r" de 1073. Isso sem falar nos 2
milhões de crianças de 10 a 14 anos
que já são considerados trabalha-
dores agrícolas.

Há indícios de que o campo está novamente
se descapitalizando, com o crescimento óbvio da probreza rural.

E para isso concorrem fatores que vão desde a baixa
generalizada dos preços dos produlos

primários no exterior até os programas contencionistas da
inflação adotados pelo Governo

federal, e, finalmente geadas ou secas .
Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em seu levantamento

relativo à economia no primeiro semestre deste ano,
"a relação de trocas na agricultura

permaneceu desfavorável" no período janeiro/junho passado em
comparação com igual período de 1974 .

E no primeiro semestre deste ano os preços
pagos aos agricultores cresceram apenas 6%, na média

taxa superada nos últimos 10 anos
apenas pelas de 1 967, quando se registraram magros 3%.

Com as geadas, a seca e a incerteza
sobre o que plantar, estaremos

nas vésperas de outra depressão rural?

AO PAULO — A dispenibilicla-
k de cie semente;, produzidas pe-

la Secretaria de Agricultura
paia o plantio da safra 197S/

1976 e de 1 milhão de sacas de al-
godào. 120 mil sacas de arroz, 300
mil saca.-; de milho híbrido, 34 mil
sacas de milho variedade e 160 mil
sacas de soja. Além cii - - o. as firmas
particulares radicadas em São Pau-
io estimam lima uterf.i de semen-
tes para 120 mil sacas dc amen-
donn, 50 mil sacas dc arroz. 7(IU mil
sacas li-.- milho híbrido < 544 mil sa-
cas de soja.

Embora grande parte da pro-
duçáo das liimas particulares sc-
ja para abastecer o mercado de 011-
tros Estados, o volume de produção
de sementes esperado "é plenamen-
te suficiente para atender à pro-
cura em certa margem para au-
mento cie área e de consumo", se-
gundo o Sr Natalino Baba, da Di-
visão cie Sement.es e Mudas da Se-
crefaria de Agricultura do Estado.
Segundo ele ainda, "até o momen-
to, a procura de sementes pelos
produtores é 15% maior do que a
registrada no ano pasmado. 110 mes-
1110 período."

Segundo o progno.--tic 1 75/76 da
Secretaria de Agricultura, contra-
riamente ao registrado no ano an-
tr-nor, quando a maioria das se-
mentes, tanto as produzidas pela
Secretaria como peias firmas par-

t iculares. apresentaram acréscimos
nas vendas, "houve em 1974 '1975
redução sensível, principalmente
naquelas mais representativas em
volume de venda."

Vendas de sementes em
São Paulo caíram para

culturas mais
significativas

Acréscimos foram verificados
apenas para o milho variedade 
(13.4'i 1 e para a soja (108,7'í • per-
manecendo praticamente inaltera-
das as vendas de algodão. Embora
a maior variação negativa tenha
se verificado para o feijão de mesa

1 menos 45.3';.i, a diniinulição de
l.V, nas vendas de semente de mi-
lho híbrido efetuadas pelas Secre-
t-aria da Agricultura e de 14.2',;, pe-
Ias firmas particulares, "são bem
mais significativas vista que mais
cie 700; da área cultivada do Esta-
rio com milho utiliza semente me-
lhorada, enquanto a superfície
plantada com semente melhorada
cie feijão não ultrapassa 2rí da área
total dessa cultura." O expressivo
acréscimo estimado para a -oja é
de pouca representatividade em
termos relativos à área cultivada,
segundo o prognóstico, "fac.e à pe-
quena disponibilidade dessa semen-
te no ano anterior, tanto pela So-
cretaria como pelas firmas parti-
culares." Em 74/75 a vencia de se-
mentes melhoradas de soja pelas
firmas certificadloras superou em
15.8% as realizadas pela Secretaria
da Agricultura.

Para a safra 75/76. os preços
de venda das sementes produzidas
pela Secretaria da Agricultura, so-
treram grandes variações em íela-
cão a sal ra anterior: o maior acre -
cimo lo; verificado para a semente
de amendoim unais 103.(5%*, tendo
em que o preço dessa semente
estava fortemente subsidiado 110

an • anterior O mesmo ocorieu com
o algodão (mais 61,2%) e o arroz
(mais 56'. 1. Decréscimo no preço
foi verificado para a mamona e si-
ratro, permanecendo inalterados os
de soja perene e galactia.

O preço de venda das sementes
produzidas pela Secretaria de Agri-
cultura para a safra 75/76 é o se-
guinte: aigccião (saca de 30 quilos),
CrS 54.50; arroz (se. 50 kgi 195.00;
amendoim (cx. 20 kg> 114.00; fei-
,ião 'sc. 50 kgi 230.00: milho hibri-l
cio 'sc. 50 kg* 120.00: milho varie-
dade (sc. 50 kg'. CrS 90,00; milho
pérola isc. 50 kg 1 CrS 90.00: soja
<sc. 50 kg> Cr$ 140 00; mamona
isc. 30 kg' C.rS 87.00; mucuna (sc.
50 kgi Cr$ 125,00: guandu 1.-0. 50
kgt CrS 125.00: siratro <kç» CrS
40.00; .--oja perene tardia CrS 60.00;
crotalaria (sc 50 kgi 258.00 e ga-
lactia CrS 60.00.

Para a safra 75/76. a agricul-
tura paulista experimentará uma
elevação dos custos operacionais da
ordem de 39%, em relação ao ano
anterior, variando de 17 7 anilho)
a 65% no ca.-o do trmo. Entre cs
itens mais onerosos sltunm-se: a
colheita 110 caso do algodão; as
mentes para o amendoim e a bata-
ta. a mão-de-obra para o arroz ;le
sequeiro, cebola, feijão, mamona,
mandioca e tomuti , a colheita e o
transporte para a cana; o adubo
para milho, trigo <- sota. A mão-
de-obra, por exemplo, está calcula-
cia em CrS 18.00 por dia, apresen-
tando um aumento de cerca de 18%
em relação ao valor projetado para
a safra 74/75.

No que se refere aos fertilizai!-
tes. o prognóstico acha que o preço
real permanecerá em nível seme-
lhante ao de 1974, com acréscimo de
apenas 0.6%, considerando-se "uma
simples evolução nos preços sem
interferência governamental". Os
técnicos, considerando também as
compras realizadas com recursos
próprios, acham que o beneficio do
subsidio governamental no caso dos
fertilizantes seria total (40* %i e o
preço médio do produto cairia em
28,6% .

Segundo o prognóstico ainda,"a continuar a tendência de mi-
gracão rural — urbana e diminuiu-
do progressivamente as diferenças
salariais entre o meio rural e o ur-
bano. é provável que as altas de
salários perdurem em 75/76, mas
tal tendência irá depender, cm
grande parte, do comportamento
do mercado de trabalho urbano,
que apresentou pequeno dinamis-
mo no primeiro semestre do cor-
rente ano." Em 1975, está se regis-
trando certa retração no mercado
de terras, observando-se estabiü-
dade nos preços reais em relação a
74. Mas o valor da terra com ben-
íeitorias, em 1975. está registrando
perdas em termos reais em todos os
itens, O crescimento real no preço
da terra em re lação ao dos produ-tos agrícolas, mostra uma tendôn-
cia geral crescente, o que significa
serem necessárias maiores quanti-
dades do produto para se adquirir
a mesma área de teria 110 Estado
de São Paulo. O arrendamento de
terras de cultura caiu em 2,6'; em
termos reais, entre 107" e 1074.
Quanto ao aluguel cie pasto verifi-
ca-se uma tendência definida de
alta. Em termos reais, o aluguel
mensal subiu 17,2% e o aluguel
anual 27.6'% no mesmo período.

CURITIBA 

— O Paraná pro-
duzirá na próxima safra 4
milhões 700 mil toneladas de
so.ia, de acordo com a pre-

visão do Departamento de Economia
Rural da Secretaria da Agricultura,
já com o acréscimo da liberação da
área de cafezais.

O último relatório, divulgado
ontem, sobre a situação das diver-
sas culturas agrícolas 110 Estado,
preços mínimos, sementes e outras
questões, indicava o seguinte pa-
nora ma:

Algodão — O crescimento da
área de plantio não é proporcional
ao aumento cie 20%- no preço mini-
mo. Prevê-se novos plantios nas
áreas liberadas pelos cafezais gea-
das, mas haverá abandono da cui-
tura em outras áreas. Estima-se uni
aumento cia produção entre 10 e
15% superior a última safra. Um
aumento da área de cultura viria
minimizar o êxodo rural, aprovei-
tando trabalhadores liberados pe-
la cultura do café. A disponibili-
dade de sementes é suficiente, des-
de que não ocorram fenômenos ad-
versos na época de plantio e germi-
nação, obrigando a sucessivos re-
plantios. A baixa produtividade
desta safra diminuiu a margem de
lucro. No inicio da safra, o produ-
to esteve cotado a CrS 25,00 a ar-
roba e 110 momento oscila ao redor
de Cr.$ 30,00 a Cr$ 32,00 a arroba,
com o máximo de CrS 35,00.

Arroz — São otimistas as ex-
pectativas para a próxima safra,
pre vendo-se, de inicio, um aumento
de 20 a 25% na área de plantio do
Estado. Isso se deve à boa produti-
vidade da última safra, aos bon.s
preços conseguidos e à liberação de
área na cultura do café. Apesar do
aumento de área, a disponibilidade
eu- sementes ainda não preocupa.
Pois as certificadas estão sendo
vendidas a um preço médio de CrS
200,00 a saca. porem ha empresas
particulares vendendo até a CrS
325.00 a saca. A produção 74/75 es-
ta totalnn ntc comercializada, res-
tendo pouco produto nas mãos do
lavrador O mercado se mamem t.r-
me com um preco meclio em torno
de CrS 120.01) a CrS 130,00 por
•Saca.

As previsões para a
produção paranaense em

1976 são otimistas

Batata — Prevê-se um lc ve au-
mento de área em relação à safra do
último ano. A quantidade de sc-
mentes ja se mostra insuficiente,
uma vez que os produtores conti-
miam procurando sem t ncontrá-las
nas cooperativas. As .sementes uti-
lisa cia.- são tanto as importadas da
Alemanha e Holanda quanto as"filhas dc caixa" como são chama-
da- as sementes multiplicadas p. Ias
cooperativas a partir de sementes
básicas. A comercialização cio re-
manesccntc da última safra se faz
normalmente. As ocorrências me-
teorológicas tem sido favoráveis
para a fase em que se encontra a
cultui a.

Feijão — Como a safra para-
nacnse entra no mercado antes da
oriunda dos demais centros pro-
dutores, houve escoamento da pro-
cluçáo. Devido a escassez do proclu-
to que já se encontrava totalmen-
te comercializado no principio dc
julho, além das geadas, registrou-se
um aumento de preços, principal-
mente nos centros produtores de-
vicio à avidez do produto para se-
menti s. Em São Paulo, o feijão pa-
ranaense chegou a atingir até CrS
350.00 o saco de 60 quilos Soltou
baixa em seguida, devido a entrada
do feiião baiano. A area plantada
para a próxima safra tende a au-
meiitar substancialmente. As esti-

inativas iniciais são de 30% de au-
mento, incluídas as áreas de libera-
cão de cafezais. A produção do fei-
jáo das águas sofrerá um ligeiro
atraso em função das geadas, só
aparecendo no mercado em fins de
out ubro.

Milho — Setenta por cento da
safra 74/75 está comercializada,
com o mercado estável e o preço
oscilando entre CrS 47,00 e CrS
48,00, pelo saco de 60 quilos. A área
plantada deverá aumentar na pró-
xima safra devido os seguintes fa-
tores: preços da última safra, pre-
co mínimo de CrS 48.00 por saco,
área liberada pelo café, aproveita-
mento de capoeiras, facilidades
de mecanização e condução da la-
vour-u, baixo gasto cie sementes e
possibilidade de rotação com o íri-
go. Apesar do incremento, ate cor-
to ponto, violent.o da área. acredi-
ta-se ctue não faltarão sementes.
No caso cie falta de sementes sele-
cionadas, perspectiva -ainda rc mota,
poderá haver a opção por semen-
tes da própria lavoura, o que vem
acontecendo nas ultimas safras,
porém com tendência a diminuir

Soja — Parte cia safra — 20%
— está em mãos dos produtores e
outra parte em poder das coopera-
ti vas. Da parcela entregue ás co-
operativas, ja foram comercializa-
dos 30 a 10%. O mercado oscila e o
preço médio gira de CrS 88.00 a
CrS 90,00 por saco dc 60 quilos. A
grande perda na produção do tri-
go trouxe alivio para a armazena-
gem. permitindo a retenção da so-
ja por mais tempo, na expectati-
va cie melhores preços. Para a pró-
xima safra, as expectativas são de
aumento de área de plantio em in-
dices ainda maiores devido a libe-
ração de arcas de cafezais, meca-
nização e preços. O aumento e es-
timaclo. em princípio em 30 a 35% .
Prevê-se dificuldades em relação a
semi nu s de variedades precoces
usadas no Norte do Estado. O vo-
lume d< produção de sementes no
Paraná, se analisado globalmente,
e suficiente para o aumento pre-
visto, pois a pro luçáo esta em tor-
no de 4 milhões de sacas de semen-
tes 111 > Estado.

Trigo — A geada afetara em
grande parte a produção de trigo.
Esperavam-se 1 milhão 506 mil e
800 tone ladas e as perdas serão de
921 mil 320 toneladas. A área piau-
tada de trigo é de 1 milhão 160 mil
hectares e devirá ser a mesma. As
lavouras não atingidas estão em fa-
se cie espigameiito na Região Nor-
te. ocorrendo incidência do pulgáo,
que esta sendo controlado a con-
tento A lavoura esta em fase cie
emborrachamento. ocorrendo ata-
que de pulgoes e pequeno ataque de
oidio e rciTugem que estão sendo
facilmente controlados devido a
disponibihdacU de defensivos. O
inicio da colheita e previsto para a
secunda quinzena deste mes, com
maior concentração na primeira
quinzena de outubro no Norte do
Estado. No Sul o inicio da colhei-
ta esta previsto para a primeira
quinzena de outubro.

A previsão da produção agri-
cola do Paraná em 1976, feita pelo
Departamento de Economia Rural
da Secretaria de Agricultura, pa-
ra os diversos produtos, com o
acréscimo de áreas de cafezais. é a
seguinte: so.ia, 4 milhões e 700 mil
toneladas, arroz 1 beneficiado), 720
mil tom ladas, feiião, 500 mil tone-
ladas. milho. 3 milhões 105 mil to-
n-d.idas, algodão, 495 mil tonela-
das o algodão pluma. 163 mil to-
neladas.

I.citi editorial
"('imilumliririi ht<c]mrtifcl
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£w. U777C mesma região convivem produtores mais sofisticados e outros apenas artesanais

Leite., um
e

p roblema d
custos e produtividad

e
e

O leite — velho problema brasileiro
— vive a. crise do círculo vicioso: en-
quanto o produtor não tem incentivos
para alargar sua atividade, no que se
inclui a baixa rentabilidade, o consumi-
dor, por sua vez, devido ao baixo poder
aquisitivo e à falta de tradição alimen-
tar, não tem condições para consumir o
produto.

No Estado do Rio, onde a pecuária
leiteira foi implantada em substituição
as culturas cafeeiras. produzir leite cons-
titui um ato de heroísmo — sintoma, pa-
ra a maioria dos produtores, dc uma es-
pecic em extinção: a dos pequenos e mé-
dios criadores. Restariam, no futuro, tal-
vez. os grandes proprietários, detentores
de um máximo de tecnologia e um siste-
ma racional de custos.

Consumo previsto
Os 9 milhões de habitantes do Esta-

do do Rio deverão consumir, este uno,
cerca de 3S0 milhões de litros de leite —
volume tido como irrisório pelo Institu-
lo Brasileiro de Nutrição (IBN). Com um
consumo médio per capita, de meio copo
de leite 'ou 53g por dial, cariocas e flu-
minenses acusam um déficit de quase
350a diárias.

Do lado da oferta, o panorama tam-
bem não e animador: a produção anual
do Estado, estimada, grosso modo. em 322
milhões dc litros, cai. no período de cn-
tressafra — abril a novembro — em cer-
ca de 307c E' esta oscilação sazonal da
produção, aliada tanto á buixa produtivi-
dade quanto à incompatibilizaçáo entre
reajuste de preços e custos reais, que
têm sido apontados como os principais
inimigos da pecuária leiteira no Brasil.

Segundo fontes ligadas ao levanta-
mento da problemática leiteira, o custo
médio do litro de leite, a nível de pro-
tíuçáo, incluindo a terra, está em CrS
2.66, enquanto o custo variável c despe-
sas è estimado em CrS 0.94. O produtor
essa tendo, portanto, um prejuízo de 507o
por litro, pois. embora o venda ü coopc-
ratwa por CrS 1.50, recebe, no máximo.
CrS 1.32 — descontados os 2.5'í para o
Funrural e as despesas de frete, que os-
aia entre seis e oito centavos por litro.

O capítulo unais trágico
Resende .o Município, tem hoje. apro-

ximadamente. 700 propriedades rurais.
Destas. 420 são produtoras de leite. A
Cooperativa Agropecuária de Resende re-
cebe, diariamente (em período de safra),
58 mil 720 litros dc todu a bacia leiteira
que engloba, alem de Resende, os Mu-
nicipios vizinhos de Bocaina dc Minas.
Itamonte (Sul de Minasi. Foromoso. São
José do Barreiro c Bananal 'São Paulo*.

Resende, sozinha, produz 71.7'', da-
quelc total — ou seja. 42 mil 150 litros
diários. Base de uma pirâmide dc produ-
ção 'onde o grande produtor fornece
apenas 0,37 do produto global e o mr-
dio 16.8'",. o pequeno produtor de leite e
responsável por 82,!)','; do grosso da pro-
du-ão — nas mais precárias condições.

Podendo ser caracterizado, segundo
dados fornecidos pela Associação de Cre-
dito c Assistência Rural do Rio de .lanei-
ro 'ACAR/RJi por uma produção diária
não superior a 100 litros — que na cn-
tressafra se reduz á metade — esta lar-
ga faixa tem produzido deficitariamente.

Proprietário.-. iem Pirangai, 5.° Dis-
trilo de Rcsendei. de uma média de 50
hectares e 20 vacas mestiças, os Srs Sc-
bastião Novais e Thiago de Almeida Dias
sáo o retrato da classe: usam mâo-dc-
obra fuiniliar e não dispõem de silos ou
tratores, irrigação ou moageiras. A única
máquina de que fazem uso é a pequena
picadeira de cana e capim, adquirida
por CrS 15 mil, financiado a 15'.,. ao ano.

Seu Tião e Seu Thiago só res-
piram no tempo "deis águas". Na entres-
safra, o prejuízo é grande. Este dispen-
de Cr$ 650,00 com. 15 sacos de farelo de
trigo, dois de soja, medicamentos e sala-
rio de um "retirciro". Casa, comida c co-
légio perfazem mais CrS 1 mil e 500. Com
uma despesa total de CrS 2 mil 150, cie
¦recebe, da venda dos 50 litros diários, CrS
1 mil 0S0 por més.

O primeiro gasta, mensalmente, CrS
5 mil 500. computados sal. vacina, fare-
lo (só para os bezerros), frete e manu-
tenção da família 'mulher e nove filhos'
e mais CrS 3 mil da amortização de um
empréstimo. Mas Seu Tião recebe, na
seca, CrS 2 mil 500 da venda do leite.

Para cobrir seu prejuízo, eles se des-
fazem do patrimônio (vendendo as crias
fêmeas que ainda dão despesas) ou agem
como tantos outros: apelam para o ágio-
ta, ao custo de 5% ao mês.

O grande
O Sr Nathanael Soares da Rocha se

encaixa, sob medida, na descrição de
grande produtor feita por técnicos da
AC AR. Agrônomo, proprietário de três
grandes fazendas em Resende (na famí-
lia há 150 anos), ele fornece à coopera-
tiva local, em época de safra, cerca de
1 600/1 SOO litros de leite diários. Dispõe
de 400 hectares de terra racionalmente
exploradas e de 210 cabeças de gado Ho-
landes - a vaca Vassoura recebeu, em
1973 o prêmio de recordista sul-amcrica-
na dr produção leiteira.

A Granja Penedo, ás margens da Via
Dutra, e altamente mecanizada. Orde-
vhadeirn mecan-ea. tratores, serneadei-
ras. '"¦•.iíagcni dr mi'ho. cevada e cana,
moageiras pina a fabricação dc ração ju-

Patrícia Saboia

zem. com que o patrimônio do Sr Natlia-
noel seja avaliado em Cr$ 10 milhões,
se?n contar as terras.

O leite dá dinheiro? O fazendeiro é
enfático: "Na entressafra, dá prejuízo.
Em agosto perdi. Cr$ IS mil. A produção
caiu de 1 200 litros diários, que vendi à
cooperativa, descontando frete e Fun-
rural, j)or CrS 1,32 o litro".

Fazemos os cálculos. Se os 36 mil li-
tros mensais foram vendidos a esse pre-
co. ele recebeu CrS 47 mil 520. Qual terá
sido seu lucro? Sr Nathanael esclarece:"Lucro? O custo dc produção do leite C.
aqui, tem sido de CrS 1,60, CrS 1,80. Posso
lhe assegurar: 807. dos cooperativados
tiram liquido, no final do mês, apenas
salário-minimo — c na época de seca, ele
perde dinheiro".

A produção de leite B, não tabelado,
tem dado lucro? Segundo o fazendeiro, a
decisão de reidratação do leite, tomada
pelo Governo, foi sumamente prejudicial.
Com o lançamento deste tipo de leite no
mercado, o tipo B não tem comprador:"E não tendo consumo, ele é empacotado
c vendido, pela cooperativa, como leite
C. O prejuízo é enorme".

O vultoso investimento para a or-
denhu do leite B 'CrS SO mil só a ma-
quinaria) fica, assim, sem dar o retorno
desejado. A ordenhadeira mecânica ca-
naliza o leite, sem interferência de mãos
humanas, para latõcs hermeticamente
fechados. A assepsia das tetas dos ani-
mais é feita individualmente com solu-
ções (le cloro, por homens uniformiza-
dos. Na cooperativa ele é submetido á
analise de índice dc bactérias e acídez, a
seguir pasteurizado. Quando o resultado
da análise não corresponde aos niveis
fixados, toda a produção da mesma pro-
cedência e vendida, durante três dius,
como leite C.

De que vive. então, o grande produ-
tor? "Seguramente não é do leite, con-
clui o Sr Nathanael Rocha. No meu caso,
sáo 200 mil frangos, 80 mil ovos por mes
c 1 mil 100 porcos que compensam o
enorme déficit do leite".

O pequeno
Há 15 anos. o Sr Noel Pacheco cra

retireiro -de um grande pecuarista lo-
cal. Dc lá para cá, o trabalho e muita
intuição fizeram dele o protótipo do pro-
dulor de porte médio. Com menos de 300
liectures bem aproveitados, Sr Noel lira,
das 58 vacas "dc leite", 280 litros du-
rante a entressafra — "na safra, tiro
350". No curral calçado (que custou CrS
15 mil, há um. uno), a ordenhadeira
semimecanica recolhe o leite em baldes
individuais. Seus sele empregados ga-
nham CrS 15 por dia, «ias a esse preço
devem ser acrescidos CrS 21 mil anuais,
paqos por empreitada para o roçado, c
CrS 2 mil 300 para a manutenção dc va-
leias.

O que dizem
O levantamento

os técnicos
útuacional da pe-

cuána leiteira carece de uma continui-
dade de pesquisa — que tem sido feita,
dc forma esporádica e não sistemática.
São de dois anos atrás os últimos dados
conluiados, a partir de um trabalho en-
eomendado pela Cooperativa dos Produ-
tores dc Leite dc Campos (Cooperleite)
a Fundação Nor te-Fluminense de Desen-
volvimento Regional (Fundenor).

Para responder ás perguntas quem
produ/. o !.;__? Como e onde? Quanto
custa o litro?, o engenhciro-agrónoino da
ACAR. Sr Alberto Figueiredo, acha im-
prescindivel 

"uma pesquisa orientada a
médio prazo, feita por amostragem e de
acordo com o nivel tecnológico atingi-
do pelas propriedades. Para isso, nossa
idéia é a dinamizarão de escritórios re-
gíonais. subordinados ao Serviço dc Ex-
tensão Rural, localizados em cada região
homogênea c assessorados por técnicos
especializados."

Estes escritórios, segundo clc. com
uma estrutura bastante dinâmica, teriam
condições dr enquadrar ou não cada
projeto a ser desenvolvido em dada
área. "evitando a proliferação de inicia-
liras que se extingue))! antes mesmo de
sua concretização, trazendo enorme-:
prejuízos ás classes já bem sacrificadas."

Como accn'ua o Sr Irval Leonel Vci-
ga, licenciado da mc.w/io entidade, depois
ds solucionada a questão do "como pro-
duzir". o escritório promoveria "um en-
trosamento cnire pesqiO a, extensão ru-
ral e produtores, paro que o resultado
final viesse a beneficiar estes últimos. So
o contato intimo entre Governo e produ-
lor daria condições psicolgicas, a curto
prazo, c reais, a médio e longo prazos,
para o estimulo necessário."

No que toca á produção leiteira, o
que se tem procurado, segundo o Sr A'.-
berto Figueiredo, "è jazer com que se-
jam usadas terras próprias, com um
maior aproveitamento do potencial pro-
dutivo e a aplicação da tecnologia mais
adequada." Como exemplos marcantes,
ele cita dois dos produtores entrevista-
dos. Srs Nathanael Rocha e Noel Pache-
ao: "O primeiro, tendo diminuído sensi-
vclmente a área destinada ao rebanho
leiteiro, aumentou sua produção em lor-
no de. 60 a 70',• . Não é milagre. E' maior
produção cie forrageiras paru corte ensi-
lagem. O segundo, esia com uma pro-
dução. na seca. que numa leve. O que
fez joi alimentar o gado com silogem dc
milho.'

ia Cervejaria Brgi

FelinI, um gênio índis-
cutível do cinema, tem-se
preocupado, cm seus filmes,
com a raça humana e os
seus problemas. Não esque-
ceu. como liom observador,
o desvio do fundamental:
Bocaccio 70, um grande fil-
me, tem o motivo básico na
falta de tradição do consu-
mo dc leite, com Anita Ek-
berk servindo de modelo
para a promoção do Beba
Leite.

O leite, como produto de
primeira necessidade, não
está caro: custa, o litro,
Cr$ 2,00, enquanto o de Co-
ca-Cola, que não alimenta,
CrS 2,60, ou o de chope, que
chega a embriagar, Cr$ 
13,00. Em cada dose de uís-
que tomada num ambiente
de luxo médio estão, por
custo, 60 litros de leite. O
uísque c importado, custa
divisas.

Na realidade brasileira,
no entanto, o leite continua
a ser amargo tanto para os
produtores como para os
consumidores. Parece que,
alem da alteração do siste-
ma de comercialização, se-
rá necessário um Felini na-
tivo, e uma Ekberk, para a
sua valorização cm termos
de consumo.

Sociedade de Capilal Aberto - C.G.C. 33.366.980/0001-08

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL- SUBSCRIÇÃO SUPLEMENTAR

Conforme deliberado em A.G.E. de 24 de julho.de 1975, convocamos todos os Senhores
.Acionistas que, por ocasião da Subscrição do Aumento de Capital de Cr$-140.000.000,00 (cento
e quarenta milhões de cruzeiros), mediante emissão de140.000.000 (cento e quarenta milhões) de
ações do valor nominal deCr$1,00 (hum cruzeiro) cada, metade ordinárias e metade preferenciais,
manifestaram o propósito de participar da subscrição de eventual sobra, a proceder à SUBSCRI-
ÇÃO SUPLEMENTAR dentro do prazo abaixo estabelecido:

RATEIO
Ações.Preferenciais:—a sobra a ratear eleva-se a 1.068.000 ações preferenciais. Cabe a cada aci-
¦onista optante subscrever, suplementarmente, tantas ações preferenciais quantas resultem da apli-
•cação do percentual de 0,43% em relação às ações preferenciais por ele apresentadas para o
exercício de preferência na subscrição.
Ações Ordinárias:—a sobra a ratear eleva-se a 1.345.000 ações ordinárias: Cabe-a cada acionista
optante subscrever, suplementarmente, tantas ações ordinárias quantas resultem da aplicação do
percentual de 0,53% em relação às ações ordinárias por ele apresentadas para o exercício de pre-
ferência na subscrição.

ATENDIMENTO
O atendimento aos Senhores Acionistas realizar-se-á, exclusivamente, no mesmo local (Agência
Bancária, Filial ou Diretoria-Rio de Janeiro) em que anteriormente realizaram a subscrição e manifes-
taram o seu propósito de concorrer à subscrição suplementar.
O horário nas agências bancárias.seráde10;00às16:00 horas, diariamente. Nas dependências da
Companhia Cervejaria Brahma, os Senhores Acionistas serão atendidos no horário de 08:30 às 11:00
e de 13:00 às 15:30 horas diariamente.
Solicita-se aos Senhores Acionistas a apresentação de prova de Identidade e do comprovante de
subscrição original.
O pagamento da subscrição suplementar realizar-se-á no ato, na mesma modalidade, integral ou em
três parcelas, a primeira de 10% (dez por cento), no ato da subscrição; a segunda de 40% (quarenta
por cento) no mês de outubro do corrente ano; e a terceira de 50%- (cinqüenta por cento), em abril
do próximo ano, como escolhida pelo senhor Acionista por ocasião da subscrição original.

PRAZO DA SUBSCRIÇÃO SUPLEMENTAR
O prazo da subscrição suplementar inieiar-se-á no dia 15 de setembro de 1975 e ençerrar-se-á, im-
preterivelmente, no pró>*»o cia 26 de setembro de-1975.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 1975.
A Diretoria

Hubert Gregg - Presidente

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
ELETROSUL 4p
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BALANCETE DO 1o SEMESTRE DE 1975

Encerrado a primeiro servio3.r« de 1375, cumpra Inalar
03 principais eventos ocorridos no período:

SALTO OSÓRIO

O cronogrdiria da Usina Hidrelétrica de Sallo Osór-o (4
unidades de 176 MW caua) atingiu no semestre um marco
Importante, caracterizado pelo fechamento dos condutos de
desvio. O sucesso dessa atividadõ crítica assinalou o inicio
do enchimento do reservatório. A piimelra unidade do 175
MW deverá entrar ern operação em outubro próximo.

As obras do Sistema tíe Transmissão associado a essa
usina desenvolvem-se normalmente, tendo sido concluídos
os serviços de construção da Linha de Transmissão cm _.30
kV Passo Fundo — Xanxerê, que eslà operando proviso-
riamento em 69 kV, enquanto o trecho dn Linha Xanxorô-Salto
Osório encontra-se em vias de conclusão. Oa trabalhos ú&
construção da Linha Salto Osôrio-Campo Mourão-Apucarana
prosseguem ern rilrno acelerado.

JORGE LACERDA III

Encontra-se em (ase tinal o trabalho de prè-qualif.caçáo
de empreiteiros para as obras civis dessa usina termelétrica,
composta oe duas unidades da 125 MW cada uma. A llmpeja
da área destinada à construção da Casa de Força Íoi com-
pietatin. O inicio da execução dos serviços de estaqueamenlo
es'â previsto para setembro.

SALTO SAN IAGO

Foram concluídos o Aeiopcrlo e a ponte sobre o no
Iguaçu. sendo une a ponte sobre o no Xjgu está com a
execução dos pilares om (ase final. Prosseguem os trabalhes
dfi construção da estrada dc rodagem Laranjeiras oo Sul-Sai-
lo Santincjo

f-oi íniclaoa a construção das 850 casas oa Vila Residen-
ciai e encontra-se em andamento a terraplenagcm da Vila de
Solteiros e da Vila Administrativa.

No período (oi realizado o lançamento nu concorrência
p<_ra ar. obras civis da Usina, devendo as propostas scem
recebidas em outudro próximo. Essa Usina tora õ unidades
de 333 MW cada uma, totaluando 2.000 MW, cendo qua
numa primeira etapa serão instaladas 4 unidades.

OPERAÇÃO

No periodo a Eletfosul comercializou 1.278 GWh, tendo
ocorrido um crescimento de cerca de Lib1» em relação to
primeiro semestre da 1974.

A operação dos sislemas da Êieiresul o demais em-
presas da Região foi feita de rnanotra coordenada, de modo a
otimizar o uso dos recursos energéticos da região como um
tedo. Com esta modalidade de operação se obteve aumento
ca confiabilidade do sistema o redução do custo para a área.

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos aplicados pela Eielrosul nc. semestra atln-
giram a CrJ 742 milhões, dos quais Cr* 693 milhões (94 .i)
Íoram destinados ao programa do obras.

CAPITAL SOCIAL

O capital social, ciue cra do Cil 1.243.071..--,CO «rri 31
de dezembro de 1974. passou a ser de CrJ 1.450.527.654,00
«ru 30 de maio de 1975.

BALANCETES SEMESTRAIS
EM Cr$ 1.000

ATIVO PASSIVO
Si.' STRE FINDO EM

...0 549

_S_1

IMOBILIZADO
Bense Instalações cm Serviço
Outros Bens e Instalações
Instalações Elétricas Compradas
Instalações Elétricas Vendidas
Bens e Instalações Arrendados r Outros
Bens a Instalações para Uso futuro
Outra3 Propriedades,
Correção Monetária Bcn3e Inalações

1.592

DISPONÍVEL
Cdi>-a - Banco:
Dti.porf.vel Vinculado
Numerário emTiánsito

REALIZÁVEL
Curto Prazo;
Contas a Receber 149.0?.
Obrigações e Empréstimos a Receber 41
Devedores Diversos
Depósitos Especiais ou Caução
Outros Valores ¦ Realizar
t rngo Prazo:
Al:n.«_rÍI-_0 7675-
i .atual a Pe.!li;ar — Ações 84.207
títulos do Renda — Geral

- ,'o:í

7.<i34

7.740

1.921

57.325

INEXIGÍVEL

Capital
Reservas Para Aumento oe Capital
Outras Reservas e FundOü:
ft^erva para Depreciação
Reserva para Amortização e ou Reversão .
Outras Reservas

EXIGIVLL

Curto Pia.:o'
C.jiMasa Pagar
Obrigações a Pagar
Dividendos Declaiados
Juros em Curso
Outroa Créditos Correntes
Dívidas ri Longo Prazo-Venci vel a C. Prazo
longo Prazo:
Diversas Dividas-Lonoo Prazo

Créditos ern í_uspen_o ....
Auvilios p^raCuii_!f_içúC_..

SEMESTRE . INCO EM

.¦,0 00/5 30.0674

1.450.528 Í30.917
340 366 315 2.1

1474,7 100.200
20.163 15.160

rõõTFfJ 1 :_)~-5.

146.463 100.012
18707 101.211

212 212
60.066 35.604
i:.8.62/ 67.064
349.030 103.347

2 227.558 1.251.134
^_'_1-_1__- ÍJ__±_-___i

395.:

PENDENTE
D .bitos fim Suanenso
Ol.r-iy e Serviço., em Andamento
Cor^cao Monetária dt Obras em Andamento.

I OT A i. OO ATIVO 
COMPENSAÇÃO
TO TAL ÜLHAL DO ATIVO

Bfi.dOV
2.4/0.5.19' 480712
'. 0"lõ.6~3"fl
5.042 367
3 520 003"K.5--.3/0

1.3387/3
130.312

L_-_?__-k/
2.995.247
¦Í.4B7 1/0
1 48.» 4Í7

HtSULTAnO

Lucros e Perua

TOTAL DO PASSIVO
COMPENSAÇÃO 
TOTAL GERAL DO PASSIVO .

6042.36?
3.520.-0.)

27 133
27.133"

2.-95.247'
..487 1/0
5 492.417

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO-
EMCr$ 1.000

DESPESAS
De_.pet.as de Exploração
Quota de Reversão
Quota dc Depreciação
Deduções à Renda Bruta de Exploração...
Despesas Entranhas a Exploração
Resultado do Io Semestre

Presidente: V-ino Lanrcs Cunha — Diretores: FcrnaiMo r.V.rcr
A:evedo-Aso_»tmho Pereira Ferreira-Luii Caib deOI'veira-Oerdíao

SEMESTRE FINDO PM
•nO', IS 30.06 ?4

119.672 72.877
37.011 18. Uri
16.145 13.266
2.226 4-71

43.135 29.476
81.863 -'SU4'

T___Í__L líàM3

86MLSTRE FINDO EM
20C675 .OQ.,74.

RECEITAS
Receita de Exploração
Receita Estranha a Exploração

153 417
_!____.;yo__

uCc5ta0t.Que.roi

__r:CPCRJ-3 39 '62 SD*
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LARGURA ALTURA D. ÚTeiS DOMINGO
•4,5 cm 4.0 cm Cr$ 368,00 CrS 528,00
4,5 cm 9,0 Cr$ 828.00 CrS 1.188,00
9,0 cm 4.0 c CrS 736,00 CrS 1.056,00
9,0 cm 5.0 cm CrS 920.00 Ct$ 1.320,00
9,0 cm 7.0 cm CrS 1.288,00 OS 1.848,00
9.0 cm 10,0 cm CrS 1 840,00 f.r$ 2.640,00

13.5cm 5.0 cm CrS 7380.00 CiS 1980.00
13.5cm J.Ocn CrS 1.932.00 Cr$2.772.00
13.5 cm 10.0 cm OS 2.760.00 -Cr$ 3960.00
18.0 cm 5.0 cm Cr$ 1.340.00 CrS 2.640,00
18,0 cm S.O cm CrS 2.944 00 í>$ 4.224.00
18,0 cm 10.0 cm C<$ 3 680,00 C-S 5.280.00
18,0 cm 15.0 cm CrS 5.520.00 C-$ 7.920.00
22,5cm 10.0 cm CrS 4 600.00 CrS 6.600,00
22,5cm 15.0 cm CrS 6-900,00 C-S 9,900.00

> O JOflNAL DO BRASIL BECEBE ANÚNCIOS RELIGIOSOS E
FÚNEBRES ATÉ AS 23 HORAS.

Falecimentos

Jovelino tle Sousa Car-
doso, aos 61 anos, no Hos-
pitai IV Centenário. Funcio-
nário aposentado, casado
com Wanda Cardoso, deixa
dois filhos, Roberto e Ro-
naldo.

«Ataria dos Remédios Ki-
beiro Cardoso, aos 49 anos,
na Beneficência Brasil-
Portugal. Solteira, era for-
mada em Filosofia e exercia
a funcáo de assistente ad-
minisirativa da Escola
Superior de Música. Filha
de Pedro Paulo e Joana Ri-
beiro Cardoso.

Alcides Rodrigues Louro,
aos 56 anos, em sua residên-
cia. Casado com Mathüde
Louro, morava na Rua
Tavares Bastos, no Catete.
Deixa um filho, Fernando
.'Vntônio.

Manuel Nazareno de Fa-
ria, aos 37 anos, em Belo
Horizonte. Mineiro de
Pltangui, era funcionário
da Cemig. Casado com Ma-
ria Caldeira de Faria, deixa
oito filhos — Élder, Nazaré-
no, Patrícia, Helbert, Tânia,
José, Elderton e Rosemar.

José Trindade, aos 8 0
anos, em Belo Horizonte.
Casado com Maria Expedita
de Sousa, deixa os filhos
Jorge, Vera e Geralda, e o
neto Leonam.

AVISOS RELIGIOSOS

ORAÇÃO DAS 13
ALMAS BENDITAS
Ob minhas 13 _\rr\ò_ benditos,

.abidas s entendidas.
A vós peço pelo amor de Deus,

que ireu pedido seja atendido.
Minhas 13 almai. benditas, .a-

bidas c entendidas a vós peco, pelo
.angue nue JESUS derramou que
meu pedido seja atendido.

AAeu SENHOR JESUS CRISTO oue
• vossa pro*eçâo me cubra com
vossos br.çc., e me protein cem
vossos olhos.

Oh DEUS de bondade vós fo_-
tes meu defensor na vida e na
morte, peco que me livreis das
dificuldades que me afligem.

Minhas 13 almas benditas, ia-
bidas _ entendidas, alcançada *
graça nue vos peco (...) ficarei
iu * devota e m a nd a re i
«úta cacoO et manda rc
ume missa.

Rezar 13 PN,
13 di.-.

publicar
celebrar

13 AM dur.nte

i c.

Wilson Antônio Pires, aos
47 anos, em sua residência
em Porto Alegre. Gaúcho de
Rio Grande, era inspetor do
Baneo do Estado do Rio
Grande do Sul. Casado com
Nice Delacoste Pires, deixa
uma filha, Karen.

Osvaldo de Sousa Gomes.
aos 84 anos, em sua residên-
cia de Camaquá, a 123 qui-
lômetrós de Porto Alegre.
Gaúcho de Rio Grande, era
farmacêutico. Casado com
Maria Vicentina de Sousa
Gomes, deixa oito filhos —
Auzônia, leda. Ederaldo, Lu-
isa Maria, Helódio c Zulma.

Ciro Kras Borges, aos 66
anos, em Porto Alegre. Gaú-
cho de Torres, e r a far-
macêutico e foi Vereador
pelo antigo PSD. Trans-
feriu-se para a Capi-
tal em 50, onde fundou a
Farmácia Suzana. Casado
com Elite Freitas Kras, dei-
xa oito filhos — Adão, Dan-
ton, Newton, Nelson, Eva,
Sônia, Maria Inês e Suzana.

Maria Cláudia Navamuel,
aos 46 anos, no SEMPS, no
Recite. Deixa viúvo Valen-
tim Navamuel e três filhos.

Lunise de Sales Cabral,
aos 28 anos, no Hospital
Português, no Recife. Alago-
an,i. professora, casada com
José Francisco de Sales Ca-
bral Neto, deixa um filho.

Álvaro Raimundo Cortes
dos Santos, aos 75 anos, em
s u a residência. Jornalista
baiano, morava e m Sal-
vador e era considerado
decano da crônica esportiva
do Estado, tendo trabalha-
do muitos anos na seção de
esportes do Diário tle Noti-
cias e como locutor de fute-
boi da Rádio Sociedade.

Francisco José iMagyar,
aos 67 anos, em São Paulo.
Casado com Antonieta fie
Viüemin Magyar, deixa os
filhos Pedro e Maria Ange-
Ia.

.losé Pcscarin, aos 3 0
anos, em São Paulo. Era fi-
lho de Romeu e Orlanda
Pescarin.

Miguel Oliva, aos 74 anos,
em São Paulo. Casado com
Rosa Spina Oliva, deixa ii-
lhos e netos.

Zinovia Rizona K o ,j i m ,
aos 66 anos, em São Paulo.
Casada com Miguel João
Kojln, deixa os filhos Cons-
tantino, João e Dcmétrio,
e netos.

DINA MELLO DE FREITAS
- DININHA -

Sua família comunica, consternada,
seu falecimento ocorrido ontem e con-
vida demais parentes e amigos para

seu sepultamento hoje, domingo, dia 14 09,
as 1 1 horas, saindo o féretro da Capela "A"

do Cemitério de Sao Francisco Xavier para
mesma Necrópole.

Judiíh Teixeira de Carvalho
(MISSA DE 7° DIA)

Sua filha, genros, netos, bisnetos e
trinetos, convidam parentes e amigos
para a missa de 7.° dia que seiá con-

celebrada as 10,30 horas, no clia 15 do cor-
rente no altar mor da Igreja da Candelária.
A familia pede dispensa de pêsames.

Água volta
a quatro
bairros

A Cedae restabeleceu na
manhã de ontem o abas-
tecimento de água nos Bair-
ros de Laranjeiras, Bota-
fogo, Flamengo e Catete, in-
terrompido desde a noite de
sexta-feira pelo rompimen-
to de uma linha de 1 mil
milímetros na Avenida Pre-
sidente Vargas.

O Catete foi o bairro
mais prejudicado pela in-
terrupção do fornecimento
e alguns moradores mostra-
vam-se revoltados com a
impossibilidade de contatos
com a Companhia Estadual
de Águas e Esgoto, já que
nenhum de seus telefones
atendia e os específicos, pa-
ra reclamações, permane-
ciam ocupados.

Ministro
britânico
chega ao Rio

Chegou ontem ao Rio,
vindo de Caracas, o Minis-
tro da Saúde da Grã-
Bretanha, David Owen, que,
entre 1968 e 1070. quando
era Ministro da Marinha,
foi o principal articulador
britânico para a construção
de navios brasileiros em seu
pais.

Com 37 anos e intensa
vida política, dedicará seu
tempo no Brasil à verifica-
ção da maneira pela qual
a tecnologia e a experiência
britânicas poderão contri-
buir para o desenvol-
vimento dos serviços de sa-
úde brasileiros que, acre-
dita, se encontram em pro-
cesso de rápida expansão.
Amanhã terá encontro com
o Governador Faria Lima.

Carro de boi
ganha curta-
metragem

Sulrador — Carro dc Boi.
de Humberto Mauro. Pedro
Piedra, do baiano Francisco
Liberato e Gran Circo In-
ternacional, de Vito Diniz,
também da Bahia, foram
considerados os melhores
dos 64 filmes em concurso
na IV Jornada Brasileira de
Curta-Metragem, encerrada
ontem á noite no Salão No-
bre da Reitoria da Univer-
sidade Federal da Bahia,
que patrocinou o encontro
junto com o Instituto Goe-
the de Salvador.

Melhor filme de 35 miii-
metros, Carro dc Boi con-
quistou o troféu Humberto
Mauro, seu realizador. O di-
retor da jornada, professor
e critico de cinema Guido
Araújo, explicou que, embo-
ra reconhecendo que o tro-
féu deveria ser oferecido a
um jovem diretor, a comis-
sáo julgadora quis, ao con-
cedé-lo ao próprio homena-
geado, reafirmar a validade
do cinema documentário na
pessoa de um dos seus cria-
dores.

NORDESTE

O Prêmio Alexandre Ro-
bato Filho, pioneiro do cine-
ma no Estado, instituído
pela Universidade Federal
da Baha para o melhor fil-
me de temática nordestina
em 16 milímetros, no valor
de CrS 3 mil, foi concedido
a Pedro Piedra, de Francis-
co Liberato. O troféu 10
Anos de Rede Globo, acom-
panhado de cinco latas de
filme colorido e mai.s a re-
veloe.ão, coube ao filme fío-
can, do paulista Rogério
Correia.

O prêmio Produção, da
Cinemateca do Rio de
Janeiro, que compreende a
montagem e sonorização
liara filmes realizadas fora
cio eixo Rio—São Paulo, foi
ganho pelo O Último Coro-
nei, do paraibano Machado
Bitencourt. O prêmio Bani-
atursa, no valor de CrS 10
mil, foi dividido enlre três
produções baianas: As Fi-
larmônicas, de Ag nal d o
Azevedo: Pedro Piedra e
Gran Cirvo Internacional.

Arquivo/19-4-7?
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Priscilo (E), Nilson e Valdir terão pena maior que Sérgio (D)

STF reduz para 8 anos pena
do seqüestrador de Serginho

Enquanto se cogita da instituição de
penas mais pesadas contra seqüestra-
dores, o Sr Sérgio Márcio França Mo-
reno — que em fevereiro de 1972 co-
mandou o seqüestro do menino Sergi-
nho — acaba de ser beneficiado pelo
Supremo Tribunal Federal eom redução
da sua de 14 para oito anos, o que o
levará a deixar a prisão (especial) ape-
nas cinco anos após o crime e muito
tempo antes de seus quatro cúmplices.

Além do seqüestro, que lhe rendeu
a maior parte do resgate de Cr$ 400 mil
pagos pelo corretor de imóveis Sérgio
de Castro ipa! de Serginho). o Sr Sér-
gio Moreno é autor confesso, junto com
Valdir Martins Alexandre e Nilson de
Sousa Meneses, do assassinato do com-
parsa Jorge Togo de Oliveira em 16 de
abril de 1972, na Estrada Petrópolis—
Teresópolis — crime que três anos de-
pois continua em diligências policiais.
O SEQÜESTRO

No dia 28 de fevereiro de 72, Jorge
Togo e Nilson Meneses invadiram a ca-
sa do corretor (Av. Epitácio Pessoa,
4 530) e, depois de dizer à sua mulher,
Dona Marli, que o prédio estava cerca-
do 'por Valdir e Priscilo Pereira da Ro-
sa Filho) e que se tratava de uma açáo
.subversiva, seqüestraram Serginho. Num
Volkswagen (BI-61001 roubado na vés-
pera por determinação de Sérgio More-
no. seguiram cem o garoto até perto do
Hotel Nacional.

Passaram ali para o carro da firma
Segurança e Informações a Empresas
Ltda. ISIELi, fundada pelo próprio che-
fe dos seqüestradores ique é economis-
ta) com a ajuda do pai do menino, de
quem era amigo pessoal. Com sotaque
espanhol, por recomendação do chefe,
Priscilo deu o primeiro telefonema na
madrugada de 29 de fevereiro e estipu-
lou o resgate em CrS 400 mil. Na casa
do corretor, como amigo solidário, Sér-
gio Moreno a tudo assistia.

As 7h da noite do mesmo dia, novo
telefonema exigiu que o dinheiro fosse
entregue 15 minutos após, em frente ao
cinema Miramar (demolido), na Av. Del-
fim Moreira. A voz de sotaque espanhol
exigia também que deveria estar presen-
te ao ato de entrega "o homem de bigo-
de que está sempre na sua. casa". O ho-
mem de bigode era Sérgio Moreno, que
queria assim melhor fiscalizar os com-
parsas, pois temia fugissem com o di-
nheiro,

Na mesma noite, com a desculpa de
estar cansado, o planejador do seques-
tro foi para sua casa «Rua General Ur-
quiza, 67, apartamento 811), onde o
aguardavam Priscilo, Valdir e Nilson,
eom o dinheiro do resgate. À meia-noite

i ainda no dia 29) Jorge Togo deixou
Serginho no posto de gasolina da Ave-
nida Monsenhor Félix, 203. em Traja. O
seqüestro até então fora completo êxito.

O ASSASSINATO
Com os CrS 400 mil — CrS 218 mil

ficaram com o chefe e o restante foi dis-
tribuido com os outros cinco, inclusive
Aldair Fernandes da Silva, o Galeão, que
só participou do roubo do Volkswagen —
os membros do grupo partiram para vá-
rios negócios (Sérgio Moreno comprou a
boate One-Way). Mas Jorge Togo, con-
trariando recomendações do chefe, pas-
sou a gastar muito acima de seu padrão
de vida.

Em 1G de abril de 1972, domingo,
Sérgio Moreno reuniu, no carro da firma,
Jorge Togo, Valdir e Meneses, sob pre-
texto de esconder o primeiro em Magé.
Na viagem, como o próprio economista
contaria em depoimento mais tarde, um
pneu furou e ele teve tempo de avisar a
Valdir e Meneses que, num local propi-
co. iria simular outro defeito no carro
para pará-lo e então eliminar o cúmpli-
ce.

Na Estrada Petrópolis—Teresópolis,
pouco movimentada, Sérgio Moreno ale-
gou a ser necessária nova verificação na
roda trocada e todos desceram, inclusive
Jorge Togo, que se prontificou a verifi-
car o defeito. Ao vê-lo abaixado, o che-
fe do bando desfechou-lhe uma coro-
nhada na cabeça com seu revólver Tau-
rus 1!8. A pancada não surtiu o efeito de-

DENIZAR mONIO VISCO
(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família agradece sensibilizada as manifestações de pesar recebidas

por ocasião do falecimento do seu querido DENIZART e convida paren-

tes e amigos para a missa de 7.° dia a ser celebrada amanhã, segunda-feira,

dia 15, as 9:00 horas, na Igreja N. S. do Carmo, à Rua 1.° de Março.

sejado e deu chance a Togo de se levan-
tar e correr estrada abaixo.

Em seu depoimento de 28 de abril de
1972, Sérgio Moreno afirmou que pe.se-
guiu Jorge Togo e desferiu-lhe um tiro
pelas costas, A bala o atingiu na homo-
plata do lado direito e o fez cambalear
e cair de lado. O assassino continuou
atirando até descarregar a arma. ma.s
mesmo com seis balas no corpo a viti-
ma ainda vivia: Sérgio Moreno pediu en-
tão a arma de Valdir e descarregou-a
também contra o moribundo.

Quando o grupo retornou ao carro
- prossegue o depoimento — um deles

se lembrou de que Togo tinha documen-
tos no bolso. Meneses foi verificar e. na
volta, disse que os papéis estavam muito
ensangüentados e por isso os jogou per-
to do corpo. Mas contou que Jorge Togo
poderia continuar vivo, pois após os 12
tiros estava de barriga para baixo e,
quando o viu de novo, estava de barriga
para cima.

Sérgio Moreno mandou então que
Meneses descarregasse seu revólver so-
bre a vitima, que ficou com 18 tiros pelo
corpo. Três anos após esse crime — cujo
inquérito policial foi instaurado na en-
tão Delegacia Regional de Petrópolis pa-
ra ser depois encaminhado á Comarca
de Teresópolis — o processo voltou à fase
de diligências policiais, apesar de já ha-
ver confissão dos três autores na Dele-
gacia de Roubos e Furtos.

O.s depoimentos de Valdir Martins
Alexandre e Nilson de Sousa Meneses oão
exatamente iguais ao de Sérgio Márcio
França Moreno. Na opinião dc pessoas li-
gadas ao caso e revoltadas com a impuni-
dade do chefe do grupo, esse processo po-
deria agora ser avocado pelo diretor do
Departamento de Policia Civil, pois a De-
legacia de Petrópolis está subordinada ao
novo Estado.

REDUÇÃO DE PENA
Pelo seqüestro, o economista Sérgio

Moreno foi condenado na 12a. Vara Cri-
minai a 10 anos de prisão, acrescidos de
seis anos e oito meses pelo roubo do carro
(total: 16 anos e oito mesesi. Priscilo e
Valdir ficaram com 13 anos e quatro me-
ses cada um: Nilson pegou 15 anos e qua-
tro meses e Aldair, nove anos e oito meses
— em sentenças ditadas pelo Juiz Eduar-
do Meyer Filho.

Ao julgar recurso da defesa, o Tri-
bunal de Justiça do antigo Estado da
Guanabara reduziu para 14 anos c oito
meses a pena do chefe dos seqüestrado-
res. O Supremo Tribunal Federal, por
.-.ua vez, aceitou agravo interposto con-
tra a decisão do Tribunal e, de acordo
com voto do Ministro Aliomar Baleeiro,
Sérgio Moreno foi excluído da condena-
ção pelo roubo do carro e, por isso, vai
cumprir apenas oito anos de reclusão.

Como tem direito a liberdade condi-
cional cumpridos 2/3 da pena, permane-
cera na prisão por cinco anos. Conclusão:
no inicio de 77 estará livre, pois já pas-
sou t.rés anos na cadeia «cela especial
do Regimento Caetano de Faria). No en-
tanto, estranha-se que a Secretaria do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
diante da guia 334 enviada a 13 de agos-
to último pelo STF com a comunicação
de sua decisão, ainda não tenha envia-
do o processo á 12a. Vara.

E' que, quando a comunicação che-
gar á 12a. Vara Criminal e esta enca-
minhará á Vara de Execuções Criminais,
o economista Sérgio Moreno perderá o
direito á prisão especial do Regimento e
passará para um cios presídios do slste-
ma penitenciário carioca. Pessoas que
acompanham o caso acham que o atraso
se explica porque a transferência não
interessa nem ao seqüestrador nem à sua
familia. pouco tempo antes de ele ganhar
a liberdade.

A retenção que .se verifica no Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro prejudica diretamente uma da.s
partes envolvidas: o Sr Sérgio Cláudio
de Castro esta com parte do dinheiro do
resgate tcpie tomou emprestado a um
banco) retido em depósito judicial, assim
como não pode mover ação contra a
boate One-Way. comprada com o dinhei-
ro do seqüestro por Sérgio Márcio Mo-
reno.
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tuto d* Pft.qut.-_. Cspidais em Cachofiira Paulista, «xr.ro V-blSm «
13h05m, • fotografia mo_tr» as mancha, brancts, nuvem qua podem
ocasionar chuvai. A parla «seu,a • indicativa da lompo bom. A _it-
torjão gráfica no mapa do Brasil • consa quíncia da altituda em qua
foi oporada a fotografia (1..46.2 km) a a aberraeão da ejforicidad»

provocada pfrti Icnti.
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ANAlISE sinótica üo mapa do departamento nacional de
METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO JB - Anticidone lubtropi. n ;c¦¦>
centro oe 1026 mb localizada em 23°3 e 3-i°W. Frente fria em ai-
s«p _ç_o localizada no litoral Su I cl ¦? S. Ot .fina, estendendo-'e p/Sul
do Paraná e Sul do Paraguai. Frenie fria localizada no Sul ao R. G.
do Sul, estendendo-*.e pelo Norte óa Argentina e Su: da Bolt/*... Ati-
ciclone polar c/centro de 1013 mb localizado em 339S e 55°'.A/.
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[-¦¦nftp uom NebUlC-UldO': n D.-'-
t,r da tsrdc, Nev.-,, úm-da pe.a *n.-
nhã f. s-Xct no decorrer ao penodo
Temperatura estável. Ma* 33,7 \. -v.
ta Cru.-,]. Mininw. 1 rj,5 .'Alto da Boa

777
Na-crr St, 3J'i

0.-.,sn i7n .Ift ,¦

Vi! íl.

TEMPERATURA
E TEMPO

NOS ESTADOS
Amazonas - Prfrá — Nublado com

pancada. e.par_.-_, no Norto e bom
co-n ncbu'ü_idade demais reci. Temp.
Mfavel. Mi... 31.8. Min. 21.2.

Roraima - Nublado c/ pan__aa_ \
.rn .'>:.-:. Temp. estável.

Maranhão - Pt.iui - C«ür# —
Bom ; ' r.çbuiOiidade. Temp. es'*". !
vo! Mu». 31,2. Min. 22.6.

R. G. Nort» — Nublado c" :h_- \
vas in.<ennitente_ no Momí bc«-
. n.buloiidadí nas deiva •, r_g.
T_*mp. estável.

P.u.ib.i - Pr-rcirinibuco - Nub'ado j
(¦''ei v- t'.¦'¦ cs no liTor ji e ,

Alagoas •- Sergipe Nub-ado :
chuvas intermit _-rrs. lcmp. i_-'«ivei.
Mo.. 26.0. Mn. 21,7

A CHUVA

Chu^a irn irn-O reccIHida n: Posto
ao A te "o do Flamengo, cidad« do
Rio dc J-in-yrc:

Nas uHii.as 2-1 horas 0.3
A_umu'dda este -vèi, 0,4
Wormd! m,r.>s! .2.2
Acu«n_n_àa e„te a«'0 531 3
Normal ,,nuíl I 07.',.8

A LUA

CRESC.£
¦ -. 1° de setci-

OS VENTOS

Bahia - Bom < nebuio. dade «/--
• 4*e In.t.i-bü.^de na..v.ie ,-_¦ ¦••z

Morai. Temo, entáveí. Ma». 27,6
Mm. 21,3.

Mato Gro.io - Rondóm. - Goiai
Br ; ,>..j./-s,n-c_ 1 -r.p «.

•„.r . Má.. 327 Min. ." 1

Braiil.a Bo n
1- np, -t.'..ci. Ma. 29.1 M i
i ò, 5.

Minas Gerai. - Bom
bu'0-idade. Nev;,. um ida ,;i ama-
nhecer. Névoa seca ro df-.arrc dc

period-.. Temp, estava!. Ma*. 18,-1
Mn. U,..

4W.'X/C"

! Ene a No-'e l'a_.- Oct-
it... . .<od*'v ,.oc-, íi* Si. ;¦*.-_'«
-o tim ao ocriode.

Espirito Santo
i dade passageir.!

O MAR
t« Temp. estável. Mrix. 2ó,*i Mo.
19.4.

Sao f.iulo - Bom (. ' ncbuioiid.
dc v_.ri-.vel. Nr-.o.i úmida p/ ma-
nhã e seca no dec:rrer do penodo.
T?nip. «lavei. Méx. 2'.4. »n. 16,0.

Paraná - Bom :.' aumervo ac ne-
buio.id_de in.r .bilütindo-ac d par-
ttr do Sucfcestr e do Su! no d
correr do period-- Névoa imiida p/
manhã. Temp. _slà._l. Ma.. 24,0.
Mm. 18,5.

R. G. do Sul - Insla.cl, ch_v '

Orp-iri-15 :¦ pO.srvt'-- trovoôdis ''

penodo. Icnp em dccimio. Ma>
26.0, M.'v 16 "

MARÉS

Rio-Nitfrói - Baixa-mar: Oh 3i"i« ¦'
16m P 17h 43"i,'0,6m. Preamar. l_h
Jó ii 0,9.11 •; 21h 5òm/0,8m Cabo
frio Barva-mar: -th 30m'0,4m r
I7h 31m-0,6m Pr^.imar: 12h lOm/
D.9n, . _?3n Um'0,8™. Anyr» do»
Rci_ B»ixa-mar: Jii 1 -Lr *0,-'.«n e
I7ri llmO.Sm. Pi.amar: /'h 3Cm/'
,:.am e 2«li 2-m.-0.7.n.

TEMPERATURAS

I D-mt-o tia B-i 22¦"-

1 í^r_ da l..rra 2!'0

TEMPO NO MUNDO

Temperaturas m»**im<t& d.

nas cidades i.gumt.s; Amstefí
3?. nublado - Berlim 16. nt
A«r».s 19, chuveso Cn.c.Kj
Heismqui 16, enuvoso Ho*

ontem « previsão rto tempo p<

^ 18, pubi.ioo Atenas 33. sol -

iíaoo - Bru«pld.^ !6, nublado

ia, brm Franktuil 17. ch,

oiulu 30, nublado - L":boa V,

londre-i l_i, .oi - •

30. nublado ¦ Mo
lorc4ue 2ó. nublado
cisco \b, nublado
mro 33, bom -

los Amicle.-. 22,

.,1 18, nuol-ri
Pari! 17. ,.IH

Eilucolmo 17.

ob do Madri 27, bom
Mo-ccj 13. nublado

Romii 25. so' - 1
,,y.io ¦ Teerã 32, boi
- Vlncouvcr 22, bom

. o_o
bo ¦>

Miai-ni
Neva

«o Fm-
lo-

ARI AN VISCO
(AAISSA DE 7.° DIA)

+ 
0 Conselho de Administração, diretores e funcionários das empresas

que copõem o Grupo Sisal, agradecem sensibilizados as manifestações

de pesar recebidas por ocasião do falecimento do pai de seus Vice-Presiden-

tes Luciano e Renato Visco e convidam para a missa de 7.° dia que será

celebrada amanhã, segunda-feira, dia 15, às 9:00 horas, na Igreia N. S. do

Carmo, à Rua 1.° de Março.
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.JL-JKsI/ lícincíwrci
Silvio Morales
é suspenso por
medicar Oona II

O público que compareceu Corridas por dois meses por
as corridas de ontem, na ter medicado Oona-II em
Gávea, aplaudiu demora- sua última apresentação, e
dameivte o jóquei José Ma- substituído por Silvio Cruz.
chado, vencedor com Rus- Ele ocupa a terceira colo-
tler no terceiro páreo, de- cação nas estatística de.
pois de uma inatividade de profissionais. Na tarde de
mais de dois meses, recupe- ontem, o criador Sebastião
rando-se de uma fratura Ferreira pagou Cr$ 300 mil
os nove parcos realizados, por Sang-Chaud a Roger

movimentaram CrS 2 mi- Guedon. A Comissão de
lhões 719 mil 324. Corridas, mandou examinar

Sílvio Morales deverá ser o cavalo Octano, pela fraca
suspenso pela Comissão de atuação no sétimo páreo.

Outros resultado!.
I? Parco - 1500 metro, - l»i_.a: Al - Primio: CrS I. mil

l? Tuiub-ás, O. Alve» 5o o,80 12 2,50
29 t.auscop.co, A. Garcia 56 6,20 13 3,10
3° Rei Negro, C. Veiga» 56 1,70 14 4,30
49 Impo'.-o, F. E.i.v.s 56 5,40 23 5,70
_° E! D|.m, f. Marinho 56 11,10 24 8,10
6? Ni-,do. F. Pereira 56 2,50 33 15,00

34 6,30
44 23,00

D'í.-._sa. 1 1,2 corpo • 1/2 corpo - Tempo: 1*33*3 — Vencedor: (4) 9,80
• Duo,.,; :34' 6,30 - Placés: ,4] 4,30 _ (5) 4,00 - Movimenio do páreo: CrS
PO ml SIO TUIU-RAS - M. C. 3 ano. - RS - Tuyuti II _ Vistosa

<.i eco-: Her.. Fronteira - Pr.pritt.noi Herai M'n_i Gera,» - Treinador: S.' Moraiti.

2° Par» - 1 300 metros .- Pitta: Cl - Prêmio: CrS 15 m.l

Gigo- ri Agn.au, A. Ferreira  s,6, ...PO li 6.80
?n Vinhai, F. Es.eves *,0 ; ]., ; -> 2.1Q
33 to'a T-on , C. Abrsu 3 49 )3 5,30
4" Ti:, G A. Feijó :¦;, 5,30 360R-víur, G Menest.t 55 2,\0 22 1 i 20
6™ Lv„. R.g,«, IM. Santoi 56 20,90 23 8 70
7° No,..", j. Pinlo ,8 S.iO 24 5'.i0
50 . F Pereira 55 31,_0 33 33'^

24 10,20
44 96.00

1/2 corpo t peleia - Tempo: 1'17"3 - Vencedor: (4) 4 60 -
D. Da, '. 2.70 - Placrè: (4) 3,10 a (21 3,70 - Mov. mento do páreo: CrS- GIGOT 0'AGNEAU - M. C 4 enoi - RJ - Mo.stache e Nov.
H.ra, - - -ao.; Haras Rio doi Frade» - P-oprietário: Ccudeiaria Guanabara -
l-rinaaor. ;V P. Lavor.

S° Par». - 1 400 metro, - Pista: Al - Prímio: CrS 15 mil

I" Rustie- J. Machado 55 ] 70 |] _2 c0
2o Re, da Prata. F. Pereira 53 _,iq '2 3,30
30 Ringer, G. Menesei 55 4,90 13 2^0
•in Eufor-cc, J. B. Pfluh-iO 55 20,40 14 3,50
'¦'i r.i. ane, G. F. Almeida 58 6,10 22 6720
b" Parto, L Caldeira 53 12^,0 23 7 20/» Skymasler, A. Morales 58 13,50 24 I0'50

Dom Cwlito, R. Rhcmbero. 5) 26,50 33 25 10
v Utha.t, ,- Esteves 55 21,40 34 7 4010O Panco, w. Gotiralve. 25 44,30 44 23^0

Diferença: I 1 '2 coroo _ i corpo, - Tempo: l'23" - Vencedor: 111 1 70 -

1 ..... 
' 

_i.?.,"__PI'scèi' (1> '*30 " í£) !'60 " Movimento do pareô: OS 217.1, I 0.0 - RU.UE . - M. C. 4 ,r,o, - SP - Canterbury , Enctíanted S». -
L-iad.r: Haras Sao José » Expediciu» - Prop.iat.no: Stud Faienda Pedras Ne-
g-.,, ... Tre.n.»dor; W Pen-Us.

4° Pareô - í MO m.',0, - Pista: GL - Primio: OS 13 mil

.0 
*bao""*', '• Alve, 56 4,20 II 10.70

_' 8a"o Duro, F, Fslevei 58 ..OO \-j ; ÇQ
¦ '¦ P""'*'- ... 56 S.00 13 5'40

4 Oarutante. J. p,nto 58 3,00 14 4.C0

,'° 
Fou- . ai. i% L Wo, . . . . ,3 20,60 22 30,00

°„ :J!'0- L -°""» ~6 15.80 23 4 007r- loia Lmao. O. A Fe o v, I41O 15 ,, i0
T 

1"»"»"..GvF«.un-je, ., 56 ,,'20 33 u\-/0

.1.9 „ D. Neto 56 jm u U.Q

NC ZOtIANO

Duo,» ._.-. ,8-1 :9,10 - Diferença: 1 1/2 corpo , 3/4 de corpo - Tempo:Venc.aoi: ,8, 4,20 - Dupl. :14j 4,00 - Placas: (8) 2,50 t (li 2 30 --
Mov.mento do pareô: CrS 290 nvl 650 - ABAOEVIL - M C. 5 anos _ RS -
Gr-en Dcvil e Zina - Criador: Hara, Sanlo Antio Abaa. - Proprietário: StudChemon.x - T-e.nador: VV Prole.

í. Párao - 1 300 metro, - Pista: Gl - Prêmio: CrS 1» mil

.0 He S M 3,5,30 12 3,90o tnaoi, i. ii.va a 14 OO 11 o xn4" God.-n Peacock, G. F. Almeida 55 7 20 2 70¦:, Í" 0lc'1 J- J"lu,S 
56 6,60 22 6740

/ Ducan Grey, G. Meneses 55 ,ç/80 24 16 70f, "10 
AFo'"'p* 

'' LE,eves 5* 12-50 33 25 80on li -í, A. Fen.ra , . -5 700 ia / vnw N«;"»«. r- "—¦' ..: il .$ 4. ,_;6.
D»eicrc.s: pe-coco e 3/4 de corpo - tempo: 1*17**2 - Vencedor: II1

Xlrc%^s£oo2'Zr.^ M,;c;f„:„;5!. l°P00_;,---- ^
1-..Z» mÓioS0'0 

°' C"'rC '' " Prc"""""°: Stud Cn co c.ty 
'-

49 Pa.ao - 1300 metro, - Pi...: Al p,,„„0 Cr5 ,, mi|

!" B-°" f"*-*"1- E. Ff""« 53 6/0 11 7-0
•" çanr-obie, j. Maha 43 * .3 '*j°.»' c-a,r..,art,. J. M. Si.va ... V;n í. ,'_„"" Oceano ! Ma.hado „'lS 3'6u,
5° Simpuic, 1. P.n,0 '" 

¦¦ •¦ 8 60 14 5,10
6° Quiqsnc F S !va 22 '"•40

/<• Norso G F _ ..,.,;j, 
1, l0'é° ]J A-'0

.0 B.n,n „ r 1 
"  ¦••• '"' 4,03 24 8 40

44 24.10

. 700"CD._Í_: ,'•¦' 
'2m';_P° 

'd'''-7 cc'Ç° 
;- '('!':'-=; ''20*3 - Vencedor: (7)

Ha j, Itapu, - Prcpneteno: Slud .arin - Treinador: 3. d'Amore.
7» Pir.o - 1500 metro, - Pista: Al - Prêmio: CrS 13 mil

io l" _',": 
'¦ *; 

^y' 55 5,80 'li ,7 40
Í9 ro Th, 

P,"'° S^ 30,0 12 .J0
4" I.„, C V,Ô„ "8 6-60 3.70¦b° Pn- 

' 
E A _. 

•"'4 4'50 3-80

nn r_,ò,« F 1 „ S3 ,03':* 22 13.70
« N.0m':ad_; i"v:n',o.:::::i:::;::  | ijg .4 ^6' Golden Horn, A, Mor.:., .' .5 ,?*S « ,.1?

\% Quanta 
F Pereir, ." || ^.90 

3J 1..Ç0

Ií» oaa:;o,A5.^cA.meid.¦:::::..:::'¦;:;.:;; H 
'^ 44 2-:0

E'',"ní,.!. 
' 

. 
*",po •, '.2 c*-'»0 - ''"'Po: 

I32"3 - Vencedor. .'41 5,80 -
-?T'i7n,r' JÂÍ.K, 

P!S;,_:Jr!4".3'40 ' <2' UM ' «ov,m.nto do páreo: CrS11.270.00. FAFHAN - MC. 5 anos - RS - 7-oust.au . Okinawa II - Cr.a-der: Har„ Camp..:-. - Propr.etarlo: Stud M. P. - Trcn.dor: 1. Coelho

It Párao - I 500 metro, - Pi.ta: NI _ P,«„,io: CrS 13 mil

IMARCONI)

.0 .;"'0' 
G,' f_ *"'.'cía fi7 ' 3.80

29 Ma'uio J. B. P,u, e<o 57 3,40 I? 2 80
",. ._'""' G Meno'?s 57 6,70 13 4,70
4° M.iatore, F Eilevea 18 6,10 14 0 40
¦„ '"d'°, tl"',c. F- 5'K" 53 39.40 22 67.50

.60 Farruknagar, A. Ferreira 58 7 80 23 I I 10
70 Stomper. J Mana 51 7,30 24 9'40
8" O'.,.. U M—eos 55 49,40 33 33 10
9" Dr,.. Doy, C Víigas 58 41,03 34 9 80

10n íe>5.. J. r. Fr.gj 54 13,10 Ai 25 00
119 M.acr , j. Pinto 55 40,40
129 H.r. . j. M. S.lva 53 15,70
139 Pilgritn, R. Marque» 55 64,60

OUPIA SXA1A (M) 5,90 - Diferença: vár.os corpe, • 1 1 2 cepo - Tempo:
,1'33"2 - Vencedor: (1) 1,90 - Dupia: (121 2,80 - Placés: II) 1.70 e (4) 2.10 -
Movimento do páreo: OS 267.520,00. ElATOR - M. C 5 anos Rí> - Ju'checo n Oreíde - Cr.ador: Haraa Paraíso do Sul - Proprietário: Slud Wail Street

1— Treinador: P. Wcrqfldc.

». Párao - 1 300 metio, - Pina, ul - Prêmio: CrS 19 mil.

, 1° Deo. J. Pinto 56 2 00 1! 60,60
29 Ibiruv, F. Pereira 56 3 90 12 6,70
3" Swing, G Menese, 56 4,60 13 7,20

.40 Undrr.cn, E. Alve,  ... 56 6,30 14 2,90
59 Elder, J M. SWa  .... 56 9,40 22 17.40'69 Abre-Aias. U Bueno 56 6,;0 23 8,10

l 79 Unasked, L. M.i_  56 6.30 24 4 03
K" Cl*ir,al F Esteves 56 19.20 33 22.00'99 Care-.s nq G. A Fe 16  .. 56 41.70 34 4,50

.109 Quão. N. Santo, 54 59,70 44 6,50
;l'9 Jambau, »-. Pere, ..  52 46.40

• Ofar-nça: 3 corpo» o cabeça - Tempo: I 21'4 - Vencedor: (9) 2.00 - Dupia:
'(14! 2,90 Faces: (91 1,60 a V. 220 - Movimenio do páreo: OS 260.2.0..C0
OICIO - M C. '3 

«nos - RS - Dia-n nq F,.m« _ G'ory - Oiador: Ha^i lt_nmb«
— Prcprieíê'-'©: H..>. a» San.„ Ms-ia d« Arara» . Treinador: A. Níhid.

Mo*/tn.n'o d» «postai- Cr$ 2 t. lhõe_ 7.9 mü 32-. - Portões: 3 mu 6'2*

BOLO DE 7 PONTOS

3 bolo teve onco (5) vencedores con, rateio
de Cr. 18 mil 806 e 25

o^e gciJihttr o tz
ouiar i'Moreira

O terceiro páreo cia reu-
nião de hoje à tarde, no Hi-
pódromo da Gávea, e m
2 400 metros, CrS 80 mil de
prêmio, pista de grama, é
o Grande Prêmio Marciano
de Aguiar Moreira, reuniu-
do éguas de qualquer pais,
de quatro anos e mais
idade, com La Ranchera,
uruguaia, tordilha, ganha-
dora. clássica em Montevi-
deu e São Paulo, como a
favorita.

La Ranchera parece a
mais familiarizada com
percursos de fundo, e em
sua ú 11 i m a apresentação
chegou a ameaçar a exce-
lente Gas Mask no G P
Duque de Caxias, em 2 mil
metros, na reta de chegada.
A égua tordilha veio prepa-rada de Cidade Jardim, e
terá a direção de Gabriel
Meneses, jóquei chileno do
Haras Suo José e Expc-
dictus.

Prova vazia

^%_&*___* . - «»¦"¦¦¦ ¦¦^iffflfiimP*'*^ IP

_ '%

Apenas sete competidores
foram inscritos no GP
Aguiar Moreira e entre eles,.
Party, inglesa, unia filha de
Pardao, do Stud Expert, que
reúne condições para influir
no desenrolar da competi-
ção, principalmente em pis-
ta de grama leve.

Da.s éguas nacionais, Nor-
ne, nascida e criada no Ha-
ras Palmital, do Paraná,
com colocações sucessivas
nas últimas provas de qu."
participou, Marbird, do
Stud Rággio, terceira colo-
oada para Gas Mask e La
Ranchera, e a argentina
Snips, do Haras Santa Ma-

ria de Araras, exercitada
em Teresópolis, são as mais
fortes e em condições dc in-
fluir no desenrolar da com-
petição, já que Wanette e
Colangc, mesmo em boa
forma técnica, são m a i..
fracas.

La Ranchera pode e deve
ganhar o Grande Prêmio
Marciano cie Aguiar Mo-
reira, mas não está afãs-
tada a possibilidade de sen-
tir as sucessivas apresen-
tações em GPs no Rio e São
Paulo, permitindo que Par-
ly, Nome ou Mabird subam
no marcador.

Gonçalino conduzirá Majarico na quinta -prova áa reunião ãe hoje à tarde no prado da Gávea

Tuesday Night
Porto Alegre — A égua ir-

landesa Tuesday N 1 g 1. t ,
conduzida por Moacir Vaz,
estreante no Hipódromo do
Cristal e favorita do GP
M areilio Camiza, quebrou
ontem o recorde cios 1 2()0m
com o tempo de lml2s4/5
io anterior era df
lm Lis3/5). não obstante a
pista pesada e forte chuva,
vencendo a competição por
vários corpos sobre a segun-
da colocada Anaville, con-
duzida por S. Rodrigues.

A vendedora é uma casta-
nha de quatro anos. por Po-
lyfoto e Bag of Bonés, per-
tencente ao Haras Francis-
co Ervino e tratada por Ar-
mando Wolff. Tuesday
Night não teve boa partida,
embora a atuação do star-
ter tivesse sido perfeita,
mas passou à liderança cio
pelotão logo nos 9 8 0 m ,
quando tirou cabeça para
os mais apostado, Tunder-
bird conduzido por O. Pires,
que perseguiu durante qua-
se todo o percurso.

Embora tivesse reduzido

baixa recorde
um pouco o train de carrei-
ra nos últimos 200m, a ven-
cedora jamais deu chance
cie aproximação aos seus
perseguidores, entre os
quais se destacou Anaville,
que suplantou Tunderbird,
na altura dos últimos ,.0()m,
tirando, no final, um corpo
e meio sobre este, que ficou
cm terceiro lugar.

A vencedora T u e s d a y
Night já havia apresentado
excepcional performance no
Hipódromo de Cidade Jar-
dim iSP), para onde deverá
retornar, a fim de disputar
outro clássico. A vencedora
do GP Marcilio Camiza
pagou CrS 1.50 aos após-
tadores, enquanto os placés
do primeiro e segundo colo-
cacios ficaram respectiva-
mente em C r $ 1, 4 0 c
CrS 2,20. A dupla formada
com Anaville pagou
CrS 4.70.

O GP Marcilio Camiza é
uma prova para animais de
ires anos e mais idade, com
dotação de CrS 15 mil para
o primeiro colocado.

Duclair se impôs
a Cidilema na 8.a

prova de S. Paulo

Reginetta e Rosaura
dominam o 2.° páreo

//../;/.y Paradise confirma cm Minas
Belo Horizonte — Happy

Paradise, montado per L
Vanderlei. venceu com van-
t a g e m Demosü.enes, no
quinto e principal pareô da
reunião de ontem no Hipo-
dromo Serra Verde, uma
carreira de 1 mil 300 metros
em disputa do Prêmio Cole-
gio Militar de Belo Horizon.
te.

No terceiro páreo, Carbo-
nera igualou o recorde de
Swalle e Hedjaz, correndo

1 mil 100 metros cm 1'20"
2/5. As provas loram dispu-
tadas em areia leve e o mo-
vimento gorai de apostas
somou CrS 84 mil 588. No
primeiro parco o aprendi'.
M. Cardoso cam de Lady
Vivian, enquanto que Ma-
retta II não correu.

PAREÔ A PAREÔ
Primeiro pir-Q -.. Mil metro»

19 (..,,_<:., M. S. .i . . .6
2° Sp.n-lí, F. Iirir-ne ......

V.nc.dor, ,3 2,.10 - Dupl.:
Pi_. .v. Cr. 6.70 a

2.30 - l.mpo: 1'05". i.

Síqundo pá.«o — 1 200 melfot

1" Ordwell, N. R.„ ..
2° Kkur.m, M. G. San.os ....

Vtncodor: (2) Cri 1,90 - D_,.!«:
Cr! 1,60 - Placôs: CrS 1,00 a
1,00 - Tempo, I'27**4/5.

Tercei-O pátio — 1 100 met.oi

io Carbonera II. N. Silva 
2" Ensuena, J. Paul» 

V.nc.dor: (3) Cr$ 2.90 - Ducla:
CrS 6.90 - P'sc.s: CrS 1,90 t
1,30 - Tempo: l*20"2/5.

Quarto P.íteo - 1 100 rnerrci

1= Am.doi, N. Silv» '_*'c Rã'nha A_.tnd, H. Havia . . .
Vencedor: f] CS 3,50 - D,.pia:

CrS 1,50 - Placés: CrS 1,40 a
2,00 - Temoo: 12r. 5

Quinto pareô — t 300 rni.ro>

1° Hapoy Paraa ic, l Vender e,
2° Demosthenes, M. G Sanloi

Vencedor: (11 CrS 2,00 - Dupla:
CS 3,50 Placés: Cr$ 1,00 a
1,00 - U-mpo: 1*24"

Sexto páreo — 1 100 met.oi

0 liprtart, M. G Santoi 
2° Gazm, F. fmen» ... 

Vencedor: (1: CrS 6,90 - Dupla:
CrS 3,60 - Placés: CS 4,20 .
1.10 - Tempo: 1*21".

(,U
CrS

.1
52

(32;
CS

56
58

CS

(13,
CS

(431
CS

São Paulo -- Duclair, bem
dirigido por C. Amestelly,
venceu ontem o oitavo pá-
ito em Cidade Jardim, a
prova mais difícil da pro-
gramação, confirmando seu
favoritismo. O filho de Es-
corial e Dulcine percorreu a
distancia de 2-Í00 metros
em grama leve com o tem-
po cie 2'30"5/10, ganhando
a dotação de CrS 20 mil.

Cidilema, montado por
E. Amorim chegou em se-
gundo lugar e Macuco, con-
riuzido por A. Barroso, foi o
terceiro, enquanto Emery
Gra.-.., outro favorito ficava
entre o.s últimos. Foi bom
o movimento das apostas,
com uma. arrecadação dc
CrS . milhões 9.6 mil 532.
Os portões movimentaram
CrS •! mil 578.

PONTAS E DUPLAS
19 Párao - 1 400,_, - GL - Cr5 17 mil

19 Eduardo, S. Ver»
29 Clichê, J, da Co;t»
J9 Ambrosia II, «. Fre.r»

Tempo: l'27"2/10 - Vencedor: 0 12
Dupla: (241 0.6 - Piarés: CH a

0.12.

2° Páreo - 1 400,n - Gl - CrS 25 mil

19 lrir_rr.i.. A. Mailo
20 Pau Bras.i, L. Yanei
3° Vou CobólT, L. A. Pac r«

(empo: 1*26" -• Vencedor: 0.10
D.D.a: (46) 0.22 - Placés: 0,10 « 0.1 I

30 Páreo - I 300m - GL. - CrS 20 mil

1° Ciixílho, A, AA<í__o
2 " <_. .*. d ' v a.' o n. I Y a n e í
i-1 Drseriu;, A. L i.va

temoo: )'00 ", '0 - Vencedor: 0 29
. Dupla: (34) 0,50 - Plicês: 0.17 a

0,15.

49 Páreo - 1 800m - Al - CrS 17 mil

1" San, Peur, l. A Pereira
.;t. C.angepe, A. Soarç»
39 P.leque, A. A^aú-o

Tempo: T57"7 '10 — Vancedoi: 0,39
- Dupla: 1471 6,21 -- Placés: 0.24 a

0.20.
5? Páreo - 1 OOOm - Gl - CrS 20 mil

|9 Clarion, I. Podia

:.íl Danem, J. Fagundes
3" Om < L. Cavs.heiro

Tempo: ..9 4 10 - Vencedor: 0,29 -

Dim!.: (34) 1 64 - Piarés: 0,33 a

0,66.

69 Párao - 1 200 meiros - AL - CrS

25 mil

ln Zoou nha, E. O. lima

2" Buenaco, 1 P Man ,,•

39 Comandar.ti Cabral, H. Sampaio

Temoo: l'15"7'10 - Venced.r: 1,4. -

Dupl» 1881 66,59 _ Piarés: 0,95 . 921

70 Pár».o  1 400 m«froi - GL - Oi

25 mil

. ° Pu.ijab, A. F. Cc*»'.

2° Douro, A. Bo-ü.o

3° Uap'!t, G. Maiscii

Temoo: l'26'3/IO - Vencedo': 0 ;'» -

D„pia: (13! 1.34 - Pise. 1, 0,19 « 0,43.

8? Parto - 1 400 mstro» - GL - CrS

20 mil

]° Duclair C. Amestelly
2U Cidiienifl, E. Amorm
3G A\3cuco, A. Bqr<-oio

Tempo: 2,30"5, 10 - Vencedor: 0.46 -

Dupia: (261 0,52 - P'«.;: 0,29 a CIO.

9° Párao - 1 500 melroí - Gl - Cr.
25 mil

1° D-tnnr, A. Bi»'f0.o
.¦1 Tully. ! Da.osia
39 Onflnmme, A Deui

Tempo: 1*33" - Vencedo,: 0.4/ - Du.

pia: (28i 0,10 - Placés: 0,24 a 0.15.

10» Párao - 1 400 meiros - GL - Cri
20 mil

', > Palmeira, A. B;,,,c,i.
2° Gel Tesa, A. 5. Paiva
i" Honey Bunch. D. V. L„„a

Temoo: l'26"4/lo - Vencedor: 0,28 -

Dupla: 0,97 - Placés: 0,16 a 0.30.

Segundo lugar para Paia-
vra na última vez em que
loi apresentada c voltando
em pareô mais fraco, Rc-
Rinetta, montaria de Ga-
brlel Meneses e inscrita dc
parelha com Rosaura, . a
indicação mais segura da
corrida de logo mais. náo
'devendo ser derrotada nos
l mil e 600 metros cl o
segundo páreo, o primeiro
do concurso de sete pontos.

TrÔs
Don Gegê, Balldar e Tafo,

este voltando bem traba-
lhado, são os principais
nomes nos 1 mil e 30o' me-
tros da carreira Inicial. Os
dois primeiros são os can-
didatos do retrospecto, com
ligeiro destaque para o
segundo aparentando estar
melhor colocado no percur-
so do que o outro. Talo,
com exercício de lm 31s c
apronto de 44, íácll em am-
bas ocasiões, pode iclerrotar
o.s dois favoritos.

A n a k o apresentou pro-
gressos em sua forma fisica,
voltando com e .\ c e 1 e n t e
exercício de lm 38,s nos l
mil c 500 m e t. r o s . urre-
matando inteiro, em Lis no
final. Aprontou em 42s 3/5,
numa das melhores par-
tidas para a corrida de logo
mais. Bom corredor na raia
dc grama e levando o lider
Francisco Esteves em seu
dorso, Anako é competidor
certo, podendo derrotar
Toberno e Rabujento no
quinto páreo.

Piore é retrospecto puro
Dis!

Rio Preto parece b c in
situado no percurso d a
penúltima prova, podendo
correr na frente até o final,
pois é o mais veio/, concor-
rente. Na ultima vez em
que foi apresentado, Rio
Preto esmoreceu nos derra-
deiros metros em páreo dis-
putado na milha. Hoje, em

1 mil e 300 metros pode
vencer de ponta a ponta.

Reginetta está bem situa-
da na distancia, turma e
pista, devendo ser a grande
favorita da competição.
Normalmente, outra não se-
rá a ganhadora, não sendo
difícil o prevalecimento da
dupla dobrada com Rosau-
ra, porém a melhor para es-
coitar a pilotada ide Gabriel
Meneses é a égua Believe,
cujo trabalho no percurso
agradou.

nomes
Petite A m i e reaparece

mais aguerrida, portadora
de sugestivo exercício em
lm30s3/5 nos 1-100 metros.
E, como sempre rendeu o
máximo na pista gramada,
pode perfeitamente vencer
a quarta carreira, onde Eu-
sy Cat, Santusa. Archa .
Talcnia, esta também vol-
tando com excelente traba-
lho. são competidoras. San-
lusa, que c montaria de
José Machado, r e a I i z o u
ótimo apronto.

Progressos
na carreira seguinte, rrn 1
mil c 400 metros, so poclcn-
do perder se ocorrer ai-
guma anormalidade, pois os
adversários de hoje são
bem mais fracos qu:' os aa
última vez. O melhor nome
para ocupar o segundo po,---
to é Contrabando, de volta
mais aguerrido e conven-
cendo no treino de lm31_
na distancia. Dos outro..,
Argos, que venceu tres
vezes em Campos, pode sur-
preender com boa atuação,
sc conseguir correr na pon-
ta.

anciã
Muito viável ri prcvalc-
cimento da dupla c o m
Schwart/i curado de dorc..-
rie-canela . portador d e
bons exercícios.

Clarl tem boa oportunl-
dade na prova final, deveu-
do ser o grande favorito.
Vem de dois segundos luga-
res e aprontou em perfeito
estilo, ganhando de Noive
em _(is 2/5 nos (SOO metros.

PROGRAMA

PRIMEIRO PAREÔ - ÀS 14H30M - 1 300 METROS - RECORDE - GRAMA - CAROATA _ 1'1."3. _ SEXTO PAREÔ AS 17 HORAS 1 400 METROS

! Don Gegê, G.
2-2 Ba,,dar, J. ,v.

Talo, A. Mo,,
3 -4 Boryl. G. A. le

T c Brasa, G Mc,
4--6 Mf-gnésio, W. Gonc.il

Crodie., F. Pcre <n

i\.,t

•¦io
54
57
57
55

2" { 7! El Amigo e B.,'id.r
39 ( 7) Cl Aiug: e Don G*gé
7o (10) Mdc-ibiano e Aiami
40 (li; Vtolciro e A/_.|ariCQ
7" (16) Pai c Blessing
2° ( 8) Deep e Don Gcgé
6? i 7) El Amigo * Dor, Gegí.

1 500
1 5C0
! 300
1 60.
I 3C0
I 400
1 500

AM
">A
NI
GL
Al
Al
AM

1'35"
135"

l'.l 4
i'37",
l'2l"l
l'27"3

I 35"

S. Mordlçi
I Coutinho
A AAordlcs
G. feiió
I. He,reira
:.. P Gomes

J D. Mo.o,'.

SEGUNDO PAREÔ - AS U HORAS - 1.40» METROS - RECORDE - GRAMA - l.CCARHO - 1*33**4/*»

¦ Fiore, G. F. Almeida . 55'2 Contrabando, 
G. Alve» .V.

Hipne., M. Silva ... 55
Ponncnor, J. Malta ... t> 55

3--5 Secretariado P. Alves . .58
Honey Ronaldo, I*. Silva 58

•1-7 Aragano, J. Machado . .S6
fi Arçj»4>lo, A. Momiei . 58

Argoi, O. Ricardo ... 55

| 29 (14) Brilish Boy * Rustler
, 79 (14) British Boy e h,ore

49 (14) Brilish Boy • Fiore
79 ( 8) Anako e ti Danub o

I 99 (14) Brilish Boy • Fiore
] 89 (1.1) Bfilish Boy • Fiore

39 ( 8) Lyme Regis e Sobibor
] 29 ( 6) Pilgrin . Susto

t-itrean.t

I 400
1 400
I 400
I 300
! 400
1 400
1 600
I 6C0

AM
AM
AM
NI
AM
A,'A
Gl
NP
Es

l"..'_
! 45"2

Cilllíft

A. Orciu.li
p. Duranli
J. B. S.lva
J. t. Penosa
J. S. Sil.a
S. I' Go„-.«
VV. Penei«
... Mor.le.
A. Rcardo

1-1 Peq:nrtta, G. Mc-n eiri,: Ro.aur» ). M S Iva .
2-2 Pr.neess A-.or a, J. P,nl' H. Ve,rie, G. A. Fe-,
3-3 Beheve, L. Januário .

•1 Mòdne.j, L. Santos
Á-b Parmélla, A Meai-, .

6 Junina, H. Cu„,,i .

I
29 ( 7) Palavra •
39 j 7) Palavra a
59 ( 71 Pal.vra .
6° (14) Love-Me
49 I 7) Palavra a
59 (10) Rosai,ne ,
7° ( 7) Palavra e

11° (12) R.qn ,ide

Poiflur*
RegineHi
Reginetru

1 Rt.qin-.t.fl
Regine.fa
Mt raso ia

Rcqmet.a
o C^ack Uuy

1 600
I 600
I 600
I 400
1 600
I 2 CO
1 600
1 000

AM
AM
AM
Gl
AM
NL
AM
NM

'42"3
'42"3
'42"3
'25" I
'42"3
'16"2
'42"3

1*04"

Fredai
P. Lavor
L. Pedroia
L. Pedrosa
J. M. Diai
Canejo

Souz*
Cunha

SÉTIMO PAREÔ > 30O METROS - RECORDE - AREIA - YARD 1'18"3/.

TERCEIRO PAREÔ - AS I5H30M - „ 400 METROS - RECORDE - GRAMA - IOHENGRIN - 2'_5"l/5

La Raruliera G. Mon
Põfty, i. M, Amor.!
W.netle, J. M. S.lva
Norne F. [neves .
Colange, L. M,,a ,

-6 M-ibrd, l Ferreira
Snips, J Pinlo . , ,

61 20 ,16. Gas Mask e Mabird 2 000 GL
60 6o (16) Gos Mask e La Ranchera 2 000 Gl
59 3o (12 D.alônica e Consl,tuc.un 1600 AU
59 4,1 [16) Gas Mask a la Ranchera 

' 
2 000 C-l

60 7" 1I6) Gas Ma.k a la Ranchera 2 000 Gl
59 3i"i (161 Ge. Mask e la Ranchera 2 OCO Gl
59 8" (12) D,alômca e Consinucon I 600 AU

2*01"
201"

l'41"4
201"
2*01"
2*01"

1'39"4

L. A. Ma,!,n
W. Garcia
A P. S,lva
W. Al,ano
A. Moralf^
P. Morcjado
A. Nahid

OUARTO PARCO - AS 16 HORAS 1 400 METROS RECORDE - GRAMA - TZARINA l'2_"2/5

11 Easy Cat, J. Pinto ... .18
Ka'.d eck, F. Silva . . 12 52
Sanfuza, J. Machado . 54

2-4 Petit. Amie, D. Neio . II 57
Cdfnaúba, F. Peroira . 54
Platense, E. Alve» ... 57

3 7 Archa, A. Rica,do ... 13 58
Dancmg Light, J. Malla 13 57
Talênia, R. Freire .... 54

4-iO Une Petite, L J.nuàr,o 58
H Libcrêc, F. Esteve» ... 58
12 H6g,ra, A. Morales . 54
13 MarcM-.nsa, l. Santos . 56

(10) Rapidity e Royal Pall Mal
( Q) Ger.on e Ebuvermelho
,' 91 Oucen', F. e Carnaúba
(13) Aba.ba e Cambará
( 9) Quecri'. Favourile a Kelib
(13) Archa e Hcgira
(1D Labirinto • Oiti
(10) Queen's F. • Gerderie
! 9' Queen's F. e Carnaúha
(14) Ecossaise e Gwynne Place
í 9} Queen'* Favour.te t Talen
( °) liberée e Q. Favourite
{i0l Mancca Brava « Nagpli

I 500
I 300
1 400
1 CCO
1 400
I 3C0
1 400
I 2C0

1 400
I 400
I 300
I 300
I 300

AL
NL
AM
GM
AM
NL
GL
NL
AM
GM
AL
AL
NL

1 -34"
1'2I"4

1*30"
58"3
1'30"

1'22"3
1'22"4

1*15"
1*30"

l'24"4
l'22"l
I '22" I
1'22"2

A. Nahid
N. P, Gome»
H. Cunha
E. Freitaa
J. C. Lima
AV Sale»
A. Ricardo
E. P. Coutmho
O. Serra
P. Cosi»
C. Rosa

. D. Guede»
M. Canejo

I -1 Volt A. Mora',!» ... 56 | 2° (12) Nordpol • Shalt I 1600 AM 1*413" AA. Menahaa
2 Ekigarbo, C. Ferreira . 56 1109(12) Nordpol _ Voil 1600 AM 143' J. Portlltso

2-3 Rio Preto, J. F. Fraga . 56 I 79(12) Nordpol • Volt | I 6C0 AM 1 .13 . S. Moraie»
4 Sir Eduardo, D. Ncio . 56 I Esíreant» Estrean.c H. Tobia»

3 5 Smart Guy, G. Meneses 56 ) 69 (10) It Jack e Igaro ' I 600 GL 59"4 O Sarra
5,r Valem, J. Julião ... 56 ' Esircani» Fstfeante v d'Amor»

4-7 Faslnet Rock, J. M. Silva 56 (5° (101 It Jack a Igaro I 000 GL 59"4 | F. P. lavo-
Schwartz, J. M.-.chado 56 149 (14) Ravage e Camelot I 200 AL l'15"l I. A. Limeira
Crotone, L. Ma,a ... 56 ! 129 (12) Nordpol • Volt 1600 AM 1 '43" A. Corre»

OITAVO PAREÔ - AS IS HORAS 1 300 METROS - RECOR0E - AREIA - YARD - 1'18"3. J

¦I Ciar', P. C-.leves ... «6 . 29 (10) Quadrado a Ibicuy 1300 AVI 1 .3 "2 W. Alia-o
2 Jor.m, J. M. S-!va ... 56 'IIo (12) Ei Djem « lidclonso 1 200 NP l'16"l j A. ,V,ranoa

2-3 Goody J. Pinto ... 10 56 ' 6° (11) Juerco « Continuanon 1400 Gl 1'24"3 A. Nahid
Uaruhé, A. Morales . 56 | 99 (10) John Doa a Caraisin i I 300 NM i'_2"2 , A. Mora,es
Rubinho, G. F. Almeida .1! 56 ' Estrcenl» Estreante M. Mend-a

3-6Nanlcs, G. A. Feijó . 56 i 129 (13) Augur e Indomado" 1400 GL l'24"3 , G. Feiió
Dsbt. I". Pereira ... 56 ' Estreante Is.reantt G. Feijó
Decafdro, J, Machado 56 Eifreanto Estreante Z. D. Guedet

4-8 Februu». J. Pedro ... .56 I 59 (10) Quadrado a Curi | 1300 AM l'23"_ I J. Portilho
9 Valderno, G. Menesc» J6 79 (10) John Doe • Caranin i 1 300 NM 1'22"2 I W. P. La-.or

10 Vale do Pó, S. Silva . 56 I 109 (10) Quadrado a Clari | 1 300 AM 1'23"2 ! R. A. B.rbeia

OUINTO PAREÔ AS 16H30M -- 1 500 METROS - RECORDE - GRAMA - DOMINÓ - FOREIGNER - ra»"
NOSSOS PALPITES

Toberno, A Mo,a.ei , II 55
D,'.,. E Alves 55

7 Ma ar co, G. F Almeida 53
.) V,ole,'0, J Malla 57
4 Contrabordo. J Machado 53

> Rabujento, A Fe."-.... 54
Anako. : Esleves 55

B Amor C. Velqa» 55
P»ciíV -, H Cu .na 10 49
Re. ele .; . G Meneses 57

3o (131 Tar,o a Ponteiro Villa
(II) Dart light e P. Ville

7° 1.3) Tarro e Ponleno Villa
9° d D.iero a Dan Light

109 (13) larro e Ponteiro VIII»
5° ;13l Taro a Ponle,ro Vil.e
6o ,13) Ta„o < Ponteiro V,'l.
3" 113: Ta„o a Ponte ro V,;..
4° (131 Tarro e Ponteiro Villa
9° 115, Gas Mask . Orty
6° ¦ D-tf.ro • Da-ft I -qh.

400
600
400
60 0
400
400

, 400

'23"
¦10'
23

MC"

Ma-a! si
Morales

Morgado
I Pedios

Peneiaí
At.;-y,o

B.licld. — Tdío — Don Gege

Reg.netia Beliève — Rosauta

La Rcinchera — Party — Norne

Petite Amie - Talònia — Sanui,,.-

Anako — Toberno — Rabujento

Fiore  Contrabando — Argos

Rio Preto - Srhwart/ - Volt

S Clan Jr-r.i-i V..'-Hi-no
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Interlagos promoveI
corrida
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Venis
esta manhã
o Brasileiro

* .»,> ¦* «¦ ¦ .!?(•(,*¦«*( >** "WS,

Sandra Sabbagh x Giika
Ramallio, na quadra dois do
Clube Monte Líbano; Sérgio
Avancinl x Daniel Azulay,
na quadra tim do Country
Clube, e Júlio Góes x Albcr-
:.o Alcoulombré, na quadra
quatro, são as principais
atrações de hoje. às 9 ho-
ras. quando terá inicio o
Cameponato Brasileiro de
Tênis para Adultos.

Além desses nomes, o
Campeonato coma com a
presença de Paulo Lemann.
teiracampeão brasileiro e
1:1 ve7.es campi ao carioca:
Fernando Gentil e Luís Fe-
1 i p e . recém-chegados de
uma temporada no.-, Es-
;.,dos duelos. Ney Kel-
h :. vice-e a m p r a o sul-
americano; Celso Sacoman-

di e José Carlos Sehmidt,
ambos convocados para rc-
presentar o Brasil no
Pan-Americano do México,
que serão os principais ad-
versários entre si, já que
todos são cabeças de cha-
ves.

Pelo setor feminino, a.
presença de Andréa Cabral
Meneses, que, demonstran-
do uma excelente .forma
física e técnica, derrotou
Wacia Ferraz de Oliveira,
pelo Campeonato Carioca.
C ristina Britto, represen-
tante da Bahia e única do
ranking nacional, estará
ausente e será substituída
pjr Gilka. que disputou re-
centemente no Canadá e
Estados unidos os Torneios
Juvenis da Pepsi-CoTa.

Recuperação
Santiago - O tênis eliile-

no decidiu ir a Baastad, na
Suécia, disputar a semifinal
da Copa Davis com repre-
SPiuantes daquele pais nos
dias 19, 20 e 21 deste més.
diante da resolução ei o
Comitê Internacional d e
Tênis, que funciona e m
Londres.

ü Chi!
mandara
da Taea

i ntretnmo. nao
na equipe titular
Davis, pois seus

tres principais tenistas
Jaime Filloi. Patrício Cor-
nejo v B'-liis Pr.iiou.x — se
negam a ;r a .Suécia depois
Jjs anii a ças de morte que

receberam. A F e d e r a ç à o
chilena disse que mandará
¦'o que de melhor possui no
memento."

Representarão o Chile em
Baastad, assim. Jaime Pin-
ro, o quarto inscrito na
Copa Davis, e o.s juvenis
Alejandro Pierola e Hans
Giidemaister, ambos com
epxeriéncia em torneios in-
Urnacionais. na Espanha e
nos Est.acios Unidos. Resta
saber agora se o Comitê In-
ternacional e a própria
Federação Sueca aceitarão
os novos nomes indicados
pelas chilenos.

\ ilóriti dc koch
Cidade do México O

brasileiro Thomas Koch
derrotou ontem o argentino
Ricardo Cano na primeira
rodada da série mexicana
cio torneio de tênis em que
se disputa a Copa Marlboro,
marcando 7/fi e 6/4 Já o
outro brasileiro. K d s o n
Mandarino, perdeu do in-

glès Roger Taylor por 6/2
e 6/2.

Nos outros resultados do
dia, o espanhol Manuel
Santana venceu o colombia-
no Ivan Mollna por 2/6, 7/6
e 7/6. e o venezuelano Hum-
phrey Hose venceu o chlle-
im Patrício Cornejo por 7/6
e 6/4.

Polo mu \ciicc

Varsovia A Polônia eh-
minou a Noruega do grupo
B cia nona européia da Taça
l)a\T ao marcar uma van-
tagvrn in.- uperavei de 3 a 0,

com a vitória nas duplas.
Wojeíech Fibak e Taudes/
Nov.ieki derrotaram Per
Hagcn e Reik Uilrberg por
li/O. 7/5 e 6/0.

Carioca e gaúdio se
inwfpem na ginástica

Porto Alrorr _ o carioca
S,; rgio Jatobá e n gancho
Jairo Brandão ambos cias-
s i I i c :í ri o s para o Pan-
Ameri;':! no, foram os des-
taques ontem no XI Cam-
peonat» i B r as i ie i r o de
Ginástica Olímpica, desta
capital, na pratica de exe-r-
meios livres sobre o cavalo,
somando 7.8 e S.O ponto.-.,
respectivamente, despontan-
cio como favoritos para a
disputa do titulo, hoje, na
competição por aparelhos.

Nos exercícios de trave, a
guia-,' i. gaúcha C 1 o i 11 d o

ò1
Toniel, com atua ç ã o ini-
peca vei. desempatou em
laver (ia equipe do R : o
Grande cio Su! pela van-
tapem de dez décimos a
igualdade estabelecida na
véspera em 75.95. com a
equipe de Minas Gerais.

Trave - Feminina'
ri.t ;:.<¦ !:-n,|,| -Ri -- fi |-.0'>'n>
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Porto Alfnra

iÉlSlitea
O carioca Sérgio Jatobá joi o melhor vo cavalo

INHEIRO
De CrS[1,000.00 até CrS 10,600,00

para você comprar o que quiser onde quiser.
Liberamos o seu crédito em 48 horas.

HEMISUL S.A.
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/Va C/asse Carioca, a regata foi bem disputada e a vitória final coube ao barco Nena-III, do iatista Paulo Neiva

Exército vai

liderando
no atletismo

Na primeira parte do X Campeonato dc Atle-
ti.-mo das Forças Armadas, ontem de manhã na

pista do Estádio Célio de Barros, foram superados
quatro recordes, três dos quais por atletas do Exér-
cito. que lidera a competição com 147 pontos e hoje
na etapa final deve consolidar a vantagem.

João Carlos de -Sousa, cia equipe brasileira que
irá aos VII Jokos Pan-Americanos. melhorou o re-
corde das Forcas Armadas no salto em distancia,
cont 7.7'lni Os outros recordistas foram Carlos Al-
berto Alves, da Aeronáutica, nos 5 mil metros, com
14m25s0. Fieo de Sousa, do Exército, na altura, com
l.txim e a equipe de revezamento 4xl00m. do Exer-
cito. com o lempo de 40s.K.

P mg ruma dc hoje 9h. 400m barreiras, arremes-
so martelo, salto com vara; 9h20m: lOOOOm: lOh:
2(>0m. salto triplo, arremesso disco; 10h20m: 1 500m;
IOii-t,"mi re\e:'.ament.o -Ix-tOOm

AIciu;h's (Icccjx-ioiuvm

São Paulo - Os de/ dias de sol e praia r sem
qualquer treinamento no Rio de Janeiro impediram
que a equipe alemã dc atletismo rio SV Bayer 04
cumprisse bon atuação, ontem, durante a primeira
etapa rio Torneio Atlético Brasil-Alemanha, realiza-
cia no Coniunto Esportivo do Ibirapuera. embora no
total de provas tenha vencido a equipe brasileira
por S M 4. O Brasil foi representado por 25 atletas
paulistas, entre os quais a recordista sul-americana
cie arremesso de disco. Odete Valentim Domingues.
que íez a marca de ãl.ãfim, 40 centímetros a menos
cie sua melhor atuação.

Mais de duas mil pessoas assistiram á compe-
lição, que prossegue hoie de manhã, com as pro-
vas de 400 metros com barreiras para homens, salto
em altura, arremesso de disco, 200 metros rasos, sal-
to triplo, salto com vara, arremesso de dardo, 800
metros rasos para homens; e ainda arremesso de
peso. 200 metros rasos, salto em altura e revezamen-
m 4x100 metros para mocas. Outro bom destaque
nas provas de ontem foi o brasileiro Márcio Viana
Lomonaco. vencedor cios 110 metros com barreiras,
marcando 14s3. dois décimos a mais de sua melhor
marca I4M aluai recorde brasileiro.

Marca

Os alemães não estiveram bem nem no arremes-
so de martelo, embora tenham vencido os brasilei-
ros, pois Darwin Pineyrua - uruguaio radicado na
Alemanha — que já foi campeão sul-americano com
63,8 metros, ontem não conseguiu arremessar a uma
distancia maior do que 57.30 metros.

Na prova dos 100 metros rasos para mocas, a
alemã Marion Schwerdtfeger venceu marcando 12s3.
Em segundo lugar ficou a brasileira Elza de Carva-
lho Rocha com 12s4. Nos 100 metros rasos para ho-
mens, o alemão Manfred Ommer confirmou seu ab-
soluto favoritismo, marcando 10s6. e seu c.ompatrlo-
ta Hclmut Leibner fez 10s8 enquanto o brasileiro
mais bem colocado nesta prova José Luiz Zogaib,
ficou com o terceiro lugar, marcando lls3.

Nos 400 metros rasos para homens, os dois
melhores classificados foram Friedhelm Grimmiger
e Rolf Weissert. ambos alemães, com 48s4 e 49s3,
respectivamente. O terceiro lugar ficou com o brasi-
leiro Antônio Carlos Feijão, com 50s4.

A brasileira Rosa Maria cie Sousa nos 400 me-
tros rasos para mocas foi uma boa surpresa: ela
não deu boa saida, mas acabou superando sua mais
séria rival, também brasileira, Cleide de Souza. 58.s5,
enquanto Cleide fazia 59sõ.

No salto a distancia para homens. Helmut
Kleuck. cia equipe do Bayer 04. íoi o primeiro colo-
cado marcando 7.36 metros. O brasileiro João Car-
los dos Santos ficou em segundo, com 6,88 metros.
No salto em distancia para moças, o primeiro lugar
ficou com a alemã Sabine Kleuck, com 6,16 metros.
Em segundo, outra alemã, Sabine Wecke, com 5.85
metros, e em terceiro a brasileira Elizabeth Cândido
Nunes, com 5,78m.

No arremesso de peso, o alemão Udo Gelhatis.en
ganhou o primeiro lugar marcando 16.05m e em se-
gundo seu companheiro Darwin Pineyrua, com
13.22ir,. Nos 110 metros com barreiras para mocas,
a brasileira Mana Luiza Betioli demonstrou sua
excelente forma ganhando corn facilidade a prova,
com 14s4. seguida pela alemã Lollo Leidel. com 14^0
No arremesso de disco para mocas, a recordista sul-
americana Odete Valentim Domingues foi in.stipera-
vei. mareando 51 58 meiro.--. seguida de outra bra-
sileira Theu .Mana Reiniiai".. com -17.16 metros

;;,i pruv.i di revc/.nnento 4x100 para hotn"ns
,. eqti.pi ali irai superou cem facilidade a brasilei-
ra fazendo o pi-irur.-ii i-ni 11 -.:_ contra -I2.-..Í

aEoio confirma previsão
e vence pri

Com uma diferença de quatro minu-
tos e sete segundas, do segundo coloca-
do — Cilcne - o iate Eolo, de Leopoldo
Antunes Maciel ganhou no tempo corri-
gido a primeira regata do Torneio Eugé-
nlo Villarino, para a Classe Oceano,
disputada ontem, á tarde, na ponta do
Arpoador.

Cangaceiro, de Domício Barreto,
quarto colocado no tempo corrigido, foi
ti Fita Azul, cruzando a linha de chega-
cia às 15h51m06s0 seguido de Eolo. Hoje,
a partir das 13 horas, será realizada a
segunda e última regata.

"NEN.V CAMPEÃO

Nemi-111, de Paulo Neiva. venceu a
regara decisiva da Classe Carioca, ontem
na raia da Escola Naval conquistando a
Taça Neptunes, com zero ponto perdido.
Em segundo lugar, na regata de ontem
e na classificação final, foi Garoa, de
Gilberto Ramos. A ordem de chegada dos
demais concorrentes foi; Ximango, Jo.se
Barcelos. 1'elicia, Jacque.s Purrin. Ilobby,
Murilo Borges. Saci. Jaeques Aubi.

Na primeira regata das três previstas
pelo Torneio da Primavera, da Classe
Optimist. Pink Panter, manteve a sua
invencibilidade, vencendo ontem com boa
margem do segundo colocado. Feijão, rie
Lauro Volner. Os demais colocados fo-
ram: Brisa, Luiz Oliveira Neto. Dondoea,
Débora Volner. Hoje será disputada a se-
gunda regata, ficando a terceira para sa-'nado

Em Niterói, pelo Campeonato da
Ffotilha da Classe Laser, Chorão, de Pe-
tiro Bulhões, foi o vencedor derrotando

Feitosa acha
que voleibol
íem evoluído

Os desfalques de Luís Eymard, Má-
rio Marcos, Alexandre e Aderval. todos
titulares de equipes anteriores, não un-
pediram que a Seleção Brasileira Mas-
cuiina de Voleibol realizasse excelentes
exibições, disputando ponto a ponto lo-
dos os jogos de que participou na tempo-
rada Internacional cia modalidade que
teve Início no Rio, e que recomeça hoje,
em Belo Horizonte.

Para o técnico da equipe. Carlos Edu-
areio Feitosa, a Seleção apresentou 60'»,
do que pode fazer, pois os treinos — con-
centração —¦ começaram no dia l",1 deste
mès. e. para apenas 12 dias, o aproveita-
mento foi bom. "Há grande diferença na
parte física. Quando atingirmos um pon-
to de igualdade física, então supera-se
tudo.

LONGO PRAZO

Estamos Iniciando um trabalho a
longo prazo. Precisamos planejar e seguir
a risca. A meta não e o Pan-Americano.
ele e apenas uma etapa. Nosso objetivo
a curto prazo é a Olimpíada. O Japão
para ser campeão precisou de 12 anos

Feitosa mostrou-se muito satisfeito
com o rendimento da equipe nos três jo-
gos. comentando as atuações contra a
Coréia do Sul e Japão.

O jogo contra a Coréia foi ingra-
to. Tentamos usar contra eles a mesma
tática aplicada pelo Japão, quando en-
frentou a Coréia. Tivemos nosso ponto
forte no bloqueio, excelente apesar da.s
tintas, e perdemos uma partida pratica-
mente ganha. Com o Japão foi bom, ape-
sar de mais falhas no bloqueio.

O Japão é campeão olímpico -
continuou ele — joga mensalmente na
Europa, tem um forte intercâmbio, e nos
estamos começando a ter um trabalho
a longo prazo. Com treinamento adequa-
tio. não haverá problema de jogarmos
o»- igual para igual. Com exceção da par-
'e tísica, cm técnica jogamos duro com
cies. em iodo.-» o.- scts Fisicamente, no
entanto, ha ur.mdc diferença, ele.s fazem
exercício.- diário-', o epie nau acontece co-
11O.-.C0.

erra regata
a Axel Sehmidt, que concorreu com Os-
prey-XVI. Filão, de Murilo Borges, foi o
terceiro, e em quarto. Inevitablc, de Nei-
son Guimarães.

OCEANO

A classificação da primeira regala
do Torneio Eugênio Villarino foi a se-
Guinte: Tempo corrigido: 1'»' Eolo, 2h46m
38s0, 20 Cilene, 2h5üm45s0, 3« Angela, 2h
50m54s0, 4V Cangaceiro, ihólmOlisO.

Ordem de chegada: l'-1 Cangaceiro,
21? Eolo, 3"? Angela. 4v Neptunus, 5* Cilc-
ne, 6? Simbad, T> Malafiar IV, 8? Pantari.

LAGOA

Com promoção e controle do Caiça-
ras sera realizado hoje. a competição
Seis Horas da Lagoa, para Classe Pin-
gmm. com a participação de 30 barcos.
Pedro Paulo Petersen, tricampeão mun-
dial, Alex Weill e Marco Antônio Gan-
toi.s sao o.s nomes mais destacados. O
percurso e em forma triangular e em va-
rios trechos os concorrentes serão subme -
tidos a vários testes tipo gincana. A sai-
da sera dada às 10 horas.

Newport, Estados Unidos O
iate norte-americano 1'ied 1'iper obteve
a segunda colocação na última regata do
Campeonato Mundial para barcos de
Uma Tonelada, mas conquistou o titulo
geral com 124 pontos. Os barcos brasilei-
ros Mach-II e King I-ish, ficaram em
quinto e décimo primeiro lugares, na re-
gata final. A colocação geral não foi d.-
vulgada devido a vários protestos envia-
cios a comissão organizadora ria prova.

Andebol define
4 finalistas
closjB/Shdl

Com a vitoria da UFRJ sobre a Cm-
diclo Mendes por 33 x 3. e da Gama Fi-
lho sobre a .SUAM rior 20 :¦: 16. a.s duas
ganhadoras de ontem, no campo da
FEURJ. e a FOA e UERJ se classificaram
para disputar os quatro primeiros luga-
xoa do andebol masculino dos II Jogos
Universitários JORNAL DO BRASIL-
Shell, enquanto as duas perdedoras, mais
a PUC e a Naval jogarão tentando colo-
car-se do quinto ao oitavo lugares.

No futebol de salão, a partida entre
Naval e .Simonsen foi transferida, a
SUAM derrotou a Somley -por 3 a 2. e a
PUC venceu a FIAT pelo mesmo placar,
conseguindo a vaga para as semifinais.
No futebol de campo, a Estácio de Sa
superou a UERJ por 1 x 0 e a ESFO a
Cândido Mendes por 2 x 1. No voleibol
masculino, que seria o primeiro jogo nas
novas dependências da SUAM. a EsMc.o
de Sa não compareceu dando a vitoria
u pi imeira por WO.

CLASSIFICADOS

A UFRJ não teve a mínima dificul-
dade para vencer a Cândido Mendes com
30 gois dc diferença, enquanto que SUAM
e Gama Filho fizeram uma partida mais
igual. Os próximos jogos de andebol mas-
eulino serão marcados na reunião de ir-
presentantes da FEURJ, depois de ama-
nhã.

Jogaram e marcaram pelas equipes
vencedoras: UFRJ — Sergiu. Ronaldo
icinco gols), Sérgio itimi, Colin 'setei,
João uimi. Joberto itrêsi. Armando

i quatro), Francisco i quatro', Miguel
itrêsi, Ronaldo Figueiredo icloisç Ale-
xandre 'trêsi e Marcelo. Pela Cândido
Mendes o.s gols foram feitos por Carlos
Alberto e Cai los Coutinho ido;.--

Gama Filho — Jo.se
'ire.-»», José Ricardo '
Roque Urès'. João Bat:.-
ceio mm i P-r.ilt) »tre.--'
tomo Azevedo •> C::-'.'
pela SUAM Zeiis ¦.-( ..-
sar itré.-i. M.nii!c:o »'!
co! .
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São Ptiuio --- Na expec-
tat.iva de implantar um es-
filo de corrida de automo-
veis norte-americana num
pais c u j o automobilismo
-segue a tradição européia,
serão promovidos hoje, du-
rante praticamente o dia
inteiro, em Interlagos. o 1
Torneio Brasileiro de Cam-
peões e o I Torneio Sul-
Americano rie Automóveis
de Turismo.

As principais atrações se-
rão os pilotos de Fórmula-1.
Vittorio Brambilla e José
Carlos Pace e de Fórmula-3
Alex Dias Ribeiro, além da
exibição de dragsters pelos
norte-americanos Wayne
Gapp e Jim Halloran. A
corrida principal será
disputada por 35 pilotos.

Os pilotos • 17 brasi-
leiros, 15 de paises da Amé-
rica do Sul, dois norte-
americanos e um italiano —
dirigirão carros Ford Mave-
rick de quatro cilindros,
preparados de acordo com
o regulamento do Grupo 1,
da Federação Internacional
de Automobilismo i FIA i .
Todos os carros estão nas
mesmas condições de peso.
cilindragem. velocidade e
suspensão. O programa pre-
vê ainda o C a mpeonato
Brasileiro de Slalom.

Programa
Das 3 às 9 horas, haverá

o sorteio de colocação dos
Maverick e. das 9 às. 10 ho-
ras. os pilotos farão um
treino de reconhecimento
de pista e dos carros

i Brambilla. por e x e m p 1 o
nunca viu um Maverick em
sua vidai. Das 10 as 11 no-
ras. sera realizado o Cam-
peonato Brasileiro de Sia-
lon e. das 11 às 12 hoias,
sera preparada a primeira
bateria da corrida.

A primeira bateria, com
12 voltas, terá o tempo di
uma hora. a partir das 11
horas. Entre as duas bate-
rias. serão exibidos os
Drayslers em frente as nr-
quibancadas de Interlagos.
A segunda balena. que será
preparada á;s 14 horas
começa a-, 15 hora-..

'"Slaloni*

Slalom é uma prova de
velocidade r e a 1 i _ a d a em
s u per! icie pavimentada,
com mudanças de direção
provocadas por obstáculos
artificiais que reduzem a
velocidade. Cada piloto so
participará com um veiculo
por competição. As largadas
serão do tipo parado com
o motor em funcionamento,
nao podendo haver mais de
dois carros na pista, simul-
iam a men te.

As provas de slalom serSo
realizadas em duas batr-
nas. cada uma com uma
extensão de pelo menos m!:
metros. Para a classificação
final, apenas o melhor tem-
po rie cada piloto e levado
em consideração.

"f)ra;jsh'i>""

Numa pista reta. plana c
limpa de, pelo menos, meia
milha 'SOO metrosi de ex-
tensão, dois carros de serie,
especialmente 

'> n v e n e-
nados" largam, separados
nor uma faixa amarela. São
as corridas de drugsten,
que duram segundos e sãe
exclusivamente de máxima
velocidade, exigindo do pilo-
to toda n concentração pa-
ra a largada, a aceleraçãr
duraide 400 m- :ros * n
desaceleração »m mais ri.-
400 metro-, ii -ando -e um
paru -queda.- e-pecin:

Cada carro e-p.cal de
druQsterx tem 700 i': P
mil e 700 cilindrada.-' »'"

pode atingir 250 qiniomc
tros horários. Oi tiragstcs
>er,io Maverick adaptado'
Na adaptação ¦ .-egunrio
Gapp e Halloran - - se gas-
tam em média 25 mil doía-
res icerca de CrS 220 miU
e quatro meses. E.-se tipo de
corrida, nos Estados Unidos.
e muito popular. Em Inter-
lagos, a categoria dUputa-
cia sera pro-stock

\ principal
A corrida principal, rin

duas baterias, sera feita poi
Maverick.-, de quatro e.i.n -
riros. cupês, enquadrado . no
remiaimento da categoria
Turismo Divisão-! S e u s
í.i\ ontos. alem das atracne
internacionais lentrr o ¦»
quais os chilenos Rodrigo
Gana e Luis Hurtadoi. são
os pilotos paulistas Luis Pe-
reira Bueno e Jaime Silva

e o gaúcho Clóvis de Mo-
raes.

Segundo José Carlos
Pace, é provável que acon-
teçam muitas batidas, por-
que "os carros são toda"
iguais e permitirão a mes-
ma chance aos 35 partici-*-
pautes. Os pilotos irão jun-
tos em todas as curvas «
nao haverá espaço suficien-
te para iodos. Ganhar será
uma questão de sorte.'' Fie
disse também que não vrlil
para ganhar. ma« oara
crestaria! o automobih- m»i
i,:-,,>:;, ,: - Vitl.ur.o Bi.im-
o:.\,i vencedor do Granel"
P: eni.o o.i Ai: : ria e.-:c am>
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OUTROS
ESPORTES

Golfe
Edu Cortes, com han-

dicap oito e com uma volta
de 76 tacadas, lidera com¦Mike Moyer e W. Harvey a
Taça Cruzeiro do Sul, inici-
ada ontem no Gávea, em 36
buracos, na modalidade
stroke play, com a partici-
pação de 60 golfistas.

Walter Ratto e Angus
Hiltz, este último um dos
favoritos da competição,
ocupam, respectivamente, a
quarta e quinta colocação, e
para hoje são apontados
como prováveis finalistas.

A Taça Dunlop, em
match play. do calendário
¦do Itanhangã íoi iniciada
ontem, com 36 jogadores,
dos quais 16 foram seleclo-
nados para a segunda volta,
hoje também em 18 bura-
cos. Para o próximo fim de
semana, serão tirados os oi-
to melhores colocados.

Hipismo

A equipe A do Colégio Mi-
litar do Rio de Janeiro, for-
mada pelos alunos Serra,
montando Bibelot, Ney Bo-
ghossian, com Kung-Fu,
Sandry, com Talento e Enes,
com TaUar II, sagrou-se
campeão do torneio dispu-
tado entre o CMRJ. Acade-
mia Militar das Agulhas
Negra? e Centro Prepara-
tório cie OI triais da Reser-
va. com 33 participantes.

Após a. realização das
provas para mirins e júnlo-
res. que teve como vencedo-
res Jorge Itajahy, montan-
cio Bibba. e Carlos Gusmão,
com Z 1' Z - 2 2 , respectiva-
mente, a Sociedade Hipica
Brasileira organizou para
hoje, em sua pista, às 10
horas, uma prova tipo Ame-
ricana — duas faltas — pa-
ra a escolinha Interna com
a participação de 17 con-
juntos.

Pólo

O time do Santa Teresa
venceu o do Leões por 12 a
8. na partida inaugural do
Torneio Independência de
Polo, ontem à tarde no
campo do Itanhangã. Ari
Castllhos. do Santa Teresa,
foi o artilheiro do jogo com
cinco gols.

O Torneio prossegue esta
tarde com Águias e Leões,
a partir das 15h30m. A
decisão do Carioquinha en-
tre Lírios e Tigrlnhos foi
transferida de ontem para
quarta-feira

Jogaram e
Santa Teresa: Al
<5i. Jorge Rangel
Cesat Tovar (2),
berto Carvalho I
Geraldo Calmon.
co iPaiva Chave
José Luiz. Edna

i 1 ¦ Juizes: Saul
Alexandre Pereira

marcaram:
i Castllhos

<3i, Paulo
Sérgio Al-
2). Leões:
Júlio Sec-
s. 1 goli.
rdo Secco
Madeira e
de Souza.

Water-Pólo

O Botafogo e o Tijuca fo-
ram o.s vencedores da ter-
ceira rodada cia fase de
classificação do II Torneio
de Jovens de Water-Pólo,
disputada ontem, na pis-
cina do Tijuca. O Botafogo
derrotou o Guanabara, por
li a 2 e o Tijuca venceu o
Internacional por 11 a 3. O
Tijuca e Fluminense estão
liderando o torneio, sem
pontos perdidos.

Terá inicio hoje o III
Torneio-R elampago de
Water-Pólo. com a reali-
zação de seis jogos, que se-
rão disputados ás 9 horas,
na piscina do Guanbara. A
programação é esta: 9 ho-
ras — Guanabara x Fia-
mengo; 9h 30m — Gama Fl-
lho x Canto do Rio; 10 ho-
ras — Seleção Brasileira x
Tijuca; lOh 30m — Flu-
minense x Botafogo; 11 ho-
ras — Seleção Brasileira x
Guanabara: e ás llh SOm,
Fluminense x Canto do Rio.

Tiro

O Fluminense liderou as
duas provas de ontem, que
fazem parte cio calendário
anual da Federação de Tiro
tio Rio de Janeiro. Paulo
Lameao, com 541 pontos,
venceu a de pistola livre e
Germano Manderback, com
578, a de carabtna deitada.
Hoje, a.s 8h 30m, será dispu-
tada a prova de carabina
de ar, no stand do Flamen-
go, também incluída n o
programa anual.

Os resultados de ontem
foram os seguintes: pistola
livre, no stand do Flu-
minense: 1"? Paulo Lamego,
com 541: 2<? Silvino Ferrei-
ra, 529; 3? Miiton Mouzinho,
521: 4.° Álvaro Santos, 520;
e 5* Manu Marques, 508
(todos do Fluminensei. Ca-
rabin i deitado, no Flamen-
go' V Germano Mander-
back. 573 i Fluminense»; 2'>
Fausttno Ferün < N a v a ! i ,
571: 39 M.chael Fugim.m
iFiainerrio'. õ7ü: 4v Va.dir
Ferre.ra 'F.uinmen.sei. òf)8,
r i" N> : ii 1 : i o .-. o ' F.u-
minense i, ò(io.

Edmar Ferreira largará
na 'pole 

position 
" no

Latino de Motociclismo
Chico Júnior

Enviado especial

Santiago — O piloto brasileiro
Edmar Ferreira fez o melhor tem-
po — lm22s — de classificação,
ontem, para a segunda etapa do
Campeonato Latino-Americano de
Motociclismo, que será disputada
hoje, na modalidade velocidade, A
cross será corrida na quinta-feira.

Edmar não precisou se esforçar
e nem exigir o máximo de sua

Iamaha de 350cc para conseguir o
melhor tempo. Seus adversários es-
tão mecânica e tecnicamente bem
inferiores a ele, que só não vence-
rá se aparecer um defeito em sua
máquina. Essa possibilidade, con-
tudo, é difícil de acontecer.

O venezuelano Rogelto Cardozo
marcou um tempo com um segundo

abaixo do de Edmar e o chi!'tio
Viccnzo Cascino ficou em terei tro
lugar, com Im23s7, Apesar da di-
íerença de um segundo entre o bra-
sileiro e o venezuelano, esse deta-
lhe não quer dizer que se vá assistir
a uma corrida, muito disputada. Na
hora da competição, a vitória deve
ser mesmo de Edmar, que tem tu-

do para l.d rar a prova du princi-
pio ao fim.

O cubano Fernando Macia, da
equipe venezuelana, continua ini-
pedido de entrar no Chile. Ele ago-
ra esta em Lima, no Peru, tentan-
do convencer as autoridades Chile-
nas a lhe concederem o visto de en-
trada no pais ainda a tempo de
participar da competição.
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(T)Terno Branco em crepe (3) Conjunto esporte
^ Paletó 2 botões, 3 boisos cíiapa. Paletó xadrez. 2 bolces,

calça branca lisa.'¦ mensais iguais £tf%
W? mensais iguais

Camisa Social
Em voil branca.

Em vo:! branca com recortes

Apenas ¦ lOj
Apenas

fn) Jaqueta em Deiavée
^ Modelo chemise, recortada com Cinto em couro

Prontos. Apenas

fâ\ Calça esporte em gabardine
Recorte traseiro.

Apenas liíCJj
Calça esporte em streetch
Com recorte quadrado, fivelas
laterais, bolsos faca.

CREDITO
JMEDtATO ITi

j mensais igua

Calça em Deiavée lavado
2 bolsos com vivos.

(4)Terno em tecido xadrezinhow Paletó 2 botões.

Apenas 148,
Camisa esporte em algodão
xadrez
! bolso, manaa curta.

Apenas 98,

'j mensais iguais

Camisa social Ugo Castellana
Prega macho, botões na cor.

Apenas 9Uj
Gravata ev Dmíon hstrada

J

y mensais iguais

Cinto em couro
Apenas OOi

(J\ Camisa Relax
Gola polo, 4 botões, com listras
nos punhos, barra e goia.

5Apenas
Camisa esporte
Tecido xadrez, 2 bolsos chapa
com botão. "7/f

Apenas / Hfj

È--v >--^*?rlí*,***w^^ jRS^^T

- abe-io r-A ho
itim den,ora,

oasta ;raba'har
para compra;

'M/X/XO

bupo deverão.

(Convir.wxixo ,;% Jí^&,

8«morcim JH

Bflmojdro

101 lojas

Rio de Janeiro • Minas Gerais • Sao Paulo
do conglomerado M^.

JN ac DL LVPRCSAS BRASiLEflAS S A A"
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Flu
recorde
renda em

São Luis O Fluminense
pode não vencer os quatro
jogos que Iara no Norte-
Nordeste, mas com ioda a
certeza provocara excelen-
t e s ar r e c a d ¦ iç ões. Bastou
anunciar a provável escala-
cão cie Rivelino no final da
partida contra o Moto Clu-
be. para que a procura cie
ingressos aumentasse. As
cadeiras foram todas ven-
didas desde sexta-feira, e é
ate possível que aconteça
um novo recorde no Estádio
Nhozinho Santos hoje á
tarde.

Ninguém quer perder a
oportunidade cie ver Riveli-
no. nem que seja por alguns
minutos, e a partida, que
ate há poucos dias vinha
sendo considerada uma ro-
tina no Campeonato Nacio-
nai. tomou novos aspectos
depoi.-. que o Fluminense
admitiu a escalação do seu
mais destacado j o s a d o r
Nas conversas pelos bares
e esquinas, ha ate quem fa-
!e cm chegar bem cedo ao
estádio, com me.! , de não
encontrar limar

O time carioca lem uma
campanha fraca ate agora:
venceu o Atlético 'MG i ,
empatou com o Comercial
c perdeu para Coritiba e
Palmeiras. Hoje fará tudo
para vencer por uma dite-
rença de dois gols. a fim de
consegui;- três pontos.

O paulista Dulcidio Van-
derlei Boschüa será o juiz.

deve bater

SL ias
auxiliado por Wilson Van
Lume e Claudionor Lopes.

As equipes: Fluminense
- Nielsen, Toninho. Silvei-

ra. Assis c Marco Antônio:
Zé Mário. Carlos Alberto e
Cléber: Gil. Manfrini e Má-
rio Sérgio. .Atolo Clube —
Ney. Marinho. Jorge Luis.
Arizinho e Breno; Jorge
Santos. Ferraz (Santana) e
Carlos Alberto: Lima. Riba
e Cláudio-

RIVELINO NO BANCO

E' difícil ver Rivelino sen-
tado num banco de reser-
vas. mas isso ocorreu em
19G!). nas eliminatórias para
a Copa do Mundo. Hoje
acontecerá de novo. em São
Luis. so que desta vez é
uma reserva forçada pelas
circunstancias. É não vai
durar toda a partida.

Caso o jogo contra o
Moto Clube não .seja violen-
lo e transcorra normal, Ri-
velino entrará no time com
o propósito de readquirir
sua forma. Ele esta afãs-
tado desde o jogo contra o
Palmeiras, quando con tu n-
diu-.se seriamente.

A alegria do jogador por
voltar ao futebol é imensa
e a ansiedade por entrar lo-
go na equipe e maior ainda.
O banco, para ele. se torna
ainda mais desagradável
quando seu ocupante tem
um temperamento irrequie-
to. como o seu. que vive
tudo o que se passa no cam-
J)0.

Botafogo acredita em
êxito com novo ataque

Sáo Paulo Nilson, Clau-
diomiro c Fischer, Neste
ataque, de homens-gol. se
baseia o otimismo do tec-
nico Zagalo para que o Bo-
tafogo. a partir desta uni"
em Campinas, contra o
Guarani, reencontre o seu
melhor ! u tebol ofensivo,
capa:' de conquistar vitorias
p alegrar a torcida.

A formula, no entanto,
ainda depende de acerto-,
que so virão com o tempo:
Nilson não atua na ponta
direita, ha algum tempo e
Claudiomiro. ainda com ai-
guns quilos a mais, neces-
sita cie mais treinamentos
para readquirir a forma
que o levou à Sei,-.mo Brasi-
leira. em 1971

A -partida entre Botafogo
<--• Guarani, um excelente
atrativo para o público de
Campinas, começa a.-. 16 ho-
ras, no Estádio Brinco de
Ouro. com arbitragem dc
José Luis Barreto, auxiliado

Americano
total para

Campos O reapare-
cimento do zagueiro Luis;-
nho e a necessidade de ven-
cor o Santa Cru/ para man-
ter ainda esperanças d e
classificação, nesta primei-
ra etapa do Campeonato
Nacional, sao dois fortes
motivos para que o jugo de
hoje dé uma boa renda, em-
bora entre os torcedores
campistas poucos acreditem
que o time pernambucano
possa fazei' frente ao Ame-
ricano.

Se. entre os jogadores, di-
rigcnies e torcedores d o
Americano o clima e de
otimismo, o mesmo n a o
ocorre cum a delegação cio
Santa C r u z. desmotivada
pela campanha ruim que o
time vem fazendo, pelos
desfalques - cinco titula-
res. dois. por estarem sus-
pensos e ires por contusão

- e pela saída cio técnico
Carlos Froner, qur s e r a
substituído na tarde de ho-
,ie pelo seu antigo euxiliar.
A ma uri Sanios.

Depois de um treino Lati-

por Pedro Inácio Filho c
Demésio Rodrigues.

As equipes: Botajogo
Wi ndell. Miranda. Chiçui-
nho, Artur e V a 1 t e n cir.
Carlos Roberto. Ademir e
Dirceu: Nilson. Claudiomiro
e Fischer. Guarani — Sid-
nei. Odair, -ídson. Amaral
e Bezerra; Flamarion e Ale-
xandre: Hamilton Rocha,
Afranio, Juti e Ziza.

O técnico garantiu que.
com a volla dc Nilson, o
Botafogo apresentara um
esquema rie jogo superior
ao que exibiu contra o Co-
rintains. embora nesta par-
tida o time fizesse uni bom
segundo tempo, conseguiu-
cio excelente empate. Acha
que não será fácil derrotar
o Guarani, em Campinas,
mus orientou seus jogado-
res para que atuem ofen-
.sivamente. porque o Bota-
fogo precisa melhorar sua
posição.

é otimismo
esta tarde

co-recrea;ivo na tarde de
ontem, o técnico Paulo Hen-
rique confirmou o time do
Americano: Dorival: Ne-i
Dias. Luisinho, Luis Alberto
e Marcos; Jairo, Didinho e
Paulo Roberto; Luis Carlos.
Dionisio e Rangel. No banco
ficarão F e 1 i :< , Mundinho.
Índio e Messias. Dependen-
cin do andamento da par-
tida. Paulo Henrique pre-
tende fazer uma experién-
cia com o meio-campo In-
dio. emprestado pelo Cam-
baiba ao Americano, e que.
no último Campeonato de
Campos, revelou-se como
um dos destaques do fute-
boi locai.

O técnico provisório do
Santa Cruz informou que
seu time deverá formar com
Jair: Orlando, Renato Cogo,
Levi e Pedrinho; Givanildo.
Ze Maria e Zito; Ramon
i Wolneii. Nunes e Pio,

O arbitro será Maurilio
José Santiago, auxiliado por
Paulo Antunes e Armando
Duarte.

lira sil o seu grupo nas
eliminatórias da Copa

Cochabamba Em meio
a grande tensão - a dele-
gação peruana abandonou
a reunião, inconformada
rom a Indicação d? três
paises liara cabeças-de-cha-
ve — a Confederação Sul-
Americana de Futebol, reu-
ri ida ontem nesta cidade.

definiu os grupos para as
eliminatórias cio Mundial
cia 78. ficando o Brasil n.:
chave uni. ao 'acio de Pa-
raeua I e Co1' nbia.

No grupo dois estarão o
Uruguai, Venezuela e Boli-
via e no grupo três Chile.
Equador e Peru.

íucâo
A volta de Ivo
e uma so

para os corações
Oldemário Touiiiúnhó ^tt__B<^

Ao desembarcar na noite de ontem

no Aeroporto do Galeão, vindo de

Porto Alegre, o jogador Ivo estava

mais irritado com a equipe do

Hospital Moncorvo Filho, que confirmou

as conclusões de Madri segundo as

quais devia se afastar do futebol,

do que propriamente com o Atlético

de Madri, que deu início

a todo o problema.
Esses e outros desagradáveis

problemas futuros — sobretudo de

coração — poderão ser evitados,

lembra o cardiologista Maurício Rocha,

se CBD e CND obrigar todos os

atletas a fazer no início de cada

temporada um exame profundo de

avaliação de *-i*-ir, apiidoes físicas. No
momento há três grandes laboratórios
no Brasil em condição de fazer esses
exames nos atletas: o da UFRJ, na
ilha cio Fundão, o da Universidade de
São Paulo e o da Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre.

Ivo voltou de Porto Alegre em
companhia do pai, Sr Vítor, e com
documentação completa sobre seus
exames, da qual encaminhará cópias
ao Ministro da Educação e à CBD.
Entrega tudo hoje ao Dr Vicente
Vilano, diretor-médico do América,
e espera jogar domingo que vom.

Murgel
Na opinião cio Dr Luis Alui -

gel, professor de cardiologia da
Universidade do Rio de .Ianeiro.
(pie entre outras atividades ja
foi durante quatro anos inte-
sxante do Comitê Médico da
FIIA. o caso de Ivo é comum,
não representando nenhum pro-
blema a inversão da onda T de
seu eleti cicardioe.rama.

"lia muitos anos vivo no lute-
boi r já estou acostumado a c---
ses problemas com jogadores. A
onda T, que tanto preocupou o
losudor Ivo. é apenas uma parte
do eletroeardiorrama que cor-
responde a uma fase do ciclo
cardíaco chamado repolarteacão
vcntrirular. E' uma onda de
grande importância, mas isola-
damente não se pode atribuir
valor definitivo às suas altera-
ções antes do cotejo com nume-
rosos outros dados clínicos de la-
boratório e raios X, porque mui-
tas alterações dessa onda podem
ser por causas passageiras e ou-
tias vezes por determinadas con-
(lições especiais do paciente, on-
de a alteração, embora anormal,
poderá ser normal para aquele
caso especifico.

E' exatamente o que aconte-
ce no coração de alguns atletas
bem treinados, cm que a chama-
da inversão T poderá se consti-
tuir cm dado normal para aque-
le coração. Esta conclusão, r cia-
ro. lem que alicercar-se cm nu-
melosos exames, entre os quais
podemos destacar o eletrocardio-
grama de esforço, a cineroronu-
riografia e a ventriculonraíia,
nos quais as eoronárias e o ven-
triculo esquerdo são perfeita-
incute visualizados ao raio X.
por meio dc injeção dc um con
traste, e :i sua normalidade c
estudada pelas imagens que se
sucedem, como em cinema."

Depois de analisar o laudo
médico de Ivo, de após seus eva-
mes em Porto Alegre, o Dr I.uis
.Murgel chegou á conclusão que
o jogador poderá tranquilamen-
te continuar no futebol.

— Quando aparecer alguma
irregularidade num elétro de
atleta, o que se deve fazer é dar
prosseguimento aos exames, e
nunca considerá-lo inicialmente
impedido de praticar esporte. Há
alguns anos o Saltara, jogador do
Vasco, teve alguns problemas
num cletrocardiograma. .Mesmo
assim, depois que unia equipe
medica da qual fiz parte o exa-
minou e considerou apto para o
esporte, ele nunca mais sentiu
nada no coração. Sabará tinha
outros casos alem da inversão da
linha 'I' e isso jamais o impediu
dc jogar. O meu primeiro caso
com atleta foi o de Magnones,
que teve sopro cardíaco, mas
também não foi problema maior
— acrescentou o medico.

Na opinião do Dr Luis Mui-
gel, o que acontece é (pie, quan-
do se fala em coração, muita
gente fica com medo, e alguns
chegam logo a imaginar doença.
Por isso, qualquer dor no peito
ou no braço esquerdo já faz a
pessoa pensar que se trata de
uni caso cardíaco.

— Confesso que o melhor
para evitar problemas de cora-
ção é o homem não deixar dc
fazer exercícios. Não há idade
para parar de fazer uma ginás-
tica. Todos, jovens e senhores,
devem se exercitar, porque so
assim estarão ativando a cir-
culaeão geral e respiratória, to-
niticando os músculos e eom is-
so mantendo uma boa saúde.
Atualmente, ate mesmo os car-
(liacos estão recebendo uni pia-
no de trabalho físico para sua
fase de tratamento. Já se loi o
tempo em que quem sofria do
coração era obrigado a ficar dei-
lado ou a não fazer esforço. Na-
da melhor para o cardíaco do
nuc. depois i\c um teste de ava-
liação. seguir seus exercícios. Por
isso c que ao analisarmos um ca-
o de atleta temos de fazê-lo com
¦ilii-do. porque coração de atle-
ta é sempre um coração forte.

0b_í"vjc0-s. do Dr. Luí-i Múrgftt, • •tí-cliefa
do Cardtolonia d-?' Hospital P-tdra -m»>sto,
«x*prt"iid*nt» do Flun.Ín«.nsi-. alu ti m*Mi.bf_
da Comisfão de A._unfo_ lnt«fnacinn?K da
CBD. int-Bi-iran. o di-rant» 4 ano. do Comitê
Mrdiío d? FIFA, livre-do tonlo d- Cardioton.ii
d* Faculdade d« Ciãneia. Medira, da Uni-
veisidad* do Rio dt? Janeiro <¦ fundador •
dirotof-qe.al do Pcontoeor.
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3.CX1a comum o caso do o siador
A palavra do Atlético dc Madri

Ramiro Valente, ex-jogador
do Santos e do Atlético de Ma-
dri, atualmente um realizado
corretor imobiliário e represen-
tante desse clube esnanhoi no
Rio, foi o responsável pelas ne-
goeiações entre Ivo e o Atlcri-
co "e apenas peço a Deus que
ele de fato possa continuai- . o-
gando, pois se o indiquei ao nieu
clube foi porque confiava bas-
tante em seu futebol."

Depois de saber que Ivo po-
dera voltar ao esporte. Ramiro
explica que de fato os primeiros
exames do jogador na Espanha
não foram bons e dá as seguin-
te.s informações:

ai O eletro
sáo da onda T
miocardiopatia.

mostrou inver-
e problema de'

bi No mesmo instante co-
municamos o caso ao America
e seu representante Álvaro Bra-
gança aconselhou a examinar o
jogador no Rio e não na Eu-
ropa.

ci Aqui tudo foi confirma-
do nos exames no Hospital Mon-
corvo Filho, oncie também acha-
ram que no momento o melhor

era aconselhar Ivo a nao jogar
futebol.

di Na Espanha o tempo era
curto e não se podia continuar
com exames no jogador, como o
exigia o cletrocardiograma. Ja
estávamos em cima da hora do
fechamento da.s inscrições para
o Campeonato e, na dúvida, o
mais indicado era partir para a
contratação de outro jogador.
Sem tempo de confirmar a sua
boa forma em exames mais com-
pletos, tivemos que apelar para
um exame no Brasil. Não houve
tempo de esperar uma sequem-
cia de restes como ele agora fez
no Sul — e provou que está bom.

 Tanto na Espanha quan-
to no Rio o.s exames foram rá-
pidos porque o tempo assim o
exigia. Infelizmente, só agora,
depois de fechadas as inscrições,
e que soubemos que ele não tem
nada grave.

ei Luís Pereira e Leivinha
só foram comprados porque a
torcida do Atlético estava de-
cepcionada com o caso cie Ivo e
fomos obrigados a levar gente
importante para fazé-la esque-
cer o caso de Ivo.

O coração de atleta e sua fisiologia estão descritos com pre-
cisão no seguinte capítulo da Enciclopédia Medicina e Saúde, da
Editora Abril Cultural, que aborda o assunto em linguagem acessível:

pende dc dois fatores: a /rc-
quência cardíaca 'numero dc ba-
timentos por minuto/ e u quan-
lidade. que o coração é rapaz de
expelir a cada contração, cha-
muda volume sistólico. O roí»-
ma-minuto chega a aumentar ríc
4-IS litros ate 30 litros e a fre-
quência. que normalmente c ãe
70 a SO batimentos por minuto,
alcança índices entre 190 e 200
batimentos. De outro lado. o vo-
lume sistólico pode crescer de
00-70 ate 150 a 170 centímetros
cúbicos.

Bragança: foi questão de tempo
O Sr Álvaro Bragança, di-

rigente dn America que aeom-
panhou Ivo tia sua viagem á E.s-
panha. acha que seu jogador so
não ficou no Atlético porque o
clube não tinha tempo de fazer
novos exames em Ivo.

A verdade e que Ivo só
fez v.w.á parte cios exames ('\\\
Madri e. quando acusou a in-
versão ela onda T. os d:rip.eii.leí
espanhóis resolveram sust¦ender
as negociações por medida d ¦
segurança. Como faltavam pou-
cos dias para encerrar a.s ins-
crições de jogadores, eles fica-
ram com medo de acertar com
Ivo, Mesmo assim, se no- exa-
mes efetuados no Brasil não se
actisas.se a inversão da onda T,
Ivo seria contratado. Infeliz-
mente, nos exames realizados
sob a supervisão do nosso Dire-
tor-MédiCO, Dr Vicente Vilano,
foi constatada a inversão õ,i
onda T. e isso íoi o bastante

para o.s espanhóis desistirem de
Ivo. Nos documentos que nos
entregaram, na Espanha, ape-
nas recomendavam ao iogador
não continuar no esporte, mas
nao diziam epie ele estava proi-
bido de jogar. Mas isso eles só
poderiam afirmar após um exa-
me mais profundo. No entanto,
ae.ora o Ivo fez exames mais
complexos e-ni Porto Alegre e
esta pronto a voltar ao futebol.
Imediatamente, Acho que o.s es-
panhois nao quiseram se a ri"..--
car comprando o Ivo com mui-
ta razão, porque eles. em outra
ocasião, compraram por um d:-
nheirão o jogador Martinez e
ele logo no primeiro jogo se sen-
liu mal: descobriram então que
estava com um coágulo na ca-
beca. Foi direto para o hospital
e durante oito anos ficou por
conta cio Atlético, que pagou tu-
eio ate ele morrer — explicou
Álvaro Bragança.

A conclusão dos médicos gaúchos
Laudo do Instituto dc Car-

diologia do Rio Grande do Su!
"Correlacionando o.s chulos

clinicas com os achados eietro-
cardiográficos em repouso e. em
esforço, vectocardiográfico.s, ra-
diologico.s, cinecoronanograficos
e ventriculográcios, chega-se a
conclusão que o examinado e
portador de sistema cardiovas-

[///_ conceito c
O professor Maurício Rocha,

chele do Laboratório de Fisio-
legia do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro e docen-
te de Filosofia Aplicada da Es-
cola de Educação FLsica da mes-
ma UFRJ, defendeu, nesta lilti-
ma. a tese Influência do.s Exer-
cicios Físicos sobre o Volume
Cardíaco,

Na primeira parte do traba-
lho que depois evidentemen-
te entra em considerações mui
to técnicas — o professor Mau-
rício Rocha explica em lingua-
gem simples os tabus e proe.on-
ceito.s que sempre cercaram o
conceito do chamado coração de
atleta. Dai a importância do tre-
cho do inicio da tese que abaixo
transcrevemos.

A simples analogia sugeriu
indevidamente aos médicos a
idéia de patologia diante do co-
ração desenvolvido dos atletas.

Formaram-se conceitos, cria-
ram-se verdadeiros dogmas, ho-
je comprovadamente falsos, que
ainda campeiam no pensar de
alguns médicos não especializa-
dos c de leigo.s, com a força da
expressão e da sugestão dos ta-
bits.

Não raro se ouvem expres-
soes como estas: coração dilata-
do. coração forçado, coração de
atleta, lançadas com inconsci-
ente firmeza, cortarem carreiras
desportivas, espalharem o temor,
a angústia e a neurose cardia-
ca.

Quantos rapazes, do
iempo abandonaram o a:
ou o remo aconselhados j
lho médico da família ou
dos pelos pai.-., para prol
cie uma futura ínsuficiein
di.i'-,i ou me.-nio porque

meu
ismo

proibi

cular normal e que a.s alterações
ele.tro e vectocardiográficas ob-
servada- na recuperação ven!ri-
cular .-áo cio tipo frequentemen-
te observadas em coração de
atletas bem treinado.-." Com is-
lo. Ivo poderá continuar prati-
cando qualquer tipo de «".-.porte.
segundo conclusão expressa do
mesmo laudo.

muitos tabus
coração já estava volumo.-o. co-
mo se o volume fosse um grito
de alarma, aviso de perigo , do
fantasma da insuficiência car-
díaca.

O tabu invadiu até esferas
doutas, num crescente peculiar
ás pragas daninhas.

Sabemos até de um grande
atleta nosso, hoje sentado em
uma cias Cátedras de nossa Fa-
cuidado, que foi proibido de com-
pet ir numa Olimpíada, justa-
mente quando tinha mais chan-
ce porque o seu coração, como
era de esperar ou ate de desc-
jan. estava volumoso.

Obrigado pelos médicos a
abandonar o treinamento, per-
deu a sua grande oportunidade.

Alguns médicos aiualmen-
te dilatam o limiar, por cies con-
siderado como normal para o
atleta, numa concessão para
atender ao paradoxo aparente
que o conceito clássico lhes im-
põe. Estes, ainda não inteira-
mente conhecedores do mecanis-
mo de incremento do volume
cardíaco, estabelecem certos li-
mites artificiais ou empíricos,
-me não resistem á critica ou
análise fisiológica.

Parte das alterações cardia-
cas trazidas pelo treinamento
desportivo, o volume cardíaco
nelas se situa numa inter-rela-
cão das causas e efeitos corn o
volume sangüíneo, Hemoglobina.
Total Ritmo cie Pulso e Capaci-
dade de Trabalh >,

Através do estudo meticulo-
-o do mecanismo dc incremento
voiumetrieo sob ação de treina-
mento. a-sim se impõe a divul-
_acão " o estabelecimento cie
um conceito ela normalidade vo-
iumeirica, nao -o em relação ao
homem comum como ao alicia.

Não seria dc admirar s
qualquer ãia destes se desen
volvesse um ramo da medicina
esportiva para orientar a "gí-

náutica áo coração." /••" sabida
que os exercícios jisicos metodi-
cos provocam o crescimento
ou hipertrofia ~- dos músculos
esqueléticos < assim chamados
porque se fixam aos ossos por
meio áos tendões). Mas não e <o
ai que. se notam os efeitos: o co-
ração, que lambem e um mus-
culo, tende a acompanhar o dc -
senvolvimento geral, adquirindo
paredes mais fortes c ampliem-
do sua capacidade de funciona-
mento. O coração normal, com
a pessoa em repouso, provoca
um fluxo sangüíneo da ordem
de quatro a. seis litros por mi-
nulo. .Ia os ailelas longamente
treinados, ao despenderem es-
forco muscular máximo, apre-
sentam um luxo de ate 30 litros
por minuto, ou seja, eqüivaleu-
le a cinco ve~.es mais do que o
normal, em repouso.

Os tecidos orgânicos, mesmo
(/liando não submetidos a csfo.r-
ços. necessitam de certas con-
dições regalares: nutrição, indi-
ce dc aciílc. áo sangue, temp ¦-
ratara e fornecimento de o.ri-
gemo. A circulação sangüínea é
encarregaáu áe manter essa
normalidade, transportando o.,
referidos elementos para as ce-
lulas e retirando delas o.s pro-
autos resultantes áo aproveita-
mento áos mesmos elementos
transportados.

Evidentemente, um esforço
muscular maior exige unia
quantidade igualmente maior dc
tais elementos, para possibilita'
o trabalho das células. Isso pro-
roca a allerução circulatória, ou
sc.ia. dia necessidade dc um Ira-
balho mais intenso do roreir-A
Por sua iv; para trabalhar
mais. lambem o coração preci ¦
sa dc mais elementos nutritivos,
notadamente de oxigênio. Os
pulmões, consequentemente, tra-
balhani mais e exigem, faria ir-
ligação sangüínea, não so para
sua nutrição como também pa-
ra dar transito ao oxigênio as-
pirado, e conduzi-lo as células
dos músculos, através da cor-
rente sangüínea.

O graitdc. coração — O cora-
çáo c uni órgão muscular, oco.
(/ue tem ns propriedades áe cou-
tração e expansão. Funciona co-
mo uma bomba aspirante-pre-
mente e graças a ele e. que a
corrente sangüínea circula pelo
interior áas artérias e veias. In-
icrnamenlc. c dividido cm quatro
compartimentos — dois átrios e
dois ventrwulos. Os átrios ficam
na parte superior, como se /os-
sem o segundo pavimento áe so-
brados geminados. enquanto os
vcntriculos seriam o andar ter-
reo. Cada átrio comunica-se. por
meio dc válvulas, com o ventri-
culo correspondente: atrio direi-
to com o ventriculo direito e átrio
esquerdo com o ventriculo cs-
querdo. Os utrios sáo como ante-
câmaras áos ventriculos. Ten
paredes delgadas c reduzido po-
der dc contração. Ao contrario.
os ventriculos são dotados dc
musculatura possante, suas pare-
des são espessas e a força con-
trát.il é notável, principalmente
no ventriculo esquerdo.

O coração pode. ser dividido
em esquerdo e direito. O direito
iatrio e ventriculo direito) rea'-

I be' sangue venoso áe todo o or-
gunismo e o lança nos pulmões,
onde elimina o gas carbônico c
absorve oxigênio. Uma vez en-

i riqueciáo, o sangue retorna co
; coração esquerdo, de onde c Ian-
1 çado ao organismo. O circui'o
; coração-pulmões e chamado áe

pequena circulação c o que irriga
o corpo c denominado grande

i circulação.
Provavelmente o transporte

de oxigênio e a mais importante
função do coração. Os músculos
esqueléticos, quando cm repouso.
têm capacidade dc armazenar
substancias nutritivas e. podem
realizar uma certa quantidade de
trabalho dependendo apenas des-
sas reservas. Mas não conseguem
acumular oxigênio, que c trans-
portado c consumido imediata-
mente pelas células. Nos momen-
tos em que a demanda áe O.n-
gênio se torna maior, alem da
absorção mais volumosa áesse
gas. sáo utilizados outros recur-
sos. o sangue c desviado dc OU-
trás regiões onde e menos ne-
cessaria e o coração aumente n
velocidade de circulação do mui
gue uo acelerar seu trabalho

A quantidade dc sangue rc
pulsionada pelo coraciio •' A¦..-
mada volu»ic-i>it"Wo Este de

Quando o coração normal
esta em repouso, o volume de.
suas cavidades, principalmente
áos ventriculos, não é tolalmen-
le aproveitado. A aspiração pára
antes (/ue eles estejam comple-
lamente cheios e. depois da con-
tração, sempre sobra no interior
dos ventriculos uma quantidade
de sangue, chamada resíduo sis-
tólico. Contudo, cm condições de
esforços físicos anormais, alem
do aumento da capacidade de
enchimento do coração 'áiastó-
tica- ocorre nimbem -> esvazia-
mento completo depois de cada
contração

O limite de l> eqüênt :a car-
díaca. du ordem de '.:00 batimen-
los. é determinado nela necessi-
dade qu ' tem o próprio coração
áe se alimentar, áa mesma for-
ma que os demais músculos do
corno. Se a freqüência for maior,
não haverá tempo suficiente pa-
ra encher os ventriculos. Notam-
se marcantes diferenças entre o
funcionamento do coração do
atleta e áo nao atleta. Nos pri-
metros, a freqüência cardíaca,
em repouso, c áe 50-60, enquan-
to nos segundos vai dr 70 - ftn
batimentos.

Os exercícios ger prometi"!
maior alteração da /requenta
cardíaca sáo as corridas áe ve-
locidwde. as de resistência, e os
e.rercicios de forca muscular. O
aumento da utilidade provoca
no coração, da mesma forma
(/ue em todos os músculos esque-
leticos. um aumento de volume.
Também quando se instala uma
insuficiência cardíaca 'patolô-

gicu • ocorre a hipertrofia desse
órgão. Essa semelhança áe reu-
cão tem criado muita confusão
e. por vezes, o crescimento do
coração provocado pelo alletis-
mo e conjundNa com a luper-
t'-ojia causada por doenças.
Mas. na realidade, são difere".-
tes A hipertrofia patoloaica se.
caracteriza por diletacuo do or-
ç/iio. com aáelgaçainento áas nu-
redes, como um balão de b,,t-
racha que se enche de w Ja ':
hipertrofia atlética c um ves-
cimento real áo coração. Sum
paredes tornam-se mais e^pes-es
c mais fortes, notando-sc <i tíila
tação nas raridades, o que lh-'
áa maior capacidade. Tec mo-
téncia contrata superior aos co-
rações de indivíduos nao atletas,
maior capacidade sislõlica e.
portanto, maior capacidade de
trabalho. Nos exames radiologi-
cos, o coração de atleta aparei e
discretamente dilatado, sem ne-
nhuma semelhança com o cha-
mudo "coração de boi".

O bom coração — Para um
mesmo tipo áe trabalho mus-
calar, a freqüência cardíaca do
atleta alimenta mais rapidamen-
te do que a do não atleta. O atle-
ia chega mais dei), essa ao es-
tado áe equilíbrio me.labõlico.
Contudo, o numero máximo de
batimentos no aleta e sempre
menor áo que o (leis nao atletas.
E o Iempo áe recuperação "dos
atle:as. por outro lado. e mais
curto do que o estudo pelos não
atletas.

As modificações por que pas-
sa o coração do atleta dependem.
fundamentalmente da duração,
intensidade e maneira pela qual
loi conduzido seu treinamento.
Notam-se menos alterações car-
diacwdus nos corredores de veio-
cidade em distancias curtas,
cujo volume cardíaco não ultra-
passa 770 centímetros cúbicos.
Fundistas e meio-fundistas
•mais áe SOO metros', remado-
res. ciclistas, pugilistas, esquia-
dores e outros, evidenciam maior
índice de alterações, pois o vo-
lume cardíaco pode chegar a
capacidades áe 900 a 1 SOO re:-
time tros cúbicos.

A medicina csportivt
7)uíi preocupação consta'
¦i •¦ ctlctas f» ri início P(\
i/(/'- as sinç. cond-ciics, «o

ha
lul d te. do
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América goleia com seu bom

Bráulio, de barba, comemora o seu gol, o quinto, numa alegria da qual Manoel participou

São Paulo leme tabelas de
ova i. Zico o L 11 IS i n h o

Sáo Faulo — Evitar as tabelas
rápidas entre Zico, Doval e Luisi-
nho, artilheiros do Flamengo, será
a principal preocupação do técni-
co José Poy na partida desta tarde,
no Macumba quando o São Paulo
terá um adversário dos mais difi-
ms, ja que a equipe carioca, lider
riu .serie C, vem subindo de produ-
çao.

Por con.-idernr o ataque do
Flanvn.fio uai dos mais agressivos
cio futebol brasileiro. Poy usou a
maior parte do treino de ontem pa-
ra orientar sua defesa. Disse, de-
pois. que não se preocupa com os
jogadores cariocas individualmen-
te, mas considera as tabelas entre

Zico, Doval e Luisinho, aos quais
considera excelentes atacantes, um
problema sério para qualquer de-
fesa.

Armando Marques vai ser o
juiz, e Edmundo Abissanra e Orên-
cio Caputo seus auxiliarei.

As equipes
FLAMENGO — Renato. Júnior,

Jaime, Ronclineli e Rodrigues Neto;
Edson e Geraldo; Paulinho. Doval,
Zico e Luisinho. SÃO PAULO —
Valdir Peres. Forlan, Paranhos, Ar-
lindo Galvão e Gilberto; Chicão
(Ademir) e Rocha; Mauro, Murici,
Serginho e Sérgio Américo.

Zico fala da violência
A delegação carioca chegou no

<aaaeço da noite a São Paulo e se-
giáu imediatamente para o Hote]
Danúbio, onde ns jogadores i.mia-
ram e ficaram cm seus quartos,
drscansando. Bria disse que gostou
da estreia de Mcrica, uras que sua
ausência não deverá prejudicar o
rendimento do time, "porque Edson
tem condições de fazer uma boa
partida, ao lado de Geraldo".

Dos jogadores. Luisinho, irmão
de César — atualmente no Corin-
tians — foi o último a subir no ôni-
bus que esperava a delegação ao
lado da ala internacional do Aero-
porto de Congonhas, para conduzi-
Ia ao hotel. E' que alguns amigos
paulistas foram esperá-lo e quisc-
ram detalhes a respeito de suas úl-
tunas atuações no Flamengo. O
atacante disse que vinha jogando
mais recuado com Jouber, "mas
agora, com as mudanças feitas por
Bria, voltei a atuar mais na área,
onde g'j.-.to. e espero que o Froner
me mantenha no mesmo esquema".

O artilheiro Zico tem uma preo-
cupaeáo especial, notadamente
quando se trata de enfrentar clubes
paulistas. Ele soube que a defesa
do São Paulo joga um futebol "du-
ro" e di/, que seu maior problema,
mesmo contra equipes cariocas, tem

sido a violência dos adversários.
Reconhece, porem, que o fato de ser
geralmente mareado por dois joga-
dores favorece taticamente ao Fia-
mengo:

Quando recebo um passe, ge-
ralmentc tenho que passar por dois
adversários. Na maioria das vezes,
sou parado pela violência na altura
do meio do campo. Por isso não
consigo atuar com a necessária
tranqüilidade e o devido espaço para
preparar as jogadas. Fico encar-
regado de armar e preparar para
os companheiros. De qualquer ma-
neira, o time pode, com a marca-
ção cerrada sobre mim. encontrar
mais espaço e obter bons resulta-
dos.

O Flamengo passou por uma
fase ruim, mas foi um acontecimen-
to normal. Agora está todo bem.
Nos. jogadores, não tivemos proble-
mas em caráter particular. A alte-
ração tática, feita por Bria. fez com
que Luisinho passasse a jogar mais
liara o setor esquerdo e, contra o
CSA deu certo. Mas não se pode ga-
rantir a mesma coisa contra o Sáo
Paulo, pois o nosso adversário de
quinta-feira é fraco. O teste prati-
camente não valeu. Agora, sim, va-
mos ver como o time se sairá — dis-
se o atacante.

S. Paulo
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Um violão serviu para descontrair Geraldo, Nei e Júnior

Bria, a nona vez no
comando da equipe

Nove vezes Modesto Bria as-
sumiu o comando do time profis-
sional do Flamengo como técnico
substituto e outras tantas vezes ele
saiu. Sempre calado, correto, equi-
librado. Hoje o fato se repete mais
uma vez. O time pode até vencer
bem. como aconteceu quinta-feira,
diante do CSA, mas Bria já sabe
que tem de deixá-lo. Carlos Froner,
contratado para o lugar de Jouber,
inicia seu trabalho amanhã.

Bria não se Importa, pois já es-
tá habituado a servir ao Flamengo.
São 33 anos de uma dedicação ir-
repreensivel. Primeiro, como joga-
dor; depois, como auxiliar e técnico
das divisões inferiores. Daqui a dois
anos ele se aposenta como funcio-
nario do Flamengo, mas até Ia a
torcida provavelmente ainda vera
Modesto Bria sentado no túnel,
quieto, sereno, bem diferente da-
quele centro-médio valente do tri-
campeonato de 42. 43 e 44. Mesmo
quando a aposentadoria chegar,
quem for à Gávea encontrará Bria
com facilidade. O Flamengo já
e uma rotina e não sabe como mo-
dificà-la.

Ele está otimista quanto à par-
tida com o São Paulo. Embora con-
sidere a equipe ainda um pouco
traumatizada pela saida de Jouber,
"de quem os jogadores gostavam
¦multo", acha que o time está en-
trando numa fase mais tranqüila.

Sabe que o ataque è Ae ame-
drontar qualquer adversário, mas
os gols perdidos têm-Lhe aborrecido
um pouco. Pensa que os atacantes,
preocupados em alegrar a torcida,
se precipitam nos momento das fi-
nnlizações Além disso, correm mui-
to se preocupam em demasia em
mostrar espírito de luta e acabam
cansados no melo da partida, pre-
judicando, às vezes, todo um esque-
ma de trabalho.

Mesmo saindo, ele espera que o
Flamengo se torne um time mais
equilibrado, que saiba dosar _ me-
lhor suas energias e que não se
deixe impacientar pelos apelos de
gols constantes da arquibancada.

Forlan se despede
e torcida festeja

A torcida do São Paulo orga-
nizou uma festa de despedida para
o lateral-direlto Forlan. que esta
desde 1970 no clube e agora voltai
ao Uruguai para cuidar de seus ne-

gócios particulares. Seu passe esta
estipulado em CrS 400 mil, mas o
Sáo Paulo facilitará o pagamento
para qualquer clube uruguaio, a
fim de ajudar o jogador.

Além de não contar com Ter-
to, que está machucado, o São
Paulo ainda não sabe se pode esca-
lar Chicão, contundido na coxa
direita. Mauro, jogador que costu-
ma deslocar-se para o melo mas
também sabe ir à linha de fundo,
vai substituir Tcrto, e Ademir pode
entrar no lugar de Chicão, embo-
ra nào tenha as mesmas caracte-
risticas.

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura

do JORNAL DO BRASIL

futebol
Os primeiros momentos

foram de timidez, mas. aos
poucos, o América reencon-
trou seu melhor futebol,
igual ao que exibiu no Cam-
peonato Carioca de 1974, e
obteve tranqüila vitória so-
bre o Atlético Paranaense,
por 5 a 2, ontem à tarde no
Maracanã.

Com esse resultado, o
América, que até ontem

de 74"
contava cuidadosamente os
seus pontos e já sentia o
medo diante da possibilida-
de de desclassificação, li-
cou em excelente colocação
na sua série, com nove pon-
to, um atrás do Coritlba, o
lider. José Mário Vinhas
foi um bom juiz e a renda
somou CrS 36 mil 377 e 50,
para 3 mil 111 pagantes.

Recuperação
Os times: América —

País. Orlando. Alex, Geral-
do e Fidélis; Renato, Ailton
e Bráulio; Flecha (Neco),
Manoel e Gilson Nunes.
Atlético — Altevir. Oliveira,
Mauro, Alfredo e Ladinho;
Frazão, Caio e Ademar
(Careca); Buião, Sicupira e
Anderson (Taquito).

Os gols foram mareados
por Ladinho, contra, Orlan-
do, de pênalti, Manoel. Alex
e Bráulio. Sicupira e Taqui-
to descontaram para o
Atlético.

O time do América come-
cou mal a partida, com sua
defesa e meio-campo er-
rando seguidamente. Ge-
raldo chegou a falhar em
três lances e num deles, lo-
go no primeiro minuto,
Buião quase marcou.

Aos poucos o time cario-
ca conseguiu se estruturar,
melhorando ainda mais
após o primeiro gol. marca-
do aos 29 minutos. O lance
começou com um centro de
Orlando. Manoel ganhou a
bola de Mauro e chutou
forte, mas Ladinho. preo-
cupado em salvar de qual-

Emprestamos de CrS 1.000.00 até Cr$1Q650,0O
para você comprar o que quiser onde desejar

~ exijindo o melhor preço à vista.Q

quer maneira, acabou con-
tribuindo.

Com :i vantagem, o time
do América passou a tocar
a bola, o que envolveu por
completo seu adversário.
Orlando, aos 33 minutos,
aumentou o marcador, co-
brando pênalti. A essa al-
tura, a marcação homem a
homem do Atlético era um
convite ao gol. pois Bráu-
lio e Ailton tinham espaço
para penetrar como que-
riam. Manoel, aos 40, e
Alex. de cabeça, os 43 mi-
mitos, fizeram o terceiro e
quarto gols, mostrando em
números a grande superio-
ridade do time carioca.

O Atlético voltou mais
organizado para o segundo
tempo. Mesmo assim, não
conseguiu impedir que
Bráulio. aos 18 minutos,
completasse a goleada. O
América, ainda insatisfeito,
continuou buscando o gol,
perdendo várias chances.

A melhora da equipe pa-
ranaen.se foi comprovada
com os gols de Sicupira e
Taquito, aos 20 e 44.

Ceub vence por J a 0

partida de S9 minutos
Brasília — A falta de luz.

na metade da iluminação
do Estádio Presidente Medi-
ci, fez com que o juiz pau-
lista Edson Massa desse por
encerrada, aos 44 minutos
do segundo tempo, a parti-
da entre o Ceub e o Vitoria
da Bahia, quando o time da
Capital vencia por 1 a 0, gol
de Péricles.

Embora a metade dos re-
fie tores ios colocados no la-
cio das tribunas i tivessem
se apagado, a iluminação era
suficiente para continuar o
jogo, tendo em vista que o
Estádio Presidente Mediei
possui um dos melhores sis-
temas de iluminação. O juiz
resolveu suspender o jogo,
pressionado pelos dirigentes
do Vitória, depois de espe-
rar por quase uma hora que
a luz voltasse totalmente. A
renda somou CrS 138 mil e
400 (9 mil e 800 pagantes).

Os times: Ceub — Jair
Bragança, Renê, Cláudio,
Emerson e Adalberto; Alen-
car e Péricles; Júnior, Mo-
reira, Fio e Marco Antônio
(Xfsté). Vitória — Tião,
Deodato, Robson, Xaxá e
Vàlter; Demlson íFernan-
do) e Eliseu; Anselmo, Osni,
Washington e Gibira.

O Ceub foi melhor desde
o inicio, sempre no ataque

em busca do gol. usando Fio
e Marco Antônio.

Para o segundo tempo, o
Ceab deslocou Fio do meio
para a esquerda e. com isso,
a.s chances de gol começa-
ram a surgir. Aos 10 minu-
tos. ela. foi bem aproveitada
por Péricles. que mareou.

Dai em diante so deu
Ceub que, entretanto, teve
um pênalti perdido por Pe-
ricles aos 35 minutos. Fio
deu um lençol em Robson,
que cometeu toque de mão
dentro da pequena área.
Péricles cobrou mal o pè-
nalti e Tião defendeu duas
vezes, a segunda no rebole.

Quando tudo levava a crer
que a partida terminaria
normalmente, aconteceu o
fato mais importante: as
luzes dos refletores das so-
ciais se apagaram. Depois
de muitas discussões, o que
durou 50 minutos, o juiz,
pressionado por dirigentes
do Vitoria, resolveu dar a
partida por encerrada, afir-
mando que "agora o proble-
ma é do Tribunal".

O juiz Edson Massa não
quis atender ninguém e en-
cerrou o jogo assim mesmo.
Levaram cartão amarelo,
Moreira, Alencar (Ceub) e
Válter (Vitória).

America MG 1 x 1 Remo
Estádio Minas Gerais
Renda: CrS 57 mil 478
15 074 pagantes)
Juiz: Sílvio Acáclo da Sil-
veira (bom)
América — Jorge, Lúcio
Mangabelra, Vander, Clé-
ber e Geraldo Galvão; Mau-
ricio, Luis Daido e Bou-

gleux; João Ribeiro (Agui-
lar), Marcão e lider «Vai-
denir). Remo — Dico, Mari-

nho, Dutra, Rui i.Ader-
son) e Cuca; Elias e Caíto
(Roberto); José Lima, Alei-
no, Mesquita e Amaral.
Gols — Éder (15m do 1"
tempo) e Mesquita (45m do
2v tempo).

LOTERIA ESPORTIVA

I da CrS 22 milliõn 124 mil 399,04
o premi o pAta os vencodores do losle
252 da loteria Esportiva. Foram ven-
didos 8.812.632 cartões, proporcio-
nando uma arrecadação da CrS 70
milhõos, 236 mil 1B7.50. Oi ioçios d«

ontom apresentaram oi saqunitM re-
sul tado.; joqo 4 -- América 5x2
A tiú ti co PR {coluna um), joqo 10 —
Ceub 1 x 0 Vitória (coluna «mt •
joíjo II - América MG 1 x 1 Ramo
(coluna do maio).

msno nMt'i-mutMio l (kvístiuihios
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Campo Neutro
José Inácio 11 erneck

CONFESSO 

que não compreendo o
horror dos clubes cariocas ao vo-
to unitário aprovado na Câmara
dos Deputados. Pois basta olhar

para São Paulo, a 400 quilômetros de dis-
tancia, para se ver que o voto unitário
não é nenhum bicho-papão, nem nunca
fez mal aos grandes times de Ia.

Já o voto plural é unia jaca áe dois
gumes, que acaba por prejudicar os gran-
des indiretamente, já que leva à inviabi-
lidade econômica de campeonatos em que
dois terços dos disputantes não disputam
nada — nem levam torcidas aos estádios.

O Fluminense, o Flamengo, o Vasco
deveriam passar a analisar o problema à
luz do novo Estado do Rio. Pode não ser
para já, mas o Campeonato do novo Es-
tado forçosamente terá que transformar-
se no que seu nome indica — estadual.
Bem incentivados, bem amparados, há
quatro ou cinco clubes do interior em
condições de fazer jogo duro com nossos
melhores times e, consequentemente, pro-
porcionar boas rendas; tanto lá, eir seus
campos, quanto no Maracanã (quando
suas torcidas viriam em caravana, graças
ás dimensões reduzidas do Estado).

ESTAREI 

dizendo algum absurdo?
Ai está a tabela do Campeonato
Nacional, provando que o mito de
nossos times vai-se acabando no

interior. Hoje uma visita do Fluminense
ou do Botafogo ao Mato Grosso ou ao
Maranhão requer como medida de ele-
mentar prudência uma aposta na coluna
do meio.

Por outro lado, o Americano de Cam-
pos vem fazendo melhor campanha do
que muita gente esperava. O que preten-
do dizer com isso é que no atual futebol
brasileiro há um nivelamento m u i t o
grande, sem a imensa disparidade de ou-
tros tempos.

Até certo ponto, este nivelamento
existe mesmo no Campeonato Carioca e
só não é maior porque o voto plural su-
focou os times pequenos de tal forma que
eles hoje não mais existem — apenas
subsistem, no prejuízo geral.

O que é melhor? Um Campeonato
Carioca que apenas quatro times podem
ganhar ou outro em que São Cristóvão,
Olaria e Madureira também tivessem
oportunidade? A resposta so pode ser a
segunda alternativa, pois esses clubes as-
sim teriam torcida, que compareceria aos
estádios — e teriam até estádios suficien-
temente decentes para receber a visita
dos grandes, acabando-se com o sorve-
douro do Maracanã.

E olhem que o São Cristóvão e o Ma-
dureira já tiveram seus bons times e seus
torcedores. Mas morreram, sufocados pe-
lo sistema antidemocrático do voto plu-
ral. Dirá o presidente Francisco Horta
que esta é a meritocracia, que quem me-
rece mais ganha mais e portanto o Flu-
minense merece seus trinta e muitos vo-
tos contra a meia-dúzia atribuída aos

pequenos.
Mas desde quando na competição os

pequenos levaram alguma chance? Os
clubes grandes já começaram como gran-
des, controlando desde o regulamento até
os juizes, passando pela escolha, do pre-
sidente da Federação, e a corrida sempre
foi assim entre o coelho e a tartaruga.
Nas fábulas de La Fonfaine a tartaruga
chega na frente, mas na vida real nao,

pois há sempre um arbitro disposto a

puni-la com um pênalti no minuto final.

A-rOTEM 

contudo que mesmo as-
/ sim vez por outra Ia vem o Ma-' 

dureira e organiza um timinho
regular, aparece um Campo

Grande e começa a jazer das suas. Que
vemos então? Flamengo c Vasco derro-
tam-nos com facilidade? Nada disso —
vitorias suadas, empates dramáticos e as
vezes até a catástrofe de uma derrota.

Acusem-me de utópico, mas estou
convencido de que os subúrbios da Central
teriam condições de produzir unia torci-
da para o Madureira, os da Leopoldina
uma para o Bonsucesso, a Zona Rural
uma para o Campo Grande. Mas passe-
mos ao plano estadual, que nos interessa
mais: Campos, Barra Mansa, Volta Re-
donda terão condições de formar bons ti-
mes e possuir sua própria torcida se vi-

gorar o voto unitário.
O Campeonato então será bom. Mas

se Flamengo, Fluminense, Vasco e Bota-

fogo continuarem a dominar tudo, terão

prejuízo toda vez que forem ao interior
e os do interior aqui vierem. Se admitir-
mos por hipótese que no futuro o Flumi-
nense dispare à frente áos votos plurais,
só o Fluminense ganhará títulos, só o Flu-
minense terá torcida. E o prejuízo nas
rendas será de todos, até mesmo do Flu-
minense.

Campo Neutro esta diariamente às 8h35m
na RADIO JORNAL DO BRASIL. Sábados
e domingos, as 20hl5rn.
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Goiás x
Campinense

Est acro Ser: d Dourddd, Goiânia.

17h

Jcir: Jucin de Li Passfonm

G o i a s — A i n ri u r y, Tt í r I, Emílio.

Alexandre e Gilson; Matinha o Zé

Mfirie; Pite, Lúcio. Rogério o Ri-

na ido. Campinense ~ Ailton, Ar

geu, Ger ailton N(?na e Agra;

Vavá t Dso: Peno. Helvécio, Lu-

rinho e Erasmo tVónir).

Nacional x
Atlético MG

Estádio Vivaldo Uma, AAanauí,

16 horai

Juiz: Romualdo Arppi Filho

Nacional — Procópio, Antenor,
Rrn;.to, Djalma e Griirraldi, Jor-
pinho e Ro Unha, Roberto, Sergi-
nho, Dirceu e Nílscn. Atlético
MG -- ZoÜno, Getúlio, Márcio,
Vanluir e Silvestre, Vanderlei e
Heleno, A riem, Cómpos, Paulo
Isidoro e Romeu.

wte^^**'

Internacional x
Santos

Estádio Bcira-Rio, 16 horas

Juiz: Arnaldo César Coelho

Inttr — Manga, Cláudio, Fínue-

roa, Hermínio e V atar ia, Falcão,

Paulo César e S:\turinho, V il-

dom tro, Flávio e Lula. Santos —

William, Paul.nho, Obcrrio, Mar-

çal e Fernando, Clododído, Clav-

to" » D ini, Ronaldo, To i nnho

i teíu

Paissandu x
Fortaleza

Estádio Evandro Almeida, Belém,
17 horas

Juiz: José Faville Neto

Paissandu --¦ Regmaldo, Edmllson,
Paulinho, Valtinho e Augusto.
Bacuri e Feitosa, Fefeu, Valfri-
do. Marcianr» #» Jorae Luis.
Fortaleza — Lulinha, Alexandre,
Hamilton Aí'es, Os ires e Aloi-
,1a. Chmeslnho e Lucinho, H ¦¦
roldo, Renaldo, Gcraldmho (Lu>-
sirhci e Zé Carlos.

Empenho nos treinos é que faz de Mazzaropi um goleiro de categoria

Cruzeiro x
Palmeiras

E:técí'0 Minas Geras, 16 horas

Juiz: Agomar Martins

Cruzeiro — Hélio (Raul), Neli-
nho, Morais, Darci Menezes e
Vanderlei, Piazza e Ze Carlos,
Eduardo, Gesum (Roberto Bata-
fa), Cândido e Joaozinho. Pai-
me iras — Leão, Eurico, Aroura,
Alfredo e Joroe Tabaijr.i, Didi e
Ademir da Gu<a, EJu, Ze Mario
Itamar e Nei.

Ceará x
Rio Negro

Estádio Plácido Castelo, Fortale-
za, 17h

Juiz: Saul Mendes

Ceará — Sérgio Gomes, Gomes,
Roberto, Lineu, Geraldo e Vai-
deci, Chinês, Edmar « Zé Eduar-
do. Marcelo, EdvaMo e Da Costa.
Rio Negro — lane, Lauro, Lúcio,

Luii Cario* e Vanderlei, Lopes e

Jor-ge Cuíca. Sidney, Dirceu Al-

ves, Nilson e Reis.

CSA x
Goiânia

Estádio Rei Pele, Maceió, lóh

Jui:: Francisco de Deus Furtado

CSA - Cao, Tadeu (Natal), Ge-

raldo, Zé Preta e Rogério, Ro-

berto Meneses, Nei Conceição e

Torino, Ênio, Ferre ti * Sca reste

(Ricardo). Goiânia — Nilson, Bor-

ges, Roberto, Alemão e Grilo.

Zé Krol, Robeninho e Ulisses,

Bill, Marco Antônio e Curió.

Figueirense x
Náutico

Estádio Orlando Sc arpe! li, Floria-
nópoüs, 15h

Jui;:; Jcbé de Assis Aragão

Figueirense — Nilson, Pinga, Al-
meida, Nelson e Casa Grande;
Sérgio Lopes, Dito Cola e Zé Car-
los; Marcos, Toninho e Volmir.
Náutico — Nc-peca, Miguel, Dial-
ma, Dialma Sales e França; Vas-
concelos e Pedro Ornar; Baiano,
Betinho (Jucá Show), Jorge Men-
dont,a e Lima.

Coritiba x
Coríntians

EVâd-o Bciio-i Üuòric. CuMíba,
IS'i30-n

Ju-;: Vak|pi; P. no lei

Coritiba — Jo.-o, Honres, Di

Adem<r e Nilo; V.ior Hugo e

Piem; Luis Antcn.o, E:li, Lu.jmno

t Aladim. Corintiani — Serg;o Z-J

M«r,« (Cláudio). Djtv Ademir -

Cláuciio (VIscluT-ifi- Russo e Basi

lio; Vaguinho, Rooerto, Geraldo

• P.au.

Esporte x
Grêmio

Está d o da Una do Rcirro, Rec;-
le, i/h

J,j:r: Oscar Scoifaro

Esporte — Toinho, MarcoF, Pedro

Basílio, Dja I ma • Cláudio, Lu-

ciano e Assis, Peres, Garcia, Da-

no e- Peri. Grêmio — Plcasao,

Wilson, Tadeu, Beto • Bolívar,

Cacau e Neca, Cláudio, Iura, lar-

císio • Nenê.

Desportiva x
Sergipe

Es'ádio Engenheiro Arar.pe, Vitó-

na, lóh

Juiz: Arthur Ribeiro Araújo

Desportiva — Bdaimo, Edmar,

Adalberto, Lopes <• Batista; Gerson

Andreotti, Baiano e Evandro; Déo.

Zezinho e Luis Alberto. Sorgipo
— Marcelo, Dogival, On.a. Paulo

César t> Cabral; Carimbos e Lu-

ciano; Ricardo, Geraldo, Marcílio

n Joaozinho.

América RN x
Bahia

Estádio Castelo Branco, Natal, lói-

Juiz: Sflbastiào Rufmo

América — Valdir, Ivã. Oscar.

Odého e Co5me; Zeca e Wash-

ington; Reinaldo, ÉI:io, Santa Cruz

e Ivanildo. — Bahia -¦- L->is Ante-

nio, Ubaido, Sapata o, Roberto Re-

bouças ^ Romero; Pc-r.valdo e

F iro, Tírson, Bei. o; a, M ¦:key e

Caldeira.

Portuguesa vê
íihne da Copa
Um filme sobre a Copa do

Mundo distraiu os jogado-
res da Portuguesa ria tar-
de de ontem, no Hotel Pb-
za-Copacabana, onde os
jogadores descansaram de-
pois de um treino no cam-
po do Flamengo, na Gávea,
quando Baáeco e Enéias
garantiram suas presenças
no jogo de hoje comra o
Vasco.

Tanto Badeco «que tinha
um problema na virilha i
como Enéias (pancada no
tornozelo) correram, bate-
ram bola e não sentiram
nada. Confirmada a esea-
lação de ambos, o técnico
Oto Gloria disse que tem
certeza de que a equipe ia-
rá uma boa partida esta
tarde em São Januário.

O Ume da Portuguesa vai
jogar completo, dai o oli-
mismo de Oto Gloria, para
quem o meio campo da
Portuguesa agora é que co-
meça a acertar, depois da
saída de Basüio, que foi pa-
ra o Coríntians.

O Vasco, equipe que se
encontra invicta e que me-
lhor representa o futebol
carioca neste inicio d o
Campeonato Nacional, (em
boa chance <lc melhorar
ainda mais sua posição, às
17 horas tle hoje, em São
Januário, porque o sen a d-
versário, a Portuguesa de
Desportos, vem exibindo um
futebol de baixa qualidade,
defensivo, longe d aquele
que exibiu no último Cam-
peonato Paulista.

Até ontem ã noite, eom
a venda antecipada de in-
gressos, a renda jã alcan-
cava CrS 120 mil. Os diri-
gentes do Vasco se preo-
coparam também em au-
mentar o número de bilhc-
terias.

Para evitar o afluxo do
público a São Januário
minutos antes do jogo, ha-
verá uma preliminar, com
inicio às 15 horas, entre
Bangu e o São Cristóvão,
pelo Torneio da Integração.
Como atração ainda, o Vas-
co programou uma compeli-
ção tle atletismo — corridas
na pista — com os atletas
campeões do Sul-Americano
e Copa Latina e homenage-
arão também Luís Carlos c
Mário Travaglini, recen-
leniente eleitos pela FCF
como os melhores jogador
e técnico do Campeonato
Carioca passado. O juiz da
partida será Clinamultc
França, da Federação Haia-
na, auxiliado por Roberto
Cosia e Wilson Dias Durão.

As duas equipes jogarão
assim: VASCO — Jlazzaro-
pi, Toninho, Joel, Itenê e
Deodoro; Alcir, Zanata e
Luis Carlos; Freitas, Rober-
to ou William e Jair Pe-
reira PORTUGUESA —
Zecão, Cardoso, Raimundo,
Calegari e Isidoro; Badeeo
e Dica; Antônio Carlos,
Enéas, Adilson e Wilsinho

Roberto não melhora e
faz teste no vestiário

Embora Roberto tenha
poucas chances de jogar,
ainda sentindo fortes dores
na contusão da coxa direi-
ta, o técnico Mário Trava-
glini prefere esperar até o
momento Ida equipe entrar
em campo, quando o joga-
dor fará um teste no vestia-
rio, para decidir sobre a es-
calacão cio time.

Se Roberto não puder,
jogar, William entrará no
seu lugar e, quanto à dúvt-
da técnica que Travaglini
tinha — René ou Moisés —
na quarta zaga, ele resol-
veu optafpelo primeiro.— René vinha jogando
como titular, se machucou
e logo se recuperou. Não
tem sentido barrá-lo — ex-
plicou.

Seriedade
Bastante aborrecido com

a contusão na coxa, Rober-
to tem feito muito esforço
para se recuperar, subme-
tendo-se a tratamento In-
tensivo e nem sequer saindo
de casa para evitar forçar
a perna machucada.

— O pior é que estou nu-
ma fase em que tudo dá
certo e esta parada po;!e
me prejudicar. Acho que
mesmo machucado poderia
jogar, porque a bola está
batendo em mim para en-
trar no gol — di.sse.

Os Dr.s Nicolau Simão e
Otávio Martins, que anteon-
tem fizeram infiltração de
certizona no Iccal da con-
tusão de Roberto, declara-
ram que só hoje poderão
dar a palavra final sobre o
jogador. Ambcs. porém, não
estão muito otimistas com
relação a seu aprovei-
tamento para enfrentar a
Portuguesa de Desportos.

Enquanto isso, o zagueiro
Moisés não reclamou por
ter voltado á reserva. O
jogador explicou que com-
preende a decisão de Tra-
vaglini, mas continuará lu-

tando para se tornar nova-
mente o titular da posição.

—- O ambiente no Vasco
entre os jogadores é muito
bom e não sou eu quem vai
transformá-lo. A amizade e
a união entre nós tem que
continuar em qualquer cir-
cunstancia para o bem de
todos — frisou.

Ontem inclusive, provan-
do essa união, Andrada le-
vou suas luvas e camisas
para emprestá-las a Mazza-
ropi, que o está substituiu-
do.

O.s jogadores do Vasco
fizeram um 'reino recrea-
tivo pela manhã em Sáo
Januário. A concentração
começou a noite, na seda cia
Lagoa, c alem dos titulares,
se concentraram Mauro,
Miguel, Moisés, Celso Alon-
so. Ademir. Paulo, Carlinhos
e William.

O presidente Agatirno da
Silva Gomes afirmou que
não foi procurado oficial-
monte pelos dirigentes do
Flamengo para negociar
Miguel. O dirigente comen-
tou que não existe no clube
jogador inegociável!

Vá ao cinema ou jante fora,
enquanto seu Volks- nos visita,
no Largo do Machado.

A nova Auto Modelo cio
Largo ito Machado oferece um
serviço exclusivo, às segundas,
terças e quartas, das 18 a.s
22 horas.

Nesse horário, para atender
àqueles que precisam jjiuito dó"

seu Volks durante o dia. nossas
oficinas estarão a disposição do
público paradiagnoses, reparos
rápidos, lavagem e lubrificação,
P. só o tempo dc ir ao Condor
ou ao Sáo Luiz ou jantar
na Minuano. li tudo pertinho.

A£X Auto Modelt»
L-rgo do Machado. 2Z - TcU 24i-cOit
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MAIO

Para

sc sentir

bem e

parecer

campeã

olímpica

Daqui a alguns d ias.
quando comecar para

valer a temporada
de praia no Rio.

você contará com
muita:: novidades que

farão realçar a sua
beleza e ou aumentar

a sua comodidade
em ama da areia,

dentro ria água,
embaixo do sol. E, de

todas, a mais
agradável será o maio

de competição, bem
talhado, bonito,

levíssimo, que adere
a o corpo, fica

transparente c ajuda
os movimentos de

quem se disponha a
radar. Com ele roce

i ai ser não apenas uma
veranista, vias

também parecer
campeã olímpica,

como Shane Crould,
que o estreou em 1972
nos jogos cie Munique.

(Pagina 13)

Evandro Teixeira
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JACK IEMMON ANNE BANCROFT

Nova Iorque contra Jack Lemmon

Jack Lemmon está certo do que
Nova Iorque é um imenso complot
contra seu bem-estar, segurança fi-
sica e mental eni Prisioneiro da Sc-
gunda Avenida, comédia que entra
em cartaz amanhã, baseada numa
peça fie Neil Simon. Autor (le fà-
ccis e freqüentes sucessos <lc bilhe-
teria no teatro c no cinema, Simon
,já foi Interpretado na tela por
Lemmon em Um Estranho Casa!.
Seu novo herói, que trabalha num

gigantesco edifício no centro da ci-
dade e mora num apartamento de
11" andar, chega à certeza de que
tem uni inimigo em cada vizinho e
transeunte. Elevador enguiçado, ar
condicionado pilado, vizinhança
barulhenta, batedores de carteira,
transporte difícil levam-no a um
colapso nervoso.

Neil Simon aproveitou em his-
tórias anteriores <> potencial humo-
rístico das dificuldades de manter

o bom humor 110 cotidiano de No-
va Iorque. E Nova Iorque costuma
ser a primeira platéia a pagar pa-
ra ver o risível da neurose urbana.

Anne Bancroft, uma das grau-
des atrizes dramáticas americanas,
estréia como comediante neste fil-
me, como dona-de-easa obrigada a
arranjar um emprego quando o ma-
rido (Lemmon) comei;a a exiíir
cuidados full-time tia psiquiatria.
(Página 7)
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í A MAIS PARAVOCE COMPRAR NA HELAL.
-M

Armário Atlas porta-copo, Modelo 406.
À vista 280,00 ou 5 x 70,00

um suja/ro sensato. )~EM TOPA A RWAOr-%£fB§b^

(v^/WO/W/WOT-|

\om. OUTRA
CARTA DOMÍU'¦
WMIRADOtl' MÔNIMO
ME PEDINDO

\ CM CASA-
MEMTO.

Cadeado Pado
35mm.Fechamen-
to auto blocável.
Patenteado.
Temos todos os

k tamanhos.
3 £,00~;pP] '¦£ Compro 1 8*' leve outro grátisi

Brinquedos Estrela:

a maior variedade

e na Helal.

Ar Condicionado Admiral 10R1 2. 

j 
'

10.000 BTU e 1 HP. j. ii '•>
A vista 2.840,00 on 10x364,00 , H
ou mensaisde 22S,60 _ —BmI

 1 I ggpt: «
,-.:u Mr »

Máquina de
Calcular Sharp
Científica.
Á vista 1.350,00

ou 10 x 175,00
ou mensais 101,52

Geladeira Cônsul 1515,
para escritórios.

Avista S.390,00
ou 10 x 182,00

ou mensais 105,28

h ©
Ml %+* J

IL. de volta ao 
"Caderno 

B com a Graúna. Zeferino

e o Bode Chico Orelaria, fala das origens e

peripécias de suas personagens. (Página 5)
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Máquina FotográficaTira-Teima da Kodak.
A vista 99,00
Grótis:1 filme Kodacolor II C-1 26/1 2.

Mesa de Sinuca mirim. Igualzinha á oficial
a visita i .450,00 ou 10 x 188,50

b&xísÉLíL-* ¦
Relógio Seiko para
senhora. Pulseira de
filigrana. Garantia
mundial de 1 2. meses.
Venha conhecer o maior
sortirnento Seiko
do mundo na Helal.

A vista 445,00
ou 1 o x 57,85

Brinquedo Vai-e-Vem - Mimo. 19^50
Jogo de mantimentos
plástico. Pintado a mão.
1, 2, 3, 4 e 5 quilos.
39,50

TV-Colorado-12". Portátil. Diversas cores.
A vista I.190,00ouiox 156,00
ou mensais 90,24

it ? ? ? ? ? ¦¥

*S3 ? OCRtDICARO
Helal Hotel - Vitória

Reservas tel.: 232-9375

Aparelho de Jantar Goyana - 48 pfíças
a vista 365,00 ou 4 x 99,00
ou i o < 47,45
Ipanema R. Visconde de Pira|a, 2S2
Madureira. Fi Alnierinda (-reitas. 13
tel 390 7784 - PA8X: 224-7782

SO NA RUA DA ALFANDEGA, 326^^

Centro-Matriz e Atacado:
R Buenos Aires, 258, 259, 26 i
Varejo:
R da Alfândega, 322. 324 e 326
R da Alfândega, 325
R. 7 de Setembro. 145, 147 e 149

.v'

Máquina de Calcular Remington, com
fita, memória e r.n.' quadiada.
A vista I .790,00 ou 5 x 400,00
ou 10 x 264,48

Vitória - ES: R.Jerónimo Monteiro, 177 e 181 J
R. Duque de Caxias, 11 5, 121

Hotel Helal: R.Jerónimo Monteiro, 935 - tel.: 3-2955

IUIAB Pie
lnry^t=?)JAs

o rnóTCi certo no lugar certo

Com Hobjeto V. nao precisa improvisar.
Do living ao quarto, Hobjeto e
o móvel certo para o seu conlorto.
A funcionalidade e pureza de suas linhas
não entra em choque com os vários estilos, permitindo
decorar qualquer ambiente.
Sua qualidade indiscutível e perfeito acabamento
estão ao alcance de todos.
Hobjeto - o móvel inteligente - e vendido
exclusivamente em nossas lojas, venha conhecè-lo.
Hobjeto - uma linha completa de moveis para
residência, escritorio e hotéis.

Fraturas

í cura sem o

desconforto da

i mobilização

(Página 4}
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Como

nasceu

o

surf ?

(Página 14}

Eucalipt

GeSIi ©

Av Copacabana, so?" - Tols. 257-8090- 255-1138/39
Rua Barata Ribeiro, 814 - Tels. 255-3b/0 - 235-7014
Rua Conde Bonfim, 208-B - Tels. ?48-0547 - 2J't-5!2I>
Rua Oias da Ciuz. MO-A • Tels 229-640B - 24!)-60'7
Niterói R G.1VIÍIO Peixoto. 11& - Tels 7H-0BÜ6
Petropolis: Magazin Gelli - Teís. 42-0343 - 42-0775o móvel bem bolado

segundas, terças e sextas até 22 hs. - sábados até 18 hs.^
paia escritorio - Rua Aires Saldanha. 98 - lei. idà-Cit/1-Departamento de moveis para

O

Um

moderno

vaporizador

(Página 4)
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RÉGINE

BOBBY FISCHER

O might-club que
Régine abrirá em
Nova Iorque já tem
lugar escolhido:
Delmonico Hotel. A
inauguração está
prevista para dezembro.

Bobby Fischer está
pedindo na Justiça 20
milhões de dólares
de indenização ao
escritor Brad Darraclv
autor do livro Bobby
Fischer Contra o Resto
do Mundo. O enxadrista
alega violação de sua
vida particular.

O pianista soviético
Vladimir Ashkenazy
cancelou a série de
concertos que daria
esta semana em Buenos
Aires. Recusou-se
simplesmente a deixar
marcadas suas
impressões digitais na
chegada à Argentina,
exigência feita pelas
autoridades locais a
todos os cidadãos
soviéticos que entram
no pais.

A cantora francesa
Mireille Mathieu vai
partir para uma
experiência altamente
excitante: atuará ao
lado de Burt Reynolds
no filme Time Oíf, de
Robert Aldrich.
Filmagens em
Hollywood e no
México.

Os modelos mais modernos cid:- mar<'.i. 'nais
famosas egar.irit.das.eslãp na Kasa & Som,
d 'lopaíVimemo i;i,e vesléà sua i.asa, e:n
• ¦ eiíMiKiS pianos u» Liaqarnenti >.

•. ' _ ..:...-!' a, C: -.'.'.. :-i i.H'; '::>d< 
Ui ,.^'H.
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CORTINAS E PERSIANAS >

JAPONESAS

112111 jj.l | ' ' ij
Diretamente na

Fábrica
Orçamentos s/

Compromisso
Pagamento Facilitado

Exposição:
R. da Constituição, 24

NÁO É MAIS TABU
Milhares de alunos que tinham grandes dificuldades, mesmo
aqueles que nunca havurn obtido êxito em Matemática, torraram
aprovação em seus exames, com notas altas, através de urn
revolucionário método. Ijnçudo pelo Major Eng.° Eletrônico
João B. Leandro, diplomado pelo Instituto Militar de Engenharia
(IME), Esse método, que pprmnü a qualquer estudante, aprender
os fundamentos dessa disciplina, em curtíssimo pra«., está
contido no Iwro intitulado- IODA MATEMÁTICA EM 1.000
EXERCÍCIOS A iiIju. que è a única no gênero, contem num só
volume o programa completo do 1.° Grau (teoria e prática).
A tém da parte teórica, exposta com clareza e simplicidade, sao
apresentados 1.000 exercícios (resolvidos, explicados e
propustosl com tespostas, dosados de tal maneira, que o
estudante, partindo dos mais fáceis, chega aos mais difíceis, sem
qualquer dificuldade. Numerosas questões formuladas nos
últimos exames Supletivos IMadureza) e nos diversos concursos,
realizados no Rio, São Paulo e Brasília, enriquecem a obra.
Portanto, se Você ê deficiente em Matemática, se vai se
submeter a um concurso de qualquer natureza, a um exame
Supletivo ou ainda, a urn Vestibular, eis a sua grande chance. O
livro custa apenas Ci S 42,00, pode ser pedido pelo Tel.

'256-9471, 
Rio, adquirido nas livrarias ou solicitado pelo reembol-

so postal 
'p,..«'EDITOHA 

VICTORY STAR LTDA.-- Av. Copa-
caban», 647 gr.8!2 - C. Postal 12.152 - ZC-07 - Rio/RJ.

jmBB6W®__mm&m.
Bj VONTADE DE GASTAR
H Pe;e vt" .!.'. :,!,'. r.V, IC/0
M 2 O. Acust.cj: ÍBI tfl V,' on
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H POUCA VONTADE
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Os prêmios do disco

D PEDRO EM
ÍNTRE VISTA

O sesquicentenário dc D Pedro
II e o lançamento comemorativo de
moedas assinalando o fato motiva-
ram a entrevista coletiva dada quin-
ta-feira pelo Príncipe D Pedro Gas-
tào de Orléans e Bragança num ho-
tel de São Paulo.

Estimulado pelas perguntas, D
Pedro, depois de esgotar o aspecto
puramente comercial do encontro,
enveredou por ouiros caminhos, con-
quislando o.s jornalistas presentes
com as criticas que dirigiu à cen-
sura.

E foi além, negando com veemên-
cia qualquer ligação, apoio ou sim-
patia pelo movimento que atende
pela sigla de TFP. Só não pôde falar
mais porque nesse exato momento
adentrou inopinadamenfe o salão,
interrompendo o bate-papo, nm gar-
com empunhando o pra Unho com a
conta relativa à água gelada e ca-
fezinho servidos a seus entrevista-
dores.

A BOA
IMAGEM

Um dos mais perfeitos e eficientes
cartões de visita do Brasil no exterior e a
residência do Embaixador do Brasil na
UNESCO, Sr limar Penna Marinho, deco-
rada com extremo bom gosto pela pro-
pria Embaixatriz, Lídia. A elegância da
representação, alias, não se resume nos
belos objetos e pecas que a ornamen-
tam, mas no comportamento funcional e
social do casal de diplomatas, na aten-
rao que e dedicada aos que deles se
cercam, no carinho e empenho com que
sào tratadas as pessoas e coisas relativas
ao Brasil.

Raramente a boa imagem do Brasil
tem sido entregue, para pro|etá-la e en-
grandecè-la, a mãos tão competentes e
corretas.

JANTAR DANÇANTE
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• Já se sabe os vencedores
do VIII Prêmio Mundial
do Disco, atribuído, durante
o Festival de Montreux, a
três gravações escolhidas
por urn júri internacional
a partir de 50 outras
selecionadas previamente
por revistas especializadas
do mundo inCeiro; a série
completa das sinfonias
de Haydn sob a regência

do maestro Antal Dorati,
a cantata Lucrezia, de
Haendel. gravada por Janet
Baker, e o oratório
Moisés c Aarão, de
Shoenberg, com regência
de Michael Giclcn.

• O barítono Dielrich
Fischer-Diesku recebeu o
diploma de honra
concedido a um artista
pelo conjunto de sua obra.

Roda-

Odilc c Paulo Coelho Marinho resol-
veram mudar um pouco o disco c apro-
veitaram a presença uo Rio de Kiko dc
Hohenlohe, filho de Ira de Furstenberg,
para reunir num jantar um grupo de
teen-agers.

Muito vin rose na parada, pouco
scotch, arrematado com um vibrante
fettucini, receita especial da hostess. Dc-
pois da sobremesa, dançaram todos, Ian-
çcindo Kiko cm pistas brasileiras o hustle,
novo ritmo da moda inventado por Ré-
ginc.

Entre os presentes. Patrícia de Lima,
Katia MindUn. Fernanda Bruni, Bebei
Veiga. Scarlct Moon, Antenor MaijrniL
Veiga, Waltinho Moreira Salles, Mauriei-
nho Leite Barbosa, Luis Williams, Hugo
Jereissati, David Zingg.

Quer diier: teen-agers ma non troppo.

Vinícius de Morais está
na Argentina, embora todo o
mundo pense que cie se en-
contra na Bahia.

O Sr François Giscard
cTEstain»', presidente do
Banco Francês de Comércio
Exterior, atualmente em vi-
sita ao Brasil, passando o
fim de semana em Salvador.
Como o nome indica, é primo
do Presidente francês.

Jean Manzon colocou à
venda o andar onde manti-
nha seu escritório em Paris,
na Avenue des Champs Ely-
sées, no mesmo prédio onde
está instalado o Consulado
Geral do Brasil. Resolveu ra-
dicar-se, sem ramificações,
no Brasil em caráter defini-
tivo.

A Sra Lourdes Canet veio
ao Rio especialmente para a
inauguração da barraca de
seu Estado, o Paraná, na Foi-
ra da Providência.

Lia, aniversariando. e
Sérgio Carvalho receberam
na sexta-feira para jantar.

O Loews, de Monte Cario,
novo hotel sensação da Eu-

viva
ropa. com 650 quartos, írês
restaurantes, piscina suspen-
sa. ball-room para '1 mil pes-
suas c cassino, custou a sim-
pática soma de o.") milhões de
dólares.

O show de uma noite só
que terá conto palco o Cane-
cão, reunindo Chico Buar-
que. Milton Nascimento e
Caetano Veloso. dia 30 próxi-
mo, será patrocinado p e i a
Sombras.

O Sr .Nelson Seabra reúne
amigos na terça-feira numa
cabina particular para a pro-
jeção do lilme Tubarão.

Fernanda e Zezito Cola-
grossi estão em São Paulo
desde quinta-feira. Voltam
amanhã.

O Sr Armando Pitigliani
perdeu 1 o d o s os seus do-
cumcnlos na noite de inau-
guração da Feira da Provi-
dência. Está prometendo fa-
zer de quem encontrá-los um
homem rico.

Adoniram Araújo seguiu
para urn tour de uma sema-
na entre Lisboa e Salvador.

AGORA TAMBÉM ALMOÇO

- j\- AOS SÁBADOS
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CÜLOMAL

MOVEIS EM PURO VINHATICO.
ESTOFADOS DE COURO.

FABRICA:
Estr.RioPelrrtpolis.I15- Quif andinha
LOJAS RDarnistatlt.122 124-PetrdpolfS
R DiasFerreira.22S-Tel.294 2698 telitort
2'l4tt6i'AB[RIOAItAS22.üOHOMS

MODULADOS

SUSPENSOS
FABRICA E EXPOSIÇÃO: R
assupa 69-91

280-8272

Telefone para
222-2316

e faça uma

assinatura do

JORNAL

DO

BRASIL

TEATRO MUNICIPAL
DO RIO DE JANEIRO

apresenta

TERÇA-FEIRA. DIA 16, ÀS 21 HORAS
DIAS 17, 18 e 19, ÀS 20 HORAS

2 horas de dança, canto e música com o
mais extraordinário conjunto infantil

do mundo

BALLET FOLCLÓRICO
AO0NAL DA CORÉIA

(THE LITTLE ANGELS) §£§
í ft"f ¦'••

m

Wffiyffm-Tllll ingressos à venda: g ^p
Frisa e Camarote: Cr$ 300,00 5 ^p

Poltrona e B. Nobre: CrS 50,00 8g8
Balcão Simples: CrS 30,00 Galeria: CrS 20,00

Sob o Patrocínio dá FUNDAÇÃO DOS TEATROS
^D^ESTÀD^dÕ^ÍOpE lÀNÈlitQ (fUNTERI)

QSinupeR
CRIAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

ifin
Móvois • Aço • Acnlico • Metal < Madeira:

Revestimento (iin paredes

EXPO/FÁBRICA RUA ITAPIRU 543 Tel' 2.(2-2753

-————"-—-—h

COMPRE DIRETAMENTE NAFÁBRIÇfc'
TERGAL E RENOÃO 3,00x3,00 b&i-
cânhamo ¦¦¦". -íea^
TAFETÁ DE ALGODÃO E GORGORÃO T/ AS CORES 700,-
LINHOERAMVT/QSDESENtlpS-X^!;;\ • ,;^5;f v.750K
TÀFÈTÀ DE ALtíODAO BORDADO y/ DESENHOS:¦ :á|™
SHANTÚNG MISTO ':<¦¦ m^m^mêi?*

OFERTA ESPECIAL COLOCAÇÃO GRÂTI?; -

amwifisílí ¦ 1
ESTA PRAÇA FICA NO INÍCIO DA R| BARATA RIBEIRÔif WÈ

T«l • OKQ.4Q7R ^M
^ tèÍ;:/258-4876

O NEGOCIO DE UM BOM STUDIO E A HONESTIDADE
NO PREÇO, NA POTÊNCIA NO SOM ADEQUADO PARA VOCÊ

x 663,50

460.50

ESIA SEMANA TUDO SEM JUROS E ABAIXO DA TABELA

AMSÃO O STÚD!
de som quase perfeito

j Silveira Martins, 74 - caia - Isrreo - flamengo
A f", ua dc Hcfcl novo mundo.

Corona - 1 600 10 135,50
Pcyí! ,l ad. Pn '.pi 10 55.C0

CAIXAS ACÚSTICAS
Pollvo» 60 W (pari 10 176,00
Scolt 60 W (par) 10 257,50
Royal 50 W Ipar] 10 I95.CO
Unimack .15 W Ipar) 10 108,50
Pesnoü 80 W Ipar', 10 514 50
Lving Aur.io 70 W (par) IQ 244.C0
Oufsar 35 W 'par' 10 135,50
ELETSOFONfS GRUNBIG STEREO COMPLETOS
C TOCA DISCOS GASRARD

t 65 r Garr.rd 10 230 CO
,- ( . Ar..-.l,r,.' 1! . Car- ,tl II) !l :.'0

. C. Ai.j.t ..
,1 '/''¦ . A.M FM io .C6.-.0

No limiar clr> novo ano jud ;iico (5736), regozijamo-
no.s com a Comunidade Israelita do Brasil, sentindo-
nos fraternalmente unidos no desejo de um mundo
melhor, em que haja paz entre os povos.
Comunicamos aos amigos c clientes que amanhã,era
respeito ao Dia do Perdão, não abriremos nossas lo-
jas. Voltaremos a funcionar a partir de terça-feira, no
horário habitual.

- O bom gosto em decoração

.##

Rw:i S.io T.nix Gonzaga, 452 - São Cristóvão.
Tel.: 2-iS-SOOS.
Aberta até as 22 hs. - aos sábados até às 20 hs.
bstauoiumciuo próprio - 2." pomo depois tia Cancela.
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Poi s e
Pelo Campeonato francês, o jogo

entre o cx-clubc dc Paulo César,
o Olympique de Marseille, e o
St.-Etiennc. campeão da temporada
passada, no ultimo fim dc semana,
levou ao estádio 42 mil torcedores, um
publico médio, em termos de Maracanã,
que somaria aqui .nunca mais dc
CrS 700 mil ou CrS SOO mil.

Pois esse togo, realizado no
campo do O.M. rendeu 1 milhão e 260 mil
trancos, aproximadamente 340 mil
dólares, ou seja. cerca de CrS 3 milhões.
uma quantia que o Maracanã,
mesmo recebendo cm certos jogos
.140 ou 150 mil pessoas, ainda
vão conhece.

Esta. pois. explicado por que
é possível a um Olympique,
por exemplo, comprar Jairzinho por
uma ioríuna e mantè-lo encostado,
suspenso, substituindo-o por outras
contratações milionárias, ou a
um Atlético de Madri levar-nos dc
uma penada dois craques de seleção
pagando 1 milliào de dólares
sc>?i la:er força.

• • •

A (.ASA DE' JK
• O Sr Juscelino Kubitschek, que festo
jou cm família na sexta-feira seu aniver-
sano, não es!a construindo no momento
casa alguma em Petrópolis, vizinho às ca-
sas cio suas filhas Mareia e Maristela.
. A verdadeira preocupação do ex-Pre-
sideme. no mom ito. nao é a casa de Pc-
ironolis. mas a Casa de Machado de Aí-
sis, no Rio.

"RUSSIAN WAY OF LIFE"
O primeiro super-mopping-center

cie- Mu-csjti começa a >cr construído
i ¦'¦ me-, nos ..iTcciure.i da cidade. ;n-

::,;:". lido kni.w-huw c cap.tal norte-
n.m :';,¦ .:.., São lo andares com ioj.i.s
e ¦ -,- ' .:. .¦'•¦.• i, ileis, m.-.taiacocs
;•¦, ,rt a':'.'.. - ¦¦ '...n ctrro ci¦ convençoe.-

o ;.:;.,i!e..i::. :'.:¦) '¦¦'... do simp-
pins-center :. ¦ va', ." cie -Sil niiihòcí
c: a,...: , ve.;: >io- KL'A. via Ex:m-
'o.....-; ¦ C"...i ¦¦ Maiiíi.uian. Os ru.-.-os

,.'•:.•,! ,.;.: e ::i o te: n-no e com a
i -, '.. :,. ',íu ¦..,'., ;..... apo- a inaugura-
¦.¦.!¦ '.¦:¦¦'. . -•.; ¦ .i.i nu a.ii- cie 11)80
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Mickey Rooney, rijo como um jequitiba, em pleno palco do Alcazar, de Paris, treinando para o Congresso da ASTA

TURISMO GERAL
Logo após o Congresso da ASTA, o

Rio vai ser sede de um encontro das au-

tondades. de turismo dos Estados que te-

nham produtos turísticos a oferecer o a

seja, quase todas as unidades da Fe-

deracao

O obietivo do ensomio ¦:• J1

colocação em acao cie uni p!dnc ij ap1

vado pela Errlbratur. que vo,a a dai

zacão da industria do tur.smo oo pn ¦

absorvendo-se para tal ioda a expenei ¦

cia dos orgaos oficiais do setor de outre

paises em que o turismo represente pa

pel primordial na economia domestica

como por exemplo Espanha e México.

• Alem disso, vai discutir-se a seleção

cie novos proieros turísticos mais rea.o.-

MC ad.iijiaceõ a realidade brasiieua e

a cii.rcdo. unio <i-, Seoeono.:. de Tur ¦

mo dos Estados, de u- ' r>e'0'' de rs' o

T1RA-TEIMA
• lista na hora de o Governo dc
Sai. Paulo, ou mesmo a Prefci-

tura da Capital, pedir para dar

$& uma olhada no acervo rio Museu
«JJ de Arte cie Sãn Paulo, ennstatan-

do se cstii realmente mantida a

í*l -oia iiiU'ETi'i(taclc '¦ v'' não houve
a& uma escajmlida (le alnun Ke-

_&_ .uni'.
I .. ., ,!

ciai a

.7..). ÕÜ O'* -ir':

io .rio., i

se ci = :->. ¦ ;j¦ ir .i

oo as .nos ¦¦ e

Turos ¦ icie a <¦•¦•

Prü l'C'.> ¦ 7' :*~~ i1 et j O- ui cl._l. -

Santos,

©

O

» Autoridade paia tanto e n
i;iie nao falta nem a um nem a
outro. Afinal de contas, coneor-

itiii periodicamente com belas

verbas para auxiliar n funciona-

mento (Io .Mii-.cu.

Quem chega
O decorador Duarte Pinto Coelho

já esta no Rio, a postos para o
minifestival social que marcarei a sua

permanência aqui de uma semana
Ja estão programados um jantar

black tie, amanha, outro jantar
en tênue de ville, na quarta, oferecido

pelo Sr e Sra Ari de Castro,
e um grande cocktail na
residência de Pedro Leitão nei sexta.

Entre as façanhas de Pinto Coelho
como decorador estão o Palácio do
^leciclo Rei Faiçal e a ornamentação
especial do El Pardo para o
casamento da neta de Franco,
Carmencita de Bourbon y Bourbon.

O DIA D
• Apesar do meio-siléncio,

desmentidos e negativas, sabe-se
já que os novos preços du

gasolina, se as autoridades
não mudarem de idéia, entrarão

em vigor a partir dc sexta-feira
próxima.

OS NOVOS ASTROS
Além de bater todos os recordes du

história do cinema americano. Jates (Tu-
barão!) lançou no estrelato dois tarun-
bados atores até então sem oportunida-
des maiores em Hollywood: Roy Scheider
e Roberl Shaw.

Scheider começa a filmar dia fi de ou-
1 ubro em Paris Muralhou Mau. ao lado
cie Laurcnce Olivier e Dustin Hoffman, e
dirigido por John Schlesinger.

Shaw será a atração maior de Black
Suada;/, vivendo o papel de um super-
agente israelense do best scller homóni-
mo de Thomas Harris, Ambos os filmes
serão produzidos por Robert Evans, pd.a.
da Paramount.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL
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%c^soella
TIJUCA, 264-8625

IPANEMA: 227-9708
PALÁCIO: 265-3674 .
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AgorcT naoé mens preciso sair do A/eier para ,

adquirira sua Cinta Térmica Agaesse, ideal

no combate a gordura e a celulite. Você esto

convidada para o banzado de nossa nova Filial:

Rua Manuela Barbosa, n.° 1 sobreloja 109

(Escjuina com Dias da Cruz).

Para quem não mora no Méier, continuamos

em nossos endereços no Centro

e em Copacabana.
Em nossa promoção especial - por tempo

limitado -você leva também a louca Térmica

Agaesse, urn produto realmente novej,

que amada e da brilho aos cabelos

e evita a formação de caspa.

Aproveite a nossa oferta: dois artigos

de primeira pelo preço de um - CrS 1 40, 00.
Um verdadeiro presente de batismo.

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO
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JÁ VIU TUDO aUE EXISTE?
Anote mais um endereço: Rua Vise. de Pirajá, 592 -D e E
De segunda à sexta até 22 horas - Ipanema

GRANDE VARIEDADE DE SOLUÇÕES EM EXPOSIÇÀO
DESDE CR$ 510, o METRO aUADRADO

ma
ários embutidos di-arie.

NO PRÓPRIO L0CAL
LAVAMOS

7.i-^iMvFOi|iyiilHí

PROCESSO
NEUTRO E PERFUMADO

ORÇAMENTOS
SEM COMPROMISSO

APROVEITE /IS

NOVAS
PfiOlviíPtò

da
FABRICA

UIRrJAMfNít AO Pt

DUPLEX
4 portos
2.000,

DORMITÓRIO,

Ct'o:i...l

'%7

.j^v -^ - . "V

ESTANTES

ii- 2.300——

17 ;:7 ll ¦• 
>

3.300,
I z

<\ ii ¦

M
Ml'\tí'.^-'r''.'^00 '

ESTR. DO TINDIBA198J
TAQUARA- IA( ARf.PAI H IA'
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DISCOTECA PUBLICA NO RIO

A MUSICA DOS

OCIOSIDADE
LENA FRIAS

1'outa "ente sabe mil disco- 50 I r('(|iicnla(lorcs c ser

qur no (entro <la cidade iíorianos do- nionjjrs da viam dc fonte indispen-
existe uma discoteca pú- \lmdia Beneililiua dc
blica. a única do Hio — (lalcat. |
há tre- anos prulicuinen-
le ociosa, esquecida pe-
la- autoridades alé mes-
mo quando rstas cilam

<>>• ser\ ieo- -o!> sua res-

ponsalulidade. 
'unir. re-

sislindo na insistência
de seus clientes em pro-
curá-la e no de-ejo de
seus funcionários de lor-
iia-1n um centro de per-
maiiente c profícua ali-
\ idade. São mais de 10

Uma ala do sétimo an-
der da Avenida Almirante
Barroso, Sl. exibe aquela at-
manterá inconfundível de re-
part.cao pública: eserivani-
nhas sacras, onde se cinpi-
lliam maços dc processos;
funcionários antigos de ros-
tos cansados: garrafas tér-
uvciis de café (frio) pau-
sadas subre ns arquivos; ven-
dcáurus mercadejando seu
pequeno estoque de malhas

r quinquilharias i nos inter-
ruins de serviço); surradas

¦¦;-.rc).'-av sobre a promoção
do mando iquc intuiu não
stiiii,. a virose do filho (hei
uma semana de vumai, a
qualidade do feijão (que au-
meu tou o preco). o abuso du
empregada tsempre nicom-
petentei. a reforma adminis-
traliva. Na outra ala. o ambi-
ente e bem diverso. A dife-
renca começa nas frases pro-
Hi "das dc uma fuga d e
Bach, santas de uma cabina

titreüberta, continua no sor-
riso de reininiscencias da
i autora Lolita Perez (há 2b
anos, arrebatadora in tér pre-
te dc boleros e canções espa-
nhulas), alcança a figura
tranqüila de Ruih Salles (30
anos lidando com eruditos e
populares) e chega a mesa
da diretora. Duna Henriet-
te Delmntiíe. que sonha em
levar ao maior número pos-
suei de pessoas, através de
cabinas, distribuídas pelas bi-
uiiotccas. discotecas volantes
ou qualquer outro meio. o
ciuirme aceno da Discoteca
Pública do Estado — a li ins-
talufiu

A discoteca foi fundada
cm 21 de agosto de 10-41, por
Maciel Pinheiro, ent ao dire-

>ecas renasceu-
listas. Ilacli. sonatas de
['ureell em iii-iruiueulos
originai- dos séculos
Wil e \\ III. Yila-I.o-
lios. a música eletrônica
t\c < iarlos \\ aller. mis-

a» do 1'adre José Muni í-

-á\ ei. c em alguns casos
insubstituível, a pesqui-
sadores e especialistas.
Ho je. indefinições buro-

cráticas reduziram essa
freqüência a duas ou
três pessoas por dia.
atendidas apenas por

cio. canções" de Chico <[»'«' «' grand»' a hoa-von-

Hnarque e l.uí- (ionza-

Si a — e quase í -líHI par-
liluras (pie antiiíainenlc
faziam o deleite de um

público médio diário de

tade do funcionalismo
da casa. oficialmente
com o seu funcionanien-
lo \ uitado para tarefas
internas.

aa adi o Raquete Pi
ani o objetivo de divulgar a
musica erudita. Essa e ainda
a sua intenção maior. A ela
se juntaram, porem, outras'
criar o hábito da boa musica
(inclusive a popular), iunci-
onur como centro de esludo
de obras musicais (unida ago-
ra.a maior parte dos Irequen-
tadores se compõe de es-
tudantes de musicai, do-
eu meu tar fon ogra ficam ente
acontecimentos culturais to
que não pode fuier com a
necessária intensidade, dada
a ialta de equipamcitos e
alé de instalações), gravar e
üniilgar novos valores nacio-
liais (o que permanece como
um sonho inatHii/ivel). .-1
idéia cru t nar muitas dis-
cotetus. mas a que hoje fun-
i . o ,'í « pvei amamente na
Ai cinda Almirante Barroso
continua primeira c única.
Única e dc variados nomes
no unUgo Distrito Federal, se
chamava Discoteca Publica:
im Estado du Guanabara, tt-
nha o nome pomposo de Ser-
rico de Discoteca e Documen-
tação Fon na. agora, não
se sabe exatamente como se
i-humurá. mas sabe-se que se-
ra incorporada a Divisão
Audiovisual do Instituto Es-
tuáiiul de Comiinnucáo, do
Departamento de Cultura da
Stiretaria de Educação e
Cultura

San importa o nome, seu
'o ¦¦!¦<! de S mil 1 ",'o discos -
2 -/,'; 70(1 LPs eruditas; / ,,i !
,"' ¦¦ /./'" populares, 1 nnl :::i

( re ijuctos entre c> nditos e
¦ 'un-i';as infantis. 2bèi mv
<¦¦ ¦¦; i o- c-nditos; 2 mi[ '.',o\

rí : i, - eruditos dr 7ti rtitui om
", m 7 2'1.! albii ns e m < c

• : \ 1 a ..¦•!-.-.-rteij.... ¦¦;¦;- :i--::o.- ¦-::-. ¦.-..-¦.¦, ;, 
¦

K*?«F^S5SB*tei^'.'....: -¦ oAA'- ..-,
Criada para divulgar a música erudita, a

antiga Discoteca Publica não cumpre sua finalidade e hoje não passa
de unia repartição publica conto qualquer outra.

Os discos — sua razão de ser
— esperam dias melhores num canto de sala

V 0 II!
disco
(11 os,

(
tente
enteei
em ;.

i contendo de dois u 15
i ada um i esta, há tre-

(instante do puloi cn
Usiiamos mais insis-

aue procuram a des-
apesar da udverten-
não funcionamento,

ainda conseguem utdi.~a-líi.
A média de freqüência, que
i anui a em tor nu dc ali jjc.s-
soas por dia (O maestro Hen-
nque Morelvmbau, o ator
Moacir Derikem, o pianista
Nelson Freire e o maanmdor
Fred Amaral eram presenças
quase diárias, acompanhou-
do a discoteca na sua mudau-
ca dc endereço: primeiro na
Rua Eran.sjo da Veiga, Oõ.
depois na Almirante Barro-
so) caiu a duas ou ires. Para
efeitos administrativos, caiu
a zero oficialmente, a disco-
teca só funciona para servi-
(¦tis internos, entre eles a ca-
talogucáo dc discos. Essa ia-
rela lhe foi atribuída por
unia lei de lli de julho de
Ultio. que determina us gra-
radoras e distribuidoras a
doucáo a discoteca de c.rem-
piores de Ioda obra posta a
venda Essa doação, porem,
nem sempre e feita ou só o
e quando se trata de mate-
ria! de qualidade interior,
subprodutos musicais.

Ainda assim, (> possível
ouvir um concerto de Bach
ou umu peca de m u s i c a
popular brasileira, se a pes-
soa é cliente antiga, se insis-
te. se sensibiliza os funciona-
nos, gente de muito boa
vontade e longo trato com a
arte O não funcionamento
du th st uti ca tem. c o m o
cut. ..'.¦- obras nas dcpi-adcu-
i 'us e i. mi a iustn.i (iuunuha-
ia-F twto do R o, d reformu-
iii-ati anun '¦ ! > uti eu dos ¦ ¦<
i;(//) <mn- c t-itl ¦;.•/.' .4 í que-
• ou D .. i.'/i! a V , ¦¦: ¦ a 11 ¦-¦

quecida p e I a s autoridades,
que poderiam tmc-la funcio-

ar. ampliar us duas instala-
: nes. ti\in.spovíu-la para um
local mais adequado, leva-la
a i uinpnr seus objetivos)
devera ser incorporada ao
1) e li a namento de Audio-
visual do Departamento dc
Cultura estadual, passando a
funcionar junto a Rádio Ro-
(/tiete Pinto

A necessidade de funcio-
namento da discoteca crês-
ceu tiiais ainda com os pro-
(tramas dc pesquisa, que sao
hoje parte dos programas es-
colares desde o p r i m e t r o
uniu. Os jovens sempre cons-
lituiratu a matar parte dos
freqüentadores, numa tai.ru
de mais ou menos II a 25
anos. Agora, aos 11 ou 27>
anos eles ja estão solicitando
a discoteca. No começo, vao
tem busca de dados para tra-
halhos práticos. Depois, vão
ticjinio para escutar u m.
pouco dc musica, e logo pro-
curo m se I o r n a r cl entes.
Muitos leram gravador pura
colher material, a e.v. nipla
lio que unem os pesquisado-
res Outros querem copiar ai-
gamas das 1 mil 36S parti tu-
nis ou consultar qualquer
dos 4S0 livros que formam a
biblioteca especializada em
mú ¦•ca da Discoteca Pública.
Pelo menos 7)0 pessoas por
dia artistas, estudantes,
gente do povo -- desejam a
discoteca reaberta, para que
se cumpra, pelo menos em
parte, o sonho de Dona Hen-
rietc: musica paru todas as
pessoas, ainda une apenas
em lima discoteca no Cen-
tro da c-dade. Uma discoteca
de .-'.¦m cabinas, diante das
quais longas idas atestem a

i no tudo (jite o poço tem de
oi,, a 'n us.ua. popular o u
ema.tu. mas sempre musica.

A CURA DE FRATURAS SEM 0
DESCONFORTO DA MOBILIZAÇÃO

Durante toda a semana pa.—ada. a
Faculdade cie .Medicina cia UFR.I pn.-
moveu o primeiro cur.-.,.) da AO <Assoe.a••

ção liara o Estudo cia Osteos.sinto.il" na
América Latina, sobre o> nU)Cl.'ni.--
métodos de tratamento das fratura..- K--
se curso e uma preparação para o (.' ai-

gresso de Ortopedia, n partir do o.
Em atividade lia mais de Ia aiif.- a
famosa entidade cientifica cum .-ed" na
Suíça reúne proto.-.-cr"-. r :>.!..v-
todo o mundo, i.yado.-, a., c.inipo dj \e.c\
niatologla..

O presidente o íuiulaa.ir ci,. Ai; n-
ternaciona!, Hans Wiiieni nee r. -.', / ip.a
o grupo 

"estuda, 
pc.-qmsa o de-.mim

técnicas para operae.ie.- de tixaçan ;::' .
na das tra turas alem Vu- outro.-, e.ir.s. .-
da cirurgia ortopediea 

" i-y.e :,v/ ou -!f.o
de reafirma:', entrelanlo. que .1 bi,.- .1
de aperfeiçoamento 01 --r .-
lucionario e constante :r.a- ; :ea.i .:
praticas so são r!e'uad.is 11 .atuiu n- e:-
rurgiões julgam aconsein.svei A prure .-
ra cxinelusão smporUmtp e de que a tra-
dicional imobili/.açao atr.o.-e.-, de
largamente emiiiivacia ;..' ia .;..
ras. passara a set- uma teena-, .'a .-ae 1
selhável em determinado.-, c, -- --n. .-
totalmente abolida.

— Não é intenção rie. grupo cie <
tudo ¦- d;/ o pr.ife.-.o: Wiltenc:' ¦¦

propagar o uso indiscriminado ila.- ost
o.ssintcses 1 i.xacao ¦ interna das trata-
rasi. A AO adverte (pie este nov,. met- ;o
e acompanhado de um grande risco.
minimizado apenas pelo planeranu :.m
cuidadoso das intervenções e pelo <mh:n- •

go de técnica cirúrgica adequada

O curso de cinco dias tia Ilha ' ' '¦¦ un
dão faz parte de um pne- anta de
gação dos estudo- e ic.-ultadu- de A( •
Duas \'e:'.e.- por ano meciie •-'¦ de tmii - o

países podem ir a Da vos. na Suiea, ;:.,:a
atualizar .vus eonhecinn titos n > e,,:n,o
cia traumatologia. Unia vez p <v ano. o.s

proírasores tetmalos periodicamente na
mesma c.dade .-,r deslocam para ergam-
iaçues ci- cursos ms mais diversos pai-
sr -. Nc.-ses 15 anos cie atividades, foram
concluídos mais de 60 curso-.

Procuramos mostrar o avanço das
t" t.av.s ír.ais nu derna- em no-sa área
ím-ic 1 de íntefe-se. No.-sos estudos se
vi..t.i.'.i para encartar os prazos de tra-

¦ e.-.euto ,- obter recur.-os que tono 111 o
'ratam oito mais simples do ponto-dr-
v:-'a ri) pac; üte e ma.s seguro si en-

•!.) do nrolissional.

A AO ; -rnacional consiste de um
cirurgiões '37 são chefes de
.1 em diferentes hospitais,

B

B

P- partam-
.-¦• -'...) colaboradores cientificou de 0'J-

tra- ci.se.ni.nas - e ri« um (..'omite Técnica
com nove ctrurü.oi s dois metalurgistas
e 'res cic.-er.h.istas Alem chs.-o, coutam

um Centro rie Documentação, em
t e um Laboratório para Cirurgia
inuut.il. . m Duvos. onde são reali-

c-s e.-tudos sobre cicatrização cias
1- , osteogene-o Os principais cen-

1 -qui.-a da AO se localizam na
... Berna L.e.-tal Waldenburg, Alt-

Moguncia r Ulmo.

SEM TURISMO

O intenso programa a que foram
s dum tidos eis l'J conferencistas - Hans
Willencgger 1 Suíça 1, Schenk iSuicin,

!•';• -ich ' Suíça o Burri 'Alemanha1. Cana-
d,-d 'E.-panh;i', Coliado lEspanhat.
T--.'herne ¦ Alemanha 1, Matter iSmeai,
F- -.!.:• di .' 'Suíça' V. dela Fuente 'Me-
:¦:." M Sd\a 1 México 1, e E. Escamilla,
'ambem do México e o.s ses in.st.ruto-

Ansfi, ' Bi-a.-il'. Ortega Domingues
¦México. H B!och 'Suíça 1, E. Bloch 'Sui-
e.i 1. S.'y-ko\v;tz 'Alenuinhat e Solares
A."do do México no curso pré-
Congresso de Oropcclia — que se inicia
no riia lã, promovido pela mesma Facul-

IVATIKKZA

dado de M-diicd.a ri.i I.i.a .:-. Fundão 
começava as tih iiOm t te.minava, todos
cs ci...- as ltd: lãm A mes•¦:.., cios profes-
.-ores .-o conhece, uo It. . o preurso en-
tre o Hotel Nac."mo < a C.ci.de Univer-
sit.-ila. na Iilla d' l '•' '¦: • ::.:. .i •¦:. r e.--,e é
o arguma nto ci us: 

'u'.¦:-.s 
e.ira mostrar

a si :'..-dacl;. cio '--;•¦ a '., 
1 ;;,-,,d cio d.a

Açaí;.-. ::.o- ci" rea..,vr um dós
ili.ii- oeii. p. lli; ao ee. -.--. ,1a AO - CiiZ,
o prcli.—or Ne.- M,.n'oü . catedratico
ila I-acuidade cie M- die::.u e antigo irr -
cpuiVador cios cursos -.i-.t .-i-.ae.onais da
associação. O Centro .-;;-. . afirma
lunei.na como espec. ¦'.. -.:¦-.! 1 cie médicos
d" ti d" o mundo.

(is uroti -set es ! >" Ia I' -.a r.te. cio
Mev;e . o c.iuadell C.) K-p.iiiha. nftr-
;::am qae ¦ :; -¦ a- pa 1.-1 s n u<e. o met: .do

tes- >r Nova Mou: -co rouciu: d./.t nc:o
que 

' . -tstema esta .-¦ tido mt iocluzici- • 110
Brasil ...os pouca s. mas. depois do cur.-o
e do Cone: o.-.- o a ou uiaai ao .-era ma a ;
e tu io m-::s faeil O pro!'' .--or. De ia Fu-
c:it ¦ da a sua vi-ã" cia nova técnica:

", ¦ ,i''- - medic- lei" toma : a :n
eonhi e,.uu'n;o cu.-sas o"-..-"!ier-as se con-
vence:-.,.n d; que .i at)..cação rio st.-ti ma
cie reeu.eraeao at: ave,- cie pia ca- impiati-
! -s cpae lixam internamente, esta aicati-
caneio resultados muito seguros. Cm a
graudp vantagem, tio ponto-de-\.sta do
paciente e a au.-oneia de cie. e no cha

pac!" t.;/. r :uo .'tiie n'os ã a- ã-ut, - e
tv.iiij,,,. ¦¦ A :; eaperae.i" o- -1 ;< -1 cia
eoui u.u.ta rapiiu /. e l.e.i eiimuiado o
longo período cie :tno'oiiiz,icão através de
!>.'.-.-o que ciie..',,', a. eü) aieiiu- i.i.v-, n
cau-,'f ie-oes .-crias. O México ;o'e:t"U
mudo li un a nova técntea aplicada em
minha clinica em crai.de e-eaia Só para
dar um exemplo, em do;- ate'- realiza-
mos crea d'- li mil mteneneoes.

ICO r-RÚES

VAPOR DA NOITE
Quando a gripe aperta num bebe i\

roça. ãs II) da noite, o jeito e recorrer .1
imaginação natural: na modesta lar-
maeinha caseira sempre falta u remédio
certo, sobretudo porque us pais, 11» caso,
são precavidos por demais em relação au
consumo, Ila uma infinidade de auligri-
pais específicos 1111 universo eampestre.
como o cha de ehumlihiho com flor dc
mamão macho 011 a infusão de pulniona-
ria, mas nenhum deles tem arãu lão ra-
pida a ponto de superar ua hora aflita
essa contradirão que se forma no te-pi-
rar de uni bebê — a ebtipela como 11111
vicio, u nariz entupido.

Deu-se então que meu filho, as 11) ria
noite, com 11) meses, foi incapaz de dor-
mir ua casa mansa da nua. Acossado pe-
lu vírus, ele pulava molinlio mas berrava
forte, matando de pena a .jovem dupla
paterna c engrossando Ia fura ti musical
dc sapos, grilos, súbitas corujas ridentes.
A mãe porem teve um estalo de calma:
lembrou dc uma invenção moderna que
desentope crianças — o vapori/.ador ele-
tricô — e a cabeça do lar logo passou .1
funcionar a dois em associações muito
rápidas.

Da hipótese remota que 11 vapori-
zador nus propunha, o pensamento foi
ter ao eucalipto, cujo cheiro se estende
da porteira du sitio, numa linha antis-
septica, ate o recorte de um laguinho pa-
rado onde os marrecos mergulham como
se nunca dormissem, dando o traseiro
branco, indiferentemente, para o sol c as
estrelas. .Mas na verdade eu nao pensava
em marrecos e. nem me lembro de os ter
v islo quando passei pelo escuro, correu-
do, cm direção as arvores. A idéia cr*
salvar pela energia das folhas o justo
sono do meu filho gripado.

I- ni. voltei e deu certo. A mulher ti-
nha posto uma panela 110 logo, com 11
braço livre que o bebê lhe deixava, e a
«asa toda seria em breve lavada pela 111
fusão de eucalipto — um perfume de

At#/a/V/aQr

l¥lr
LUCAUPIO

sauna, limpo e ümido, que o papai aspi-
rou também com força, tirando da boca
torta, por instantes, seu atroz cigarro
crônico. Imerso no berço e esse vapor de
Inibas, meu bichinho bonito enfim sorriu
tranquilão: apto. com o eucalipto, a cm-
borcar ile\ agar num sono su.

Nativa da Austrália, de onde su saiu
para o mundo no fim do século passado,
essa arvore esla entre as de crescimento
mais rápido, podendo ultrapassar us i
metros já 110 primeiro ano e atingindo,
no quinto, um porte adulto. Sua altura
máxima e em media de 100 metros, mas
ba espécies ainda mais i 111 p o 11 entes,
como 11 Ka-.ilvptus remiam-, i|iie rivaliza
com a laiiinsa Seqilola gigantea da (ali-
turma comu uma das arvores mais altas
ijiic so con hiTiMii.

A multiplicação do eucalipto r feila

por sementes. 11,1 primavera, em caixotes
com terra lula ou, melhor ainda, uma
mistura de lena vegetal e areia. \s
mudas podem passar vários meses em

jacas ou latas ate que, num novo culo dr
chuvas, sejam transplantadas para o lo-
cal definitivo. Numerosas e com ra/oavcl

poder germinativo, as sementes -au po-
rem pequeníssimas, abrigando se 110 in
leritir dos muitos frutos — cápsulas le-
nhosas que se formam no alto e por isso.

em geral, passam despercebidas.

.Ávido por água. o eucalipto e comu-
mente usado para a drenagem de hrejns
e nao deve ser plantado junto a nasceu
le-. pois ameaça secadas A arvore é no
entanto ideal como ornamento, mesmo
cm arcas estreitas, ja que o tronco pouco
ramificado sempre lonoa uma copa

eonica.
Du ponto-de-v ista medicinal, Hs fn-

lhas se prestam .1 inúmeras iilili/.ii.ocs.
San de lato consideradas um poderoso
HOtisseptico das vias respn atorias e e rie-
Ias que .<¦ exli.n e.ss.i es-eneia oleosa, ri-

ea em ruc.iliplol ou cineol tá pupulail-
/ada pela iiulusli 1.1 lat ni.icculici.
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CAPINAM HENFÍL/ZEFERINO

O LO POÉTICO
DE UJV

NAVEGANTE DA DOR
Salvador — Calouro c!r

Medicina aos 33 anos — "a
medicina é a forma de conhe-
cimento que mais objeti-
vãmente se aproxima da dor
e dor cie sofrimento é impor-
tante para um poeta" —
Capinam deixou de lado o
sucesso da musica popular,
onde se consagrou cont letras
para canções como Soy Loco
por Ti America, Água. de
Men:nos c Vira Mundo de
parceria com Gilberto Gil,
Claruc com Caetano Veloso.
Moda dc Viola com Edu Lobo
ou Gotham City com Macale.

A musica foi uma forma
rio dnusão maior que o livro,
mas mesmo assim José Car-

los Capinam volta-se agora
novamente a poesia escrita,
ao publicar em Salvador Ci-
do dc Xaucgacão. Bali ha c
Gente - que deverá ser lan-
cado em novembro no Rio —
"um discurso de reflexão líri-
ca. normalmente com muita
influencia do eumportamen-
to de cordel, em versos de
sete siiabas. mas num nivel
de linguagem mais elabora-

.sao de sua aura. retorna Ca-
pinam dando-nos "o corpo
cle.sta viagem em recomeço".

Nascido num arraial —
o Arraial de Pedras - pró-
ximo á cidade baiana dc Es-
planada, foram orais as pri-
meiras formas de narração
que Capinam conheceu: as
velhas* con ladeiras dc histó-
rias, ou pessoas que na re-
gião compravam livros de
cordel e nas rodas difundiam
essas historias em voz alta,
e ainda os livros de cordel
que se referiam aos desafios
celebres cio sertão. Foram
suas primeiras vivências lite-
rarias somadas ás danças
dramáticas do Bumba-Meu-
Boi e Pastoris.

Ao transferir-se p a r a
Salvador, esse tipo de vi ven-
cia persistiu. Garoto ainda,
pelas ruas da Capital, assis-
tia ao poeta Cuíca de Santo
Amaro, "que fazia uma es-
pecie cie cordel marrom, ou
seja. explorava fatos d a
comunidade que podiam pro-
voc.tr escândalo. Era u m
temor os livros cie Cuíca,

/ _?''*'' /V*''iV" 
J>, * . * * '.'.<¦***¦*

:M >, ,, t ' "\\

"O destinatário da minha poesia n a comunidade e,
através dela, p o homem que me interessa"

da, a exemplo do que. na poé- judiam levar um deputado
t;cu brasileira. ja'fez João ao descrédito público. Por is-
Cabrai dc Mello Neto . ., muitas de suas edições

ciam comprauas proviamen-
INFLUENCIA ORAL te por pessoas que precisa-

vam cuidar um pouco mai.s
Com ilustrações cio gra- cie sua imagem pública", rc-

vador Calasans Neto, impres- lembra Capinam divertido.
so por Edições Macunaima
Ciclo de Suicuíicão, Bali ia e
Gente, dividido em nove es-
titcras ou momentos, foi feito
tendo por ba.io a pirda afeti-
¦* ,¦ cie uma pessoa 

"O 
poema

e a viagem através desses
sentimentos para o interior
tio poeta Na mesma propor-
i ao em que se distancia a
pessoa. *,c aprofunda no poe-
ta o di-e.,irso dessa perda".
explica Capinam em versos
como "Ausência e co.sa eu-
In o outras que 'íúo ciit.cn-
do: ' couinndc que seja o
,'ií'o ')•/ d (ji.c guardon-se
dentrri

V. o * "'lindo livro dc

mi ü'1 ¦ /fi'/'•' i-ltiryú por
uiVi :nt ( rva lo cli v. .ve anos
Analisa s> u pre lacíador de
Cicin dr .%'<., ci/acún. o poeta
baiano E!ons','nlcio Mattos:
tio primeiro, 

"( ram versos
que davam ao ehao revisi-
tado urna, visão de campo
dcsba.-dado a foice. Exposto,
visível, descoberto. Os deste
Cufo. clilacerant.es g u m es .
ma:- >(. as-scnu lham a na va-

•ívne
o le

I.a d

Naquela altura, impres-
sionou-o muito a nralidade
da cidade, seus oradores pú-
blieos como Ja -are ou o rábu-
Ia Cosme de Farias, este con-
.-agrado a alfabetização e á
defesa dos réus sem recursos.
Sua adolescência foi feita a
frente dessas figuras singu-
lares, que o impressionavam.
como o impressionaram mais
tarde Poetas como Jair Gra-
macho, a quem via passar
pela*', ruas

DESTINATÁRIO: O HOMEM

C oicoou a .requentar a
b '>i '• I ora publica, a receber
tutia iuloi-maeáo da geração
mie o precedeu. Gitutbcr Ro-
cha. Paulo Gil Soares, de
g r u p o s "culturalmente in-
cerni.a rios na Capital baia-
na." Na Faculdade de Direi-
to, Capinam aproximou-se
mais a essa atividade e or-
ganizou sua temática literá-
ria em termos da realidade
brasileira e a, despertar para
rtuestões políticas e sociais.
É quando publica seus pri-
<v .rs poemas na revista
Ângulos, do diretório cia

1 : Idade, ( i m 10! nais lo-

«!" *(¦.- Ca. a % aiv a: i
vida, perambulacoe-

purauti unidade. Fucido
eo:..'e.-,,soe,s i xnerinien

Sae ;; : ma.*- eu * 1 „¦¦
t uie-a. *. iiuados ao questio-
aura nto da época, de uma

poesia ou não para o povo,
uuanclo a pergunta era se o
è.-paço cia poesia era só o
papel ou o espaço social —

-o

SYAAGNA GROPPER

mas Capinam ja se respon-
deu: "O destinatário da mi-
nha poesia é a comunidade
e. através dela, é o homem
que me interessa."

Faz poemas mesmo cer-
cado pela policia, juntamen-
te com muitos outros* cs-
tudantes no antigo prédio
da Faculdade de Medicina,
no Terreiro dc Jesus. Jânio
.Quadros renunciara. Ele e
outros escrevem um jornal c,
logrando a vigilância poli-
ciai, conseguem distribui-lo a
população concentrada n o
terminal de ôn"ous em fim
de larde Pedem apoio para
a situação de sitiamento. O
povo corresponde, lh.es leva
marmitas e simpatia.

Quando ainda cursa a
faculdade, interessa-se por
um movimento cultural que
atinge todo o pais, são o.s
Centros Populares de Cultu-
ra. Na Bahia, também exis-
tiu um núcleo bem forte
abrangendo varias formas de
arte e foi nessa época que
Capinam escreveu a peca
Biunbu Meu Boi. com infor-
inações vivenciarias e outras
teóricas retiradas cie Mário
de Andrade.

MOAZiENTO DE RETORNO

Nao chegou a terminar
o curso, interrompeu-o em
1964, Capinam, então tentou
outras atividades, entre elas
a publicidade, mas que aban-
donou por 

"completo can-
saco e descrédito na possibili-
dade de uma pessoa que tra-
balha com palavras vir a
desenvolver ali um trabalho
criativo". Como não tinha"competência 

pra vagabun-
dagem" e se sentia desamar-
rado socialmente após ter
abandonado a publicidade,
prestou v e s t i b u 1 a r para
Medicina (Faculdade de Pe-
trópolis), "um bom tronco
para você despertar um inte-
resse antropológico e et nolo-
gico, que me interessam tam-
bem como poeta."

Como free luncer, escre-
ve roteiros parti cinema —
Sci/unda-Feira, de Geraldo
Sarno por exemplo - e já
teve uma experiência de dire-
cao em parceria com o crítico
de cinema José Carlos Avellar
no filme A Morte do Vaquei-
ro. C o m o estudante pela
segunda vez, se assusta com
a alienação tortíssima doses-
tudantes de agora, "quando
o fato que mais emula a esco-
Ia e a comparação das notas,
e onde é grande a desconfi-
anca em relação á prática
social ou política

Um dos seus projetos no
mor.it nto é fazer, junto com
Macalé a convite de Nelson
Pereira dos Santos, o ar-
gume.uto. roteiro e assistem
cia de direção dc um filme
sobre Luís Gonzaga, "coisa

que me deixa muito feliz,
pois Gonzaga faz p a r t e
daquele momento do início
da minha vida". Um outro
piano é a discussão atual
com o contista carioca Abi 1
Silva da possibilidade de lan-
car uma revista literária que
se chamaria Annna. Annna
é o t ít ulo de um ooema seu,
tomado dc uma crônica de
Jor»e Lima. "onde este se rc-
porta a um apólogo de Paul
Claudel". que deve ser publi-
cado em breve em antologia
que esta sendo elaborada rior
Heloísa Buarque de lio-
landa.

- A gente sente que
pulsa oi|_ -a vez o desejo por

c s s e t i p o de publicação.
Edições Ma.cunaima — ao
procurar congregar a sensibi-
lidade poética existente -
não é uma tenta' iva isolada.
Há outras, como a Editora
Noa Noa, do poeta Cléber Tei-
xeira. Edições Frenesi, cio
poeta Antônio Carlos de Pri-
to. além de revistas com fun-
cocas literárias, mesmo que
em edições que .se extinguem
no primeiro numero, E, todo
um movimento de retorno
que recomeça.

A REAÇÃO MAIS
A/

REALIDADE SOCIAL
HUMANA

Três anos depois dc seu nascimento
nestas mesmas páginas do
Caderno B. o cangaceiro Zeíerino,
a Graúna e o bode Francisco de
ürclana estão cie volta, agora mais
humanizados, carregados dp
experiências vividas por seu criador
Henrique de Souza Filho, o
Heníil. Experiências contraditórias,
como a alegria dc "vencer na
matriz, ao Norte do Rio Grande" e
sentir depois o gosto amargo
dessa vitoria (pie significava a

A 

contradição é também a ca-
ractenstiea principal da his-
tória que Henfil recomeça ho-
je a contar no Caderno B. O

universo dos personagens é a caatin-
ga seca e árida, mas a sua lingua-
gem é a do Sul desenvolvido, e a his-
tória explora justamente a compa-
ração entre esses dois mundos.

- Nao foi muito difícil para
mim chegar a esse tipo de contra-
dição porque eu venho dc uma famí-
lia do Norte de Minas, meu pai foi
tropeiro, vaqueiro, barranqueiro do
Sao Francisco, pescador. Tudo isso
faz parte da minha infância. Quan-
cio eu fui parti Belo Horizonte, sain-
do da caatinga brava fo Norte de
Minas esta dentro do polígono das
secas», era um passo para o que eu
chamo de Sul maravilha. A vinda
para o Rio foi o Sul maravilha em
explosão, o mar. Então, essa contra-
cüeáo se formava dentro de mim.o
Rio. aquele negócio gostoso, com
todas as facilidades materiais, coi-
sas. por exemplo, como água, esgoto,
luz, hospital, médico e ate farmácia,
e a infância naquela terra pegando
logo. definitivamente sem água. O
personagem trouxe essa minha ex-
pcriéncia (le vida. o meu encontro
com (. Su! maravilha.

De personagem ei nlral, o can-
gaceiro Zeíerino, que cia nome a tua,
foi perdendo terreno. Hoje, na histó-
ria. a importância maior cabe a Gra-
una.

Eu não consigo defini-la
muito bem. So sei que ela foi .se hu-
manizando cada vez mais. embora
com um caráter ainda meio amoral
Curioso é que ela c mulher, meu uni
co personagem mulher. O compor*
tamento dela me lembra um pouco
o de minha mãe, agora com quase
70 anos, aquela mulher que passou
nor tudo, tem todo tipo de experien-
cias, mas cheia de humor, principal-
mente com uma incrível aíracao pa*
ra rir das situações.adversas. Desço-
bri quando voltei que era a própria
grauna. Mas a inspiração foi total-
mente inconsciente, noa: ria ter sido
edipiana. sei ia Mas a grauna sur-
giu por acaso. Eu estava com o papel
na frente, começando a fazer o Zeíc-
ri no. e sentia dificuldades em criar
os outros personagens. Na cobertura
em que eu morava em Copacabana
tinha um viveiro, e entre vários oo-
tros pássaros havia uma grauna pre-
Ia. muito bonita, que me inipressio-
nava pela sua ai-urcnte tranquili-
dade: ela ficava so-segada no m. io
dos outros c oi repente atacava. Fu
tinha que vigia-la, ela fazia crnbo.-,-
radas. Atacava nao para matar, mas
nara tomar alguma coisa dos outros.
Bem, eu estava preocupado com ela,
e ao mesmo tempo precisando de um
personagem, e assim ela surgiu.

Üs outros personagens o
bode e a onça nasceram a partir
das historias que, nessa mesma
semana, Henii! ouviu de um amigo,
o cantor e comp- -il >r Fliomar. que
mora na caatinga e é criador Je
O e *: "'de m • ta'lr a da sua i;f- -e: o
por alguns deles, principalmente o

.alie -co tie Orei,11:11. ' ( lltri!1" o
ele lalava eu fui me li morando do
meu uai. todo o meu passado foi vol-
laudo. Quando tive que criar a Ins-
tona eu nao sabia bem o que fazer,
sabia apenas que os meus símbolos
deveriam ser bem brasileiros. Surgiu
ludo assim de repente, e depois eu
pesquisei, li Os Sertões, literatura de
cordel. Há uma série de outros per-
sonagens para a história ainda em
formação e. emb ra eu nunca tenha
ido ao Norde-te. .sempre quis fazer
com une el: . lala-^om como nos ver-
sos de cordel. Ainda nao cmi.-egui
mas -.o,u tentar "

A carreira de Hcntil começou
em 1!H)4 na revista Allerosa, hoie.
desaparecida, com os Fradinhos O
trabalho seguinte ja implicava uma"produção em massa": seis chttrgcs
diárias para o Diário de Minas.

abdicação das próprias raízes em
favor de um "jogo multinacional
cultura", gerador de uma arte
apátrida. Apagado o fogo dc
estourar lá fora. acabada a
visão subdesenvolvida da cultur
brasileira, Henfil retoma o seu pa
de artista engajado numa
perspectiva social do Brasil:"Eu me considero uma espécie d
serviço publico porque tenho o
privilégio de ser talvez um dos I
entre 1(10 milhões de brasileiros, <

desenham e (pie têm acesso aos
de jornais. Eu exerço um cargo de

confiança, tenho obrigação de
representar os
anseios c os problemas da minha

gente, sem me vender ou mentir,
pel Até mesmo de clarear certas coisas

que eles não percebem.
porque eu trabalho com a
informação, e cies em geral
executam tarefas alienantes. M a

U. satisfação maior é saber (pie a
pie confiança continua a ser mantida."
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"Exerço um cargo de confiança, tenho obrigação de representar os

anseios e os problemas da minha gente, sem me vender ou mentii"

seguidas de colaboração para nha frente Eu brigava com a reli-
edicao mineira do Jornal dou Espor- giao do medo. os rígidos colégios re-
tes do Rio. Km tins de 1967, a cha- ligiuros que eu freqüentei, era uma
mado tia matriz. Henfil chegou ao briga dc afirmação dc personali-
Rio pa:a iniciar a serie de cartuns dade. A contestação a autoridade
esportivos ¦• Urubu. Bacalhau. Po- religiosa, iamiliar. de eomporiamen-
de-Arroz, Cn-Cri — que se tornaram * i ae grupo. Por isso c le e altamente
populares. Tao populares que, cie in- corrosivo, exprimindo a agressivi-
soltos, os apelidos foram assumidos dacie que eu tinha em relação a
pelas torcidas (o Flamengo certa vez tudo. Essa fase passou, e os persona-
soltou um urubu em pleno Marti- gens do Zeíerino nao tém um pro-
cau.ii. numa prova inequívoca de totipo de comportamento como têm
assimilação dos personagens. Com os fradinhos. Os fradinhos, como os
o lançam-, nio do Pasquim os Fradi- adolescentes, tem um compurtamen-
nhos renasceram e o prestigio de seu to simplista, e hoje eu sinto dificul-
criador aumentava, com convites dade em coloca-los diante de situa-
trabalhe) em quase todos os jornais cões políticas ou sociais. Eu já nao
do li io e Sao Paulo O Zeíerino an- tenho as reações de antes. a. reali-
tecedeu a viagem de dois anos para dacit é muito mais complexa. Diante
os listados Unidos que, 

"em termos dessa realidade, dentro da minha
de suce¦-o pessoal i-ra o máximo que perspectiva atuai, eles ia ri a o
eu poderia de-ciar. mas em troca dti
mia 1 ca de*.; rai t nt ro. mais do
(pie o me i c.s! mitigo permitia."

- - Eu |a t xpiiquei a minha rc-
citcta, mas acho importante divul-
gar sempie o que significa entrar no
paraíso. O esquema multinacional
dc cultura te pcCic não só a força de
trabalho nue- anui;, a calca, a meia.
a cam: 'a. que você a rte todas as
-nas ra;.v- O- Fradinh.cs foram
aceitos pelo Sindicato, eu a.ssinei um

¦ nt re' > de lã ateis, mas. depois de'¦'¦um ''mino \eio a constatação'
eram ¦'./',• A tradicUo literal de sick
• dce .te. mas oo;le ser muito mais.
1" pornográfico, -moral, escaldo-
ciou sádico, neurótico, desajustado."les davam opinião e faziam humor

om o- latos, de maneira desrespei-
(*/.-. contra os padrões asseti-

atuam, ele- lem limilaeocs que sao
conseqüência de sua, própria per-
sonalidadc simplista. ÍT difícil eu
continuar moleque, porque hoje eu
,a nao sou mais E nao teria sentido
reformula-los. porque a reformula-
cão está colocada no Zeíerino, que
c !'¦ uto chi mmha evolução

O.S Mt) anos, Henfil Ia/ ama
pro|eeào para o futuro: "Ago-

ra que o negocio esta mais ou
*¦ menos estabilizado emooto-

nalmcnte. acho que a Grauna. o Bo-
dc. Zeíerino vão representar para o
resto da vida tudo que eu h nho a
dizer, dentro cio clima, tio mieroco.s-
mos em que eles vivem A caatinga
em confronto com a modernização
capitalista, com a evolução social
capitalista, tudo i.**so e justamente
uma contradição que nao esta resol-

cos e puritanos da grande massa V1(L. ,..,,, sc,..,. .-..^ivida no meu
norte-americana A minha opcao era período de vida. Isso não signiltea¦egutr o ¦ conselhos de outro latino
americano (pie "havia vencido", o
mexicano Aragnnés. Ele me deu a
eccita "Afim você vai ler que i ¦

oucr-i r o oi .* 11 h:'i,i( ir lati n o
¦ni i e: no í. oi: -ca a terra, a lm

'.".'a. o rea.-,,. i,s p; bicinas, a ma ncua
le \ iver cios i i| no-americanos. Pas

-e a ob> r-.ar c ano \ ivc, fala e pensa
o po\-o aueue: e no E' fácil Fica ob
servando, te,to m ura q u i u ho . e dade grande e o esquema tiadmho

te
que o mundo do Fradim nao exista
mais. só que ele nao é mais o meu.
Mas ainda ha gente cumprindo essa
etapa .que eu ia queimei. Inclu-ua .
e ale ent adiante ver as coisas que c :
balava com > ,-endo originais, nu mt-
nha agressão, serem hoje tao atnan
tes- a guerra colonial, o Viet na. Po:
! umd. ! i:do isso esta sendo leito n i
esquema íradinho A vida numa ci-

depois imita nos seus desenhos e
t artuns. Fa.z isso. esquece que é bra-
sileiro e quando for criar suas nisto-
1'iefas imagine-se um americano". E
com a candura com que falou ludo
isso, ele arrematou: "Eu fiz isto e

mas antes eu estava envolvido, es
tava vivendo, dando patada e tapa
como um cara dentro desse c-que-
ma "

No Zeíerino eu procuro uma
venci". Falou venci como se fosse resolução para o.s meus conflitos em
um derrotado. relação a isso através do comporta-

mento deles Eles procuram saída
Mas os fraduilios. para Henfil para essas coisas dentro de posições

mais inteligentes Fies vêem os tiro-
blemas. reconhecem, nao .-e revoltam
dcscs)XTádame:iic mas não aceitam,
co:.\ ivem com tudo ai: amando so-

representam uma etapa de vicia
superada, que ele assume hoje, con-
timiandn a faze-los com dificuldade:

A minha fase atual, conseí-
ente, e representada pelo Zeíerino
Da nu-ma forma que, quando eu
lazia o Urubu, era um torcedor em-
p dgado. quando comecei o Fradim
estará saindo tia adolescência, em
briga com o mundo que eu via a mi-

itim - -eaucot. Humana.-

(Zefei ino está
na pagina 1 5)
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IA REIS E SILVA Paisagem ,

Sem nltt-rai' n tendência ao cs-
va/iamento ia.sentida na semana
anterior, e.sta de agora se mostra
ameia mai.s fraca. Os clois unicus
pontos de interesse maior, no cine
tai!|ie a exposições, seráo a incíivi-
oi.ai da oravadora Mana Bonnmi
(Gairria Bnnino) o a coletiva reu-
:.indo 12 lovens cic-onltistas mmei-
i'o.s (Galeria da Mai.son de Francei.
Fora disso, haverá uma mostra fran-
eamep.ie eclética cio osctíiiorcs bra-
sileiros. Com vista.s a ip.tcuraràu do
seus trabalhos em projetos aromo-
tônicos (Lopes-Rioi. a individual ri"
francos Bcrnard Capelier iMir-co
Nacional do Belas-Artes) c outra co
letiva, com os pintores Januário •
Vânia, e o desenhista Luís Cario.-
(Galeria da Aliança Francesa de
Botafogo). Na âmbito teórico, Orlam
cimo Sei!a.s Fernandes inicia uma
serie cie palestras .sobre arte colonial
brasileira (Galeria Luiz Buarque dc
Hollanda & Paulo Bittencourt). Es-
ta em tempo de o panorama retomar
o alento de algumas .semanas atra...

AMANHÃ, 15
KUMBUKA

XJ_._ u. oanrio ;::;:.! i. .v.i ca ¦ r.a n
.- --o.;;.i (pie s,- .11,:• ¦ nu R.o ::¦..- ultimo.
L\i ci.a.' Knnibiika rcal./.t, í*."inio!"_..?
<":r ;.j:'i.iji!-!o cl;/ no outaluco. a .-aa cpe.;i',i
individual. Ma-, esse mesmo cataiogo e
um mau sinal dr .meio ei" M'aba,ho ca
galeria, ia que nao no.- ira/ um mínimo
cie ;níormaca.o sub-tuncai sobre quem r
Kumtauka. nem sequer .-obre o tipo w
trabalho que estará apresentando -- se
pintura, desenho, gravara, ('.-cultura,
etc. D./-i.o.s a pena.-- qui' o a.'Cola eso.i-
dou com Sun ia Ro-u ¦• C.ov:.- Graciimo.
e que fez curso.-, de cerurn;ea e escultura
i.a Espanha O re.-!o .-ao i ra n-er.çüi s do
livro. .-1 Desuman; .acao cin Arte, òa Or
lega v Ga-sot. Guicr-.tt cie Al!e Contem-
poranca / R-.a Janeudctro .. 14 A - 21h

PINTURAS _ DESENHOS DE JEMILE

Chilena de na.-e.monto, ma.-. v:v( nd<>
no Bras.l. .Jeinoc Diban rean/a um tra-
balho caraeteri.stic.emente situavt¦! na
orb.ta do surrealismo. E ia cio n (pie po-
ciemos concluir através cin texto eit li
Pereira oa S; va. em ma..- uni catalogo
qui' nao .-e np-,.oupou . :n inc;oi/ar o ex-
po-.tor no Pon,.o '¦ no e-paoo. O- dado.-
biográfico-, i.e... . . ,-,, . ..,1(l mdisprn-
.sacos (','1,11111 Tv. . Clube : Av Enge-
mero R.eii.ird Hll ¦ _lü ¦

TERÇA-FEIRA, ió
ARTE COLONIAL BRASILEIRA

A cargo de Or.aiiri.no Seitas Fe man-
¦;'P ant.go diretor do Museu da In-
rení.ciência, em Ouro Preto e um dos
ma.ores conhecedure.-, do barroco bra.-;-
/•.ru a G;:i<r:a Lu.z Buwí/ue cie Hol-
landa, d- Paulo Bittencourt .Rua das Pa;-
;:o-iru.-. PJ. p-;ara p"omovendo, a parlir
c- ciia 16 e sempre a- o na.- e quintas-
'¦ .ra--. no horário cias _81.3üin. uma se-
".-- di > > _ T . pa.- -'ia.-, abo: .lanuo a arte co-
.oni.i. in B.a-.l. '.n - cia- qua..-. eoncen-
traria- na v. ia e na obra u< Anlonio
i : a :. -..-co 1. o- -,i o A. ... a.i.lio, como
...- i ,: . ...: -,,.;o < A : .xa o ... com-

, a ' ¦ '.ns 10 j a ¦ . .¦ ¦::'.' ¦ e' a .-era de

GRAVURAS DE MARIA BONOMI

-.üüO.i;- ici.oli' de amostragem que a
iecii.ra cia gravura permitee Maria Bo-
n.cn. '•:¦.'. apri .-.'ntacio .-eu trabaiho. cie
.v PTràvii .; novrmbro. em Hão Pauio. no
iv.o > "ii; Bra-iiia Na mostra car.oca,
Vi l'' mo-, pectan'::. X. .og ra va i';is resulian-
:¦¦¦ cii' .. i...ia. i. .- : .ta. na Tnoc-ama/o-
n. ,, . S'... lt,i Baii.a. i-m 1H73, e na Cll.-
na n a::.. , c _ :.:/.- N''- a-, es a arl ;.-ta
:... -. ..... :.,. It ma. , in iaSS. e vinda para
s;..i l'a .;¦) nove ano- mais tarde, continua

:•. '<•¦¦ 
a: o .-¦ u cont limado e err-s-

e. ii'. ...; p'-'.a üi a vara cie dimen-

..::.' .'.v.i ;¦ rm.n.i .-i nio ... dacio pre-
,: :•:. ;..:.>.¦ (.' :c :.ii.. a d.stinguindo o
' .to  - a;a... .: i -,.;•¦ a viuiia caraco -

a.i .. i- ,:.: ;:;: : nipo atra-, vè-se
.¦ng.r o;,-,. .. pnmo. aea.-uiada as for-
: ... . ;_¦ ¦ ;rc ' : 'a -. conl ;gui ações cie ovadas
;:¦• unia carga . inocama; mais densa e ai-
: ntaia, cen . se naoire/a e ser humano
conifras-imi novamente a povoa-la. Alem
da - ill xilogi avuras. m ruo mostrada.- ma-
tr..-"" . incius.ve uma cias (pie ela tem
acro'.'itado na transposição para o po-
ia.-;.-.-, na .-era- chamada de Solombra.

(.;.'/,','' c Llouino / Rua Barata Ribeiro,
.o ; ¦' _ii,;-;Orri .

QUARTA-FEIRA, 17

PINTURAS DE BERNARD CAPELIER

"'¦'a-coio 'in líi-8 n.i região de O-
\ :;:. . ... .¦< ., r.i da Ft.ni",.. orig.nano
.: :..;:  . ...'.:.',.-ta. B'-.uard Capei/".'
• ' ; . ei na h.-cma dc B- .as-Aries de
i.\ on T an. |í r.ncio ,. . m 1952 para Pa-

,i.. .:,. no i ¦ aa at.v.dadc como pm-
;-,: !'. c- -, ,!.:¦ c !.)•¦ • nho. em 10(38 pa.-.-
-o: a :•;¦ contato com a poquiatna. lor-
nanei.o.-c arte'.'rapeir a no Hospital de
Sa nt Acne onci" atua ainda hoje Pela
pi am ira v. / no Bra.-,;, o arl.sia apresen-
cra tia ;-:.i-, a r-spe.to das quais di.ee
''.av.o ce Aciuirio: "C ab-liato e o tigll-
r.o.vn r.-iao p: -1 •-,'..¦ , ma.- .sempre no

¦ .o..;, ii- tran-m.t.r tonais desconheci-
na-, .-" .'- in m..,icia.- p .a para expressão
v.- aa. o (,u,.ci;o '¦ nao por incidentes
n..ri.0..v. .;.'.-, -ru \"rumul de Belas-
.1 .0 Av Rio Branco. 1 Tfí» ,- loh i

ESCULTURA & ARQUITETURA

A empresa ri-- constru.'ão civil Gom''S
ri" Aline.da. Fernandes, e a de consulto-

i ,a miobil.ar.a l.ope.--I_.o. ao mesmo
'o ir.po em (pie decidiram dar nomes oe
e. .-ictnr.-- internacionais celebres a lo-
u-os o- -e.\. próximo- prédios, pretendem
u .oi/ar uma .serie cie exposições com es-
eu.toi-. - 'ora-.li .ro-, no intuito de pouco
a "k.-co ino !_ra-io- ao- projetos nrqui-

'"•i.'0- por que são resjiun-aveLs - o
(,".',.¦ ta:V'V meinors iambem pouco a pou-
co o nível das obras que ate aqui tem

ym$i 'r"" \ > , ¦ . lgS

Manchete,

.-.cio e-.coihaia- para ornamentar o.s lu-
.¦¦.aosos jardins dos mesmos prédios. A
pi .menu exposição (ia serie será con.--
iiluida de irabaihcs cie Ascanio MM.M,
Haioido Barroso Sérgio Camargo. Al-
fredo C-scliiatti. P-'-dro Correia de Arau-

-'¦o. Soma Eblmg. Br,ino Oiorm. João
Colos Goldberg. Roberto Moriconi. Ma-
rio Ormt'?,'ano. Jc.se Pedrosa. Maurício
Salgueiro. Francisco Stockinger, Joa-
quim Tcnreiro, Nicolas Vlaviano.s, Soma
von Bru-cky e Fiam-: Weissmann. Como
se ve uma ..-ia conciliatória, com um
pouco Je tado. a.gan.- ponto.- aito.s e va-
i .o- ou::,.- cluvido.-os. Esperemos que pe-
lo ui no- c - Ote algo cie util a partir des-
.-e icieti-;no ;.oi)fs-/;,'o / Rua Prudente
(/¦ Mora. . i.0_ ' _lh i

QUINTA-FEIRA, 18

DESENHISTAS MINEIROS

N'os últimos ires ou quatro anos. tem-
se faiado muito da emergência do dese-
nho como uma das constantes funda-
mentais da arte brasileira no mesmo pe-
nono. sobretudo nos seus escalões mais
jovens A verdade e que se esse novo de-
senho se disseminou peios principais
centros artísticos do pais, hoie ia pare-
cendo se encaminhar para a diluição e $.
decadência, ele teve cie inicio, como uai
or si u.s manco.- (nnerminanLe... o trabalho
desenvolvido rior ci.ver.-os desenhistas nu-
r.ciros. Uma sf-lecão dc obras de 112 úes-
.-es desenhistas e o que veremo.- agora
reunida em exposição A escolha dos ar-
ti.-las. a in.ooria de gerações bem recen-
tes, no- ciara uma panorâmica dos dite-
rentc.s temas e modos que ali se apresen-
taram na manipulação desse desenho: a
paisagem, o conceito, o humor, a narra-
liva em quadrinhos, a minúcia fologra-
fica. etc. Os artistas .são: Ângelo Piptna-
taro. Arlindo Daibert do Amaral. Carlos
Wolnry. Flavio Ferra/. José Alberto Ne-
mer, Leandro Abreu Teixeira, Liliane
Dardoi, Manfredo Souza Neto. Manoel
Augusto Serpa de Andrade. Marcos Cor-
lho Beniamm. Maria do Carmo Vivacqua
e Teresinha Veloso. 'Galeria du Maison
cie France I Av. Pre.- Antônio Carlos, 58

12." / líJ__3Um.i

PINTURAS DE PEDRO NASCIMENTO

Na.-eulo no Rio. e hoje na faixa dos
4.1 ano.- de idade. Pedro Nascimento eslu-
dou na Associação Brasileira de Desenho,
no Instituto de Belas-Artos e na Escola
Nacional de Belas-Artes. Desde 1950, vem
realizando exposições individuais e par-
ticipando de mostras coletivas. E' pre-
miaiio com medalha de bronze no Saião
Nacional de Belas-Artes. Seu trabalho,
ba.sicamente paisagístico, .se mantém na
tradição clássica. 'Iate Clube do Rio de
Janeiro I -lh i

TRÊS ARTISTAS REUNIDOS

Ao reiniciar suas atividades depois
de longo penodo de interrupção, a Cair-
ria da Aliança Francesa de Botafogo reu-
ne trabalhos de três artistas residentes
no Rio: os pintores Sebastião Januário
(nascido em Dores de Guanhães, MG,
19391 e Vânia Re;.- e Silva 'São Paulo.
]92(i>, r o de.-enhista Luis Carlos 'Rio.
1948c Todos os tré.-. autodidata-, com- r-
vam-se nos limites de uma figuração que
vai desde o ins.cnui.sino refinado de Va-
nia. em paisagens imaginárias, e da li-
rica fixação da religiosidade popular, em
Januário, ate a.s evidencias simbólicas no
desenho de Luis Cara,..-, onde o tio e uma
das con.-tantr-, ¦Gahr.n riu .4'nroa
F'o>.'cr--([ de Botafogo I Rua Mun,/ Bar-
;¦• Or 54 , 21 n >

MUSICA Edino Kneqcr

O VIOLÃO DE CACERES.
EM RECITAL E ESTUDOS

O violão de Oscar Caeeres é a
jnesença de maior destaque da .-ema-
na musical qti" hoie se inicia, ao la-
cio do violoncelo cie Boris Pergamen-
chieov. que retoma a Saia Cecília
Meireles para mais uni recitai, ama-
nhã ã noite, e da volta do jovem San-
tiago Sabino. sexta a tarde, e do con-
.junto Sohsti Aquilani, também na Sa-
Ia, quinta a noite.

Cãceres. uruguaio atualmente ra-
dicado em Paris, ja e um nome conhe-
cido no Brasil, onde tem tido uma
atuação freqüente e onde formou di-
versos discípulos, entre o.s quais Tu-
ribio Sanlos. Em 1971 atuou como so-
lista do Concerto pura violão c Or-
questra de Villa-Lobos. com a Orque.s-
Ira Sinfônica Brasileira, e no ano se-
guinte integrou o júri do Concurso
Internacional de Violão, promovido
pelo Museu Villa-Lobos. Em Paris,
exerce a cátedra de seu instrumento
no Festival de Annecy. desde 1969,
p na Universidade Internacional de
Musica. Tem ministrado também
cursos dc técnica e interpretação em
Londres, Praga. Munique e na Aus-
iralia. Com seu grupo cameristico Ar-
temus, apresentou- cerca de 120 pri-
nieiras audições em dois anos. no
Uruguai, conquistando por esse tra-
balho o Prêmio ria Criiica.

Alem dessa atividade didática e
de concertista, Cãceres e também uma
presença destacada nos catálogos fo-
nograficos internacionais. No Brasil,
gravou ha vários anos um LP com
Turibio Santos, com Dois Séculos de
Música para dois Violões. Mais recen-
temente, a gravadora Erafo, cie Pa-
ris. tem lançado diversos I.Ps, entre o.s
quais Leo Broiver por Oscar Cãceres,
Viuelistas, alaudistas e guitarristas.
Musica para dois Violões icom Ttiribio
Santos) e Os Grandes Estudos para
Violão. Prepara, atualmente, um LP
dedicado exclusivamente a autores la-
lino-americanos: AugustLn Barrios,
Villa-Lobos. Ponce, Lauro. Brower e
outros.

Seu recital na Sala Cecília Mei-
reles, quarta-feira a noite, inclui as

.-¦guintes obra-,: Cnnc-nu dei Impera-
dar e Villancico. cie l.uv- oe Narvuo-.
Três /'ecos- iiaru Alaude. dc ] 1 cn.- Neu-
sidler. 

'Fortune 
mg /oe o The Eart ot

Derby' Gulliurd-, de Dowland. Dita;
Allemandas. de Robert Joiin.-on. Tre;
Sonatas, de Domenieo Kearlatti. .SV.o-
Peças do Limo "l>';fvvuo Sobrc a
Guitarra Etpanhola. ei Gaspar San/.
Aube. de Maurice Uhana. Canttcum e
Parábola, cie Leo Brower, Mo>ncnto<
cie Marlos Nobre. Prelúdio. Choro .V" .'
e Estudo, de Villa-Lobos. Rumores de
lu Caleta. de Aibeniz. e Panua, cie
Falia. A promoção e da Auius

Cac< res esta adriniii.-trancio tam-
bém um curso de interpretação, no
auditório Guiomar Novaes da Saia Ce-
filia Meireles cuias atila.- prosseguem
nos dias 15, 18, 20. 24 e 23. sempre as
lílh.

Cãceres. mestre dr Tnrihio
Santos, c o dcstaaiic da semana

EM PAUTA
Nes Seminários de Música Pro-

Arte iRna Alice. 4(12 - Te',.: 245-0(184 o
prosseguiu o eur.so de Filosofia da
Arte. ministrado pelo profe.-sor Ro-
iand Corbisier. Aulas todas as qum-
ta.—feiras, as 20hl!0m.

( in concurso nacional tle com-
posição para violão esta sendo lança-
rio nn Brasil pelo Insliiulo Cultural
Brasil-Alemanha, com a colaboração
rio Festival de Música Altinulillal. a
lailtlians.i. a Kditora Wilhelm Zim-
mermann e a Sociedade Brasileira de
Música Contemporânea. As obras elas-
si ficadas nos Ires primeiros lugares
serão estreadas no Festival ile Alt-
niuhltal. na Alemanha, em agosto de
1976. impressas ppIa llditora Zimnier-
mann. cravadas e transmitidas pela
Associação de Radiodifusão da Ale-
manha e incluídas cm excursão na-
cional a ser promovida no próximo
ann nu Brasil pelos Institutos (iocthc.

A ol.ni devera ser paia violão solo, com
um minimo de 12 e uni máximo de Hi
minutos. Devera ser uma composição
ini>(i('i'...i, permitidas ^^^{iii^ as Ir.ní
cas de eonlposieão a parlir de Scho-
enlicii;. inclusive a utili/aeão (le sim-
Imlii- :;rafieiis de vanguarda, vedado,
porem, o u-n de recursos eletrônicos.
Podem pariieipa r compositores brasi-
leiros natos, residentes no pais ou no
exterior, ou estrangeiros radicados no
Brasil, sem limite de idade. As parti-
turas devem ser entregues em tres co-
pias ale lã de dezembro, em qualquer
dos representantes do Inslitulo (toe-
tfie no Brasil (no Rio, Avenida Graça
Aranha. Ilii — !)° andar). Cada com-
positor so pode participar com uma

obra. (pie deverá ser assinada com
pseudônimo e acompanhada de enve-
lope lacrado, contendo nome, enriere-
co. Ires lotos, hiogralia rio aulor r
analise da obra. em português, O au-
tor da obra classificada em primeiro
lugar lera passagem para assistir a
estreia na Alemanha.

O;'"o concurso para jovens in.--
truic.i iiOstas cie corda- brasileiros
iviolão, viola, violino, violonceloc é
lançado pela Abrarte em Petropo-
lis, aberto a jovens de todos os Esta-
do.- brasileiros natos, naturalizados ou
e.-traiigciro.- re.sident.es no pais lia
mais de cuco ano.-, com idade num-
ma de lã e máxima de 30 anos. Ins-
cnçoes aberta- ate 31 de outubro na
Rua Doutor Sa Laro, 21-10 Petrópolis

RJ F' o seguinte o programa das
prova. . Violão Piova l.sturio
n" 7, rie V.üa-Lobos i confronto. e pe-
ca de livre escolha. Prova B Sonata

•cie Sícp-í.1 O i peea rie autor brasileiro
peca de autor rio seeilãi XX. Dança
l.spanhola n" 10 de Gian.o.lo.- Vicnino

Pro', .. 1'reludio. .Ir Ai,ia Ca-
mini,a peca de iivre e.-eoo:,i Pio', a B
— 1'artila. de Baclt 0"".i.rie ..\'a; b;:,
sneiro ;., <• i c,e :•¦¦.•¦)¦: cio .-eculo XX
Concerto para Violino, o. Me-nrle:.--
Silo!! ' 1" 111OV ' \':oia !' o-.a \
Son.ila para Viola, cie Mario- Nobre,
peea cie iivre escolha Prova B Su
nata. cie Haendel. peca de autor bra.u.
leiro, peca de autor do século XX. So-
nata. de Di.t-er_.durf. Violoncelo
Prova A Sonata n" '!. cie Vi'!a-I_o-
bo.-. peca de autor brasileiro peça de
autor cio .-eculo XX Doze Variações
Sobre Tema dc Mozart. cie Becthovcn.

Roteiro da semana
Amanhã

_01i.._m - ("c.ibe de Lngenharia
Lauricy Ávila Proehet. canto, e Ma-
ria Sylvia Pinto, piano. Canções cie
.Schumann. Schubert, Hugo VVoif,
Mompou. Granados, lh i/a Cameu.
Micnone e Vida Lobos Promoção do
Circulo de Arte Vera ,1a uaeopulos
Filtrada tranca
. 21h Sala Cecília Meireles Bo-
ri- Pergumenehicov. violoncelista rus-
so. e Aleida Sclnveit/er, piano Obras
dr Brainns. Schubert. Minclemith e
Tchaikowsky.

21li IBAM Quadro Ccrvantes,
integrado por Rosana 1 anzclottc. Myr-
na Hcrzog Feldman e Helder Parente.
Obra- de Lnillet. Scarlatti. Colin Stern.
Vivaldi, L-abeiia Leonarda. Rameau e
Dowland Patrocínio cio IBEU. Entra-
da fran.a

211. - Auditório cia Reitoria da
Universidade Fedi ral Fluminense. Ni-
teroi - Sexteto do Rio, integrado por
Celso Woitzenlogel. Lauta. Klid.er Vei-
ga. oboe. José Botelho, clarinete. Noel
Devo-, tagote Zdenek Svab. teci ....
i 11' tor Aiimonda piano Patcrnno
rio PAC DAC MFC Entra.Ia Latira

I Vnti-ltirn

Schubei i c S. humano :n>"S
elo 1- ra uen Liebe and I .eh, :

Ouaiia-lVini
• 21h Sal : Ceeill.i Moif
co Cio re . v.oi.io Promo.'

()iiiiila-l'<'ii;i

c y.-
Auitie

• 2lh ¦ Saia C"
listl Aqc.ian: t)b
mann. Bin \\\
Promoção rio In-
Cullina.

Meireles So
!e V.va.d.. Tei'
hei ' e Mo/aO
o Fal.ano o

Sr \ia-lcira

* 171. - A notório do Palácio da
Cultura. ¦>" andar Obras rie Villa
Lobo.- comentadas por Acihemar Alves
da Nobreea Promoção do Mu-- u Vil.a
Lobos Fatiaria írança

Mu.-"U Imperai: or Petr
Ami.ovi.-uai subrr K.o.r. I"
. ... Linl-a i.Xada :....:. -a K

mo F,
a M. .:
.o r m

a

* i!.u S....C Cecil.a M. trelea --

S.iuLago Sabino (jov rn vtolnncellst*
b: a- .'.¦ iro :nri'.'ado cm 1 ondresi rm

pi og. a ma RtaL.iiM
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COMÉDIA É O
FORTE DO PROGRAMA

Três comédias em estréia:
Prisioneiro da Quinta Avenida,
com Jack Lemmon e Arme Ban-
croft, lidera facilmente a pro-
gramacão; Vampira, com Da-
vid Niven no papel de Drácula,
traz de volta o diretor inglês
Clive Donner: e O Roubo das
Calcinhas engrossa o bloco das
produções nacionais que reivin-
ciicam o rotulo pomochancha-
da.

O filme sério (pelo menos
na intenção) é Causa Perdida
ino original. Che-'), produção
rio 1969 só recentemente libe-
rada pela Censura brasileira.
Ornar Sharif no papel-título e
Jack Palance como Fidel Cas-
tro. sob direção do eficiente Ri-
chard Fleischer.

Entram em reapresentação
Relatório de um Homem Casa-
do, de Flávio Tambellini (no
Jóia), e Desejo de Matar, de
Michael Winner (no Orly). En-
tre as tilmes que continuam em
cartaz destacam-se O Poderoso
Chcláo 2a. Parte: O Convite:
A Esposa Comprada: Nem os
Bnuvs Escapam: Ana, a Liber-
tma; O Fantasma da Liberda-
dc.

"PRISIONEIRO DA
SEGUNDA AVENIDA"

Jack Lemmon. sozinho, costti»
ni? garantir qualquer espetáculo.
Nesta comédia 'The Prisoner of
Srt-nnd Avenuel. a extraordinária
Ana* Bancroft deixa cair a fama
cie "monstro sagrado" rio drama e
a,i.-!!¦ lula primeira vez à comédia
ctiematografica. Prisioneiro é uma
c-meriaa exigente com seus prota-
_'.¦:-¦:.-,!.is. pois o autor da história
!u:n original teatral', Neil Simon.
anorria todo o caro de problemas
que leva á loucura (ou quase) os
habitantes das megalópoles. No
ea.-o, Nova Iorque. O próprio Si-
mon se encarregou do roteiro.

A direção é de Melvin Frank,
responsável por um grande êxito
ci-- bilheteria recente. Um Toque de
Ciasse, no qual mobilizava outra
dupla admirável — George Segai b
(Virada Jaekson. A musica é de
Marvm Hamüsch. A fotografia, de
Phil a Lathrop.

Elenco: Jack Lemmon iMeli,
.raie Bancroft iF.clnai. Gene Saks

i Harry Edison >, Elizabeth Wilson
< Paui.nei. Florenee Stanley i Pearl i,
Maxine Stuart iBellei, Ed Peck io
lioviem de cima <. Gene Blakely

i Charlie i, Ivor Francis ípsiquia-
Irai; Stack Pierce «detetive). Pro-
dução: Melvin Frank. para a War-
n *"¦:¦.

• Império, São Luiz, Leblon, Amé-
r.ca, Miramar. «14 anosi.

"CAUSA PERDIDA"

Produzido em lílGH e só recen-
I emente liberado pela Censura
a ..;.. Causa Perdida e. no original,
Ca ' ' :'ierencia: Che Guevarai. A
o ;a ia,o coube a Richard Fleischer,
ci.c,, .ta fi(. inegáveis méritos O
Homem que Odiava as Mulheres/
Tar Boston Slranglcrt, a.s voltas
i-i.ai um trabalho difícil: dar de
G avara um retrato aceitável por
vastas camadas de publico a fun
de nao transformar num desastre
comercial esta produção cara

i misto proclamado: 6 milhões cie
dólares i.

O filme foi rodado em Porto
F.co com Ornar Sharif no papel-
titulo e Jack Palance na pele de
Fidel Castro. O elenco, muito hi-
i.rirlo. tii-m. entre outros, o itaha-
no Cesare Danova, o americano
Woody Strode io herói negro de
John Ford em Sarr/cant Hutledge/
Audazes e Malditos*. o porto-
r.qucníK) Frank Silveira i vilão de
mu rios primeiros filmes de Kubrick
.1 Morte Passou Por Perto/Killefs
K ;¦•>,•.

A lt..-:tóna começa com um de-
.-< -mbarque de Fidel e Gucvara com
i.::: pequeno grupo de guerrilheiros
a.ama praia de Cuba, iniciando a
marcha para a deposição do dita-
dor Fuigencio Batista, e termina
• ¦ \n a morte de Che na Bolívia e a
cxpo-icão rir. Si u corpo a imprensa

Par,: o produtor Sy Bartlett. o
filme e " .oijre Che não sobre o mo-
\ .mento revolucionário," Difícil,
porém separar uma coisa da outra,
O roteiro, escrito por Michael Wil-
<on e Sy Bariáut. com base numa
historia do produtor e de David
Karp, procura, em verdade, apre-
.¦•entar uma "sinopse" «pouco maia
de hora e meia de projeção) da 're-
vo.iicão cubana e da atuação gue-
VLirista na Bolívia.

Também no elenco: Robert
Luggia. Barbara Luna. Albert Paul-
.-en. Linda Mar.sh. Tom Troupe.
Rudy Diaz. Pcrry Lopez, Abrahnm
H-a.ier Richard Angarola, Sarita

Paul Bertoya. Sid Haig,
A i i.ui Caçar. Paul Picerni. Ray
M.ricl! Fotografado 'De Luxe Co-

; c •Paiiavi-ioni por Charles We-
¦ a - conta com uma equipe espe-

..:..•.'ia em efcaos fotográficos
i .)• ¦m.í..- A música é de Lalo Schi-
fiai Produção e distribuição: Fox.
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Arme Bancroft e Jack Lemmon em Prisioneiro da Segunda Avenida
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Dav id Nlven em Vampira

• Amanhã: Palácio, Copacabana.
Cápri, Tijuea, Madureira-1 ti li
anos).

"VAMPIRA"

Depois de alguns anos de au-
sência o diretor inglês Clive Donner
reaparece com uma comedia de
terror. Vampira, certamente inspi-
rada na popularissima Dança dos
Vampiros, de Roman Polanski.
Alias, a seqüência mais ambiciosa,
ao que se diz. e um Baile dos Vam-
piros patrocinado pela revista Piai/-
boy. Sem duvida, o papel cie Conde
Drácula é o que poderia ocorrer de
mais inesperado na carreira de
David Niven, que ja fez de tudo um
pouco ie nunca mal i na industria
cinematográfica. A estrela e uma
jovem negra. Teresa Graves, canto-
ra. dançarina, entertainer ria vida
noturna americana, quase sem ex-
penéneia em cinema.

Desta vez o Conde Drácula re-
r..'be um grupo de turistas em seu
castelo na Transilvania, Seu obji •
tivo e encontrar uma jovem com
o tipo de sangue conveniente para
a ressurreição de sua amada Con-
dessa i Teresa Graves a morta, há
meio século. O objetivo dos visitan-
tes é participar de um baile que
integra uma serie de promoções de
Playboy a fim de selecionar "a

mais deliciosa playgirl do mes". Do
concurso realizado saíram quatro
finalistas: uma loura norueguesa

i Verônica Carlson), uma ex-Miss
América íCathir ShirrifD. uma rui-
va 'Andréa Aliam e uma negra
iMmah Birdi, O vampiresoo. Uai

o mal-informado mordomo Mal'-a-
vers i Peter Baylissi não cia ,i ade-
quado assessoramento a Draimla e.
. m conseqüência, a csçolna de Mi-
nali Borcl como "doadora ,!<¦ sau-
gue «orna negra a Conries.-a.

Outros interpretes. Jentue Lm-

TEATRO I Yan Michalski

ESTÍMULO
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'alance Ornar Sharif: Causa Perdida

deu. Nicky Henson, Bernard Bres-
law, Christ.opher Sandford, Freddie
Joius, Frank Thornton, Jeremy
Lloyd escreveu o roteiro original.
Tony Richmond fotografou «em
Eastmancolori. Música: David Whi-
lakcr. Canção-titulo de Anthony
Nev.ley. Produção World Fihn Ser-
vices para a Columbia.

Amanhã: Roma-Bruni. Bruni-
Tijuea, Bruni-Méier .14 anosi.

"O ROUBO DAS CALCINHAS"

Chanchada produzida pela Sm-
ero Filmes e Egon Frank, O Roubo
ilas Calcinhas tem na direção Bra/,
Chediak «recém-saido de Eu Dou
o c/tic Ela Gosta) ç Sindoval Aguiar.
Um produto bem na linha da Sin-
cio, responsável por alguns dos
maiores êxitos de bilheteria do re-
cente cinema brasileiro: A Viuva
Virgem. Os Mansos. Ainda Agarro
Esla Vizinha.

A idéia central da história e.s-
tá no titulo: uma quadrilha se de-
d.ca a roubar ido corpo das porta-
riorasi calcinha., femininas. O
t>-(tilcr em exibição náo fornece
maiores dados e o informe de im-
prensa segue a mesma linha: si-
iencio.

Elenco: Felipe Carone, Mauri-
cio do Vale, Lady Francisco, San-
dra Mara, Dirce Migliaccio, Marco
Nanini, Henriqueta Brieba, Ivan
Cândido, Wilson Grey, Pedro Cassa-
dor. Fábio Sabag, Rodolfo Arena,
Luiz Mendonça, Ncna Nápoli, Rosa
Sandrini, Luiz Piccini, Dalmo Fer-
reira, Paulo Pinheiro. Carlos Alber-
to. Musica de Marco Versiani e Al-
berto Araújo. Fotografia: Oswaldo
de' Oliveira. Distribuição: UCB.

• Amanhã: Odeon, Roxy. Con-
dor-Largo do Machado, Veneza. Co-
inodoro, Carioca, Santa Alice, Ola-
na. Madureira-'-', Vitoria «Bangin.
118 anosi.

1_J

MARGINALIZACÃO
Durante o seu depoimento

gravado semana passada no
SNT, Fernanda Montenegro, com
todo o peso da sua autoridade no
assunto, levantou uma séria
contradição que caracteriza a po-
litica educacional do Governo em
relação à atividade teatral, e que
merece tima serena reflexão.

Grandes e louváveis esforços
estão sendo feitos nos últimos
anos no sentido de introduzir o
teatro nas escolas. A Lei cia Re-
forma do Ensino, atendendo a
uma velha aspiração, incluiu a
disciplina Artes Cênicas na área
da Educação Artística, tornada
obrigatória pela mesma Lei. Em
que pese a dificuldade de recrutar
um adequado corpo docente para
a nova disciplina — a respectiva
licenciatura so recentemente foi
regulamentada pelo Conselho Fe-
deral de Educação -- as crianças
e os jovens tem cada vez mais
oportunidades liara se beneficiar,
na escola, da prática dos jogos e
das técnicas dramáticas, cujo
proveito para o seu amadureci-
mento emocional e seu harmo-
nioso entrosamenfo no seu gru-
po social pode ser extraordiaa-
rio. E os professores de outras dis-
ciplinas também se valem cada
vez mais ds temas teatrais no

LEITURA N.° 4

No ciclo Dramaturgia Brasi-
leira 74, que consta de leituras
dramáticas de pecas seleciona-
das para esse fim no recen
Concurso Prêmio Serviço Nacio-
nal de Teatro, será lida amanha.
às 21h, no Teatro Gláucio Gil. a
peça Consuetudo Rcverlendi. ou
O Hábito de Ter Dona. obra cie
estréia do jovem autor carioca
Wilson Saião Filho. Os dois p.i-
péis estarão a cargo de Lurdes
Maier o Ida Gomes, com direção
de João das Neves. A leitura de
A Rainha Morta, de Heloísa Ma-
milhão, que estava programada
para amanhã, ficou para uma
das próximas segundas-feiras.

"PREGUIÇA" AO ALCANCE
DE TODOS

.. Farsa da Boa Preguiça.
que realizou boa carreira no TNC
e a seguir fez o giro dos teatros
periféricos, despede-se esta se-
mana. com uma temporada re-
lampago — de terça a dominai)
— a preços populares, no Teatro
João Caetano. A ]>eea cie Suas-
suna, dirigida por Luis Mendon-
ça e interpretada, entre outros,
por Maria Pompeu, Uva Nino,
Haroldo de Oliveira. Paulo No-
lasco e Ruth Mezeck, terá in-
gressos ao preço único de CrS
10.00, exceto no sábado, quando
eles custarão CrS 20.00.

GHELDERODE E A INQUISIÇÃO

O Grupo Troupe muiie
que é uma singular redundância
- ¦ formado de alunos da Escola
de Teatro Martins Pena. ocupa
o auditório daquela escola para
quatro apresentações (ontem,
hoje, sábado e domingo epie
vem) de Os Cegos da Inquisi-
ção, adaptação livre do belo fex-
to Os Cegos, de Michel de Gh. I-
derode. José Esteves, Jader dos
Santos Martin, Ricardo dc Le-
mos, Potiguara Viana e Sônia
Piccinin — osta também respon-

seai trabalho pedagógico: os ar-
tistas profissionais «e, posso tes-
temunhar, até mesmo os críticos)
são permanentemente solicita-
dos por grupos de pré-adolescen-
tes e adolescentes para entrevis-
tas em função de "uma pesquisa
sobre teatro (pie a professora
mandou fazer".

Entretanto, esses mesmos
pré-adolescentes e adolescentes
que são sistematicamente estimu-
lados na escola a brincar de tea-
tro. a estudar e pesquisar em
torno do teatro são lambem
sistematicamente impedidos, pe-
los critérios vigentes da Censura,
de freqüentar teatro, o que se-
ria, evidentemente, o comple-
mento natural do interesse que
a orientação oficial do MEC visa
a despertar neles. A maior parte
dos espetáculos e proibida até 13
ou, pelo menos, 16 anos. So ai-
gun.s rarissimos programas são
excepcionalmente liberados a
partir dos 14 anos. E em todo ca-
so toda a faixa ciaria dos 10 aos
14 anos, que já não se interessa
mais pelo que o teatro infantil
tem a lhe oferecer, é totalmente
marginalizada das saias cie tea-
tro.

E' evidente que esta situação

MOVIMENTO
sável pela direção — são os in-
térpretes. e a entrada é franca.

TURTUR VAI EMBORA

O te.ii.ro brasileiro perde
jvMo menos no que diz respeito a
colaboração direta ¦ um bom
amigo, com a saída, da direção
do Instituto Cultura! Brasil-Aie-
manha cio Sr Hermann Turtur.
que acaba de ser transferido pa-
ra o México. Poucos funciona-
rios estrangeiros em atividade
entre nós terão prestado ao nos-
so teatro melhores serviços que
Turtur, a quem devemos, ainda
recentemente, a contratação do
excelente diretor espanhol José
Luís Gomes para dirigir o Tea-
tro de Arena de Porto Alegre na
sua brilhante versão de Mockin-
/io//. rie Peter Weiss. Foi tam-
bem graças a uma iniciativa do
ICBA que esse espetáculo pórie
¦>'¦<• vi ao no Rio e em varia-, ou-
trás capitais. Para assumir o
cargo que Turtur tã.o bem soube
honrar, voltará ao Rio, cm outu-
bro. um velho conhecido dos bra-
sileiros, o musicólogo H. J. Koell-
rcuter.

UM NOVO "CORDÃO"

Estreou ontem em São Pau-
lo, no Teatro Aplicado, uma nova
versão de Viva o Cordão Eucar-
nado. cie Luis Marinho, (pie mar-
cou tortemente a temporada ca-
r.oca do ano passado. O espeta-
ctilo paulista, que poderá vir ao
Rio no fim rio ano. foi dirigido
pelo mesmo Luis Mendonça que
montou a peca aqui, mas que
desta vez experimentou, ao que
parece, uma empostação bastan-
te diferente. O numeroso elenco
é encabeçado pelos nomes de Io-
landa Cardoso, João José Pom-
peo, Sadi Cabral, Gracinda Frei-
re. Antônio Pitanga, Tânia Alves,
Walter Breda, Elba Ramalho e
Cláudia Versiani; Fernando Pin-
to concebeu a cenografia e a co-
reografia, Laerte Tome os figu-
rinos o adereços, e Marcus Vi-

é altamente prejudicial para a
formação das futuras platéias.
Por outro lado, ela náo leva em
conta o amadurecimento e o vo-
lume de informações do jovem cie
hoje, infinitamente mai.s pre-
coce do que o de lf)4ü, quando a
atual legislação sobre a Cen.su-
ra foi elaborada. E. evidente-
mente, entra em choque fron-
tal com a orientação pedagóg;-
ca do MEC, que procura aprovei-
tar cie todas as maneiras o inuai-
so potencial educativo do t-atro.

E' claro que existem niuüo.s
espe tarai los ela rame nle con l ra -
indicados para crianças e ado-
lcscentes; mas creio que os pro-
prios pais teriam na maioria das
vezes um discernimento mais
bem fundamentado rio que os
censores para saber o que eoa-
vém e o que não convém aos seus
filhos. Ora, nem mesmo na com-
panhia rios pais é permitido ao
jovem brasileiro freqüentar a
avassaladora maioria rios r ;a-
táculos teatrais. E quem afirma-
ria, em sá consciência, qur todo>
estes espetáculos que lhe sáo v--
dados seriam mais permeio. -

para a sua personalidade cio qae
W"t cia programação inian!
juvenil que ele recebe da irlev;-
são, horas e horas por dia'

Maria Pompeu e Hcroido de Ooveac
Farsa da Boa Preguiça

nictus encarregou-se da dirc-.uo
musical.
• O Grupo Ensaio, eom o seu
,4/or Cni-ft de Bolacha x Mim:
Fla-Flu. torna-se talvez o jus-
meiro grupo a explorar mn na-
tênlico circuito univ.rsilario-
depois cie espetacuio.-- ai reail. i
cios na. Faculdade de Letra ; ria
UFRJ e na UFF. parte para uma.
serie de apresentaçõe-, cie 18 a
cie setembro, na Urtiver.-.ici;iae
Federal de Minas Gerais. Na vol-
ta, ja tem espetáculos marcado
na 

' 
Faculdade de Medicina da

UERJ, na COPPE e na Biônica a
ca na UFRJ. Após cada sis,ao,
um debate com o autor Marctlio
Morais.
• Um espetáculo de Tea'
Dança, intitulado Por/c v.ma Ba
ianna Se Chamar Hc-maira,"
da Vasconcelos I.e.le''.
quarta-Uara uma temp.'! iri i : ,>
Sala Corpo/Som cio M \M
Grupo Construção T> atra: ri'
Dança propõe-se 

"a uma P
.-a rie libertação do inoviaa a' >
onde som e palavra se iati ir:
criando uma forma teatral". A
direção e de Gerry Marelzki. com
participação de Luis Rosemberg
no texto, do Grupo Quintal na
música, e interpretação dos ato-
res-bailarinos Ana Vilela. Cri.-t
na Futuro, .lonas Dalbeechí, L i-
Ia Nobre. Lisander Barbo.-a, N
son Chaves. Reinaldo Cotia Bra-
ga e Vera Lopes.
• O SNT abriu novas inten  .
que se encerram amanhã, a.aa
a ocupação do Teatro Wiiaons
de Comedia i teatro ini.ui".! ¦'¦
leat ro para adulai- i para o pi
nodo de :"S de setembro a .0 de
novembro o para o de 1." rie (!• -
zembro a 28 rie fevereao. Ta n-
bém foram prorrogaria ; p a i ;•
amanha as inscrições d., ; ca i ti.'.
ri a tu ras ao patrocínio rie n<e--
produções profissional.-. O tua
liara a.s inscrições aos tre. ai i
cursos de dramaturgia (adula-;.
infantil e uirversilarnn só \
encerrar-se dia 30 de setembro

Margot. Melo funciona c o ia o
stand-m de Sueli Franco, paia
substitui-la no principal pai» 1
feminino do .4 Cantada lutai:
rei quando a titular nao pmh r
comparecei- ao tiut.ro. por cai a
dos seus compromissos na '•¦••: \a-
são. O mesmo se da, por motivos
idênticos, com Angeia Vasciu.ee-
los em relação a Débora Duar-
te. em Transas da Noite. F em
Pfí'10 de Boca. Luis Rial Jo-eP:
entrou — este. em caráter cli !'.
nitivo - - no lugar cie Ginalrio ir'
Sousa.

Budti interrompe a sua ti a
poraria ao Teatro Opinião p
apresentar-se nos dias 20 r " no
Teatro Artur Azevedo, rie C.imao
Cirande, e nos dias '-'¦'¦' '' '-'4 ao
Teatro Armando Gana.ia.a cie
Marechal Hermes.

Lúcia Benedel t i -< ra i
vistada por Ana Mana Maehari
Maria Clara Machado. Clovi ; ].¦¦
vv, Nilson Pena e Zulcica Meio.
no' próximo depoimento grav.el ¦

da série promovida pelo SN I .
quarta-feira, que vem.

A precariedade cia situação
do teatro infantil e a.s dificuldn-
des encontradas pelos grupos
para encenar suas peças são os
temas de uma campanha empre-
endida junto aos órgãos corna-
tentes pelos dirigente.-, dos prm-
cipais grupos de teatro int.ua:
liderados por Antônio Cara¦ - L.-
mongi.

Raquel Levi e Mana I'""'!"
sao resimn.saves por um ca ,o rio
técnica c expre---..io corporal, que
começa amanha na I'FC '.ibea-

to também a alunos externo i,

ci mi aulas a.-, segundas e sexta -

fieras, das 10 as 12h.
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PODEROSO CHEFAO - _.i PAR-

It (The Godf.ntlu-r - Part II), .e
• -. - :.: ri _oi>|iol.i. Com A: P.i-

,j.,"i [>..-' (V.-e k.c,-,:oii

H.-i \ .* Metr o-Bo..visti.
.: i' . , .-* o.: Metio-Tijuc-i

;,.-> ,¦_¦ fi..-¦¦• -• jü6 Metro-

C op.Kdbfini. i A * ..°

io 40 , .'()".'.," Art.Tiiuca

,i. Cm-  Pi" ' - 400'. Art.

Meier, A,l-M.idureira ; . - -10,-• I 
'/'n

. * .. , ¦ Art-Copacabana A. Co

. ..,,.¦. .. '-.- ) Pax ,-'.,_ v..,oiHl»
, ., •'¦*,';¦ Coral ¦ ''¦ tt,j c.e Be-

. i í. . ,'¦* ;,i. r. 6-. as i ..h

i.- if".--C''" ,'C,,t_!0"1 tlB ,.!io_;. Sa-
xi-noftf '-o Me-

t' o-Copac.ib.-na. P..X. *. Coral.

A ESPOSA COMPRADA (Za. dy'.

Bride,', '¦.•-. _.'¦-" G, n.

II . . .- , ,.¦ E ....-• He-
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í/o/e. último dia de A Esposa Comprada,
c*o.._ L/.i VIIman e Susan Tyrrell, no Roma-

Bruni e circuito; a partir dc
amanhã, somente no Ilha Aulo-Cine

-K -k -K :¦•¦¦'¦'> '0'iti; íOü cie um ei
! O' - 0 ' r ' .-. d os de seu d ¦ ¦¦ f o ti 3 b AS LOUCAS AVENTURAS DO RABI

JACOB (Les Aventures de Rabbi J_.-

.'servai 
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a!,-r'.l cob|' *'"' Gp,',,d 0u"- Conl 1-OJÍ
',.,,.,„.^ D- 

i,¦,,.-¦, n„uH_ G-r.ud e S..-y

Dcliir. Bruni-Gr.ij.TÚ fRutl José Vi

,.,-.,,.. 56 268-9352): Mii, I6n,
18': 20ii _* >'. -i .in',
-A--K-Í. Co'i-r.'CÍ:,l rie p"-,i„-|U:-0"l
»• r-iuívoros -- s"m tvu(!.i_ no.i(í_-

. de De
.o ti. 9> (EA)

c •: av HO' fl iip.vcnl*. •¦ iiH|'.i ' -

o-ae e scq.m ;> i"c-t ^^ ' '"'(-i''5 l"'1-
(J C A )
O FANTASMA DA LIBERDADE (La
F..n.òme de lã liberto), ao L í.
Bc--.il',. C. <1 li' ," C,,,:!e B- ,1 .
A:i_.''o C---i e Moiv.i V.m, Caruso

i-1" I6U lS'n _0h .»?'- .'1. a-r I. ANO PASSADO EM MARIENBAD
-K * *-K-K U ¦•¦< ¦• a ,1 (1'Ann.i. Demiere a M.irienbad) cl"
' -"ne .'.-• '.on.' ¦.-"¦- IL- b,"n- Ann Resní.s. Com Di-lp" ne .-v"-.

p C c -"i o A ¦; -¦ :.-.•' Joi.i-Cinenia-
tcc-i Avcni-iii (. (.',i3,i'. .si. ¦¦('.• 0^0

U-_. n-_,'.i .or •,¦',¦¦o. 
_ (JCA) (?;V"a,-Io: 

'""'

CONSPIRAÇÃO VIOLENTA (The V.il- -K -K ¦* * -k '' " *os ','is e
.-- :*. ,';•-"¦!. *'¦ :'t r.':•;.¦. p™'0 pr;.,:-'--
Ci ¦ O'""" o;. ¦¦',"¦¦' í-iío "^".'¦¦Jos !a:'o

SARAH VAUGHAN --- Apresentação
ci.i ; 'nmr:, i.oí tr'-í.n.ertr,ir.,i ..comp.i-
nhdda de seu .oniunto. Di». ..0. ia-
b.ido. às 21 li no Teatro Mumcip.il.
Praco, CS 800,00, l'is,ls e ,.,1111,110-

tes. CS 120,00, poltion.is e bf.lcao
nobre. Cô 70,00 b,.lcao simples. OS
35,00, g.ile,:,. e Cr$ 20,00, eslurifin-
tP5. Os inçircssos cmo a vt-ntld tui
bílhctcriii do li...!io

OUINTETO DE VICTOR ASSIS BRA-
SIL Concerto cie |<i// formado

pelo líder tio conjunto tocando s>tx
e pi.'Hio e Maurício Erinhorn -¦ q,i -

ta Ari PiassaroHo -- ai. ,!.'rr,i. P,u;-
io R(i.=o b-vxo e P.iuio L^it.o -

bateri... Hoje e am_inf..i, às 21b, no
Teatro Louis Jouvet, na Aliança da
Tiiuca, Rua Andrade Neves, II..

RECITAI DE CANTO E PIANO -

Com a p,Kl'C;p,Kcio cie L.iurcy Av,-
ia Prchet » AAaria Silvo Pmto in-
tPrprf.it.ndo obras cie Scbumann,
S-huberl, Huçio VVolf, Granarlo:-.
AAignone e Vila-tobos. Dia 15, am,.-
nh_, «s 20ll30m, no Clube de
Enrier.--.iria, Av. R.o Büinco, 12-í
2-! a. Entrada f¦'._nr.<i Promoção no
Circulo V r r a Jan.-iropoios.

OSCAR CACERES - Re, ,tal rio v.o-
lor -'a urunu..io Pfoor.imtí: Cancion
dei Imperador y Vill.incico, cie tuv.
rie A,'ir.rvae.', Tres l .-ute*.tueke, d.1
H.ins Nru«-nlrr. Fortune My f-oe, cio

J0,:, Do.vl.ncl The Er.l of De.by's
G.illi..rd, de Jo..n Doai.ind e obras

de Maurice Oh..na, Marlos Nobre,

Vilía-Lobos e outio-i. Dia 17. f)u_.r-

tf. ar» 21b, im Sala Cecília Meireles.

Irene.ses ,i CS -10,00, pl.n»... C.

25 00, pi.i.la supe, o,. CrS 15,00,

f ^ r,. d a n K- -.. P r orr-ocii o da Au I u s.

BORIS PERGAMENSCHICOV - P-.

(.!:•! cio v oloi.i eii.ia r,.i:-_o interp-e-

l.v, rio ohi.s cie Bralims, Si.hub.-rt.
Hin-imrill- e (ch,, ik OV--1 y 0,. 15,

«.nifinha, as 2lh, tia Sala Cecília Mei-

relas.

ELIANE SAMPAIO - Rfcil.il dc so-

p- ano. No programa pecas de
S: hubc ft e Sc b u-n -. nn (incluindo
Frauen Liebe Und Leben). Dia 16,

terça, a. 18)!. na Sala Cncrlij Mpí-
relê*.

QUADRO CERVANTES Apresen.
tação do grupo formado por HrI-
cier Parente (flautas doces vic1.. da

gampa e canlo), Myrna Herrog (vio-
la da gambd, violoncelo ?• krum-

horn) e Rosana Lanreíotte fer a vol,
que aprt._pnt-.rao peca. cie Loeiltft.
S.nrl.ltll, Slem, Viv.ildi, R.inie.H, e
Dowland. Dia 1 5, amanha às 71 '•,

no IBAM, R,,.i Viso Silva. 157

ORQUESTRA 5INFONICA DA UFRJ
Comerto sob a regência <ío ma ps-

tro Morf-ntino Dias. No proqrama,
poças d»= Beothoven, Bizot, Vivaldi,
Nrpomuceno e Tacucl.ian. Hoc, a.s
?lh fia Sala Cecília Meireles. t_-u-a-
da tranca.

NITERÓI d.'mar f -. ¦' .io í... jth'» Teatro Le

p o I. _ o F r ó e 5. H o i p ? amanha.

bv' Conspif acy), .- P i."i

i : ¦• ? "'.'• ,* tJr '..¦! :'.' 'i .¦

| -.., -.- -y. O ri t1 o n

*¦+•-.

•E A i

LUCIOIA, O ANIO PECADOR 3 .-

. (,- I," ,, -, -.' - -

ç. < >¦ Palácio

Ro. v -'• ... - o.ll -

.¦' *' f, Co m o ri f. r o D

Brun.-Tiiuc. -

e '.. ¦ o' '. v !

O-., .,- ; I 
":- 

:0 ¦¦

'..;.. ;o..'-:,, 9?>.p Copac.b.ma A.

C.-:;. o., ¦-. 8CT C.iiocn: l:'-i_q-r

l-',:-3C-> ,:)- 5: - 2.H. ' 18 .i"_-'
-K A -..¦...-,,,-. •- ... ,-- ',mei

o -.-<. '-:*i'(. na -'lí - ' i do ;: ¦ ¦' Fm

O 11."

U C A

c .- ne

ANA, A LIBERTINA lf>

o-.- , c- o •"-.:, i " (JCA,

EU DOU O OUE ELA GOSTA

l-..ii '."-.-¦¦ ;> f-

A GUERRA DAS FEMFAS IThe Ama-

Ini pen o,

T 11 U C .r --

A Ilha dos P.riu-

Al.

leblon ,.'. . ,'.-

OI.li,.1. M.ltiure,r,v?

DRIVE-IN
AMANTE MUITO LOUCA

O TESOURO DOS TUBARÕES
(Sha,k « Tie.is.rei,

_ I. - - r. ... l.ln',0

ve-ln A. B.:--'.;-'\

•**

L.iqoa Di

-K * -K

Cipr, - ..

Pirají

Maduiena-l ¦ ,

.;*.•'..' Ros.lf 10

' T_b.-,,_o

CINEMA

NITERÓI Conspnacao Violenta,
io n '- ::-,-;¦ Po • --: e '. :ii.f

I°| -,",'¦ :•'¦' '¦-. ... -. Alé !¦<• ..

CENTRAI O Poderoso Chefao
n " 5, :; -• •*¦ P-, i - A 1 '•¦, io."
.: ' - ::0iiJ.". -i .18 .¦ o , A-,, q...,.•,,

DRIVEIN ITAIPU Ben Chailey

S BENTO - O Cas.il. o e '.-.

e . -.¦- . B-.icii ¦¦: l.v 1 ':

ICARAI - An.l ., l.heitinj, ; ¦-. Jo-

EDEM - l.col.1, o An,o Pecador,

AIAMFDA - Pobm Hood o Ttapa-
lhao d. Fln,„si» -, -,.. ,-

CINEMA INFANTIL

DRIVt IN ITAIPU Tom
Jeny ;¦ I.- (I

ARTES PLÁSTICAS

JARBAS JUAREZ ANTUNES " n-
tura», e ae .e'">no3 Galeria do Cam-

po, Rua Lopes *'C--_c .33 De 3.
a dom , a_i (7b ai, 22b. A^s a-.

PAOLO CATTANEO P -, ¦-.. La
Chat Galerie, Rw(« Jc-iCiu ''r *a..'.¦¦.,

8.1 - i ..-.,,

DUQUE DE CAXIAS
CINEMA

PAZ - Ou.itio Valentes do K.nq
Fu . Di.mrio Desafia S.i,t.«n_

RIVER O Dr.iriao Neqio . In
TOU, lor. ¦'.

AUTO DA COMPA0ECIDA — I..,.

sa ae Ar ia no Su..>.un.i Cr. dc

Ag,Ido Riu. ro Con Ao ,.o Rr.-i.

ro. M-ií. .i de W roso,, D.rc. M ,,-

l.acrio Ivan Sona, Rone* !o A.-*'vi-

CIO JomCfy POSOÍI. Do:" C O Co'M,

E.iiOn Guimarães e OuüO". Teatro

Dukin.i, Su_ Al.melo Goín-io .1,

/ 1232.58171, Do 3... ,1 .„ .1-. 21'i

I5,n 6_ as l/h » 21 "30,,- .,„i; .-.

20ii e 22'iJO,.,, cicinv as 161 e 
'.',:,

30(T.. in9i"S;.C-. cf^-in.w-f-n.p a C ' S

30,00 e CS 20.00 esluH ,"'---- -.,D

a CiS ,10.00 .: C-i 30,00 eslorlrl.

tf 5 'na Ia. í^^;(tol e CrS -10,00,

p.e.,0 untc.o !2a. se.sao'-, vesp. de

6„. i CrS 2000. N,i [erra como

no Além graças a proteção da

Compaüc da, Jo-io Gn,o e .eu

conip.nih*- .-o Cinco derrotam sem-

pre a bun *>_e alht?.a . 1 -1 anos).

TRANSAS DA NOITE - Comedi.

dramática d» frank 0. Gilroy. lia-

du f, a o de J of çje L a c Io i e e Antônio

Pedro. D.r-vao dp Ar-on.o PodiO.

Onários e Í.au'inos ae Bia Va; on-

cgios. Com D.;bcra Duarte, Pa.io

Cu.ar Pe," o. A,-uni,] V ,-, on-.los

e V 'i :u. ..'v.ior. Teatro da Praia,

R„a Fr..- v.o S.t, 88 1227-1083 e

26/ . 7J9,. De .t.i. ,i 6,i , as 2lh

] 5mi. sab.. aí 20b p 22l.30;n, no*n ,

as I8n e 21 ¦•.. Ii.(jr._s .o. cie ¦!,.. a

6,1 . dom a O . 1 .00 e .11, ,,

C-S 30.00 O ci,l. ,! lonio.-..e oe

um p.ar-tâía dosen.pr tina "i o •¦-¦ n?

uma i onsic., num inferninho m»* _ -. .

V.9_o.

RUDA — De Fr.,- -. o n

.;. v,! D,-r.ao de J.-s-3 .V ¦• •'«; •¦

MV''.v ao .;o gri-po ¦?¦

rir-.no 'oriv.,fio ac /'.'<¦¦ V

Ar:-, ._ Po-i.rj.il. <-¦ ¦ •

• -¦ ¦ G•. -i-n, -q, ' ¦ i l ..
'.. ¦ i > . I T e ri l r o O p i n i.' o,

r . cio- -., c.u-ipo: u.í :'.•¦'-:¦ 
''

Dr .:¦ • . 6.i, f nc-!; v ?! •. 3G'i1
..it: .is «'. ii3üiv. I. a ¦ -os a CS
i 5.00. Llli.ino cl.a

A NOITE DOS CAMPEÕES ii-
J .ton '¦.-' Hoi D :..-:„o ,.:•> Cc l-.i-
¦-. Con' SÓ'C.,0 R' "0 11.' - o Wo1' ,
Cor Kroc-be: Cavo A,rousio e
.'.ii.cm í---'.s Toatro Senac, fi..-a

3a ,, 6-, , a- J II-, 30 -¦ -m , as ?G;,
- 2_'-JCn-, cie,- ,is lò'i -- .l-i. -:-

G'.'—o. oe .i.l -. ò : p fio-' .i C S
';;. uO e '.'¦ 5. 2. ,00 o- tuciar" s. . :.)-

• :, eco , ¦ -i de C-S .0 00

i'i ¦¦ cles.açí.-1 .'i.- ^ ion i _i. i" >ie

. -i; ¦ ..'.'H|.ro'irti*'>, ;¦¦ d c • ¦¦¦¦ •,^:.l: ¦<¦ •<¦ ¦-.

'O .1*" . niti.-i- ii;,i" " d : ¦ .'' li t

i <"!i ..*' ¦ o--io as .* ¦>- ¦:¦,!¦ as

n..I*.ti., m l-Tirii

117 % rr
m_^__ ^ Sl 9

i ¦-. C't 40 CO . 23.00
'• . ,1 . a C-S 50 00 .„ ,

C-S 30 00. 1. .-o , ,ve- r,

1 :--o- " r: . i Ca-r.oo
Te.itro Gm^Mico. A .r ¦-«-

A BARCA D'AJUDA

-o Co-,- r.- o,. .
"i P r- ' IT: A—!, :

Tp.it. oce A, ..... 
0 ;-,,,. .-.- ... ,

d.. Galo, ia, p \,
-2-._8!.' De l, a o.- a. ?li.

30,v s„o a> 20', » ;?•¦ i,;-, .10,11 .
às 18.- ,• 21., :-.„ . o, , (-.; :i0oo
e C j I .,00 :,-.'„¦:... .... a ok ,
v;.'q.n. de u*i-,i i . , -,.;:-,,-, (, pe.
'or.. *i\irn**, do mur.rfo

PANO DE BOCA - De I . !7 A-.,r,
Dirr.-;ão cie Ant ori 0 pr,-..0 r0.n
Bu.-,i Ferra,, l.,,..- p ,, jG..
Ér.-o de Freil.ls, Ivan S"-'s '. - . c
Nar ini. Thaia Pr-r-j- c ou'ro_ Teatro
Gláucio Gil, P;.i C,•-:.,,,. A- r _,.t,
I237-7003!. De .1 i s íii: ,i- 71,i
30m dom., a. ' 8" p ? 1 '.TO.m I-.

çn ¦¦'.- .o. . «ia -¦ nom a C •$

30 00 e C-S 15,00 .¦-,-„ ...•:•. ' 6
e s,ih ,i C-S .10.00 « r Ç .:,', ir,
ii- .I.J0..PI..-.. H.-:.-,-. , i. ,,-, ,.,. .....

rie alces q_e ten-., -,'K- ¦•.,.,»¦ o.

difícil coni.>ntura i- ¦•• • b- • ¦ :,^.-.-s

'""O i0 .,- r, nc, -. ,• b,

CONSTANTINA - rc~r.^ri H (. 5

. .' 1 OO

VEIUDO O COS1UPEIRO DAS
DONDOCAS -. f. - ¦ ,.-, . o, i0,qe
.M .,..H . B"-',-. Eog ,e: n> .:- O'-

t -.'*" 'O V"H i 
': f ri-n-r- ','.. ; .,

¦_.''¦:'' Potv "O .*.-'- T>-^tro
Srrrador, P,.. '-'-ti -]-,*¦ D -. -'-.•, 13

. '.' -531'. D- 3a. .-6, - don

3, i 5„, a 3-S 
'!. 

0 e
';¦ ò.i e

; i .', i.oo i =
JOGO DAS PROFECIAS

'-.' , Teatro Elrior-rl.

,-l-a A CANTADA INfAUVEl - C

Te a Ir o Copacabana, A . <-•¦

f.-¦v-.-.l :ic tff;.!'o . D- '1 i a 6d v.
2' ¦ v"', -..il. .. ;.1i, » ;¦; - ~: ¦

( -meo
C ¦-¦ -.10 *- •! c '/. -
'.' - ¦*.' IP-

T.m.-í. Mai.on 6» F-r.inc

.-¦•¦ -, 5 . ¦ ' '¦

¦i l?- -¦:.--., .ta.. 5 . ,
,".0 e C-S ?'' 3 »--¦ 'I ,¦

if» O ¦ .¦(¦"-; .-"o a-- ?nn

IV M

TEATRO

AS 1ERAS De V

>atro Armando Modo 
'.-' 

-.;-:

..': .'¦-''¦ ir;., .-o. .«i l_ ¦ ;

(_ !.

OS PORTUGUESES

_.« í--i' O -'¦" ¦

,. J. - P

If,.tfo Santa Ros

REUO (-ATIDICO (Koioslii no Mae

Ni Kudiiiu .» O . , :. U -

UMA NOITE NO ANO .3 (l'lronn

. ,j Sen ,- 
':

Cm.m i-3

tldol • .ir. 1

CONTINUAÇÕES
PERFUME DE MU1HFR IProfumo di

Donnii ,:.-;¦ i ' - -'¦->

f- I. ¦:-,¦¦ ., P,.- - ;-. .- .1 -

Condor Larqo dn Ma-

.liado '-'.' ¦ .*» -

C o 11 d o r • C o p a c a b a n a -' * ¦.

:. ',-¦.,- '. -',

** - '-:.--"

,i'.o It A :

TFRREMOTO IFarlIi |uakei, de •,',•.

P-: .0n ( -i ¦ C'-.i l'_r He -o-- Ava

C-,,r.-.-. 1» >.,--:,--•:,-. ir-,--
G- -,-r ,. ,-.,. B ; I-! Vilor.n

j .. ,.: ,-, j.. u,,,:,,;, ., i,

3 i ¦ , ( I o e ¦ -

-jlr U — a ruído-,-» n'-*mo'---*ra\ão no*.
.'.•¦'¦¦.¦< a .. ..f» |-0"P et n,v 3.

d'vra i . n-j/i'--io .<¦'", mar-dc

• ¦".-.-; . • :-; fl ('¦¦"!

>,<•¦• .. . A . , , rDr -- ) P.', , ..i» jfl.

- R -.. I, i-..--a . -:i.,ne cr.-e ,.•

'iii.';')' . dr* t ir ro- íií'Oí :•*•' ; " ' i'"-

r *- t-i) - .-, nc' í. a [>•-!. r ¦¦¦' " x c

i •*)< 'i- ¦ ?'•-:¦ U - i ' c!r'.ifp. d?

i . ¦ • -.io '- . r*-' '¦:)•- ¦¦:¦¦-¦¦¦ or- e '* > ..-

n.-, ¦- ¦ • ',- i.inc ,• (JCA )

REAPRESENTAÇOES
A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM

iTlie Graduatel :c .'.' ¦ ¦• H ¦¦

, . ¦ I. . • ¦ II.-o, , .: A- - .- 3

1 " ¦ r- P.- - '.', !,f -i

..UH.-Mei.i I ¦¦

MATINÊS
FESTIVAL COSMONAUTA - S. luii

A GUERRA DOS DALMATAS - Co-

|1,1... b .i il .1:

FFSTIVAl ATÔMICO N ° 1 DO GOR-

DO í MAGRO - Caneca I.l

SE A MINHA CAMA VOASSE ¦

Aniiim, I '¦'

EXTRA

TEATRO INFANTIL

HISTORIA DA MOCA PREGUIÇO-

SA '¦-... ¦ 1 -se

.'..-• ,- oo-, S..-nci> /'. - a de B- ,
• .. ." .-, ¦ . B-5'.ii An,o,-:,'.,..io
¦:. G ..OO C ':'.i. '.:- 110' I" ¦ 'O

, -.., do 3'.l O'
"¦ '•! 

Teatro Quintal. P .., C- ,' .

.... .... a ('• . 10 00 U ' ms a ::.>•'

A FÁBULA DA NOITE DE VIDRO

TEATRO INFANTIL

O SOLDADINHO E A BONECA

. . .' :,..¦ .. e r ,.,-io He

Tp.ifio Procópio Ferreira

- i.i ,. ci„ . .-o...

. .10 "0 i ' •> . -'.;í'! "¦ • :.,

.)* .-¦ v. "o ¦'¦>¦ \ >, '•

A MULHER DE TODOS NÓS
m-ví.,. :-:n H"' *^> quo ,-,:!>p!^ : •

;-i o' -. 
D - d Ç * -"

le-.-o ,- .¦¦.- ,, :io i :- :• . A-. ;c-:-

A -• . ¦ f ¦'.¦ .,.

Te.,1, o Gloria, " , . ¦.-. P

d '.' .'-1 : i_ 
0- 

-I- ao.

me narje ,1 troi<

FEIRA PO ADULTÉRIO ou COMO
COBIÇAR A MUI MER DO PROaIMO

., C. - ':'.•- õ ',-..,-es

¦'. rir- io ¦ . ¦ '.'

Teaho Piinces,
Isabel, .'¦ .-¦¦ ri, r i-.-

CS 2" 00.

Sys.en
b.diei

EXTRAS
O FILHO PRÓDIGO

ppdto-Jorqe.
P .,•-.-.-, y-

,' , I 3 
' '- ,¦:,-. o

•¦ .-)¦

DYSANGE1IUM (H,( et Hocl. -i- •*¦
¦ ;¦ p 

¦

- C-nlro _•
Pe.riuisa ExTe.itro. '¦' i

OS PEIXES DA BABILÔNIA

Sal., Mnlieie

PETRÓPOLIS

ZE DO CAIX.AO

,- •- -r, Ht" ¦¦¦¦: r [>¦ ¦

í . ' o R-* ' .' f (¦;¦"¦ . -. "O

CINEMA

D PEDRO — A Morle Seque Seus

Passos, com Jo*-n W ¦ ¦ "C- As Í.i'i

i ,n lOm l/ii-Ou 1 >>•-.;s>,- , 2II--IÕ---

?.i :• 3,i , a par*,' nas 13'. (18 ano-.i

A*, terça.

PETRÓPOLIS — Escalada ao Poder,

CO.- Je.ill-LCi.i- Im 1-1' ' A. !)¦•.

lôolO :- I *: .'0" 1°:- i" - ¦' ' -'3

.'. a 3a. a p,.i':r cias l.li. (13

ara. ,. A'e !t-ir...

' '»V (Y.m'j ¦:!',V\...:1: °° '

OH, CAROL' - :-..-,. ,:¦¦ j - - .*..," , )F 

' 
-' , 

'a', 
^ , 

"'' 
¦: GOD.PELL

teu.o cie .'.: . D . oe .13 .., -,. '' 
' 

3.-,. . ?

'-" ;' ' " "¦¦''¦- '=" ' ' B"'J' 'l,-,':-o,. ¦ ¦..."„,- . " ¦ ¦ . :,:',.' 
'" ''•

P-- - - P o P .'-O' : Teatio Mesbla.
P ., -, Pa , o .1.1 -6 171/ .1-- .'¦'¦•- , .

f cr m ¦ ,;>o À' !3'

GAIOLA DAS LOUCAS
cl . cie J_.H1 P-, ',_• D ' ' , ¦¦' loao
Be'-, - 0..-I fr ¦• l.-oe Dt)'n. Car
v.,1. :,,¦ o. Ne , p ha, i

Teatro Armando Gon

c - J.-..-' " i

.',. .,..,;, Cnie-

**-«

- ¦ --,, -'.! (E A |

O AMULETO DE OGUM !B o)

,-- f. ,, I' • ,,,. .los S.,,.,,-,. ( o-n

":' ? 3,-, - ", A. .- y Rocha, Mi-y

¦ • Studio-Paiss.indu r-' _ Se, ,-,'

V--", - .- .-:¦ !6>, 18- _i i-,

¦K**-tt (
'd '¦ ' "'*' •.:'.¦ 

v ,e ns u ¦ -' o p c,' ._' o.

V- -•'-. o, ..,.-. -. pop. . br..- lei

-, í> ¦' ¦:.¦ ¦ ¦¦¦"-,. A .¦.'..,.-) te |."3(a -*¦¦!.

¦- - F i, :' ¦ - '.-¦ -¦ '-.' ¦-¦::¦ "p u <> r . o b :iici-

' ''¦:.•¦.¦ y, pc ** f p..*a '^at,.f üs OpOSi-

o- . j„. ¦ e B•-,r- tor.s. (J C A |

clube Glaubei Rrirl-a, P ¦ -, ,0

PROGRAMA lAUREl E HARDV

N-.v.'ítando cm S*'co 'Two Tars), co

¦ ¦.i: - ¦ ' ¦. :'','. r Nct|o c io do

Atiomb. (Bi,| Business), rie ).—<

}-..-.. . H" ¦¦ ^ lí>- na Cinemate-

ca do MAM

FILMES RAINER WERNER FASSBIN-

DER . - •¦_ ií" ' ..i cie o .--'.o. I.l-

,, - oo n.n.ioi  io. H. • As La-

qnmas Amarqas di- P^tra Von Kant

íDif Bitteron Traoen der Petríi von

K.,1.11, : 
¦>/.' 

I. -,- ,,,-...-¦  .

A- - p|, fa Cinemateca do MAM.

P ,, - -. ¦ -,,. ,io 13 RA

CURTA-METRAGENS L ¦ o, „o ue

O Jovem e a Morle, .1" Rounil Pe-

! ' A Invenção é^t Fotorirafia, ne U.

Bo ,. ' Hlslon.i da Fotografia O

Na'.cimento da Fotoqrafia Moderna

,. A Fotocir.ifia no 7° Reinado. Ho-

l" )' ir.*, no Cineclube Santa Tere-

Sa, P . A' ¦ - ' Ale, „„. .:r, 3i I

A MULHER SRASILEIRA Do u

r :> o C , i ;.¦•¦¦'.¦- i to- O Cl'' ¦.¦:¦¦¦ o ai

,, ,-:o Ela ao Volante Ho e a' 
*/0n

( n Cineclube do Leme, Pi,i G i; P

íkmjo iia Co-.'a, 16'1. D-mj >.'¦¦-¦¦¦. anos n

si*:.*;,iO.

Os filmes e norários sao fcinc i-

dos pelas ditiribuidotas e, poriaiMo,
de tua imeira responsabilidade.

ti**.. ¦¦*... . .,». o . ;.- Hr, ,D

Scala t- - cif: Bovino o.

•: •: 16' i'-"i I fi •• 20 ¦',

<."¦; O ?'-[?:'

«rr-"

JCA

O CON.ITE iL'ln.,tation

"4F \%)!%I_fhy ¦

BIA WOUK 1). . i ¦ Museu da

Ano Moderna, ¦",, B- '.- '.' ije

.; t , i! ,- i-, i .'¦' a* iQi' uc " .

o,,, Uh is Io'. Ate ci.,! 38

p ¦¦ o r< i3 . ¦¦ ¦'¦ ,"*(; de '

. i,„ s ¦¦ 1 ;..-•¦•. - - V..-O.I :, sco., o lo

h:s •¦ a -on'*" t rino- a « a ' "-^' n-
• ,*¦ .í;(,-r,.,i ...i, m.,i . i.. -.".-is ,ioi da-

rio- oo mundo '• (R P 1

PREMIADOS NO SALÃO DE VERÃO
:..'i .çiiol ,is d.' ' :'' KJS f n_,a- .10

l:e-C| Uns Go- .-..o i _•' ".mie /.' ,'-

. ns Concilio, fi/„i,-id'"i,i Va- -,; Ma

I."., R.hpc. i. .. i D o .• . .:....-'o

leite . i. O' ¦ , /. ¦...:,!

c.es ne Aue . .'< '¦ ¦'•¦:"¦ DO

BPAi Museu <l« Artn Moderna,

/.. Bi li •"• ¦: D" * ¦ ¦ '.-" das

I r. ^, |o., (,„,-., , ,s 14" :3.ii

IVENS MACHADO I . 'os ., i. o e

p.'rfoimanc« .ob o ' n*,i Obstáculos/

Medidas. Museu de Arte Moiifriia,

A. P.¦-., , /-.'ia, De '., a ,.,l, ,1 ,s

l'-h as I9h. Dr." 'l.-s Un as IV-:.

Alé ciia ^B oe v"¦"¦i'-1;

Pi ern-âdo m,-,.or <io Sai.iO cie

V"rao cie 197'J, e_-e <;,!'<!- .-ne r..e

na st..do errt 19.1? tem í do ii*n nos

nossos artistas de ai..acao *va¦'> :re-

quente na área ?'¦ ¦ i.c!"n.n'_ !*

então para ca. Acjca e:e apresen-

ta urna instalação ronr,t.tuictr. cie

foloi, vicieo-taprs e performance,

en: ooi5 espaços «¦*nr-.os p^n s-

so espe^i^imenie ¦.o'".'!ui'.iQ- no

n-.jseu (R.P)

IjX 
•__..

LAEKPE MOTTA Po ' u Gala-

ria do Atle Ipanema, Pa -"-oil

(!.. Mfri.iC '*' ' -íí i í1 " ¦ '1'' "

;¦.,., cie la .1 O., . ,'.,' I I ••¦' i-1'l-

Sai-, 0.1! 10' as 13l, e .11-, í _>•> -I
'. ;¦ o..,, ms I6i, as .'In

PIETRINA CHECCACCI .n,u a

,- ,|u... is Giaflili G.ilena da Ailr,

V ... Mu a .-.ot .a, 8''. D" 3a a

6 ,., .-, ; I-, a, 33ti, >„!> 'lis IOn

ak i .!•, » c!.,s i 0n a- .' I n doii* .

d ,', i 
'•¦ 

a-, 31 Av o a 33

• !•.,! -na fie 1,.' .1' 'o. ofiie r1-. .-

C!,j e-T. ir. 4 i * vivi.io r o P- o

cur-ri e l^1).! eis,! arti-ia .mr^-MHa

1.:¦-,;, sm' ? t1. cn'f_ oe p.r 'u'.is e,

peta p: ire-¦ a

XUXA MÁRCIO

E OS CAMINHOS DE RUDÁ

GUIMA - Do-,',- Real Galeria

do Arte, Av ( -.i. ." ' .'

|)r .1. a 6.1 ..a, !.--. a .'.' »
¦>ob e cic t , <;-.«. 

'<?•''¦ 
a. .'."'¦ A*.

Soma Rrai/n c Iww Wilkcr.
1 (';fs,i i tifi ( 

'ií , nyy 1 c < tri. alto

cie e.u.Ki.MS

L i|,',:i,i (¦(¦¦¦ :íe ci-*-*-o B

,... ., :,„. - ... ,0 Cl- 1 cn 1 -.',-:-'o lo-

totrati.o. ue n 1 o teneterte ao a ¦-

prr .,tO'' -.'r.o e tso 1 e cíi^-poita à

n; '.... ,1 rr.ii .' ¦. seu te:* a bá>' o

e o C-ífio '.,¦!¦ -no. çj-íi a ímk. n»r íe-

.¦.!¦ ci"f 1 i.es e flfsios ano -i-

c-js no a- !R P )

ARTISTAS DE SAN1A TERESA Co

'„:.,: .,.-, ,„: ..- :'.'-, a I,, ,| luz,

P... ..In., f.\„. ",10 e o,,:,o- M 1 Sala

CTC dr Artei Visuais, i>a Eslaf,ão

COLETIVA P.niui.s de Di ' aval-

, a,-'. 1.1,,. osia ,'3,.»,'i ri Sann.iqo Vol

pt •» L)|a"'.a Sala de Arte par* Exe-

cutivos, i di-t* 10 A - Ceni' ai Av.

Rio Bi,in o 'Vi 3 i ° .Hiil-ii Dia

,i,.„i,i:'i, il.is !.'li n\ I9h Au- je-

GERMANO BLUM Desenhos o

Musru Nacional de Belas-

Artes, Aue, cia P o Branco, 198

!?..¦__..: 13.- 3a a 6a . das I3h ás

i Oi * Min e -.0'i' , dr.s I4h30m ài

19íi UIll-llO Mm)

Pí»n.inií;u. 'no <ie Recfe, ond*
¦. ,i »¦ ¦.. i(' 16 *% > pa .'.ci i a ''i-

!.,-. ., » ¦ A .rioas e i a Ban . i

tio ii'G' ' HifirÍA troCO ' 0*> sulln: ¦

¦* o . *-•.' í. ;l¦"-:'o

IR P l

CARLOS MURAD E JOS1 APY
'.;.'.' * .o : .Oi-ir. ;;.-. S*U C«
Menele,

i il. 1/ d ,

-.
í.; ' * . ':

, ('.'O l/V <¦' !¦ li(> ('(»/.'/'( ''!.' O ri.' .'Ml fí ¦'

¦¦'.'/('/•j); rhHíio '.'d Tiihiudii i-otn Mu
.• ,-; Cid'» .l/m /,',ií;" /J,'.'-ni " . ,,'
o ,,.",/rnriii dc dn 1' oe ri" Tu u- An-
liMiiniMio (,',*i' /malmente ,'i" n iioi"
/¦''amie dr sro primeira pune! , o;
l.',iil:i. iiTK f/c . 'i/i.i 'sen /'i"i'.'.'(r i/c
N .',' (/ ,.-ii''i in c baiano e puniu e
i ¦¦¦iti no Uni ha quatro ,'oi'sc-. cpim':-
i/d ,'-r';o í/ft fídhiti. onde terminai'
cria criiosieiio. /icisoMi apeen^ cm
descansar um pouco mas a propus-
la ile ia.cr teatro ini mais forte e
ele lambem teve seu primeiro pn
pct em R.ulii. Tanto Xu.ru como
Mareio mostram -se cm poli/tidos com

Jy ' Iplà ,^P'^Í

..->*-''' .' m-c^m^^¦-_____. _/ ^^I^K"
tate>-_ envail- WnftyrT '''

3.;-:--v' -mÊ ^b^MÊP^
__^^^_«_______H_P_j__lte'!;' ^£_? *•''

.',.' ,'." /,', 
' ,, ,' ' ¦,.'.. i; ", :

i.',i 1/ ¦ ,' i','.' podia . 'iiiurecr d

: an K o (/lie t", , -.'.-' .'o e ¦¦, o •¦ ,
/, • / '¦cchner .'•' , (,", í nr !ade dc

. ••¦' !¦' dernis o pei c ,- •-,; ,:,i ii,,-
,'(.'. i» / .'.r/t» r !<)(}<> j.fii'1 .'('í , (¦(//';'.'(/?,¦./ -

i/c ima(K":s porl '< »>¦
A','.- í. ns',1 ' oi>/','.' '¦ ,',¦ o'.- .i

leal ro eom /)/,"« ,l/,i' rm , >'
s,7 /ícrí/ ikíh pndenu !<¦'¦ sd<>
ihor Quando n n laono-lr dn 11
A,'1' descobri que cia "¦¦¦" (,<;,,
quernt iw.c. O t'.;ir/íi, o 'n c ,: -,'

et* //jf/s o (¦(/()¦ /(¦?.'/ (¦¦ / ¦'':' fi ¦¦¦.>'.' (-' '¦'

preeixtio (los quadro-, rie Ile: r rh-
.lardim da. Di*lit*iiis. (ir Fla-h ir ¦'

aras loram muilo eip.in-adns a: -

Mi ','/(' o /_/.)<>- I! 'i,' .11 1/ c ,',, l'.-'',

MIS Í'ti's(í/()S\

.'1 ip-íi.oc- . fu dc /),-( o -3, ', ,
,/ns. l.'';A-i'/-. lambe in estieir 
i'.'i. d.rctía-_ q< c </, ".'

dade nos atia rs pu ¦ a c;i .,: - ¦',;' ,.'

rí/-Ofín) (/.' coda u".'. ¦' ¦
iiiupainlc n . ',''"¦;)' ,',7, ¦¦(

todo . .'.'"'» ;». ,.' rfi1 »'i' - ' ¦

(/!".',>: Itamir.ac e Iluda .3
;";eriirc!adn< o tempo tndn
li) atores .-! c,',',,.,' C" -:.':1 " "

ci;; arena no Tea! 'o (In •; .-"¦ - ¦•

po (íe inontaqem prcia d ti ¦'"' -^

.ra e Mareio
Embina com c sa nin do 

'!'¦ ¦¦

tro lpc •¦ema a !)''( d tenha '" '(/,'"'"

o u-specto bonito de (doa m conda

com a montada: em im n

;,/;();. auii.i Itirca ptrt/nr IM-M>. a

sc- :. me coisa mu . i '.' i'

7'(K.» (' curtia i ",,'.' ¦'' "¦'

/íii.r/ «o. atores na ¦::¦¦ ¦¦<• • ¦'¦-• ':0 '

dciiryda acio ¦omie i.''-1 '¦ -""

r-íclimiii Kiiii«'ioi'.a(iii '-¦
de ame prec -co ' • ¦
i,:,,s ,ll",':(/fl ,')! íf! I "I" '" '' ¦ • "'•'

¦ ; ni -liou dc Mun H

/.'..',, ,- r -,; ¦ *:,' <-'." 
' -"-" ^

ecci Rudá :ori Xu ¦ .'

f> Mdtcio, ííntie oniio". ;i'i" r.s

i OI.* ,1 '¦'•'¦ OOr :CI-I 1'iT

Tealto Opinião, i.i.imõ fio

,i,.i. Miro.',,,! H'.-1'i ¦ ¦

tu'.- ir ir.i/i' iv,la !'.'¦•¦ >'



¦: O 1

k

CADERNO JORNAL DO BRASIL

:vrisn,
a m j

tr: .),-)',OM':': ri PAGINA 9

HÁIHO FM/OI <*l IA JLMKA MUSICA CLÁSSICA

* JORNAL DO BRASIL 99.7

ELDORADO 98. 1

IMPRENSA 102.1

GLOBO 92.5

TUPI 96.5

HOSttâJUKSTTiJ MUSICA POPUIA» NACIONAL £ INTERNACIONAL

MUSICA POP NACIONAl E INURNACIONAL/JA?.

t.i- ,i
:>o :: .;• P3 no.is i

I

^ímkkksH^^. V3;^

UUSICA EXCLUSIVAMENTE INSTRUMENTAL

r.SANDLS CLÁSSICOS fOPULABES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

«USICA POPU1AR NACIONAl E INTERNACIONAL

* NOTICIÁRIO AS 12, 15, 18, 20, 2i t 24 HORAS.

BaAMÕiT^ãAsVcÒS 
"pOfÚlÃUS 

:
|Sr NACIONAIS E INTERNACIONAIS j

3 SEXTA E I
j IÁ11ADO À

Domingo

Pm
rJORNAL DO BRASIL 99.7

ELDORADO 98.1

IMPRENSA 102.1

GLOBO 92 5

TUPI 96 5

«MnmMravjMaiiiran "MMi 
3§s|g';,i.i>¦:< 

'Lt ¦'¦•;.". MeJà^ÉfflM
MUSICA POPULAR NACtONAl E INTERNACIONAL

¦ MUSICA Pi !¦ NACIONAl í INTERNACIONAL/JAZZ

MUSICA EXCLUSIVAMENTE INSTRUMENTAL

,1 I

íiiíf jsxüHEiiin;

fiC ANDES CLÁSSICOS POPULARES NACIONAIS í INTERNACIONAIS

•: NOTICIÁRIO AS 12, 15, 18, 20, 23 e 24 HORAS.

JTJTgiREStAHOES 
"clássicos 

rorutAiis 3
^jSSaSfel-- HACIOMAIS E IKTt«NACÍÒNAIS=3

l3*Bidi.íJWaíW

.": .-:-.'. .::^:'.-!-.':-:~ . .'... ... L . 
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TEATRO

PAPO Df ANJO D

fia Raquel,
Teatro Te- dr Bolso, Av. AMuífo cie P;iv-< 26$ RjA

GI..UUC Gill
' -Cl Oi ?\

T-.ttro João Caetano
v" ¦•cs ¦. y • -C'*Ü; . ím-p -¦;¦!

Dr BAITAZAR, O TALENTOSO NO
MUNDO DA IMAGINAÇÃO, CON.
TRA O DOUTOR DRÁSTICO - ('--

O GATO. O RATO E A PANTERA
O BURRINHO AVANÇADO De COR DE ABÓBORA - P,-,i .,-„,,-.úo

Teatro da Galeno, ^ t, ->

¦- ." '«¦ _"j i? í ;¦ .. ...

OS TRÊS POUQUINHOS !'¦

A •; o

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES

(:,. P-0'ju.ío de Rcbeno dc Cjsiio.

¦MAROOUINHAS ERU-fRU

Colei,,.

PETELECO ECO

Oomun

ft.ltro !'.• Pi,'!F

P-'-- T-,0

( ... V.icond,. d» Ci
Tealro da P/aia. r

( S

MARGARIDA CURIOSA VISITA A
FLORESTA NEGRA

A HISTORIA DO ESPANTALHO

I".itr q Miqu<?l Letnoi, R
. -6 ò.i-:.:- :.-,

gu?! lo ros, 57 (236-6CU j) püa.cces hsioricai e i> iolc-):cas de
e .'a vagos, ds 1 Sr i. ir. ,,„s }cné-!'.enos. S-.a .oes oúbiicas:

<s .i' « 5,i.. ò'. lóh Sab., do.-", e

,1 G > J CD A; ses:c_\', laccaaos
o Roínno. Co- P,-. i.-. e<i<aio rio Cupo Circ^.l. |„ ] a; C..CS5 SdO g',-. < ¦_. •. -, Rui

Içgio Vise, de Cniru, R-.jh bo^-f1* r i - .-' L.v loi ; Aj-..,,, (...íudia v..-:i- Fe loo.-ici I j-, f, i^;-0 a PUClJ.- L'0 .IO- ,-)=, 1 .": IPCVCSSOS <¦ ¦ 
;, r ,-,; '" t.'c '.."---.'a f Aür:o Co r.po;. C7.t.o:-J6 <• 2,'.1.0096;

CHAPEUZINHO VERMELHO - P,"'. 
Trjlro Tonelero, R.,» Tons.<•¦.->.

.«os. as 1 
'¦ PARQUE

Tcifro do Colégio Saulfl Ros-i, ¦¦:'-" .-, (. ; !C 00

OS TRÊS POROUINHOE E GASPAR. FAR0UE 
D0 M0RR0 DA URCA 

"~

ZINHO, O FANTASMINHA LEGAI '" ° do

,o .-. Rob-.o ce ( ,-c P" 
"'? A'"Cjr G"; f-":'^ « 81,

:.¦ .o ao Gn.po C -rc .. Í! ::"' C;v" !o'i,!0 :'" "'•'-.'onrei

í -t ip ,» .4 ,b,„ C,.,.. ('igreiJO! a CS .) cos na

A GAIA BORRALHEIRA - ' • .¦

F- ¦- Plv

ZE VAGÃO DA RODA FINA E SUA
A'AE LEOPOLDINA ;.-..• ,

ERA UMA VEZ UMA IlHA

r :¦'¦¦ r ¦ A Ten

jo.ic (. • ¦
¦ h B-i'-oso A
Gon-o. Et. ¦

"O í l*«! S.ílj
Ccrpo-Son, do MAM

T,.,i,o Ci.,. Giandí, ¦ ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS

BINGO. O COELHO XERIFE

¦ ¦ r '.¦ 
.os . ' ' Tea-

lio Miguel Lemos ? ,¦ '.' -; - Le-

AS AVENTURAS DE UM REIZINHO
MEDROSO í ¦

- F'....... PC'",. « P„ . r h ...
i ¦ : Te.Hio Teresa Raquel, '¦ .

á: ¦' ?1. '' ..' .1 Cf j

FOR.MIGUINHA FOFOQUEIRA -

S MÚSICOS DE BREMEN n.. O GATO. O RATO £ A PANTERA
"¦¦ ,. COR DE ABÓBORA

¦¦¦¦¦r O de H0 L A • ,. •¦ :'--.í:-' i. f ¦ U . ¦ :: ¦ , e ','- ¦

Tp>i»!0 :• '• s,' ¦ t Teatro Miguel Lcrno»

numiiwiliin—iin.u^w ¦¦iiiMi>al.ii» .—.mim—m—^.^

i o Cr- o t

" ;i Tr <!tr n do Cole

qio lit'.,icui-ido Cof,K.io. f > .".

OUEM QUER CASAR COM A ONA

! cresia i ¦i.-i.-»-sos a C S 2.C0, «

p-ív.v :-¦..-o co '.¦v,r::o En-anMdo de

A-T- .o cie C'ive-ra :"¦' t "i p e-

St .; o --¦; . '..•! . -;;o, íc 'o c " |: -,.n

de ¦¦ (i.ic -fl. ;,íb. e do >¦ .t:jj 12n

^; lón.

CINEMA

AS LOUCAS AVENTURAS DO RABBI
Tf^tro G(,1|.HJ Tf-

nu Clube, s .
JACOB

Cinrnii

R e.i presopre^citiii^oct r

CHAPEUZINHO VERMELHO

ti o Tonftleros, P. i

FE ST 1VAL COSMONAUTA Vt

M.ilmèi ¦ Cinema

A GUERRA DOS OALMATAS - Ver

Tea. Matinês Cinema . .

r, FESTIVAL ATÔMICO N " 1 DO

GORDO E MAGRO 'v Malinns

Cinema

PLANETÁRIO

Ao Teatro ha Prates, a peca Maroquinha.s
Fru [•'ru. apresentada pelos alunos du escola

SE A MINHA CAMA VOASSE -

Matinês Cinenid

SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA UM CONVIDADO BEM TRAPALHÃO

<='•- i i'-.p->do i j .. ,<e ;¦ • Exlias e Cinem,,

es • ' 5ESSAO INFANTII Fr-.n.
¦'¦¦i •'' ¦' «ai dr desenho Ilha Auto-Cne

•¦'¦'' '¦ [ *'< *: ' ¦ ,0'M .',.) »--o e rii .--•- i r.* ..'„.:- ¦' . .-¦

I II li A

CULTOS

«=SM^=r£í-,^-'í;a.\s=..'-:^'.. =.';¦»,?'» »¦'¦ ¦ji-.fr.^r yyi yy -! »
S;io .Indus Tadeu ' Ru.i Co.-uip Vfiho. 470 ¦ : 7Í1. Hh IJOni. I riSCOIVMS — Hdtaln.n .Ru.i Ural G:'iliulf/,i. ÍHI. :

,,,! . ,.,,,,  | ¦ v . ,  ; . , 
,0:' !:'-::":i.' lüi. eu Iik ;,-, iun.,,,, icdimiiiiriialp b:\,.-;ir;ia. , 10!: UOm', 

,,,.MP ,';,' 
',",' '1 ' 

... "';," s'"' l''11'1" V|>o*tuli> 'K.i.i B.u.m ilc li....:ic:i,.i ,,..,- 7!: .¦•imtinui uie lira anica p ,l:i,arcp.ii;ii;i iRu.i An i ÍV-;

V":" 
' -""¦—. '-'i: "!:: Uh 1 ü.. : Vi, i ra«, .,,,„,„,,,,. ü:í C m, pinho,: cul.,, i„ I ã!l TijIL-ll -Ru., Uiidck.pk

íi ii)M'ii- '. lüii liiiin (¦ jun auiii I.iilxi 'ds-'r : r.iiiiiinh.i,, u, ahüliin; c-cola tl'jinini(\i] as
in na úia-nvi i'ii:::|)i:i laiuDc::: ,-pu vivi ¦¦¦¦:'u

'.tpjíis nini.-- pTi.xniias tem iia.--a no-, seguiu-

Sãn .'(isp da l.agnn -- 7'n üllin. !)h. lüii 30ni. 12'!.. 17li,

!'l. iilliii cliü.M a- lllli ;i0ni
I l II i:\NOS Centro iRun C.ilo. .S,nr»;iaui, 2.71.:

Iiímpii Sahador iRn.i Invino Salva.ior 1..:: -. Pie- f'pi'u a> IDIi. Ipanema ' Rua Uaian ú.í T-m ii\ !)!;•: e.-cola
ti. ...¦ 7a. ;]U:',u.i. UH, ,. lai, (loininical i. culto as !lli Hllin. 1'iaca da Uandeiia 'Rua

Santa Maiaiarida . Hi, f-:. 30ni. llh. 12!, lílli r> . , ,,, ü inea !ves Ci opo. Ii41 .: c.voia nin.eai c cuho ás yh IJOm.
iMin Divina ITovidrn.ia ¦};„,: L-pes Quinta 271, "' ';'' 

, 
' ¦;'.;',.:," '".n Í'ÍUI . 

' ' 
V." ,- ,, MKTODISTAS _ Catete . Pca Jo.-c dc Alencar. 4. : es-

11":«'"'- 1Kli:;" aüh .• 21h:i0. San.us Anjos ¦ Av ""•'; "''^' > "'¦'-'" <lc .Ma na ; Kaa t „r Mana. (1K cuia clom,meai as í)h 3(l,n: cultos as 1 lh e líih Jacaré-
v- "»'¦¦¦¦" Mdo Franc. 31)0. 71, 3ii:n í'h UOm e lKh :íOm. '"' ..'' .':' "»"• ••""••' 

; 
""¦ -h lah .jovens i P 2llii na ,iui . Rua Bacairis. 1 li, . Taquara .; escoia dominical as-a Sf.ih..ra ria Coneeirâo ,,, são Vicen- ,„, . ,,.S, :i , 

'^,' 
\%;, l^ 

Ú'' H'üllt!n' 5,)l" : üh :l0,n- í»ii:«im cultos as !lh HUin. IHI, e lüii Llüin. .Iardim Mota-
..' 

'" 
, 

' :' "no .Rua ,J Botânico, li!.: e.-co!a tlonanic.il us iilr cuitoV St. de .m.rdes . Av :!,3 de Setembro. 20U >: 7h. fíh. 9li as lüli Vila Isabel .Av 2H de Setembro :tíiH i • 
'e-coia

lr: mnea- • ilh a!),!, i |,,.., ,,. , j;.;l, , ;>llli.

.MISSAS NA Z.N

'<'¦' ;.!: Oil lih 30.1'.. 17ii c HÜi

(II I KAs \IISS.\S NA Zs

( 'i-ln lifdeiitni ':"!, . ri. l.a:>.:,|. 1: a ali:

Imaculada (Onceicao i B'.e i _, '.,.

. .. 
'.72 

Hi, 'íii.i. 
;•;!

N Sa do IVrpelim Socorro i l'e,i Ií anuinln R.

N s,, ,1,1 lirasil Av |>., ; ; .

N s.i ,1,. Copai abana 'ii..a..' p:nvi ::.,. R ai '1'.
'' ai. :í(i:i'.. 10n Mima i„, .'. ...... .... i.., ,„, ,

:',í;" ' ' RI!' líOin 2U.h c 21 i,
N sa da l>|ierama 'Rua Cia Iraja 4i;7 em obra .. >

;ll-n "!- 'fbir. 
llh IHii e Rili Jii 3U

v Sa da Ciloria ,}n0 MachaJ." Hi, 30iu 7h 30ni. !iu

uiiiiiinical as !)li cultos ás lOh 30in e l'.ih
l'i:.N I IA OSTAIS — Assembléia de Deus .Rua Vol Pa-

Ia. 7(1.' culto as lílii ( om; re:;.u ao (lista nii Drasil
¦Rua H.iu Rr Xavier 707 > : cultos a ilh. Hih i|uven..i e

s.nji-adns ( iiiai oes ¦ Rua C\i.' Buiilali 17-1 7!a'.iii 10!i. '"u Nova Vida 'Rua Ciai Polidoro 1 ti.> ¦ : cmmí.i domi-
í'.'i '¦'¦''¦ IR. l!-'i • lai; nieai a^ üh 30ni: cuilos a.s !lh 30m e l!-;h,

Sanla Teresinlia Hi:.i M.e..' e B.iiras, 3.i4 lih. 71: Hh. IMÍI S|ilTi;i{l.\NOS -- lio talou,, 'Rua via Pa.,-a'j.em,'"¦¦ ;,,i: II: i'.'i. Ha, ÍM ' ' ."-.a.Ia doniiiuc.il as Oh. cuito-, a-. lOh .• HH, 30m
Centro .Rua S;'va .larclun. 23.: ecoai dianinie. I a V1'S''  Alon-o 'Raa.-.I. .,., Av.:„ 131 . ,1a ',',, ;;h 30m eu.!o ¦ a-, !0!i 13m e lilir. pro.Lirania da mocd.ade a- líih''¦'" ,! 11Jl1 Copacabana .Rua Barata Ribeiro. 33a. : escola dom.nica!

ao C.iinili ai (Ia 'I 
Rica, 43. : 7ii 30l,l.

'' " " r; 1"'' 11 !i 12h 171i ijíiven.-.. Ria Ibh e 20h
N Sn dos Nave.antes .Jate Citibe Av Pa-lem , Rh
N S da Paz ,Rua vise Piraiá, 351 a' missa.s de hora em'¦¦' '¦¦¦ de a,- Ri, 3lia; a'é 21h 3l)m
N S„ rio Rosirio -Rua fiai Ribeiro da Co ta Ri4 Tii

fí!.30::i aalaneas. 10! 1. llhiiOiu loh e llUi .jov.n-e

Sao I > ai in (--<¦<> \a\icr Ria, .Sao Fr Xav.rr, 7ô i: 7h.'.i.iíb.n ."li 1 l.h 3()n;. Hi;. 3IH11 IHii e lí)h3Uin. VÁRIOS
Sao Sebastião lia. Haddock Lobo, 2011.: Bh 3Ü111

;!;;i,;!í '¦' ¦ 'crianças lio 12h. lriii ' jovens i c 19h 30m.

¦is lOh: cultos áí Oh. ilh. IHh 3üm i.io-.cn.s, p 20h (iavea
'Rua ü:ta Ii3. cultos as lllh e Rh. i.scoia tloniiinc.il as
'In Ipanema .Rua Joana Anveiica. 203.: esco.a domi-
meai a.s 1 oii. cinto.-, a.s 101, e ltili 3Uni.

Hessiirrcieaii Ra,, p, Otavii
30a

in i. '.i'J ' 71, 311:
•i. 30,

sanl,, Cecilia •• s,io pin X R,;a Aa,,.o

s-"":> ' ru/ de Copacabana R,,a S <| C,," ....'.¦ Ri: a'": ;::!; , ;:,!.
va ui.i Mono ,i i; i .',,.,. i ., .,. . ,„;

v'"a.i I ei <¦ -inli.i \-, j ; |, v ,: , .

saiu-., ma Trindade í;

y.m I .uh
San I I ali, |

0:a e 1!
'. ' : a i

20i

iun-,,, ,(,. |. ,„!., |jii; , t u.i

Vom Kii)iir -¦- Rncerraiido a celebração dos Dia.s Te-
mero.-os (Viiinim Noraliim). o.s judeu- reuneiii-.se nas sma-

l.\ \N(,i.l.|C()S Ki''-a., lioje ao cair da noite r amanha o dia todo. para
em meio a uni jejum rigoroso pedir perdão cie sua.s lai-

ADVI NTtslAS -- ( ampo (.rande Míaa AulmisIo Vas- ,:i'~' ''•' " IJlu (,() v"m K'l'ur.
' o 1:2.3 (oleyo 'Re, Caiaih.a, (ií;;-; 1, ( uricica 'Rua Igreja dos .Mórinoiis .Rua Silva Teles, !H> — V Isabeb:

/'¦¦ini.e1 •! 1:7 (itiadahipe 'Rua 17 Quadra 47 n"3a.. '' ''¦'.. 1 .ioininical a.s lOiiiiOm. r< uiuao .sacramentai as
llbii do (,,.)>•• 11,uh,, . | •'¦!: Raiaie 2.37 ¦ e Kio Comprido i;'3.30m

. a 2IJ!. n.i.s caaii.ua. e quartas l^ri-ja Messianira Alundial de ürasil (ira.iaii 'Rua
' "a ,'.o !),, .. I alia:, ia. 74. etii to de a,ai n Ia,, a - ;:. a i I li. 1.311 c IHh

llba di (IincrniKliir Tía.i Caiai.a 2!'ii> ^leier 'Rui Cocl!VI!M^ i;..taf„.„ R„ vlcOm, P.,;,, ,7," ,. Ma,;.. 322. elrca . Rua Ru,,ueie P;ni(, 10. : cultos' as í)i,1 ''. ¦- a |0|. , aaa ( entro . ha,, 1 ' • Rih
• ¦•c..( da. Igreja ()rtodo\a ¦- \nliO(|iiena Av (bane Freire.

i;;-' ' ''"' 1 o: IMaeio "'. (,rc.,i Hu,, D.nkehe Mata h;. , líuss., 'Rua Monte,; '' ¦''¦!¦' .¦ a ¦l.aiaiaa.ii ,1 PI; 30m cai'..-, A.e^n 210 ¦ : mi ->.t ., pia
;" a !.';!. (..i\'7i lha l.reia Positivista do Brasil 'Rua Beiiiainan Cn li. tan!.

."': .' '.!":, Ipanema Ia , B . ¦ . '• c 1.'.. . aa: a. a .. - lia.
a 10 30. eaib .1 --nriidadc Budista dn Brasil i :, 1 1. ,,, ,1,,,,,,,...;,,

1 1 mi .'.ai ¦ ¦ a ¦' ¦ . 1 1 e

HOJE YY KADIO
.JORNAL DO KKASIL

ZYD-66

AA.A-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente cias 6h às 20h30m

2(li;lam CAMPO NFCTRi) !¦;-.;,,.,-»,., \,,,.-. ...
taeuii ele Jo.-e Inácio Uciiieck e Cario, Eduardo

23h NOTURNO .l.i/z and Blucs — Produção
Ruis Cario.s tíaroiti:. Apre.-ciitacao ci( Ft rnanuo
Man.siir.

JORNAL DO BRASIl, INI'7)RM\ 7!.30m. 12ii
30m. RJlliiOm, OiiiiOm: -ab. e dom. as Kh30ni, Rh
30m. 0!i30m. Api'1'.-..ii'.a...ao d. \V:iiia.m Mencioiiea e
Oriundo de Souza.

INFORMATIVOS I.VTFKMEDI.AlíIOS I ia-hes
nos intervalo.', mu-.e.,.- e iníormativo, d" um na-
auto, as tneia.s horas, de 2a a (ia -Rara.

<& ifeS^?S|?fí:» VlMStJSlSski
"l^^l

Diariamente das 9li à lh

HOJB

K.iii — Conliteniini, de Miciiel Richard de La-
lana.' iSoíi.-;,,. i e.,:a. S' Aul.ioiiy Su.inaa
Ilupk;r.,s . Coinerto para Violinu n" 1, em
Ur .Maior, ci: Papanini a\ a.keiia/y e Lv.ser
Bachiau.is Biasileii a-, u" ;. ,;.. Viiia -1.. ¦}-,.,.- 'Paai
Capoiainai 2-t'3lh (i ()uebrano7.es. Ballet (Ipu-. 71,
tie Tcn.iikow-k;. . Aii.-iuviiet 77'' Divertissement
para Ia .ole e ({iiintetii de Cordas, da .leai, I'';,.;,-
çaix 'The Melo.-, Kn.-einolc. cie Lonciria -- lülãe

2bii Oferenda .Musical, ia Bacii < Mancian:.1. :'¦¦
,7130'. Concerlii para Piano n" '!, tm Si Bemol Alai -
or. Opus 13. dr BeetRoven .Arrau como auk.sta da
Orcitieaíra do Concenucbov.p. e Haitink - 30'20.;
Prelúdio a 1/Apres-iMidi tl'un lãiiine. Marcha Ksco-
eesa e Bereeuse Heróica, d" Debu.-.sV . Martinon
21'20>: Pavana para unia Princesa Morta, Jctix d'
liau. e Minueto Antigo, de Ra\ei ip;ani.-ta S.iii.oii
Fr.ilicoi.s - RIO. Oito Danças lllLilesas.de Arnad
lAclnan Bouil 17 '2o : Salmo 17, de Flore il S'h-
nutt 'Audre Cima. com o.- o:,)., c a (Jiuav ira cia
ÜRTF - Martuem - 27'07i.

AMANHA

2bh Tran-.ini-.-ao em Qualro Canais — Siste-
ma S(f — Duas marchas: Pompa e ( ircimslaiuia
n" I e .Marcha Imperial cie Finar i Baremiioim
il) ai) . Cinco lntermezzi, de Braimi-, ' Morbm 1-i •¦
li:n iliiia 1'elriiio-lika, iie .Siiavan.jky Bu'.;..',;

3! 30 a

21 ii Quarteto n" PI, em Do Maior das Di.-.d.
milícias. K. !(13, de Me. a:' .('.>',;. :nu:a Ai.ream
3113' \ariacoes Sintónicas, ci. ('• -aa Fi.iück '(.'o'-

i ,S.r Lanei..!! R.oae.i 12 20 : ( onccrlo para
\ lolino ii" !. em lie Alenoia 0|iiis 11. cie Ma'-: Ba.a.a,
¦Mi nahm e Sar A ii aa, lia:.' 2-1 40 (íuatro Dan
cas I '.panluilas, ;a- (,; a.iaaas. ' A aa i ,;•• !.,.':'.
17 13' Musica para ( urdas, ( ele-ta e Percussão, C'
B i: ioK • íí.;.: .im 23 .

l'!'.Rr'A-!''!'.IRA

20:1 Ailiuio para (urdas e oi .ao Continuo,
em Sol Menor. u. Ahciion: '!¦'.. ia '0'i' 

a 08 I* rol li -
dio. I u .a e Alie .ro. em .Mi Bemol il. B.aaa 'Ou. Ia'.'
I.eoniiard; 10 33' .Musica de Bailei para l.es Pe-
tils Keins. de Mova,!'! ..M.aa .:¦.•¦ 21 1H>. (onccrlo
para Piano n" I. em lie Menor, Opus I.,. cie Braima
•Arrau e Ilail.nk .32 3ã.: Bailei de Ia llerlaison,

cl, Lm/ XIII Re: cia Franca O a.iaato ca In.-lra ¦
mentos Antmo.s de !Jan.- Ciaiaiev 1230' Par-
lua-, d. .lu.iail ():i)oii • Puya.ua 0-Ia Sinloma
u" 1. em Ite .Menor. Opus 13. d'1 Dvorak '.SüHomca
cie í.oiaia.-. e IRciVR; 43 Concerto (Iro-so em
Kl Maior, Opus d n" 1. .i" ('•.' ¦-.'.: i M a.a a 147

QUARTA-MalUA

20i: Kei 1'stevao. Abertura Opus 117. e !j e-
t.iaive;; 'Saai 7 30 ¦ . \Hc.ro Opus S. lí.iiua me
Opus 33 n" '.'. e Nocclelle Opus 31 n" S aa Seiiainanu
'Anca de Barro,aia 23'!-:' Suile li.incesa. oe
.''oaleiie 'Prete 1177(1' Musica Poética. <a (.7.rl
Oül 'Ci, o Inlalltil de '['... •'." e cí.!'.',',, , de Car!
(Jrlf -4:i" 10 • : Oitava Ordem do secundo livro de
1'eeas para Cravo, cie C"i:pe: n; 'Pujaiia
.Missa in Anuustiis ou àlissa Nelson, de llayck; 'Co-
ro. '-eiisla.-, e Coiijunlo Iiisl i uuienta! d, Stulimirt
l,..imelllx ek 4010': Concerto para Sa\olone,
Contrallo c Orquestra de ( urdas, ,a p..¦.,. Max
1 )¦;:>¦ i... ' léiu.-. aaiu e Onjii"-!.a d.'C..aa,:a Pau. Kl-
ei,lá 17 1(11.

Q CINTA- FEIRA

2u,i Abertura I antasia lionieii e .liiliela, de
Teíiaik.av-ky i o. muiul.v 3'u seniinda sonala

para Violino n" I. em Si Bemol Maior, K. 307, de
Mu/a:;. iZllke.auali 22 .

211il.ini ()ii,nlelo para Piano e ( urdas em Dó
Menor, ilpus li», ,a B aiaa , 'Ti ¦ Pa \. ¦',¦ p, ,ao

Quarti I 32 2U. Sintonia n" li — Tramca. cie Ma,.-

SKXTA-FFIRA

Sonala para Deis Troinpctes e ( urdas,
de Aioerü Al .'la.ae . B Cabo. ¦:'. 01 ( inco So-
natas, de Sc .;• ai' i.i i h e ova' 23 Ou.t rir In para
( ordas Opus IS n" O. ci, B .¦' i:"'. - li V aaa
24 ' Serenata ll.iltucia 3- Mo/.ir! .('o iim.ao \ ; e
um 01.U)' l.e Tombe.oi de ('oiiperin d. R '.'1
i c a.n: a-!., Sam oa í-': aia-.ae aaa Sonala para ( or-
das n" ,'i, ue Ros.-lil! ' I Mu. aa 11 0a e

SÁBADO

20li Sinfonia n" 71. .ia M.,.'..; i - ' Marra.- r
K .31). (onccrlo para Piano eu, lie Maior, de

Havcln Brendel 1010'; I..i l!oiilii|iie I'antasi|iie.
de Rossini Respiuiu 'Solti 40'. Concerto para
Violino n" I'!, d" !.()¦•.itell; ' l.aiP.enbacin r 222;:.;
Sonala u" '.]. de Ihaaaa.- 'A.ra Cuncerti
(Irossi Opus n'\ |, 3 e li, de M.i.v-iln ! S' ¦ . ',. dl
Ai;,ano 2'i ¦ l oneerto paia Piano, Troinpele r.
Cordas, de Sia' lalao .: a: ( >/;":; e \\ 31., aa.rn

INFORMA I I\() Dt 151 MINI I '

Co;'l'i iH.luieiie;.!

RlíASIi, Av. B:a ..
304-4133

ia a R.vlMO i 3; NAL. DO
i " anda; iiaeO ne
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CANAL 4
P.icJt,io a Corev

_.i.-'i Mi'.sd cn Seu lar Lc-A-..^ p' - :>

C ,...- -. 0 i .. - .a S.ilc.

Concertos para * Juventude Dctuq.c; rio

,H a '-« reL-.cc*. e diferenças .'vre a trtu*.K-i

(->:¦;¦ iat c futíi'ri, nairddas por Paulo G:a
¦ .o. • iV..i"i.i„ Nobre apresentando a ses^o

Que Instrumento Você Toca em Cisa? Con-

cc-<o da Oi queM,*a Sinfônica Nacional, sob *

i L:i-;or-;i„ í'<f D'C'io Pacheco, interprctan'M

Uirapuru, c'p V.ia-lobos. • Ritmada, cie Eci*no

hAcaer aprr.er.uda por Turibio dos Santo-, «

i cicnc'"icn;o do compositor. • Habanera,

;. i- -. ins a :*<* da ópera Carmem, de Bi."t

„ *,. rri ¦-¦ 'o i-cpf.í"o Gloria Q_cr'o*. • A', _lw-
. . ,-..> A ..-iiir h Bdliei leda k-ci.i dr-nç-!f--*o

Bdiucód-i Fantástica, cem .nc-vaíiri ri*?
: . .i • DopiTmenln í* solos rio vio-

io- .* :* CA.>- Ai'.»'- o-.. Colondo.

C.ímpeona*o Sui-Ameritano de Automóveis de

Turismo L; ' •'¦¦r.>< 'e do Autod'omo ce I •

. t-a^tsi-iífidO de duas provas do Om-

..*.-, o ;¦;•;? primeira ver, exibição ue

dr^gstpfs. Participação dos pilo ros de Fórnu-

Jc.o Caries Pàc« a Vittorio Brambilla.

Silvio Santos — Pi-oprama transmitido de San

P ' ¦. -ic. C oni Vca F's; her * Cláudio Cavale a nfi
r - c:_v.-fro Guem Sabe Mais, o Homem ou •

Mulher? • Em Viva Meu Samba, apresentarão
.- , -.-'•;.-.¦. fei Ribeiro, Dialma Pires *»

¦r • í t"'"s os quadros Show d* T.l*n-
lo\ Anônimos, Arrisca Tudo a Boa Noite Cin-

da.fia

Campeonato Sul-Americano de Automóveis d»

Fantástico, O Show da Vida — Auacoes: Horne-
c,: »! a fl .-eth Cardoso, corn depoi-

¦ :¦, c*? f*?*jf amAos. * No Show Louco da

Vida, v"* doublé aa filmes. • Reportagen» »o-
bf * ->-••.•. ra pe!s qual o Brasil patrulha a

¦ -,. -• .¦¦- .*;*. • Odeon, musica do Ernesto Na-
i "";"',= -ia 

por Arthur Moreira Um».
* d-••. f-.'¦-¦.¦-o com fi?!_ lrfan*H da Cor_;a. Co-

Entendia

A M»,n dt O

(ANAL 6
A Vo: cio Pastor D Eugèn-o S_es.

TV Educativa. Ia. p_-;p Especial Um Di» Um
Músico, apresentando o cantor • compositor
J ¦-¦*.-• P.varc-o e o n* úiico Pi Ido Hora. 

'Ja,

*-¦'"_ _ TVE Suite?,* — Irformadvo semanal.

rui-boi

- o V ,-¦,' <*

'. América ÍRJ) :¦ AtletK

<i* M,U'fO Monta

Abt.olt Co-.rrllo

UFO ¦ i

H,aiciiu,ai . i

— Apiio Final

"« ms.uai

re .Cura e: poi twa.

Cinema como no Cinema, f
rotas • Quritro Destino».

Quatro Ga-

Cinerama 75. í f |rma La Douto CoArAo

Futebol VI r:-» | , ,o Vasco x Portuguesa
>•¦' .-. ¦¦¦- ¦¦•' : .",.'. I ¦' .i. I'C| , 'i,.-,r.ns ne A:

J ¦• - !_ena • • c n e Sh
1

ey MacLaine c
rma La Douce ícdiaal 6, 21h30m)

CANAL 13

IV CHutaliv,.
Um Mu-iro. .-

r, EspecMl Um Di.
o f rt' ¦ • .* * e •

P- ¦« rvE S.nr<.„ - ',¦•-.., „• ,„ ,.., ^..,

U. ....<, »,„ Desci.(init, A , • •, ....

Poilu.j.il S.-..1 P.i,,:0rl, í,.-:^,.!,..,,

furebol - i oo ..-jo America t Allolico.

Abboll Coilcllo - Dciín-o. Colo-ino.

r-il.ru-

P11 n»c ' • S r •>. -i o ¦— •

OS FILMES DE HOJE
A comédia Irmã La Doucc 6 dona absoluta

fia programação. O lelr-inc'dilo 0 Homem t/itr
Katendia as Crianças talvez, .naradr.

QUATRO GAROTAS E OUATRO DESTINOS
TV Tupi - 20h

(Four Girla ín Town), Produçtio americana, origina-

rirfmcnte em Cinemascope, ae 1956, dirigida por
Jb;k Sher, No elenco: Julia Adams, Elza Martinelli,

Ga S^dia, Msrianne Koch, Goo^ge Nader, Sydney

C*'aplin, Gr(>nt Williams, Ainslie Pryor, Herbert An-

aerson, John Gavin, Heicne Stanton. Colorido.

A americana Katty i.Aciani.si, a ilaliana
Maria (Marlinellii. a aa.stnaca Ina íKochi c
a france.sa Vicky iSiaal.u sáo escolhidas para
os tostes de uma superprodução liollyvvoodia-
na sobre a historia bíblica cie Ester. Oe seus
romances trata e.-ta comedia dramática não
de todo desanimada, mas .-.cm qualquer atra-
tiro especial.

IRMÃ LA DOUCE
TV Tupi - 21h30m

(Irmã Ia Douce}. Produção americana, originar.-

mente mi Pan_vision, ae 1963. dirigida por BiHv

Wilder. No «lenço: Shirley MacLaine, Jack teiiiir.cn,

teu Jacobi, Bruc» Yarnell, Hertchel Bernardi, Hop»

Holiday, Joan Shawle, Grar» te» Whilney, Paol Du-

bov, James Brown. Colorido.

MacLaine é uma prostituta parisiense;
L.emmon e um policial destiLuiclo por ter de-
tido seu superior iBernardi i numa batida ao
hotel freqüentado por ela e que. posterionnen-
te. torna-se seu git;olò depois de afugentar o
anterior (YarneLIi. Wilder e I. A. L. Diamond
adaptam para o cinema, sem as canções, a
peça musical de Alexandre Breffort, escoran-
do-.se nas figuras dos protagonistas (galhar-
damente defendidos por MacLaine e Lemmon)

para veicular a sátira e construir uma come-
dia sftraente do Lnício ao fim. Os conceitos mo-
rais mitificados pela tradição sofrem tim
achincalhe permanente, desenvolvido com es-

perta energia.

O HOMEM QUE ENTENDIA AS CRIANÇAS
TV Globo - 22h

(The Man Who Could T,ak to Kidi). P-,-:-.., .,,-j »¦¦ ¦

i , ,n,i d- 1973, rcii.-.iHa dirr:,iíi'erie p,i-a a IV

por Don.nd Wivc. No e'enco: Peler Boyle, S otr ir-

:ob. Robert Reed, Coll.n W'ko*-H.irpe, lyne D,. ,y.

Denise Nickerson, Jack Wacie. Colorido

Boyle e um assistente social famoso por
sua habilidade no trato com as crianças: a ele
recorre um rasai que não consegue se enten-
der com o filho rebelde (Jacobi). Os comen-
tarios americanos referem-se a um bom tra-
tamento do aspecto documental do espetáculo.
Mas o assunto não inspira muita confiança.

OS FILMES DA SEMANA
RONALD F. MONTEIRO

Marcello Maslroiannl e Jeannr» Moreau em A Noit» (cínal 4, terça, 23h)

du cineasta '
cii/s lio caiem,
ob-.tacu.lo- a c
li.i maiuái a.
ca-al 'Ji .,:.':'
ni . num aro-
ii realizador t
A Aventura e

A programação dos próximos geta dias
impõe um destaque absoluto: A Noite (terçai,
de Michelangelo Antonioni, em primeira tele-
xibição. Obra bastante discutida, mas sob
todos os aspectos indicativa da.s preocupações

am lio:: maiores mon.-'..ros sam.:-
,i europeai. La Solte traia, dos
omai:.cabi:;dad'* t-irre as pr-s-o.is
oin - no. tomando por ba. ¦• ma

Mor. ..a r. M.,::- :;., Ma.-::o,.;;.
-i uiiaia !','.o rias i-xjarienciu.- a.a-
:nha iniciado um ano an: s ian

prosseguiria em O Eelípse. eua
c.uindo um tríptico qu<> ficou famoso.

Na faixa dos meditas e exclusivamente por
seu aparato espetacular admito menção Mu ¦
cou Contra 007 (domingo), segunda aventura
de James Bond, o herói ideal de um certo pen-
samento ocidental, aqui movimentado com ex
trema vivacidade. Sean Connery protagoniza e
Terence Young dirige.

Há pouco mais a indicar — r cuidado.-a-
mente — entre as primeiras exibições: a te-
leversão britânica do clássico de Ccrvantes Do-<
Quisule de Lu Mmu-ha 'domingo', filmada na
Espanha em j'>7_ e apresentada ao ano s« aiia.-
te. com Rex ll.irr:-.on interpisSando o cava
!e:ro da triste figura e Frank finlay como o
escudeiro Saneiio Pança F uu a iiiiaicãn iam
bem com ros. •¦•,¦,,-: ;. /'.:, o. •_. < • I F ':

Cofis-i li i. abado . lia o Iramu* obn o o.as/.
de ju-rsora iaiaia s u ,:i
americana, provocado ;
(a troca do cor! 'ma - do
cente Minneili dirige ;
perelenco participam: Richard Widmark. I au
ren Bacall. Charles Boyer. Gloria Grahame
Líllian Gish, John Kerr e Suam Strasberg.

No terreno dos espetáculos atraentes sem
altas pretensões, há vária.s reprises. Talvez a
mais agradável seja Senhor 8S0 (sexta i. co-
media sobre um velhinho falsário exce
desempenho de Edmund Gwenn
nvunr.l (ioukling rea'i/.ou em líi.M:
lio o elenco com Huri f.iiraSr
MeG are.

• i ii.

K

V ¦:

"qui

c.inaai a-api. it
: um im-idente l.
aai)e'.i'cimento ¦. \
ra a Metro e do

nio d"_ um a- amo :,•„ o'.::
Ja 'ue ea 

' • ¦•¦ :¦:'.; ¦ aborda o
ralo um grupo di' ei.amais e coisar
a.adores. Anthony Qumn e James Coburn
o- nomes can destaque no elenco adulto desta
adaptaeão lia novela de Richard Hilton. que
Aiexander Mackendrick dirigiu em 1904.

James Cagney personifica um poiita-o
inescrupuloso em Um Leão Esta nas Ruas i.sex-
ta i que Raoul Walsh tea em 1953. E Gregory
Peck c tim vingador taciturno em Estigma da
V-ueldadr/The Brarudos iquartai, western cie
Henry King para a Fo:-;, om 195S.

Registros finais: Os Primeiros Homens na
Lua iamanhai, ficção cientifica brincalhão,
co origem britânica, inspirado em II. Cí. Wells;
,'aa.a Humanos (.-.abado'. drama sentimeifal
cia mareou a estreia de F.üa Kazan na din -
cao. em liil.V . E as Chutas Cheaaram cir-
ea m lodrama em superprodução caprichada
cio- ,n,o Hl). l-'e-two llraneo iquinta1. aven'.:
:,; ;,::.eai..i co.m Robert Milehum r Su.-an
ü.s.iv.iiii .-uh as ordens de Henry Ilatha.vay,
;,,..., ;,i.!:;.::-a vez surgindo com ns cotes or.-
•j:n,i:-. .!::-¦. um Coirbojl '.(' Aftaa 'quarfai
avi-mara nas selvas endereçada aos garotos;
Garotas. Garotas. Garotas, um Eivis Presley
padronizado, mas com bons números mus:-
ca is.

AMANHA

l.Vn Canal -I H\í*,i)
DF lOC.UMTi: (Visit to a
Sniall 1'lancl). A nu ricaiio
de Norman Taurog, com
Jerry Lewis e Juan Blaia:.
man. Comédia e f a r s a

i core

22h — Canal 6 — A .MAS-
CARA DE IM A RC K 1. IA .
Americano de Gene Leva;.
iTV), com James Farenüno

e John Vernon. Poli c 1 a 1 -

piloto da serie Cool Million
i cor i.

'.Mil - Canal -1 os
l'KIMi:iI!()S IIOMKNS NA
l.l'A. Americano de Nallian
Jiirnii, com Lionel Jeffries
r Edward Judd. F i c ç a o
cientifica icoi'1.

TERÇA
2'.!h - Canal ANA

DOS MM. DIAS. Britânico
de Charles Jarrott. c o m
Genevieve Bujold e Richard
Burton. HLstónco-biogralico
fcor).

23h —- Canal 4 — A NOI-
TM. Italo-frances de Miche-
iangelo Antonioni, com Je-
anne Moreau e Marcello
Mastroiainii. D r a m a con-
luaal ipil)i

"oi (..:,... li . 1. \-i
(lll VAS (lll.(i \ D A M
\iia ric.iio di C : .: r e n c e
llaiwii. com 'lyrone Pou. :

Myrn.i l,oy M. locirama
• .oamentai ¦ ;s bi

In - Canal 4 TODOS
!*l!l.( IS WI DF \I,(,i IM.
A.iiericauo de Jerry Paras

1 TV', coin !<• o B..I ry (r

Coniiie St.evcr.s. Co me d i .i
dramática i cor •.

QUARTA
laii Canal -I .II.M.

Dl ( OWBOV NA Al UH \
' Al rua — Texas S t y I p i
Britânico cie Andrew Mar-
ton, com liugh OBnan e
John Mills. Aventura na.-,
selvas icori.

21h 05m -- Canal Fi - a
ser programado.•Ah — Canal 4 — O MS-
TIGMA DA CRUELDADE
(The Bravados). Americano
de Henry King, com Grego-
ry Peck e Joan Collins.

IVestcrn 'core
lll ¦ Canal A OS IMS

1)1 TSADOKES (The Ural-
ersi. Americano de Tom
(Iries iTV '. com John For -
s\ the r p a ; Harrington
Ura ma sentimental ' cor ¦

QUINTA

24h — Canal 4 - l'1'.I-
TICO I5RANCO (White

Witch Doctor). Americano
cie Henry Hathaway, com
Robert Mitchum e Susan
Hayward. Aventura afri-
cana icor).

SEXTA
Iih — Canal 4 CARO-

TAS, (. A It lll A S . (.Alto
TAS Americano oe Norma u
Taurog, com Elvis Prisiey
«- .S-.eüa Hlevciis Comedia
mu-acal 'cor'

:.':;ii Canal -I l'M
l.l VO ESTA NAS Hl AS.
Americano de Raoul Walsh,
com James Cagney r> Bar-
bara Hale Melodrama poii-'ei icori.

241l - Cana: fi SE-
NHOK 8S0. Ann ricano de
Edmundo Goulding, c o m
Edmundo Gwenn. B u r '

Lancasfer e Dorothy Mc
Guire. Comedia ' pet)'.

lh - Canal ¦! VEN-

DAVAL EM JAMAICA. Bri-
tameo de Aiexander Mac-
kendrick, com A n t ii o n y
Qumn e James Coburn.
Aventura dramática icori.

SÁBADO
llh -- Cana! DOIS

FANTASMAS VIVOS
i A- hiiiiriting We Will Co).
Americano de Alfred Werk-
rr. com St.ui 1 „iurel e Oii
ver lia r d y . C o m c d i a -

pastelão ipebo

21h 2um CaP.cl I
1'AIXOES SEM I líFIO (lhe
Cnbweb). A m e r i c a n o de
Vicente Minneili, com R:-
chard Widmark e Laureei
Bacall. Drama icort.

23h — Canal 4 — A RELA
E 0 RENEGADO (Ride,
Vaquero!). Americano <\e
John Farrow, com Robert.
Taylor e Ava Gardner. Wes-
lem (con.

2-10 — Cana! fi I.ACOS
III MANOS i \ Tree Cnius
in Bronk I > n i A::a , aaiio ue
Fliia Ka/an. com 1 loyd No
lan e Uorothy M c O u : r •-
I.JI .1111,1 selil nuelltai ' o. ij i

ill (a ...o ¦! 1.1 LI N
l'()Di: SER SAIA A'.* Amar:-
cano cie Ha rvey Hari i TV -
com John S.ixon e K..1 i,y
Cannon. Meu,drama de m.s-
te;ao ic.ori.

TEATRO
RfFAJlENDA — Sliow dc G ibcrla

G'i «KOiriprinKido cfp Mun.'' Al-

hurtucrciuc íb.L.'ü,, Cr.q;; nho A/r*-

vrrio l,í'.)i-,< -h f pT.usi-io) í Do-

r>- nçtjinnos t.KorOeon.. Te.ilro Terp-

%a "ÍAehpl, Rua Siqueira C_o»por.,

|J3 (235-1 1 13). Do 3a. « dom. as

21 n. Inqres.os de 3<i a 6.1, r dom.

a Cr$ 40,00 e C-i 30.00 leraudae-

res':. sáb. a CrS .10,00 o C:$ 30,00

!»srudanres). Ate dia 21.

CADA UM TEM O ACOR0EÁO OUfc
MERECE — Show com Adelaide
Chiozzo, César Machado e Carloi

A^attos. Apresentação de Míriam
Pc-rsi». Tsxfo « direção cie Pouio

Pi na. D>reç;ao musical etc C-trlo^
/v',,mos. Teatro Migueí Lomo., Rua
M.çrucl Lemos, 35 (236-6343',. De
t . ' . rf A doiTiiTlQO, ài ?.) tOO''1. 1 i-íjrr 'j-

jos ci.-,i.,.m.-iae j C-i 30 00 p C-i
1 5 00 les»aci umcí. S...>. a C-i 30,CO
f S 0 anoí-J UImoio d*a.

Ot i|J' -. '¦"¦'¦¦ C .D, '¦ ' |J.V. f
_lorirr( o show i.'o;-'-ri ruo ,!'!,¦.-
',. cr '¦- .' ¦ os -i /.vc: :\c:o ¦ c •¦ c*i^c-
t,.io e bom h_.r'ior ,-j gr.inac f si s _
oe iuã carreira - e cie seu açor-
d'. ri o - nas c h,i ncí 1 „ das da A t Ia n-
1 cia Sao impagáveis as suas imi-
tatues de Isaurinha Garcia, Heíe-
niciia Cos:a, Emilinha Borba •
Wanderléa. (M.V.)

DE RAPADURA E CUiCUZ ATE' ME-
NINO PASSARINHO - Sliow cio
cjpror e compositor Luís Vieií-fl,
n c on 1 pa n ri a ci o de s e u c o n i u "to.
T^^tro d_ Lnqoa, Av. BoTjes de Mo-
n.s,:o., 1 .126 (27.1-7748. 27-1-7849
r S7.1-7990 D» ?. a 4. »> ? IH
-¦: .. Ir ore- .01 a C-S 50 00 r C-i
sOOO .¦<:. ,-: a

CACA A RAP05A P-
*r* * v nicm .".i J.^-io Bcr c Mu sou
à* Arte Modr>m,i, A,: p,~ *.',',.,'

à-, 18»' lnn-p-.kos ,1 C-S .13 00 e C i
20.00, eauaanle:. Ultimo d,a

VAMOS PRO MUNDO - Show com
o c on | u n í o Novo? Baiano? Tealro
Joio Caetano, Praça T'r_dentí;s
(221-0305). D» 3a. a sáb. as 21H,
dom as IBii Ingressos a CrS 30.00
» di 20,00. estudantis. UI*.mo
dia

REPUBLICA DE UGUNDA - Sliow

Tr..ilro Fontí a., Saudada

C-i /0C0 ¦• ¦ !,-. . vi: r. t
to 1 - o d» Ci 40 CO
• ' 'j;e"no u-" ren*?' -o o . r.r ¦ »•¦¦
te, de íu»0'"( ron>.,cj:i •¦:¦',. ¦ 'c-

pitado com («-iremí e pon*a f" -

dada, # urn to \to humorístico qj»
p-. a apenas por uh certo e <.:¦?:,: o
CA rt»pet cao, o MP8-4 f>«* .how
«ieqre • co'vun;;it'vo, S-ja p-a"da
'cea é « v e ''ia ;i f r -» nn"i,r.ci.H o a
Of)'.**'-B' '"ij ne '""¦,;' ' -1 b',1 í •i« = ra.

iM V ,

br.l A-' .'Gsl. ai 3^ a» ;- -:r.

alfyt .is fo ''.hi - ur:,o cU
n^e * a p'õp; a v ¦'.•,. >ij

SAMBA, HUMOR E MUUIIR N ** 1
'"'-'¦ « ¦¦ 1 ,

sliow ( . .

I

(M V )

NO QUARTO COM CHICO ANÍSIO
- Show ria (.; a A -.Vo. ro" a
p-vt, .Oi'-io fio íCri'1'^O h'i :;0
S*'*" D'r.'.;,in df 0\v, doo louro-o.
Teiitr o dn L.iqoa, A ¦/ Bo'C|r! dft
Modrios, 1426 (274-77.18, 274-7849
t 274-7999). De 5a a sáb ás 21 h
30m e dom., as 20h. ingressos de
num',1 e dom . a CrS 50,00 e C-$
30.00 (esludanteil, 6a.. e ,áb., p c-
co único de C-i 50.00 (18 anos-.

sim* • -

c C. .|-.-.,o A,-

Sambao n Sinlsi,

EXTRA

IFGIAO ESTRANGEIRA -

n.;'jn*o de rock ttj-maiio t c • i"« :

re- . - .. .' .1: f... à . li - o
Coloçjio S Vicente de Paulo, -V ,
Cc ,i- ¦' V.-.i.o. .'4 1. l-i ¦.. os a

NOITADA DE SAMBA - <

son Cavaau*ri> o, Ba>'- ¦>.">ú, Vr.-ra a ¦;
Po.-s-la, S.Al- sa, Co, ,,1:0 Nosso
S.fvina t . xpor*a S.iToa, Z*?:a da
Cuí'a e pú-1'jütas. Todas as segun^
das-f^ir(is, às 2Ih30rn. no Tealro
Opinião, Pua S-qucra Campo., 143
(235-21 191. A-.-v ha. iíisjp'* ,o
c:-nccial da Velha Guarda da Por-
r,da.

CASAS NOTURNAS

CHICO BUARGUE E MARIA BITA
NIA ¦ Show ¦- .¦-.-.. ,

C ...!--•- - , . :i ¦ - Cjivcjo,
Av Ven -¦!„. f ;i -. I :.:': .6' '

- 2-16 7 1 53 Ile : , .. fi-, .- . l:.

sáb. is 23:i1&-, . osi-i a-, 20s
Ira-.ic a__C-i 60 CO

BRAZIUAN FOLHES 76 - Sliow 
"ri.

3a a 5a * oo!*' a 2." , 6a 3
sáb a* 2''i « O :0*-" 0----;.'0 cii
Car i,é ris Ro-' », r.g s. Ar

- -o ".- :- s p-, Co;-oa- 1' 1 da
l--. L.O, :. A --.--O, ,-.,; , - ra

PONTO FUNDAMENTAL - Show
F.vO a-'-:., V ,. .:-;,,, ...n-

7- o- ¦-: a o ,
feudo d-- fi

Br,.-,.,., r. .,

O FANTÁSTICO SHOW DO SAMBA

!'¦ ' ' » C„.|,T, Royale
F ¦ -¦¦ k, ¦ . ¦ S, ... . ,-, ,

Couvert

SPECIAL BAR - .'•

Couvert ,¦¦-¦'-- .« .. * 7P, -Q

SAMBA DO BALACOBACO - Shov

r. !

Hotel N ,Cion .1 R.

c-i

Couvert -I,

ftiticeira Shi

D..p-O • _-*riC'-a
A' ¦ *'-ioj p '•¦.!•¦' d .!¦¦• („ '?

G'*.r. Am- o. Tr.itro C.ts..-Gr .ind<>,
.A, AtA-ip-o •''" Meio i"'.a o _°0
(227-Ò475' Diariamenip a>a dormi-

go, às 2lh_0m, ve ;p d* dom as
I9h, Ingressos 5a , 6a • nem ,

a Cri 15,00 • sao , • Cri 20,00,
Ultimo dia.
• Mani a, cegada d* uma p'0-
d.cão impecável, c^nta u'ti reper'6-
ro novo e fansm-íe, atreves ds t?<-

tos ci« escMoret laíinoamflncar,-j|

r- -:!o^ po- Ari .—io Poi- ív.-^s ><io
o po»m a a! to n o e s p <¦: t a.. _ ¦ o. o ma
• st'-1'...(.o de <\,r'o*i € vi «ii ¦..->!. e-t'ii-
. i.:ít*s o-ís d vrr-,is rfoino, ;,o pi'i
Oi.fo dt":'.Kl "¦ fl p,:.-CÍ'.' '.7 Tpe-

r- - t -i ,;,. . ; » ,..., ;,.,; shoW

businpss M V )

SARAVA' Show ,- . I, .

V : ' l - ' ¦

REVISTA DO BATACIAN Show

.' .!. c- --.ii,. a-, ?'h a 0' ¦

[,.:.:, S- . ,i ¦- s ¦¦ ' . :s r - li -

tj.t-s A'tH Rc V. *!'''' rt ;'. ¦¦¦-«.

no (r>iiiv;n!o 
'¦jdi.Mjri O---,! n * •- -i,<

ria ai ba.lirro-. Boile N,ç[ht and

D-iy, ri-i H"-*-t S-'*i .< ¦¦< (. ¦-:*•! -¦ *n«

I. .-..' '1 9 4 .,.' .;..:' Couvert fl»

(.1 i 60 00. s-in i on ..'" ' ¦-• •¦ ' "

[l ...-. r ' ¦ -'• Couvert

CASA DO TANGO ¦ Sin

a l

Couvci ¦

O AMOR NO ENCONTRO I D

S1NCONIPO Show ,

l .minha,

5 ,

FORNO t FOGÃO -

c> c .' •-. /*¦ tf- i- ;a * p.i • ' Ha*

¦ v )-,,.-, *. >^ Ai P i '•; .. a

OS NOVOS BAIANOS

.'':y •¦• *^wí(!-.- ^ 1* ' -".a * l'svs '•'¦¦...:-.-•-•.'

r* '/./AA- ¦'-¦-?¦. s':1''! ;-' ¦

,.. .•¦-.'. -..:....

^fceAJ; Ma" a

¦; , d: ^"'d J $•¦ ' ¦ 'A ^

¦ 
'l *4TÍTlÍrrTlM

,,.;^-

ÍWfíifriífrill ii imtlriiiii 'i MViírff"W8ft|Jril__i_ll-ft

ENTRE A MÚSICA E A BOLA
A

A ,'<!'¦

u /.' ¦:,'(/ (rV/iivn. fil

lll'

Nos limites da perigosa tror.le--
ra í/ue separa a descontiarao da
lallu de profis-iuriali^mo. os .Vuan
Ha ia nos reafiarecem paru a iiii!'/::ii
i/o /,'.i). depois de qun.e uni tnu> to-
:::: .i".a ar. criríi It ma dei ii-iem ia '.';'

damental a falta de um rei>---
torio novo <• eonsisteuie parti :¦;<¦
Irar. dei.iando a tmini-ssao ile (/;.r
ii periodo de preparativos eeitirm ¦:
te joi menos dedicado a mii-nea d-i
i/uc ao futebol, seu esjiorle favorito.

Na estrutura do .show Vamos to pop . segirnto Ba In/ Co
Pro Mando e na luerarc/uia do pai- us composições Jorce Marav.
i-o não e difícil notar modificações Aconi.i Amor. do iate: mo ,':
importantes: o excelente guitar-e>- da Adelaide, entre out as
ta Pc]ieu passou a ocupar o lugar ,..;.'
(/'¦ destegue ao conjunto, e gra-:de
parte do espetáculo de lio-a e m- a

¦ acuiiutlu cor alenlc.ii:-. e ¦. :'ot- •• i
(ii' • ru t ;> ti:u-.;s>!!o ms?ni ".v 'Aal - "i

." ".¦'.. .::-¦¦:-!.¦. f-.q-o' :!o o. li i-
.'¦/ CoiiMteto r l'uuii'iho /; • a de.
('a --.tor f,'::o qua e st -i. - e - u >: -

!/.'¦ 'a/o pltr o.
!'• ora i cimente a ••¦.:.-' inti! • i-

•iíifíío de Pepeu co-no co":po-¦¦ lo-
Vaaio.-, Pro Mundo e Barra Lu a-

/ .'* Af,ill.ül fnoi.i: '• '' " -

/';,• (/:';; onç/em.

.\u ai.'/» rii' >'.'."(''¦.("ao

c rcce-ite. os .Na: a-; Baun:
rem ao choro Bra.silcirinho -

Cl,';/!,', .,'1:1.1' Mlll'.l'lH'.l, B: M >'

Prrta, Pretinha, n/cj u'. !•' i a

:,;il '.o p: •'"'' .' ' •''
i ,i l >í 

'';.!{> r'".' !'V':" tv

;i,'ii ';,.!. (/o ('"'' '.'. ' -'o. ii ' ''' i

,. ,.., < rara ;.,-, ¦¦ cil- 
'noi i "

o .-:,.i\\.- ".»!,- w..r/is. c-• -'

íie-suií/ic/ncii i ríc '.ao  *'
' .'(; -: ':.T.ir'(N CsS CHS '.-'ii S ;'"'

sulishtw.ndo o ath'-a c. '.'í* rspiuaü Or.
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AO VIVO
. Clara Nunes já está no Teatro Aqua-
rins. da Bria Vista, em São Paulo, mos-
tramlo as inéditas de Candeia, Ismael,
Cartola. Nelson Cavaquinho e Paulo Cé-
.var Pinheiro, que compõem o seu LP ('la-
i idades (mais de 100 mil cópias vendi-
das antes cio lançamento). Vale lembrar
ainda que. no espetáculo anterior. Bra-
sileiro, Profissão Fspcrança, foram in-
vestidos inicialmente 200 mil cruzeiros,
e a renda bruta atingiu 11 milhões. Quan-
lo rendera a nova temporada, em São
Paulo (seis meses), se ia foram gastos'MIO mü cruzeiros na montagem'1 O sam-
ba auora vai.

Também em São Paulo, confirmando
o-, sinais cie exaustão comercial da praça
musical carioca, a cantora Wanderlea,
em seu espetáculo Peito Gente. Ingres-
sos antecipadamente vendidos e, em ce-
na. duas músicas anteriormente interdi-
tadas pela Censura: Santa Bobagem e
Nem Ligo.

Gilberto Gil ia está na arena do Tea-
tro Tereza Rachel, eom sua Refazenda,
um show redondo de novas musicas e
duas homenagens aos Beatles (como
também fizeram Milton Nascimento, gra-
vando Norwegian Wood. e Caetano, em
quatro faixas de Jóia e Qualquer Coisa).
Gil «anta liack in the CSSU e Sgt. Pep-
pers l.onelv Hearts Club Band.

Rock Horror Show também em São
Paulo. No adequado Teatro das Nações
da \\ cuida Sao João, como diz Guilher-
me Araújo, "bem marginal". Direção de
Odavlas Petti. musical a cargo de Ze Ro-
dri\ e. no papei titulo, de volta aos pai-
cos, Paulo (Vidraça) Villaça. Cl perso-
nanem líilf Raff terá outro ator surpre-
endente: o teatrólogo Antônio Hivar.

líock ao vivo e em números: em ape-
o...-- duas sessões no Teatro Bandeirantes,
e:.: Sao Paulo, o conmnto O Terço a!-
car.iou ;< renda cie CrS 50 mi!"Santíssima", como o conhecida do
publico espanhol Santa Montiel. vem ao
Brasil, segundo anuncia seu secretário
dc imprensa. Jesus Marinas. Ainda sem
data marcada, a vinda da cantora-atriz
aconteceria, provavelmente, ua sequên-
cia de sua excursão pelos 1,1'A. México.
Venezuela e Porto líieo.

V, os Novos Baianos vão — mesmo -
para o mundo. Kxcursòcs programadas e
possível exportação do rock regional bra-
siit.ro quo eles ciai am \'ale vê-los. no
Teatro João Caetano em última apre-
sontaeao carioca, hoje

Junto com 500 peças de artesanato
nordestino, está sendo exibida a musica
do grupo Banda de Pau e Corda, na Ali-
anca Francesa da Tijuca. no Municipal
de Niterói e em .Marechal Hermes.

Por mais de 30 dias, o .saxofonista
Patiio Moura pode ser visto no Oba-Oba,
de Sargentclii, agora também num qua-
dro especial, tocando em duelo com In-
dio do Cavaquinho,

Ontem, em O Riso e a Faca, no Teatro
dil Vicente, mais um grupo de novos
apresentou-se para o público: Aline, Al-
deone. IWug, Mauro e Zé Rõ.

Durante três dias. 40 mil espectado-
res. entre sete da noite e duas da madru-
gacla. assistiram a um festival de rock
em Orange, na França. Tocaram: Fair-
port Convention, Dr Feelgood, Bad Com-
pany. Ginger Baker, Procol Harum. Ma-
havishnu Orchestra & John Mc Laugh-
iin e Soft Maehine. entre outros. Há cm-
co anos não se realizava um festival des-
te tipo na Franca, (todos os anteriores
foram, proibidos por portarias regionaisi
e o éx:io deste, pode ser considerado sm-
tomaüeo para um mercado rc-fratário ao
rock como o franc é--\

Fm Bu.---a cio Tempo Perdido apre-
sentará (dia '.'fl 

próximo) a platéia do
Tijuca Tênis Clube, o conjunto O Peso.
Alem dele. abrindo o show, o novato José
Lourenco (teclados) e seu grupo.

Dias 2fi e 27 de setembro, 3 e 4 de ou-
tubro, na quadra do Unidos de Vila Isa-
bel o IV Encontro Nacional do Composi-
tor de Samba.

Hoje. Alceu Valenca esla no Teatro
Artur \zevedo. de Campo Grande. A par-
tu do dia Hi. ate 28 de setembro, sempre
as 211L!()m. ele poderá ser visto por um
público maior e mais diversificado: faz
temporada popular no Teatro Casa Gran-
de. Seu parceiro, o excelente Geraldo
Azevedo deve ser o próximo novo a em-
polgar as multidões pós-tropicalistas.

Ja na categoria novíssimos, oconjun-
to Legião Estrangeira pode ser assistido
hoje à noite, no auditório do Colégio Sao
Vicente.

?UL AUTORIZADO

TÉCNICOS FÒrtMÂDÓSNÓtJÀPAO^
ELECTROiMGS TOKYO

AV. COPACABANA, 1063, S/209/13
TELS. 256-0931 e 255-6897
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• Na segunda quinzena de setembro sai o

LP Plano de Vôo. com Luis Gonzaga Jr. a bordo das faixas
(ride foto da capa). O autor e interprete do disco

estará dias 11 c 12 no Tuea, de São Paulo, dia l!>
na USP, e dias 20 e 21 no Equipe.

Ao cabo de tudo, viaja para o Rio Grande do Sul
• S'-gur.c!o se anuncia aos <c.r-Malitivi.s>!>in i e do i cc '¦'.' dis
bastidores, o estupendo encon- ta Herbie Hancock. O p>":c-<o
tro Criai Buarque/Caetano Ve- LP americano de Er/bcrlo. "o
!o-o Milton Nasemiento teria cilanlo, sem o Acadcmi i cie
tombem razões mais delicadas, Danças, gravado no Brasil, edi-
((¦;-¦ .i- dc nobre confraterniza- tado la. :c''t -''•¦'-¦. com a no^rmi
cão mus; -,H O terceiro dos as- rapa. Em jarteno nja t-
•::•¦-¦. o ir.-ompauve! M:':o'i N'a<- torna ao B¦ :• ' 

pc.ee. {ratar
c:;!-. nto, e-taria rum 180 mil no agiti ent mor,.;:)
p..s-,vo e em bens ponhora-
o por seu ex-empresar.o
B :::. Santo--. A confirmar-st o
boato. uni caso ¦ como o de Ney
M.i. .'Siro-M). cie ven ri o perlo cie

301) ::ul a seu ex-Gcorge EU;.-'
ia-:ariav'-',. cuias culpa-; L-
v, iam c.-í- i> van-.ad .s ea-v-m

• i: ii- rtu Cc . i va
X- va lotou- ---•'- a;--.
'.,, s.-!i LI' .;r.a;-.,. cc ¦.:

- uicómoda presença f
¦Ma:;.:;:,o d,- Voa .- ('

oi r.iao .ii).-:
ato cios d.s.

• '-.'- , -.'-«o, ii < (,-(/;,- ;,,, .(,,-:,. • Co-/; ,/oia) Basto
/a; 'uni. -o ,- i/oa; pu'11 (ri: vi: SICAM 1)0' rcr recai
r -;¦¦-.. c-- p.e-.soos aracarcm as >'."'"-'cor/n -7'- romãs.
' ',. - ¦. <'-. pa' n ganhar d •:/,¦<• -, /-;.'<;-, o •' - ;'o ; . -'"Cio
/'ro,'/ cn"ipor lu. ,- diilc:', f: te- 'X---, a ¦',-' :;¦¦:¦ ::r ru
a--1- (/'--. '.i p-ntil. o oi)).--.; ..',,, .,,¦ , ,. ,^ ,
(•'•.'/} a 200 l:m e lá es,'ri a ":<"i /-.o o- /¦¦-.' ™ -
metro*. Mar o Brasil cs'v:i/• ''e-v"
; -cé ar: cena,.-¦:;,• [.„. ,•¦ - -
n.ha a <///'-co. (Hüc-r dc cr1' • (' o. :-'¦';...> i
-.o ;,o. -o. que o Catro eslavi .'o- c ;;.'¦¦ :¦ o' ¦ .; Mii:
tado. e :s-so c terrível Par-'-. •¦ no-rao .- H--:-.r.mco B-
incida, mas é terrível. A grava : .',}..- couioou a .
t o: '¦;,-(,'/.¦'¦ pu "a i»//;;or o ..»¦•( • o- o ne,., [,p j, o.i.,- .-
òínV.-o Egiierto Go-aton:-, e /;¦•

' re: o-,..,/.,. Fo.!-,a cie S . . /-'. , • ,, „ A' -
Pa,lio. t, 9>7i .. .,¦ ,: :: -idaaa tj

Ma

o Cl- Co

S.lilnll'

fi-

t-'ina!:nen:e: anuac:acio p.. -
ra março próximo o lançam-:1.-
to cio deslumbrante encon;.-o
americano de \Va\ w Slioru-i
com Milton Nascimento. Em LP
Ocleon.

.Vo verdade é ainda ni<- .
ampla a agenda de Eghcrto (,'
inontt paru o.s meses segui:::
Esta semana está cm Los .-L-ío--'
/("' Da 2. cnoieçu a eicu.-.-ao
pelos EVA. f/o lado de Arto Mo-
reira e Flora Purnn astro* ,'o ¦
cc/jv Correm: Fiiadéllta. San
n.-uo Boston V.'a- !tmr/tii'! Sir,
F- ¦:c:-.c:_: oco-oo 

'conce 
'o-,

d i ,-.; ¦' cto :l--ur:o* ilerbie Ha:
i oe, Wapne Shor;.-- r o //.-,,¦ -,
a - ,'-' :,-'". M-les Dar Em ¦ ,,-
'" "'! ' O. A.Í/0-0 e, ;>; , •!),! ,¦,,., ,,

<¦ Bee-: Ihrdt -.-. ro,",-; o
•'. t '.-!, 

tira i.) ÍÍ-' 'OO '-;,;,',,,, .,.. ,,
graiar na Aiiaf.t.c um LP (/ •-
sa. Ia. seis meses detiots. P>-oai,
ção do batensla Billy Coblittin

. -Tr :•:,(¦ ¦- Díí! -. l/iií- .-o.',- // a
• o: '¦,..,,-..... i,,,.-,. (ia (-.,,;, ;;:/!//¦
B-oad " Si/strin. A ento co
-oo-.v. , o"t iodos os asirot d
•íiitu :.e!o ,1 produtor ::::• ¦ o-
( o.//,' cio Od>'on brtr ,:;,-•! ti. An-
.'o-i/o C(i'-:<>: Dum an.

» "!::-: tiiiiie;;;,) louvai.'1 o
nivrl protissional, nao ha. Nao
e uma L-rili.-.-i di.-: ru! ¦va. pe.

o-.im ;::. ! nunrir.io .-.-:: .icj--:;'- ¦
O I--'-' .o C|Ui- o (l-oci-nio imi ,-|e

o. (|-.:.-¦ a
o.. Bra .
¦ o.-.oi,,,; :

a on; ¦
o-oia.ii

:U'

oi.cacia Mo-.

(|i
a: a-iena- p .; a aoa.a " ,i

ida • oi n ooonai" - \V i 1 .-¦ o u
S n-ioío presicli-nte cia Orei' o;
ii o Ma.-.rj-, ti,., Brasii, seção S..-i
C.ui.o cine ac;-;i)a (ir- pedir ao
M.u;.-',!o da Educação uma !¦¦;
para impedir a livre Importação
de jinglês estrangeirosi.

CIBERM-TÍCA & TOCA-DISCOS
ou

domo manter constante
a >eloci<Lu!c (Io prato

Varias melbonas tem .;oo .c.;:o,i.
em aparelhos da som. n-.-aoan:.-.-- o- i-
.sa-: reaíizaclas nos mais clivc:.-o- ram-
ca-ncia e u-enoioçia. Uma d-ia - e frio
estudo de mccanismo.s autocontroáivci

ca
cio
cio

qual re.suLou entre milhares de oatras apii-
cações - o motor-servo, asado no- melhores
toca-di.scos do momento.

A medida que navios foram cre-.aendo em
tamanho e seu. leme.-, con.sequeiuemeníe. tor-
nando-.-e mais pesaao-. enceniu-iro.-- navio.- se
viram forcados a construir mccanl.-mo.s auto-
máticos de piloiaaem para controlai- seu; ru-
mos permitindo que este.s fos-eri! man:.cio-
mesmo sob a a«.-ão de ventos fones e lem-io-
rais. O timoneiro percebe, através cia bus-oia.
o desvio enir. o ramo alua! e o dc.-í la.io ii-an-
cio esta informação para girar o timão ale que
o desvio da rota seja corrigido. O mecmiono
de autopilotugem lambem se uiili/a cie -i-
nais que lhe Iniormam o desvio para m vi-
mentar o iem" e corria;:- o ramo. Loco. a pilo-
tagem auiomatica baseia-se num sistema on-
do o estagio final ro;.i cio navio con;rota o
estagio iniciai if-nr Si.-: a:,.- u> -o- i.no são
eonhecicius como sn.tema servo, '--ef/.óío !:, //o
o" looi-e-, etc. cil p.-iKl- mio dos íamos on;l" .-- ;a

i.a cie Comunieac.io. !•'.-.oloaia. ¦¦': ¦
Também em a / a-: ui'..ci.uie o pr.:ici;ii" cie

aaiocorreção ou .-¦stema sirvo vem .sendo
ija-lan!e usado em tocios os o-iiipi;;- nles oncle
veiociciadcs con.staa;--. .--jam neces.-.itias. -m
nosso caso, o pralo iio toca-di.scos. Meranis-
mos autocontrolavc.s são imitaçoo.s do com-
portamento humano e ama analogia com a
aeão do timoneiro permite que se compreenda
melhor como o principio cio Jtedback ajuda a

e-o.aboizur a velocidade cio prato: uma série
de dente-, ãvan/acias no eixo cio toca-disco.s
niduz uma serie de pul.sos numa cabeça mag-
m-tic-a que 

' lê" a velocidade na qua! gira o
prato 'bússola i. Os pui.so.s suo transformados
noutro tipo de sina; elétrico que é levado a um
ci teetor de erro i timoneiro'. Este último com-
;.'ara o sinal gerado pelo piam em movimen-
lo eom um sinal de referência. ;;o e. o sinal
que deveria .-er produzido ovm prato ca.so es-
tivesse g.ranclo na velocidade correta >o ti-
niene.ro detecta o erro comparando a posiçãoda aaulha da bu.ssola com a posição que ela cie-
verta ocupar, caso o navio estivesse no rumo
certo-. Lina vez detectado o erro tuna con-' ntr
elétrica excita a U:\v de alimentação do m--
tor que aumenta ou diminui a tensão que en-
via ao motor caso a velocidade do prato .seja
m-noi- ou maior que a de-ejacia 'otimonciro
ajusta o leme ate que o rumo soja corrigidol.

O servo motor permite que um toca-disces
seta imune a variações cie voitagem e freqttôn-
cia possibilitando qye o pralo.-e desloque s(.m.
pie a uma velocidade constamos Sua utiiiza-
'.sm em loca-disco.s modernos e identificada
pri,'-; -palavras serro eoc.O-o.írd geralmentee-iampadas no rurro do aparelho.

Do.s tüca-d.scos svvr, cmitroUed foram
lançados e.-ta .-emana no mercado do Rio: o
Sony PS-tLVi!) p o p.oueer PL-õlA. Além cio
motor .-ervo controlado e,te,-. modelos .são cio
tipo dircct-clrive '.o-opiamt mo direto roloi-/
P-aao qae praíícameuie elimina a fhuuuçao,
'a'-""'j.-e e necessidade de manutenção perma-nente Ambos receberam comentários favora-
ve;.- por parle da critica internacional f
disputam o mercado numa faixa de 'wo
elevada.
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SONY PS-22SO

Sistema de acopla nu
motor/prato ¦ diret,
Velocidades
33.1/3 e -í5 r.p m.
Wow & fluiter
0 04<- tWRMSi
Relação sin ai ruído
SSdB
Dimensões
40 X 1S.5 X :i9.;'i cm
Peso - 11.3 kg
Obs.: Eitat
especificações tet n: i
sáo íorneeidas p--::o
/(/bru aro- O PS- :':'.-¦
esta .scr.dtt > '" r/a/o
!)' íí( f). iee.r p ;--.- -e :¦.: :
10 •eino.

PIONEER Pt-51 A

Si tema cie
a-oplami-u-o

\'eloe!dade,-
.'.'.'( t/3 e -l.r r p ai.
Rumbie
r/d 11 -fl/.V B
Wow & íiutter
í)í.'5-' -wnMtr
Oit- E-pet :/; oo- ;

,'i/'/'-/CCÍ/l'í- fi PL-et .!
¦timbem - em

. omnarliado ae
oos<-, ioceo e tampe .
e.crilu o Ene modelo <•
-¦ tnclluv.te ao PI.-ai f
cí/¦'"^'rí"C,'^v, ,'f í/s !rt-r. •¦-( ¦
a única d;fcre<:ea e a

''o estrobost opto qte-
o PL-hl não tem

n

Conheça
o som maior
do
MiniStudio
Amplidcidores, decks,
toca-discos, cxs. acústicas,
head phones e cápsulas.
Financiamos.
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José Carlos

Oliveira

JOÃO E

YINCENT

PARIS 

(Via Yarig) — Emeric Mar-
cicr, o pintor, vive trancado num
apartamento, trabalhando dia e
noite. Para não ser incomodado,

dispensou o telefone; e para tornar-se
auto-suiiciente, aprendeu a cozinhar. Fre-
quanta o Le Select. em Montparnasse,
onde, sem querer, faz um tremendo su-
cesso com as mulheres, /ls damas comcn-
Iam: "Mas ele é igualzinho ao Heming-
wai/!" Com cabelos brancos bem cortados
que se prolongam na barba também
branca, e bochecha? rosadas de bebê, e
pequenos olhos azuis argutos, ele lembra
na verdade um artista do tempo antigo,
estereotipado, tal como Hollywood 'tios en-
sinou a ver. Aqui cm Paris, aferra-se a
uma solidão só quebrada quando chegam
u cidade os amigos do peito.

Paris e a cidade da solidão — d'~:
eh-, — Não há outro lunar igual a este
para se estar só.

Já Alivio Andrade, o fotógrafo — 10
anos na França — onde quer que chegue
c saudado efusivamente por parisienses
de todas as nacionalidades. Pertencendo
c A gene ia Ma;/num, uma cooperativa de
fotógrafos internacionais, tem seus tra-
baihos divulgados cm publicações do
mundo inteiro. Atualmente, trabalha nos
grandes bulevares, colhendo 'material- pa-
ra um álbum que deverá estar pronto
ainda este ano. "Cartier-Brcsson", expli-
ca ele, "sustenta 

que não devemos foto-
grafar a cidade onde vivemos. E' melhor
procurar lugares pouco conhecidos, onde
trabalharemos de olhos frescos. Mas eu
resolvi aceitar o desafio: vou ja-.er o re-''¦ato humano de Paris, fotografando a
vi la tal como se mostra em sua espon-
taneidade."

Ha também um fusca azul. Alecio
tem um fusca tão maltratado no curso de
suas andanças pela Europa, que mais
parece uma carroça. De vez em quando
escutamos um rang-rang-rang: ca placa
da frente que se arrasta no asfalto. Ele
encosta, desce, puxa a. placa, pisa outra
vez no acelerador c lá vamos nos por en-
tre os monumentos de Paris, até que...
rang-rang-rang!

Domingo áe tarde, fomos passear no
Boulevard Montparnasse, onde haveria
uma manifestação comunista contra a
presença do General Spínola na cidade.
Éramos três: Aléeio, eu e João Batista.
João Batista é um cachorrinho de quatro
meses de idade, de uma raça deixada pe-
los fenícios na Espanha. Em Aries, onde
esteve recentemente, Aleeio abriu a por¦
ta do fusca e João Batista, inexperiente,
c afoito, pulou fora. Imediatamente foi
ut rondado. E ficou banhado em sangue
na calcada. Uma pequena multidão se
rcumu em torno do coitadinho. Alguém
chegou a sugerir que se deveria sacrifica-
lo. para entar a continuação do sofri-
m.cn to.

No João Batista ninguém vai dar
tiro de misericórdia — reagia pronta-
incute o fotógrafo.

Desesperado, Alecio acabou, locali-
zando um veterinário cm Aries. O homem
opinou- ¦¦¦/..»•¦ cachorro estava em pês-
si mus condições; devia ser operado com.
urgência — mas infelizmente ele, o vete-
rinário, vão era cirúrgico. Foi preciso te-
lelonar as cidades vizinhas, numa das
quais, creio que Toulon, um cirurgião-
veterinário ficou a espera do animal je-
i ido.

Agora, João Batista anda com a pata
direita dianteira engessada. Os parisien-
ses amam cs cachorros. .4s ruas, os res-
taurantes, os bares estão cheios de ca-
chorrinhos de estimação. João Batista, a
todo instante, c assediado por velhas se-
n li oras, crianças, homens circunspectos,
que querem detalhes do acidente e ju-
zcm recomendações autorizadas pela ex-
pcnéncia própria.

Mas de Aries não veio apenas essa
lembrança triste. Alécio trouxe de lá,
também, um documento sensacional, que
dispensa comentários. Vou transcrever:

Extraído da Clironiquc locale do jor-
vai Le Fórum Republicam de 30 de de-
zcm oro, 1SSS — Domingo passada, às 11
e meia da noite, o indivíduo Vuicent Vau
Gogh, pintor, originário da Holanda,
apresentando-se a casa de toleranaa ml-
mero um. perguntou pela mulher chama-
cia Rachel, e lhe entregou... sua orelha,
dizendo: "(Uiarcle esse objeto com min' }
carinho." Depois, desapareceu. Concluiu-
do que tal gesto so poderia partir d'1 um
pobre alienado, u policia se dirigiu nu
manhã seguinte a residência do tal indi-
viduo, que foi encontrado deitado em sua
cama. quase não dardo mais sinal de
vida. Esse desgraçado joi conduzido com
urgência ao hospício...

MODA

Em malha Skinfit supercolante, o maiô de cor lisa tem a
lateral definida pela barra com desenhos geométricos. O outro

modelo é estampado com o símbolo do último
Campeonato Mundial de Natação, disputado na Colômbia

TRANSPARENTES.

1 ~í
TfT

MAIOS DE COMPETIÇÃO

I ES A RODRIGUES ? Fotcs de EVANDRO TEIXEIRA
Tempo de praia, tempo
de escolha da moda
praiana; da toalha à
eadeirinha e aos
óculos,, passando pelo
mais importante: o
maiô. Nas lojas,
tangas de eroehê, tricô,
paninhos indianos e
algodão colorido,
tripinhas de jeans e
maiôs inteiros, mas
cavadíssimos nas
pernas e com
superdeeotes.
Dentro de mais alguns
dias, serão lançados os
maiôs de competição

da Valisère, em malha
levíssima, quase
sem peso. estudados
para os nadadores
olímpicos o profissionais,
roupas especiais que
não perturbam os
movimentos na água. A
¦primeira coleção
internacional desses
modelos foi promovida
por Mark Spitz e Shane
Gould, campeões
olímpicos com muitas
medalhas conquistadas
em Munique, em 1972.
c (pie agora se dedicam
à propaganda dessa

linha de calções e
maiôs.
Além de tecnicamente
perfeitos, esses modelos
vestem bem e são
bonitos. Certamente
virarão moda fora
das piscinas olímpicas,
talvez com efeitos mais
audaciosos do que os
das menores tangas:
depois do primeiro
mergulho ficam
inteiramente
transparentes e
aderentes à pele.As fotos foram feitas
na piscina do Clube
Costa Brava.

OPINIÃO DOS NADADORES

O MAIÔ É UMA SEGUNDA PELE

O s nadadores carioca*
estão se preparando para
os Jogos l'an-Americanos
que se iniciam cm outubro
no México. Os mais fortes
concorrentes, segundo o s
nossos nadadores, são os
n or te -americanos; mas,
apesar da forte concorreu-
cia da delegação dos l'.s-
lados Unidos, os cariocas
estão confiantes. IC tem as
suas razões. Fazem parte
da delegação Djan Madru-
ga. recordista brasileiro e
sul-americano dos 200, 400,
800 e l mil 500 metros li-
vres e lOtl metros medlcy;
Kduanlo Alijo Neto, recor-
dista brasileiro dos 200 me-
tios borboleta; José Fiolo,
recordista brasileiro dos
X 00 e 200 metros de peito.
Na piscina do Fluminense,
sempre repleta de alunos
dos vários cursinhos d e
natação, os representantes
desse clube (que cons-
tituem a maioria da dele-
gação carioca), treinam de
manhã c à tarde, numa
média de cinco horas por
«lia. Mas alem dos trei-

namentos físicos e do aper-
feicoanicnto do estilo, os
nadadores também se pie-
ocupam com os trajes de
competição (maiôs e cal-
çõesi.

Flávia Nadalutti, de ll
anos, recordista brasileira
dos ::00 e 400 metros mr-
clley e dos 200 metros bor-
boleta, usando toca pias-
tiea t com óculos nas mãos
(o i|ue ajudam a suportar
as cinco horas diárias de
cloro), ficou satisfeita com
o lançamento dos maios
Skinfit. "Olha, não que
faça uma grande diferença
no tempo, mas é que quan-
to mais fino e justinlio,
melhor a gente se sente
dentro da água. liste maio.
que já conheço, adere per-
feitamente à pele, não fica
parecendo um saco".

Eduardo Alijo reforça a
opinião de Flávia, confir-
mando que já foram rcali-
zadas várias experiências
nos Estados Unidos e na
Alemanha, as quais pro-
vam que a roupa influi
muito no desempenho de

um nadador. "Não c por
acaso que os alemaes que-
riam ate nadar nus. Sc
você coloca uni calção dc
helanca, s u p e rpesado, e
põe um de nvlon, a dife-
rema c enorme. A mesma
prova feita com um calção
de helanca e com o Skinfit
favorecerá o segundo, com
o nadador obtendo alguns
ses undos — sempre Ta lio-
sos — ile diferença

Paul Jounncati, nado de
costas, também conhece o
calção: "E' finíssimo, pare-
ee papel. Para competição
deve ser excelente, mas
talvez seja um pouco fraco
para o treino diário de
muitas horas".

"Eu também acho, diz.
! Eduardo Alijo, mas não há

dúvidas de que um calção
leve é bem melhor. O Skin-
fit é tão leve como se fosse
uma segunda pele",

í E Flávia Nadalutti com-
: pleta: "Principalmente pa-

ra nós. meninas, já que
nossa supericie vestida é

' muito maior".
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No mesmo estilo de estamparia, mas em jersei, sao feitos
tambem os duas-pecas da linha Areia - Valisere. Sao discrefos,

talvez dos poucos, afualmente, sem corle de tanga

No mesmo estilo de estamparia, mas em jérsei, são feitos
também os duas-peças da linha Areia - Valisére. São discretos

talvez das poucos, atualmente, sem corte de tanga

v 
y J Sem voce minha vida Mo tern mais 

JjjfoA
M sentido. Apareca! Tenho Jiijdas 
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QORDINHAgWEl&MOR

Sem você minha vida não tem mais
sentido. Apareça! Tenho Jiijdas

ijovidades

para voce.

Vestidos. i niijiintos.CülçusJuiiicas.Saidb.Blusüb. Mdillots. Blazcrs, Quimonos. Pijamas, Camisolas. Soutiens,
Jfmneimi. R.Viscondc de Pirajá.605 Tcl.287-90')9' Ateicr. R.Luciiiio Lago, 7.1 Tels.281-3613-2SÍ3870
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Decotes certos, que gtudam na pele, e pernas pouco
cavadas compensarn a audacia da transparencia

Decotes certos, que grudam na pele, e pernas pouco
cavadas compensam a audácia da transparência

.I ConstrucenterMarcovan?
i Com nada. E uma id&a d:ferente, I
j ousada. um joitonovode expor |
| e dn vender produtoa. i

I Com o que comparar o
ConstrucanterMarcovan?

i Coro nada. É uma idéia diferente,
| ousada, um jeito novo do expor
I e dn vender produtos.

As principais indústrias já estão
j montando os seus standà no

Constnicenter Marcovan. Pisos,
azulejos, metais, louça sanitária,

j ! hido o que você pensar.

Vai ser a !oja mat; i nita da
cidade. Estacionamento coberto,
ar refm s<'rado, decorapao linda.
E deposito ao lado pdra voc&
levar na noia o 'jiii q u.-;er.

Vai ser a loja ma:.; i aita da
cid :de. Estacionamento coberto,
ar reírii :• >rado, decoração linda.
E depósito ao lado para você
levar na hora o que quiser.

Falta pouco para inaugurar o
Construcenter Marcovan. Mas a
loja já esta : i:p< sdaiada.
Endereço: Av. Subuibana. 2341.
Repotindc Av S'..:i:

QUALIDADE, PREÇO E PRAZO.

marcovan
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A' CRLLXCl ANA MAR!A MACHADO

SUANDO A CAMISA
E SAINDO DOS TRILHOS
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Gê Orthop
(Zé Vagão) •
Ingrid Vorsatz
(Locomotiva
Leopoldina)
encantados pela
bruxa Jubilosa

Trabalho para criança é coisa
séria. Muito seria. E' o tipo do se-
tor em que boa intenção, apenas,
não cou/segue Impedir resulta rios
desastrosos. Exemplos disso se mui-
tiphcani no setor de ensino, de es-
colinha.s de arte. de teatro. Espe-
cificamcnte na .irea de teatro in-
fantil. o panorama cultural carioca
tem revelado unia série de experi-
enclas que se iniciam cheias de pia.
nos positivos e louváveis (ãs vezes
sonhadores e mirabolantes! e que,
na hora da execução pratica, aca-
bam incio por água abaixo.

Felizmente, liã exceções. E não
c por aca.so ente a.s melhores .oro-
durões teatrais para crianças são
ni -i ..:.'¦!¦'¦ ntf ., cons (|itencia do em-
n-miai í ¦ amacã-i constantes de
•_.:.¦ p í,,;. vem di .-er.vnlvcndo um
tr ib.,.: o ii' .-•-.'.¦:.., ajiiiead.i t- prr-

.¦ v( '¦.¦..'.: • I.' o ''a- lioupc de
i.r, Krueit. por • xemp.a. que recen-

; mi nle nj.re-ei.lüii no MAM a pe-
c. Da Metade (In Caminho ao I'ais
(in l lliinn Circulo, apo.- Cinco me-

et'- ensaios. Também o Tablado
e Maria Ciara Machado podem se
.¦.-'-.ilibar de sua prática de só le-
v.ir ao público uma produção íipós
i;i'-s! . de convivência com o texto
f trabalho dedicado em cima dele.
ii-rd.mdo (.-sa tradição, o pessoal
rio Pur>..o ique air-ira apresenta I'a-
po dc Anjo no Gláueio Gtl>. Igual-

..-¦»i:r -e joeoti de corpo e alma n
ama onr.a tarefa de d a bor a cão cie

.-,:, :';•¦ .- :;'•¦_. t r-< K «>m Viteroí,
;,,.:a ;ni e.-cntai' a l-Utoria da Moca
Preguiçosa, o u.ruiv, Qu int. 1 t: aba

r.strc.u em junho. Atrora. este fim
cie semana inicia sua temporada a
mais recente produção da Casa de
Ensaios de Silvia Orthof. Zé Vagão
da Roda Fina e Sua IHãe Leopoldi-
tia - o resultado de quatro horas
diárias de ensaios desde junho, den-
tro rir uma rigorosa disciplina que
não tolera atrasos rios atores e que
não desculpa qualquer tendência à
facilidade ou a auto-indulgência.
Como explica Silvia:

h.-ti U.d.a.hn loi muito .-o-
í"irio r . nado. Trabalhamos em c.i-

liai;., c _¦: amtracão, .porque
r, ]k r,i e mi,.t comedia que. de ve/.

i ou.o. ," '.i( :< que b. ar .ooi : ilir.i)
. ::'¦..:¦ o.., ... In... !;tno< cm tri-

:....; um "oi.:.:'..i difícil n i 'eatro
o.l.iol: i cio ' r ihálito intenso e

i..i;i.cn:r paxan.".. Sobretudo, a
o-ucara oi íu'-1 .r ao; clichê.-, de en-

íiarieiro clima-leatro.

ao trabalho. Dai. tudo se desenvol-
ve abertamente e com muita 11-
herdade de improvisação, dentro cie
r.rn sentido dc equipe. Ê um me-
lodo cie trabalho dinâmico, per-
imundo constantes mudanças O
espetáculo começa muito maior.
Nas duas semanas finais, é o mo-
mento da depuração — corta-se
muita coisa para acertar o ritmo.

Outro aspecto ligado à disc.i-
plina do grupo é a questão do ho-
rario para iniciar o espetáculo. O
elenco íaz milita questão de re.s-
peitar o horário. Mas, em sua pro-
dueão anterior (A Viagem cio Bar-
quinho), a realidade acabou im-
;iondo problemas inesperados. Após
o Início da peça, rigorosamente na
hora. os espectadores não eram
mios admitidos na sala, paia não
prejudicar os outros nem o ritmo
do espetáculo. Mas as crianças co-
meeavam a chorar cio lado de fo-
ra. frustradas por não verem a pe-
ça.

Ai nós vimos que náo estava
certo castigar as crianças por cm-
sa de um erro dos pais. Ao mesmo
tempo, não se pode permitir que
tocio mundo fique entrando na ho-
ra que bem entender. Teatro é coi-
sa séria. E as crianças que chegam
na hora merecem ser respeitadas.

Desta vez. uma. tentativa de
disciplinar a platéia gradativamen-
te; o espetáculo começa na hora.
ma- ,c inicia com a arrumação rio
palco Os atores vão entrando, mói-
tranclo r explicando o teatro em
ca .-cedem con o cenário cia peça do
noite e. aos pouco.-., co.oic.n e cem-

põem .-ua própria cenografia. ?.'
um o.-forco de ensinar a platéia a
respeitar horários. É também o
hnppening dc uma historia. E, ao
me.-mo tempo, e um grito do teatro
infantil em relação a seus probie-
mas. tendo .-.empre que viver por
favor no meio cie um cenário do.s
adultos ou ocultá-lo com biombos
ique seria uma solução semelhante
a encontrada em A Viagem do
Barquinho, e o grupo recusou por
sua facilidade obviai. Silvia Orthof
faz questão de frisar que não cri-
tica a companhia de Sérgio Brito,
que ocupa o teatro à noite:

—- Eles tem sido maravilhosos
conosco. No funcio, nos é que esta-
mos atrapalhando o trabalho cie-
les. O problema não é rio no.sso ro-
iacionamento. é da situação geral
rio teatro iní.mtii no Brasil. Será
q.ie seria muito difícil que o SNT
eon-oeui.-.-e umas três salas de es-
j.etue.ulos só para criança.-.'.'

Outras sugestões que Silvia
Orthof faz ao SNT para maior apoio
ao teatro infantil: ajuda na divul-
gação rio que o bom, inclusão de
chamadas para teatro infantil na
TV. incentivar também os atores
alem do.s prêmios para produtores
e autores. Como Zé Vagão, o per-
sonagem de sua peça, ela acredita
que e preciso tentar sair dos trilho-
ja traçados na estrada e descobrir
as coisas boas cia vida, que nem
sempre estão a e.-pera na margem
do caminho Ma.-, sabe que sair do.-
trilhos implica la/i r seu pro-
prio caminho V. ..-.-o requer traba-

CIRANDA

onlrar o
E.v ('.-. ensaio.- .-empre ,-p iniciam

p ir exercícios de concentração, gl-
r,ã.-t:ca, colocação de vn/ e pela
criação de uma atrna-iria prometa

.Vo Colégio Sacie Coe.ur de Marte.

foi lançada esta semana
a Escola de Pais do Rio dc Janeiro.
E a Escola Ativa está Jazendo,
Sambem para os pais, uma serie
de palestras mensais.
Este mês. o tema c Educação
Sexual. Em outubro, estarão
em pauta os problema-, da
literatura infantil.
Em novembro, vão examinar
i "lema. teatro. TV, liist.ôrias
em quadrinhos e as diversas
formas de divcrlimentos
para crianças cm nossa, cidade.

Xa Galeria Studius. cm
Lu.KVòciras. paralelamente

a exposição dc Emílio Gonçalves
Filho, está havendo palestras
r debates (acompanhados
dc projeção de slides, sobre
arte infantil. Os interessados
devem se informar pelo
telefone 225-3170.

O ST77 adiou até 30 do corrente.
o nrazo para entrega dos
oriqiuws que irão concorro- ao
Com ur-o de Dramaturgia
Infantil deste ano. Também
foi piorrogado. até amanha,
o pra.o de inscrição
para ocupação do
Teatro Nacional de Comédias,
por grupos de teatro profissional
e infantil.

•ATI.MA ALBUQUERQUE

AS ORIGENS PAGAS
oo cm 'pi . aoo exatamente (•¦>-

mo . urmu o siirf. ma.- ,al.c-, .- tpie
tm no II.i\ ai. .Seu ric.scobr.dor ti r;a
..oo ao; i r'o Capitão Jamc- Cook,
(pa cm l'.".'; (ii i>a...-agem por aque-
.,.. ,,:..,. .ugiins ínciigenas ri' .-
. ando ..'.-br" onciu- de qusti o a
cnicu no tre. i-.it ciiorme-j e pe.-.a-
oa pr.uich.i.-.. Ku-cmario pelo es-
poiaeu.o, C¦.:._: o o -civvou em sua.-,
memórias de viagem.

O Mirf ia ser..'., nor e-.-a epo-
c.i. roa:.ca antic.a rio., mciiaenas
havaianos, mas andou desapareci-
do durante muito.-, anos. depois da
conquista das ilhas pelos coloniza-
dor. s, que o consideravam — prin-
eipaimente os missionários — uma
cerimonia paga: os indígenas o
praticavam nu.-.

(.'entro e tropa anos depois cia
*-¦..._i 11i cio Capitão James Cook. o
su ri foi .otrodir/iclo tia Califórnia.
e \ co oi m: , .oi Au -fra lia e oa
i- ,i,ca "laeioi a Duke Kahanc-
n."lia fido como pai cio e norte

; ,:Òll II. i II ("o \\"')\ .'', '• . !.-

co,o, ]íl nao t ram m;u„ a- io cio-
i nu tros fie compi me w o , 100
<, oi'.-, &¦ ]ii -o ti..oo... p. ii. uaMv i ¦
!:ai ,i!â'i. s. iidini'';; di- c;.' • a ti HP
ocl.ios do altura. r:i:; ; con .-erva-
i. m o ..¦¦'¦. ¦ ¦

Só com os .surfistas modernos,
já na década passada, se registra-
riam inovações na fabricação de
pranchas, que hoje são levíssimas
icinco quilos em médiac feitas de
material plástico ipoliuretanoi e
desenhadas levando em conta prin-
eipios de engenharia e hidrodina-
mica. A técnica do esporte, pra ti-
cimente estagnada até os anos 51).
também evoluiu muito nos últimos
tempos. Hoje se desliza tanto sobre
como sob as onda... no tubo, e em
-águezague, para cima, para o lano.
em fuga ou mergulho.

No Brasil, alguns rapazes, es-
poradicamente, já praticavam o
surf na década de 50. mas o mar-
co inicial das dimensões que o es-
porte das ondas assume atualmen-
te e a vinda, para o Rio, de Peter
Trov. campeão australiano de 1964.

Sobre as origens do surf, Tony.
fabricante de pranchas dos mais
conhecidos das praias cariocas, con-
ta uma lenda que ouviu de Mel
M..: ti.ãi.ge, velho .-urti-ia havai-

N . principio rio maneio ha-
-. ..I ri o- di o.-i" Omahlu da Ten a
e Wauiii a cio ma r Orna iioi mora-
\.\ 110 11,,'...1, o 0,0,0-.! '-.;,-.'.-

com a mulher c uma filha. Waimea
roubou-lhe a amada e o deus da
Terra, com raiva, tentou castigá-lo.
jogando no mar, que a esse tempo
era parado, o tronco mais pesado que
havia no Havai. então uma só Ilha.
Waimca, liara -,e defender do ata-
que de Omaliii. criou as ondas. Os
do.s lutaram tanto e com tal vio-
léncia que a ilha do Havaí se dl-
viciiu em oito partes.

(Jiiem quiser comprar, vender
ou trocar pranchas novas ou usa-
das, brasileiras ou havia mis, basta
procurar o Moura, na lo.ja da Rua
Redentor. 300, onde também há, à
venda, parafina, calções, camisas,
sandálias e roupas de borracha.

O Campeonato do Japão, inter-
rompido por causa dc um maremo-
moto. nao será mais reiniciado. Os
surfistas que dele participavam ia
..ollaram para seus países. A elas-
sifieacão final ficou sendo a que
prevalecia quando da interrupção:
(_ery l.opez, em 1" lugar, seguido de
<lu| Chapmam, David Nohiva c Ua-
incl 1 rierim.nin.

\nm
L. C

PALAVRAS x WORDS .LOGOBOLICIIE
10 11 12 1 31 2 l. *¦ ': •:• 7 -1 r.l
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INSTRUÇÕES
S» díftubjr lodo. o! i->¦; (formír • pjUvrí compltlj) voei fai um
stnke e ganiu 20 pontov Sf não conseguir, tenta fdzer um -.-^t.

paro ganhar 10 pontot, foniMndo duas palavra* nienor«i usando
toda. as letras. Cada lelta só poa> ser usada uma vei i vale um
ponto. A pontuação máxima possível, fazendo 10 _.t- kes • 10 sn-í-c
« .100 As p.l|avra^ que você formar não precisam -,cr ai mesmai
dada* na solução, porém você nao podfra usar nomes próprios,
verbos, plural e giria. A letra inicial d« cada palavra
tncontra-se na linha do strik-.

HORIZONTAIS

S —

chapéu — coragem — porco
poema lírico — arena — era
1 000 quilos — tampa — zones
alpendre — pano-de-chão
limpo — cniamelo
ele — fragmento — isca
idade — águia — represa
peão — ânus da adolescência —
mangas — dado

a^sim

E
R A

MEN
P E N T

STRIKE

P

SPARE

E
R I

TAN
D I 5 C

StRIKÍ

SPARE

10 — ajuda — cabeça
11 — calças — liapo — rato
1. — antes — imagem — via
IU — agir — domesticado — errar

VERTICAIS

I quente — sujeitos — ervilha
¦l comoção — legal — arco
.'! tenso — ovelha — rede
1 possui — asseado

."> valência — visita
li árido — avaliado — mamãe

liderou — jaulas — carneiro
solire — resina açucarada -

It navalha — noivo
10 — opala — sentar-se
11 —¦ phima — lama — verve
1 _ — ira — borrar — ar
i;; — gasolina — limão —¦ piche

pagina

Ceia quantos palavras cie cinco letras
roce e capuz de formar, unindo as letras sem

pular casa nem linha. Não valem nomes
próprios, verbos, plurais, nem giria.

Eu formei 37.

E
N D

C A C
I D E A

STRIK£

D

srARf

E
N T

CAN
ANUI

STRIKE

A

5PARE

0^Q

o'0©0 ©©0g0
0 

" 
¦ ©

E
R I

P A T
C A N T

StflKl

P

E
R A

CAM
L O A D

SPARE

'i-SU

Ve]a se você consegue colocar cada pulai ra
no seu liKiar correspondente.

¦• "" I' " I ' I i I 1 I I
mm—w mwMaM —n*m n—m* «nm i«iw ^»o™»«c —— *am*_- «m —¦ mi—mm

1 [7 1 1
__—mm -—I.HL..J. ¦ .mw tun—m mi n jiii HWWM í*wn« n—m—: l—W¦¦<¦ ¦

v~-- -m-m, mm* i..-j >¦«¦ mmmm M»lin« in njun 1

ini i» —ii. ——- i—¦¦¦¦yi ¦» w<»™ —¦** ——| -»-m finiAni»Tii! «M

—_ ,..—.¦¦ — ¦— * ——

i I. mui —*r. mmf* ~— y1""" "™~ "~m '"" ' ' "

—-"' * '¦"—¦' v —- II — — —

¦m ¦—¦—— mw mmm whw«* w—im-iw» *•*•*- —¦¦ "-^ '¦ "¦ J""""1

—-mm —«¦¦A- Al «li itI —II wmi ihi.i— w.i MMM II IMI •timti-.m mmmm:

— ¦ i » •—— — i ' ' —" i"i • ¦ ¦"•

E
R A

TOP
L O A D

STRIKE

A

SPARl

E
N T

PAN
M O E S

StRIKÍ

P

SPARE

d» II letras-

AIA ARO ATO BOA EGO ERA IRA REI TIA 110
dc 4 leu,,-.
ACRE ALAR APÓS AIAR ATOA BOLA CARA ESTA IARA OBRA
ORAI ORLA OVAL SACA 5EIA TRÁS TRES TUBA TUIA
de- 5 letra-
AÉREA AORTA ARADO ARTES BEATO BOLAO BOTIM DEITA IMUNE
OCASO OPERA OUTRA SELIM VAIOR VEADO
do 6 letras
AMARRA ASPIDE OITAVO

CRIPTOMAIVIA

E
R I

C O D
S O A P

5TRIK1

STARt

E
N T

CON
E I S C

STRIKI

c

SPARE

Ext a mensagem foi escrita em código de substituirão simples dr letras. Por exemplo:
SUBMARINO INIMIGO, num codu/o semelhante, seria escrito assim: DFLVJCSXZ SXSVSQZ

Para decifra-la, basta observar a freqüência com que aparecem certas letras ou grupos de letras.

UQNXECQ RCTC OU RTQDNGOCU FQ
VTCPULVQ: RTQLDLT C ELTEXNCECQ

FQU ECTTQU SXG CLPFC PCQ GUVCQ RCIOU

'OLS 
ri-. IVO UA U.hV-A PA. .UA
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LOGOZtfACTA LUIZ CARLOS BRAVO

PROBLEMA N.° 1 Oó

G O I

V A A
Encontradas 65 palavras' 25 de 4 letras,

24 cie 5 14 ce 6, 1 cie 7, e 1 de 9

INSTRUÇÕES

O obietivo deste jogo é formar o maior número possível de palavras

de qualro letra, ou mais, usando apenas rs letras nue aqui aparecem

misturadas e Qut formam uma palavra-chave (a palavra-chave é sempre

apresentada na edição do dia seguinte, em letras maiúsculas, juntamente

om as palavras encontradas no problema anterior). A letra maior deverá

atparcccr obrigatoriamente em todas as palavras, em qualquer posição.

Una leira rão poderá aparecer em cada palavra, maior número de ve.es

d_ que na palavia-cliavc. O aulor nao usa dicionário e só apresenta

parfavras de uso corrente, por isso o leitor muitas veies encontrará mais

palavras do que as publicadas no d.a seguinte. Não valem verbo:., nomes

ptct_rios, plurais nem giria.

PALAVRAS DO N° 105:

acre, aríete, arte, carente, cárie, caril, caritcl, carne, cariei, cera, cereal,

cerne, certa, ciliar, crente, crepe, crepilante, cretina, cria, crina, cripta,

elétrica, entre, éter, eterna, inert», inteira, lacre, leitar, leiteira, leiteria,

lepra, letra, linear, liteira nectar, nétar, parente, parte, pera, peral,

peralricc, perante, pcrcal, percnal, PERICLITANTE. perita, perna, perneta,

pernil, pira, piniá, pinita, pileira, preá, preta, receita, recita, relance, rena,

renal, rente, replica, rtplante, reta, retilinca, rotina, rica, ripa, tapir, tear,

tenra, terna, tótrica, trona, trepa, trinta, tripa.

HOKOSCOPO JEAN PEQRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abri

--»¦ - _3Wu¦s, zf>&r

i Para quem deseja traba-I Clima sentimental ncu-
lhar. possibilidades de 1 tro. Aproveite para pôr

I realização de um pro- I ordem nos seus sen-

grama completo na pró- ! timentos e examinar os

TOURO

xima semana.
_T~de abril a 20 de maio

assuntos familiares.

P e quenos aborre-
cimentos com sua
.saúde, seja pru-
dente.

I Examine a fundo
; sua situação.

Relações sociais bastan-
te agradáveis hoje. A
vida ao ar livre será
salutar, você esquecera
o.s aborrecimentos.

-~_'l~dê"rrTaio a 20 de junho

: ótimo dia, cheio de cs-
peraneas. Grande com-
preensão da pessoa
amada.

Can s a ç o . tenha
| uma vida mais cal-

ma. Prudência se
: você guiar.

Adapte s c u com-
]) o r t a in e n t o às
situações que você
(leve enfrentar.

Dia benéfico. Faça pro- j Não siga os conselhos de
jetos. Procure se interes- j pessoas mal intendo-
.sar pelos problemas dos ; nadas que. procurarão
outros. Explique os seus | perturbar sua felicidade.
problemas aos amigos. j Cuidado com aventuras.

Leves lndisposl-
ções: reumatismo;
cuidado.

Não mude de deci-
sau a cada cinco
minutos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
iHoje você sentirá ale- j Clima sentimental bené-
'¦ 
gria de viver. Dia bom j fico; saiba aproveitá-lo

I para organizar uma fes- i ao máximo. Procure
ta, sair com sua família. fixar seu futuro sen-

timental.

Evite qualquer ex-
cesso e cuide de
seus dentes.

Você não deve se
abrir hoje com as

, pessoas; dia des-
í favorável.

22 de |ulho a 22 de agosto

Aproveite o.s bons aspec- ! Nada de novo no plano
tos para convidar o.s : sentimental. Ponha cm
a n; i g o s o u v 1 a j a r . dia sua correspondência
Examine os .seus pro- amorosa. Procure resol-
jotos. ver antigos problemas.

Boa resistência.
apesar de um forte
díspendio de ener-
gia.

Cm a t r o c a de
idéias o d c i \ a r a
f a v o r a velmente
impressionado.

23 de agosto a 22 de setembro

VM;<__A'

Não fale de seus proble-
mas às pessoas que co-
nhece mal. Ponha em
dia o seu programa.

Vênus continua no seu ,
signo e. isto é uma cer- i Nervosismo, agita-
teza de felicidade. Gran- ção e pequenas in-
de alegria, se você for j disposições.

casado (a). I

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro

(A ¦l
Manifestação de amor j Você se acha desampa-

por parle de amigos.] rado(a). Saiba esperar,
Harmonia familiar. Po- ] pois brevemente o clima

1 nha flores em casa. I mudará. Cuidado com os
í "namoros".

Você pode se res-
filar, cuidado.

(' o ii f e s s e com
franqueza suas in-
tenções, as oposi-
ções sumirão.

Idéias preconcebi-
das que podem le-
var a divergências.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Satisfações p e s s o ais i Amor perfeito para
devidas a uma noticia j você. N à o decepcione
verdadeiramente lnespe- ; uma pessoa que o ama

' 
rada. As reuniões serão ! com palavras falsas ou

i agradáveis. ! com ciúme.

Não dramatize ai-
gumas indis ji o si-
ções passageiras.

Você pode contar
com felizes cir-

i cunstancias.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 2

Você

de dezembro

se sentirá feliz de
viver e disposto a

. anular a todos. Para
você e.-te domingo será
excelente.

Saiba dominar-se, pois
uma crise de ciúme se-
ria perigosa. Haverá
falta de compreensão
com a pessoa amada.

Boa no seu coniun-
to, mas cinde de
seus nervos.

| Você sofrerá por
, não poder mostrar
! s c u s sentimentos

com eloqüência.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

WU&
><>¦ ¦

AQUÁRIO

Reinará urna g r a n d e
atividade: aproveite pa-
ra por ordem nos seus
negócios, Amigos virão
visitá-lo.

"Vênus 
o favorece ainda.

Faça projetos sérios e
verá o que não esta indo
bem no plano familiar.

Sem esta r ver-
d adeiramente cio-
ente, você- terá uni
pouco de febre.

A nialedicéncia lhe
ensinará a descon-
fiar dos outros.

2 1 de ianeiro 19 de fevereiro

hrf :i- 7

Visitas e encontros lm- j Calma completa no pia-
p o r tantes. Satisfações j no sentimental. Um pre-
na companhia de seus , sente sempre a g r a d a .
amigos e filhos. Viva e Aproveite para fazer uni
aproveite este domingo. I exame dc consciência.

PEIXES" 20 de fevereiro a 20 de março

D ores musculares
e a r 11 o u 1 a r e s
elevem .ser temidas.

Organize-se para
tudo que puder so-
frer atrasos.

Todas as reuniões serão
A : bem sucedidas e cheias
% cie alegria. Embora seja

&/J domingo, reinará uma"-í-y grande atividade.

Nada no plano sen-
timental. Espere que
Vênus saia da oposição

i de seu signo. Não pro-
cure forçar o destino.

Risco de lnsònía. I Trate seus **r<5-

Coma m a is le- i ximos com cortesia
vemente à noite. \ c consideração.

OfcUZADAS CARLOS DA LVA

HORIZONTAIS
10

- apareino par
atéria corante >

.ememe cio urutu ç e

os pa'* ciar cor ao nue

ande da Àf-i

ffizer conhecer

?rmelha ou ama-

npreg-.da nu in-

o e a manieic-ft.

Orientai. 12 — casta d*
¦fn-e. 1J - Da^.sa oe;n crivo, 15 - lo-

ias têm a pi i^ ac. ao me dio nal como anti-

nv.o (p1 ¦ 1? - caaa uma das duai

ai n_ base cia fer das gram~neas. Que

irem um penanto rudimentar 'pi.) 19 -

iep.aoptpco.. 20 - aritao, verba, 22 ¦

o Iun-?'. 2'i — coral dai costas aírira-

r r. >-.¦ umbido de qovprnar as finança!

jt b*nífi;io etc. 26 ¦-¦- pseudônimo de

7 — i.ras estretas que se usavam ao com-

Manta cui*. har.tr

pndo nas mangas dos vestidos e separadas uma dss outras

para deixarem ver o es.o.o subiacente, 28 - espécie de

terra avermelhada nue se emprega pata ciar brilho an

ouro, 30 ¦ suhxo formado, de edie.ivos que denotam

plenilude. 31 -cm sequnda mao. ate.Ias.

VERTICAIS - I -di.'-se de uma pu

pude servir de baslao ou bencjala, 2 - grupo de L-rjua-

.«tintas, da anticia Ana'ól.a, por alguns considerado come

ramo da família linouisic mdo-europm.t (pi). 3 - i-spCyC

de caramanchao coberto ne ramos nu cie capim peno rios

galpões ou dos ranchos |»u resguardo cie pessoas t. ,•'¦¦¦

mais contra ns .aos dn sol. -I - espécie de pect.a dos

pr;rs dos candomblés lavada fiti água ri

nmònia especial. 5 - arca ou cofre, em

tes levavam os seus veMu.-inos e adereçí

insetos hemipleros heteróplcros, ciue comp

espécies de perceveios da África troptea

— -- „„¦ ~ -- 1. •*¦*•"

_!. !_'

,Jl l L H".L

le os comechan-

6 - gênero 
"c

reende aiqum-ís

oue chegou

puoerdaoe, 8 - personificarão da natuieza fecuncia, 9

. plantas leguminosas, 13 - nome pelo guai se < onhece

chupim, no R,o Grande do Sul. 16 - ferro manado ra-

nal variedade de ilmenna, 18 - espécie dc vespa, 21

sopas cie pao, o mesmo que acorda, 23 conjunto de

soto 29 - p-e-
ri segundo. Lé-

munas coisas, montão. 25 — fnvolo,

posição lalina que rege acusativo e s

xícos utilizados Morais. Fernando. Mclhoramcnlo». laude-

Imo (6-vi c Casanovas.

SOtUCOES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS ten-l,ei*-a< - deiió. - e - men-

ri,-} ,,-:¦-.¦.-. p-'QCO á-íi -- CO -- .-.'¦¦' "C ti ' '-- "¦

_- p;! di'i.'il'ia  co io *'-o> soL-1'Cso

VERTICAIS - d' uvado - '*"•-'•'oi -- brin (»'« logo

Corrpspondenci-i. cot.'bor òcops *• remes-, a dr li-

vros r revistas pare Rua das Palmeiras. 51', apln.

4 ¦ Botafogo - ZC 05
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CM 4 dias d_ Leilão no Goldcn-Roam do Copa, ? partir do dia 22.

it dever à qua ni idade dc quadros oferecidos a Mini Gallery, depois de anúncio publicado

nesla Coluna. Ames, Claudir Chaves e Fernando Andrade programavam apenas 3 -sV

Meiade do TABLOIDE — tiln.io Especial dc Aniversário desta Coluna — ia com espaço venoido,

em unia semana. Vende-se tudo o que aqui be anuncia. Simplesmente.

Publicaremos um levantamento completo do mercado de arte no Brasil. -sV Altíssimo o

nivel de dualidade do» irmãos Glnuci, Glaucia, Gunaro, Guilherme,

mais Zélia e Eliiabelh, ciue a LITHOS — Edições de Arle lançou esta semana no MAM.

Alias, a LITHOS ia atendeu a pedidos de compra de scriorafias até de Buenos Aires.

através dos anúncios publicados nesla Coluna. -k Raul Fernandes, d« Galeria VERNIS5AGE

(Rio) vai parar S. Paulo com um Leilão de 320 obras, dia 5 de outubio.

5 Porlinaris (de primeiríssima) nunca vistos antes em leilões. -fc Descobri de quem leo

as esculturas dos edifícios Gomei de Almeida: Veda tewinsohn. Além de escultora,

projeta e executa interiores e dá vida às portarias, Veja o anúncio DECORAÇÃO. ~k Uma chamada

para os Carlões de Natal anunciados hoie nesta Coluna. Vi, gostei e

recomendo. -* Ainda há quadros de Kamin.igai na Bolsa. Pelo preço, representam ótimo

investimento. ~k Também cm S. Paulo, a Galeria da Praça, -fr Nao há como evitar

o sucesso de lacrpa Moita. Com Ioda a exposição literalmente vendida, acumula encomendas

que lhe vao tomar, pelo menos, mais um ano de trabalho, (léo Christiano)

GUiASEMANAL
COMPRA, VENDA & SERVIÇOS / 288-0962

^Para anunciar aqui ^288*0962.^0 quinta-feiraàs 18h.
COMPRA & VENDA

BOLSA DE ARTE
DO RIO DE JANEIRO

KAMINAGAI
PINTURAS

Pç_. Gen. Osório, 53

227-1670

• QUEM COMPRA

Sensuais, amazônicas e

ecológicas. As cobras
de Áureo.

7 /^GRANDE l
V/VEEILÃÒDÃ

JPMMAY ERAç

Í. 

Òbjeíos'de Arte

22 de'-'Setembro
ERt^/LEILOEIUp
Palácio dos Leilões
Tels!: 226-3Q92

JÍ23K0805 o

SALA DE ARTE PARA EXECUTIVOS
Comprando e aceitando obras de arte para o

2.° LEILÃO. OUTUBRO PRÓXIMO, 23
Ed. Avenida Central, Salas 2.124/8

TELEFONE

252-6478
fr*:^):^yimw«*K>ui
LEMOS, JORGE PESSOA E HÊLCIO SOARES

GALERIA 7i
IRLANdINI Próxipno :Lei|ãOi. Novembro

O ,ibl. PA5TEUR - bren,. -«r,iado na F»^ A« A- CAUDLZ

(Hors Concours). Oulras Obras de Arte. Estudos DE VINCENZI - Av.

Crua. 861 - 3.° andar - Visile-nos. 236-3500.

Selecionamos e Compramos Obras de
Arte para o Nosso Próximo LEILÃO,

De segunda a lábado, das 14 às 23h

R. Teixaira de Mello, 31 — Ipanema

267-7891

, LUIS PINTO-COELHO

galjeria vèmfssage?
'9.Í::ÍÍQvp'&t\t «exja, "!»*"•;." 'i» "23h:ò

.. .:Áos^jábadôs/:'«lai; i7Vi»çííh£y*;ír.':
' ;~r7 . Mafia Quiléna, 42>- 227-5236

;7; .•¦¦¦;•—¦ Rio — Ipanoiti»o ' o

LEILÃO DE OUTUBRO - S. Paulo

A Galeria da Praça eslá comprando e recebendo cbras

de mestres para o GRANDE LEILÃO DE . S. PAULO.

qalena da praça
R. Mana Quiténa, 41 - Ipanema - R-o - 287-1825 267-9880

• TAPEÇARIAS

MADELEINE COLAÇO

•266-4273

PERSA BOUCHARA
Vendo, oportunidade, CrS 6

mil o metro — 1,89 x l,37m.

Cor predominante: ferrugem.

Telefonar 288-0962.

STUDIO

R. Pacliflío Leã

\.\ü
lim Botânico - Rio - 20.000 227-8702

SERVIÇOS
• CURSOS

« TAPETES

CASA CAIADA iRacila'. t-o FIO,

„ f. rt.-.mscniante!: 227-5405 c

39V.7014

GALERIA DE ARTE
Vendo: 351-1033

^--,™ 77_°7-7"luSSo^^H/SKg
ATELIEp/de ARTES PtASTICAS HUIO RODRIGUES - Rua General Dioni-

Bolalocc <Oo 746-2555.63

FERNAND CAIELIER

Pmtu'ai
/.'¦üseu ae Belas Aries

A p-jrnr de 18 — quinta

|5ro*in'.a d-is 13 as 18 rotas

Av Rio Branco, l<?<?

TELAS BORGO
P-ecos especiais nar.i

quantidades. Tecidos ci

novo tratamento ouro-

peu. Praça Muiraquita,

42B 229-0240.

ATELIER LIVRE PARA CRIANÇAS
(a partir de 2 anos) e jovens.

Experiências criativos integrando áreas dc arte.

plásticas, teatro, música, literatura e fokiore.

TAPEÇARIA - Curso Completo - Acabamento com Plastificado -

Processo Exclusivo de Padrão Internacional.

Rua Viuva Lacerda, 117 - Humaiiá

múm
246-5052 t 235-4016

• DECORAÇÃO

GRAVURAS, LIVROS, REPRODUÇÕES

""
Ve-de fâ\
GrnvurA_ fl / fl
Divulgaccjollêl-Pesquisa
Pca Ma'a angal.ca. 3? Ha-501»

» RESTAURADOR

ESPECIALISTA
RESTAURADORA

Limpezas de fungos e man-
•_h_s nas gravuras, dasrnhos
e aquarelas Piniurai Oien-
tais. DINA LIN. R. B-rata

Ribe.ro 6Í9/601.

yeda lewinsohn mimmsmmmimmmmtgsm

arquitetura de intericres-execucão integral dos projetos

rua barata ribeiro, 774/811 255-1757 - Copacabana

MOLDUREIROS

FHC6 Edições de Arte
Et_kòc_ inteiras « exclusivas
oaf„ gríider t médias
empresas. Do* mestres

! ,^"!^i. "í»'"'-'**** conlemooráneos. Numerjda.
e assinadas. Peças avulsss.
LIIHOGRAFIAS - SERIGRAt-IAS
R. Prol. Gabizo, 289 - ZC 79i rft 70.000 - Rio - 248-0836

r——ar—«  :-"¦* * "¦ _íf *;

3i ^>i^^^^iC«»iíWj*w*'.>»" mum»wm>i

CARTÕES DE NATAL
Criações Hxclusivat

PcdMos de r.rr-qcn. Especiais Conj

£uís Mensagens Impressas»

7eleíone; 232-1454

__a____g__wiiiiiiilll lllIMh^wi y*y«8BW__l

J«rõtiiToldw^, 51* — Xi<» I
V^ 554-3601 #554-4935 _J

£A/7^Vi
Wv
FAMICfcNTCi • IMPORTADO"''*

OUADROS E MOLDURAS
VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS

M.itni
R. Xavier ds Silveira. 59

255-0868 '236-7072
Filial

R. Garcia D'Avi'«, 173-A
Te.s.; 287-3338/227-0746

MATERIAL DE TRABALHO
SERIGRAEIA

Nas livrarias âa
Fundação €etuíso Vargas

Obras àc pinloret. fímoío*

impressas «rtt ícl*. Importad».
da ltilis»

pe CrÇ 120 a Cr? 50» ,

o primeiro empresa de

silk-scrccn da america latina,
equípoda com máquinas

argon e speed-o-mal orbit

m.w.barroso

VERNIZES DESARÍS
Produtor e Vern>:es p/ pin-

tura artírtica. Usina Nriciorfll
Indúsuifí Ouiii-icas S/A. P.
Scuia Btrr-!, .TJ3 - R.o -
761-8206 - 261-9094.

_*-' '-'Vi

É/

*H Uio dc Jancircf — Praia dc fíotafogcr, ]S3
^\« A v. Graça Aranha. 26 - lojas CcH

São Paulo - A v. Nove dc Julho. 2029
Brasília - S.Q.Sul 104 - Bloco A - loja 3?

¦Ma_-_-_l

,7 -; 7 •' 
"'¦¦

,_ Sfâ_*«j© 'w'j
j__fll ^K^^^k

BlKffflwBrf • A

Mil. g' :Ot-bon>_ci
J)0 »51*« 760.-1-T- *i

• GRÁFICAS _ CATÁLOGOS

R. Sar.-.dur,, Çnbr.,1 107 243-2647

• FUNDIDOR

ÍUHDICAO ffliSHCH 11R[00

i ¦ ÈfíoKI \ :y I JL J anos
' '"\ 

8RONZES
ARTÍSTICOS

¦—4 TP| 230-1633
mÊmmamwmimmm^^mm^wi^mmmmmmmmmrmmmmm

SOLUÇÕES DA PÁGINA 14

LOGOBOLICHE ENTRECRUZADAS PALAVRAS x WORDS

PERMANENTE

INDISCRETA -

DECADÊNCIA
ANUNCIANTE

PRAtICANTE -

CARA/AEIADO

AIROPEIADO

PENSAfAENTO

ESPORÁDICO

CONSCIÍNTE

TERNA/PENTE

TRA5. ÍNDICE

DA DECÊNCIA

NUNCA TtNIA

CRIPTA MEIA

CARDAMEUO

APOntE 1ADO

- MEMTA/PENSO

PE5CADO,RIO

CINCO/TENSE

LABIRINTO

\ A cará apara arara]
i borco brasa broca bro-'
; mo bruna carpa carpo]
cocar corpo corsa cor-'
so crapó creme morria
morso nácar nunca
uc.rtn parca parco pá-
rco pobre porca porco
porem probo prosa
prumo raspa rosco
> i< m o r santa soror

úmero

ORLA BOA BEATO
C E G 0 T T D
ALAR L OVA A R

E K A A RT A
OITAVO L ü

! E 0 R S S
ARO -AMARRA A
I DP T R S C
ARADO O ERA

E S E T L
ORAL- IRA
P TIA BOTIK R
ESTA CARA ij T
H REI 0 N E
A S P I D E IARA S

HORIZONTAIS

— h_t — vdlor — pig

-- ode — arena — sra
't — 'on — lid — íopcs

4 - chod — mop

i — clcin - c-jramel

6 — hc — 3Cr,lD — lu'rC

/ — A_)c — eagie — d„m

— pâwn — iccm — ío

— sleevcs — given

10 — did — pale

11 — pants — rag — rôi

12 — era — ímage — via

13 — acl — tamed — err

VERTICAIS

_ hot — chaps — paa

— ado — tcqaí — are

— tense — ewc — ha t

— h»* — ncat

i 5 — velence — visil

ft __ ..ruj _ faleci — ma

Carlos Eduardo í^ovaes

CRIPTOMANIA

SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DO

TRANSITO: PROIBIR A CIRCULAÇÃO DOS

CARROS QUE AINDA NAO ESTÃO PAGOS

ter! — C-íÇ^S — '^Tt

— ou — nu pie — paga

ri/or — engaged

t0 — opala — S'i

1 — p«n — mucí — Vfrv*

! ? ¦¦ ç — caie — aT

í — g.is — Icmon — **r

A SOCIEDADE (ANÔNIMA) DO

UE Deus nao tenha termina-

do a sua obra é perfeita-
mente compreensível.

Afinal deu duro, sozinho,

para entregá-la em apenas

seis dias, Mas, c nós? Esta-

mos trabalhando juntos há milênios

e pelo que ouço dizer continuamos

falhando nas tentativas de construir

um mundo melhor. Aliás só neste

século, por duas vezes (14 e 39) a

construção desabou. Falta muito

realmente para entregarmos essa

obra pronta. Agora, estou sabendo,

talvez tenhamos que abandoná-la.

E por um motivo que os deixará

exultantes: o trabalho vai acabar.

Os sociólogos estão chegando -- e

chegando com algum atraso — à

mesma conclusão que os gregos an- 
j

tigos: nós não nascemos para traba- !

lhar. E não nascemos mesmo. Eu j
vejo por mim: às segundas-feiras i

sinto a maior dificuldade de sair da

cama para o trabalho.

Duranle séculos os nossos an-

tecedentss foram na conversa de

John Calvin e aquela turma da Re-

forma Protestante que considera-

vam a indolência pecaminosa e o

trabalho virtuoso. Se o trabalho

enobrece — como anuncia a sua éti-

ca - por que desejamos sempre

mais tempo para nos divertir? Por

que procuramos sair correndo do

trabalho? Só pra ver as novelas?

Por que enfim a semana de traba-

lho esta diminuindo? Após perder
o prestígio e as colônias os ingle-

ses estão perdendo a semana. A se-

mana inglesa está à beira da ex-

tinçao, No inicio do século XXI, in-

formam alguns cientistas, nos Esta-

dos Unidos e parte da Europa se

trabalhará somente 147 dias por

ano. E' justo então aguardar que dai

para frenle o trabalho continue di-

minuindo. Um pouco mais adiante

trabalharemos apenas 100 dias e

depois 78 e depois 54 e depois in-

verteremos o processo: trabalhare-

mos nas ferias — 30 dias — e

folgaremos nos outros 335. O tra-

balho se transformará num hobby

do fim de semana — veremos aque-

las hordas de carros saindo na noite

de «exta-feira para passar o sábado

e o domingo no trabalho. R3sgare-

mos as nossas carteiras de trabalho.

E terminaremos com o problema do

desemprego. O desempregado nao

precisará ler nenhum tipo de preo-

cupação. A nao ser continuar de-

sempregado.

Enquanto, porém, nao entra-

mos em férias colei.vas, os sociólo-

gos europeus e norte-americanos

estudam técnicas para ajudar os Ira-

balhadores das grandes cidades a

preencher o seu atual tempo livre.

Como nao podemos ver os norte-

americanos fazerem nada que que-

remos logo imitar, repetimos aqui a

mesma pergunta: como encontrar

um meio de preencher o tempo li-

vre que nos sobra' Antes contudo

de encontrar um meio de preencher

o tempo livre, e necessário que en-

contremos o dito tempo livre. Onde

esta o tempo livre? Para a esmaga-

dora maioria da população brasi-

leira o tempo livre está em falta.

Por que então não fazemos co-

mo Proust e ao invés de procurar

o tempo livre não saímos atrás do

tempo perdido? Todos nós dispo-

mos de dois tempos (sem intervalo

do primeiro para o segundo): o

tempo fixo e o tempo livre, A essa

divisão dá-se o nome de orçamento

do tempo. O meu orçamento, por
exemplo, já estourou há muito tem-

nulos; total: 19h 30m. De tempo li-

vre: leitura — 30 minutos; visilas e

idas a clubes — lh 10m,- esportes —

50 minutos; diversões — 10 minu-

tos (podem crer); rádio — 10 minu-

los; televisão — lh 30m e outras

atividades — 20 minutos.

miseta e fui saindo, A mulher ma
intercepiou: 

"onde é que você vai
com essa pressa toda?"

Vou lazer.
E pra que esse cakâo e esse

tênis?
E' porque hoje no programa

Em seu estudo o pesquisador ! de lazer vai haver futebol

constatou que nos últimos 32 anos

o aumento mais notável foi com as

mulheres em atividades domésticas

(lh 30m). Talvez devido às dificul-

dades em conseguir uma emprega-

da. O tempo médio de trabalho di-

minuiu em 20 minutos, o cie sono,

uma hora, e o dedicado às necessi-

dades fisiológicas ficou reduzido a

menos de uma hora. Quer dizer,

nos Estados Unidos, que estão um

pouquinho à nossa frente, o traba-

Mas você não sabe nem dar

um bico na bola. Detesta futebol
Não importa. Lazer é lazer,
Vè ao menos se não se can-

sa muito.
Pode deixar. Eu vou lazet

na ponta esquerda.

Cheguei ao clube, entrei no g -

násio, bati o relógio de ponto e íui

lazer.
Antes de se pensar em elabo-

rar os programas é necessário saber

lhador foi obrigado a reduzir se a cidade está em condições de

tempo de suas necessidades fisioló- recebê-los. Uma cidade para ser

gicas, imaginem aqui no Brasil. Se- chamada de cidade requer quatro
mana passada fiz uma pequena en- elementos: habitação, circulação,

quete na Central com os trabalha- trabalho e lazer. E' preciso de espa-

dores: co porem para o lazer. Ao saber
Quanto tempo o senhor gas- disso, um dia Ouriço, que mora

ta com as necessidades fisiológicas? num quitinete, expulsou a mulher
Dois minutos. de CdSà:
Dois minutos? só? - Sai, sai — disse abrindo t

E'. E isso quando o banheiro poria do apartamento - espera aí

não está ocupado. Se tiver gente, fora.
lenho que deixar para o dia seguin- - Mas por que Juvenal''

te. Não posso esperar. — Porque agora eu vou lazei

De fato: encontrei vários 1ra- e 
preciso de espaço.

i balhadores andando devagar. Esta-

i vam com suas necessidades fisioló-

I gicas acumuladas há cinco dias.

A enquete chegou a resultados

I surpreendentes. Fazendo as contas

j do tempo fixo de cada trabalhador

i — trabalho remunerado, bicos, ho-
; ras extras, biscates, viagem para o

| trabalho, viagem de volta do traba-

! lho, espera do trem, congestiona-

i mento, descarrilamento, filas, ne-

j cessidades fisiológicas — encontrei

I em média, uma hora e meta de so-

no. Isso quando não há '"outras ati-

vidades',' (normalmente exercidas

com a mulher). No dia de oulras

atividades o tempo de sono cai para

50 minutos diários.

Quanto ao tempo livre; conti-

; nuamos procurando.

ÃO sei como o trabalhador

francês consegue duas ho-

ras por dia de tempo livre.

Na França o dia deve ter

28 horas. Aqui, já cortei

todo o meu orçamento — rádio, vi-

sitas, idas a clubes - e meu tempo

livre continua curto. Ultimamente

ando lendo jornal em pe, debaixo

do chuveiro. Juvenal Ouriço encon-

trou uma boa solucào: concentrou

Na verdade até hoje ninguém

sabe direito o que e lazer Qua'.';

sempre o lazer é confundido com

diversão. Sendo assim seria um me-

ro passatempo, uni desperdício,

uma área marginal cia existência.

i Segundo o alemão Fmk, o lazer de-

ve íer um movimento de deniro pa-

; ra fora. Deve ser encarado como
' urna possibilidade de se experimen-

lar a liberdade e a plena expressão

individual. Aqui no Brasil - seguin-

do a nossa mentalidade utilitária ¦

o lazer tornou-se sinônimo de n

; vertimenlo, recreio, jogos e soi:>'r

ludo cie viagens nos fins de set"a-
' na Lazer e fugir d.-i romã. O que

transforma numa rolina fugir da to-

tma Num sábado desses de manha

eu estava descansando quando um

conhecido invadiu a casa: 
"como e,

vamos passar esse fim de semana

fora?
_ Pra quê9

Ora, pra fugir da cidade

E por que eu vou fugir da

cidade''
Sei lá, mas se lodo mundo

foge a gente deve fugir também.

_ Eu não tenho motives pra

fugir A cidtide nao me persegi e.

Vamos rapaz - disse ele me

todo o seu lempo livre num so mo- dando um tapmha - vamos esfriar

mento. Agora quando chega em ca- a cabeça.

sa para jantar, acorda a familia, liga

o radio, a televisão, bota um som,

le enquanto come e ainda obriga a

mulher a contar umas piadas 
"que

e pra me divertir".

E o senhor, qual é o seu j cansando

tempo livre?

Cinco minutos

E como o senhor gasta esses

cinco minutos?

Com leitura.

:* - Ela nao esquema, Eu estou

sombra.
- Mas será que ^oce nao vê

que é preciso fazer alguma coisa i

~ Estou fazendo. Es des-

Náo e isso Você lem que

aproveitar o seu tempo livre, Nos
• vivemos numa sociedade do iazer.

Do iazer ou do consumo?

Bem — disse eie — ate se<-

I ta-feira e do consumo. Sábado e

E por que não gasta com a j domingos e do lazer.

televisão? Q cicjadào falou tanto que aca-

Porque eu não posso levar ; bej concordando. Levantei-me, apa-

a televisão para o banheiro. Esses | nriej os meus apetrechos e saímos

cinco minutos de leitura eu junto i em direção a uma fazenda modelo

com os das necessidades fisiológi-

cas.

Esse planeiamenlo do lempo li-

vre chama-se lazer. Na America La-

tina os profundos conflitos socioe-

conómicos tornam escassas as possi-
bilidades de lazer. Os governos,

po. lempo livre, naturalmenle. Já ; porém, preocupados com o bem-es

o trabalhador norte-americano man-

tém um orçamento mais ou menos

equilibrado. Segundo o pesquisador
norte-americano John Robinson,

num estudo chamado Social Change

as Measured by Time Rudgets, o
trabalhador urbano nos Estados

Unidos em 6ó tinha o seguinte gas-
lo diário de lempo fixo: trabalho

remunerado — 7h 20m; sono —

7h 30m; viagem para o trabalho --

I h; refeições — 1 h; cozinha, eu.da-

do com as crianças e outras tarefas
— 50 minutos (a mulher gasta nes-

se item 2h 40m); compras —

lh 10m; cuidados pessoais — lh, e
necessidades fisiológicas — 40 mi-

(que nao era a do Chico). Paramos

o carro, descemos e o cidadão en-

controu um amigo que dormia nu-

ma rede Acoidou-o aos berros e

perguntou
O rapaz, que e que você es-

ia fazendo aqui r1

Estou lazendo.
Então espera ai que eu vou

mudar de roupa pra lazer também.

Fomos andando os dois em di-

lar dos seus trabalhadores, procu-
ram elaborar programas de ativicla-

des de lazer. Programas, que se-

gundo o belga Roger Lecoutre con- j reçao à sede da fazenda. So por

trariam o princípio básico do la- 
j 

curiosidade indaguei:

zer que é o livre arbítrio. Na sua I gente faz aqui?'

opinião as atividades não podem
ser impostas de cima para baixo,

devendo surgir expontaneamente

em todas as camadas da população
de acordo com seus respectivos va-

lores sociais. Eu por mim nao tenho

nada contra o lazer per decreto.

Ale prefiro. Assim não preciso ficar

pensando o que fazer com meu

tempo livre. Outro dia acabe' cie

jantar, peguei meu tênis, calção, ca-

Aqui? — repenu o cidadão

— dorme.
Mas você me traz aqui para

dormir Por que não me ,cieixou

dormindo em casa '

[ o seu lazei '

Mas nao e a mesma coisa:

dormir aqui ou em c<\'.a '

Absolutamente Dormir aqui

e iazer Agora dormir em casa é

preguiça J
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"Entre os meus interesses não profissionais", diz o escritor e conferencista inglês Denis Cecil Mills, "está vagabundear pela África. Esses passeios por lugares remotos, ensinaram-me

a conhecer e a gostar da gente comum de diversas tribos". No dia 9 de junho úllimo, porém, em Uganda, Hills foi condenado à morte por seus desagradáveis comentários, num livro

inédito, sobre o Presidente Idi Amtn. A sorte de Hills preocupou os ingleses; amigos recordavam o seu passado iconoclasta em Oxford, seus serviços no Oriente Médio e na Itália, durante a

Segunda Guerra Mundial, suas conferências e viagens pela Turquia e por Uganda. "Uma figura enigmática", disse dele um jorna lista, "um tipo que poderia ser personagem de Le Carre ou Gra-

ham Greene " Amin acabou libertando seu prisioneiro, graças à intervenção do Secretário do Exterior britânico. Neste artigo, Denis Hills escreve sobre a Uganda que conhece e o seu ex-carcereiro.
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fronteira entre o Quênia e
Uganda, agora bastante po-
liciada e muitas vezes inter-
ditada a estrangeiros, esta-

va deserta quando passei por ela no
meu velho Volkswagen, em 1963, a
caminho de Kampala. Uhuru — In-
dependência — só chegara a Ugan-
da no ano anterior. Na estrada um
carta?, advertia: "Cuidado com as
pedras soltas", mas não havia Al-
(andega nem guardas. O.s canaviais
brilhavam ao sol como se fossem
feixes de caniços molhados Na pon-
te sobre o Nilo. que cruzei sob uma
garoa fina. não apareceu ninguém
para inspecionar meu carro. No
céu, bnlhava fraco um arco-íris.

No City Bar de Kampala. um
grupo de brancos usando bermudas
cie brim caqui tomavam cerveja do
Quênia, tendo ao fundo um retrato
do lider religioso do proprietário,
o jovem Aga Khan. Os únicos ne-
gros presentes eram os garçons e
algumas jovens alegres, com cabelo
esticado e joelhos grossos e brilhan-
tes.

Eu fora contratado para ensi-
nar inglês- no Makerere College. em
Kampala. Minha tarefa consistia
em treinar jovens africanos que ele-
pois ensinariam em escolas secun-
darias. O Governo me deu um
apartamento para morar em Kololo
Hill, bairro residencial no subúrbio
reservado aos brancos a serviço do
Governo e asiáticos prósperos, com
posses para construir lá seus ban-
galôs. Pisos da cor de suco de to-
mate. jardins com canteiros de ro-
sas. era. uma mistura anglo-indiana
em solo africano. Babás levavam
suarentas crianças brancas a pas-
sear nos seus carrinhos: a ala dos
criados, onde se viam manchas de
fumaça e dedos, eslava localizada,
"no interesse da higiene", a pelo
menos 50 metros da porta da cozi-
nha dos patrões.

Na piscina cio Makerere Colle-
ge viam-se corpos rosados, mas ne-
iitiuni de pele negra. No locai onde
hoje se- ergue o Hotel e Centro dc
Convenções Nilo, construído prin
Iugoslávia, com seu teto mal veda-
do, ingleses e indianos eram vistos

urbanamente jogando crieket. O
jornal nacional de Uganda, Argus,
estava cheio de noticias sobre ex-
patriados. Encostado ao bule de
chá, ele dava um sabor patriótico
ao breakfast britânico de mingau
de aveia e mamão.

Como em todas as cidades de
Uganda, a área central era virtual-
mente monopolizada por dukawal-
lahs icomereiantesl e homens de
negócios asiáticos. Assim que o co-
mcivio cerrava as portas, e depois
da partida dos trabalhadores ne-
gros — a pé, de blicicleta ou em
apinhados ônibus cie dois andares
•— para os seus casebres e barracos
na periferia da cidade, as mas e os
parques ficavam subitamente
cheios de famílias asiáticas, que
deixavam seus aposentos atrás de
lojas e escritórios e vinham pas-
sear. Nos fins de semana, havia um
ininterrupto desfile de carros. Seus
filhos animados lotavam as escolas
durante o dia — um presságio dos
milhares que seriam lançados na
economia de um país que nào lhes
pertencia.

Em minhas visitas a escolas se-
cundárias de todo o pais. constate!
que a maioria dos professores das
classes favorecidas eram europeus
ou asiáticos. O currículo se basea-
va muito em textos didáticos brita-
nicos. em Rider Haggard r Words-
worth. e mal se começara a dar
atenção a escritores africanos. As
.salas de descanso dos professores
eram. dentro da melhor tradição
britânica, um local agradável e sem
muita ordem, onde o.s expatriados,
em trajes descuidados, corrigiam
deveres escolares dos alunos em
meio a bules de chá e material ve-
hlo de crieket. No interior, oncie quer
que houvesse cidades ou povoados,
viam-se engenheiros e peritos agri-
colas e florestais britânicos moran-
cio em bangalôs construídos ao lado
de campos de golfe ou em clareira-

As mudanças que dever! a m
transformar tudo isso foram gradu-
ais. a principio. Sob Milton Obote,
que se tornou Primeiro-Ministro
quando a Grã-Bretanha concedeu
Independência a Uganda, as repar-
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tições do Governo e os serviços pú-
blicos foram cada vez mais afri-
canizados, o que levou muitos euro-
peus e ingleses a deixarem o pais.
Mas a comunidade asiática con-
tinuou dominando o setor comer-
ciai e onde quer que fosse preciso
pessoal especializado, desde meca-
nicos de automóveis a dentistas e
descaroçadores de algodão. Não ha-
via um mal-estar perceptível —- o
ressentimento africano continuava
apenas latente. Tinha-se a impres-
são - ou a ilusão'1 — de que Ugan-
da era o exemplo perfeito de uma
sociedade multi-racial baseada na
experiência estrangeira (frequen-
temente pateraalísticai, no vigor
dos africanos e na sua disposição
em continuar aprendendo porjmais
algum tempo sob mentores bran-
cos.

A Uganda de Amin

Foi Idi Amin '"Eu sou um buli-
clo/.pr"i quem acelerou de maneira
dramática o inevitável processo de
mudança que vinha ganhando for-
ca sob o Governo relativamente
moderado de Obote. Sua medida
mais radical, depois de tomar o
Poder, foi a expulsão dos asiáticos.
Embora seus métodos fossem de.su-
manos, ele tinha razão em despa-
char os asiáticos, porque não se
podia negar aos ugandenses o di-
reilo de mandar em sua própria
terra, e tornava-se claro que a es-
magadora presença asiática im-
pedia o crescimento da classe
media africana. Mais ou menos a
essa época, Amin começou a per-
seguir e ameaçar os europeus -

principalmente o.s ingleses ¦ ¦ a
ponto cie milhares deles resolve-
rem. para usar a expressão de
Anun. "fugir". Dos aproxima-
damente 7 mil súditos britânicos
que trabalhavam no pais, esse total
agora caiu para 700.

Quais foram a.s conseqüências0
Uganda não apenas perdeu a expe-
riéncia comercial e a capacidade
técnica dos asiáticos: os ugandenses
não conseguiram substitui-los satis-
fatoriamente. O resultado, agra-
vado pelas tendências lnflacloná-
rias mundiais, foi o caos econômico
e a desordem nos serviços públicos
A nova classe de comerciantes r
homens de negócios africanos que
herdaram os bens e as proprie-
ciacles dos asiáticos íc também dos
ingleses) acabou-se tornando im-
popular. Nào demorou a serem cha-
in.tclos dc os "Patels negros" (Patcl
e um dos sobrenomes mais comuns
da comunidade indiana) e mafuta
mingis '"os que enriqueceram com
as coisas herdadas"!. Certo ou er-
rado. já que os comerciantes e ho-
mens de negócios têm os seus pro-
blemas de fornecimento, distribui-
ção e com moedas estrangeiras,
eles foram acusados de contraban-
clear. trapacear e cobrar preços ex-
torsivos numa escala nunca vista.

Mas de uma vez Amin aconse-
lhou-os a se moderarem. Atualmen-
te, sua solução para o problema dos
"negociantes corruptos" é o pelotão
de execução. Todos os meus colegas
africanos da Prisão de Segurança
Máxima, em Luzira, tinham sido
acusados de "corrupção". Corriam
o risco, embora não quisessem ad-
mitir a possibilidade desse horror.
nem para si mesmos, dc serem
fuzilados. Meus colegas de cela
eram em sua maioria executivos
comerciais acusados de delitos gra-
ves. Através de um buraco no por-
tão pudemos ver outra parte da
prisão se encher aos poucos com
pequenos comerciantes, presos sob
acusações menos graves. Estavam
sob detenção preventiva, aguardan-
do julgamento por um tribunal mi-
litar. Ficavam sentados na grama,
calados, como homens com poucas
esperanças.

Filas, escassez e prateleiras va-
zias nos mercados são parte dos
problemas diários dos ugandenses,
t só alguns privilegiados —- diploma-
tas, pessoal do Governo e militares
— são poupados. Nos últimos dois
anos, o Nelsadry, antes um esplên-
dido supermercado onde eu costu-
mava fazer minhas compras, pouco
tem vendido — quase que só pão,
leite e rolos de papel higiênico. Al-
guns pacotes de «ípeciarias, rema-
nescentes do tempo dos asiátieos.
continuam nas prateleiras. Quando
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precisava dc peças para o meu
Volkswagen, tinha de ir procurá-las
nos ferros velhos ou importá-las ele
Nairobi. Meu vizinho africano, cujo
filho estava a morte, procurou em
vão pelos remédios que poderiam
ter salvo a sua vida.

A partida em massa dos expn-
Uiados, especialmente de ingleses,

que conheciam Uganda melhor que
o.s outros, prejudicou o.s serviços so-
ciais e médicos, o ensino, a pesqui-
sa cientifica e a Igreja —- campos
onde a sua contribuição fora muito
valiosa. Sua partida também afe-
tou a qualidade de vida em Ugan-
da. Quaisquer que fossem as suas
faltas, os expatriados criavam e
mantinham padrões; e, como uma
comunidade respeitadora cia lei,
clava o exemplo. Agora que se fo-
ram. muitos africanos se sentem
mais vulneráveis, mais expostos e
isolados sob o regime do imprevisi-
vel Idi Amin.

Quando Amin deportou dois
dos melhores médicos do país — o
Dr Barkham (acusado de "dissemi-

nar doença política") c o profes-
sor Macadam, ambos do Hospital
Mulago — só prejudicou o seu pro-
prio povo. Nem todos os substitutos
estavam à altura. Dois médicos
egípcios que encontrei em Ama
eram homens idosos e cansados.
Enfrentavam um problema alimen-
tar tfalta de legumes frescos para
saladast e devido ao calor excessivo
•passavam a tarde na cama. "Mui-

tos dos meus pacientes sofrem de
blenorragia", disse-me um delis.
"E' uma variedade diferente e so
um remédio é capaz de cura-la,
mas está em falta."

No ensino, o afastamento gra-
dual dos professores estrangeiros
tora aceito, o que explicava a ex-
pansão do.s colégios de treinamento
de professores para produzir sub.--
titutos africanos. Mas a perda de
90*, dos velhos professores expa-
tnados de Uganda foi desastrosa.
Fora das salas de aulas e dos anti-
teatros, o medo e a apatia turva-
iam a vida estudantil, antes alegre
e extrovertida. No Colégio Nacional
de Professores, onde eu ajudara a
formar uma biblioteca de 20 mil
livros, encontrei poucos títulos no-
vos quando lá estive há dois ano-,
'Estamos caminhando por um vaie
escuro", disse um estudante, " c
nao podemos nos arriscar a um
tropeçào."

0 expurgo, e depois

Os habitantes cie Uganda po-
dem ser divididos em povos dc fala
banto. que moram no Sul. e em t ri -
bos niloticas e nilo-hamiticas, que
vivem no Norte, A tribo mais nu-
merosa, mais prospera e de melhor
nível dc instrução é a dos bagan-
das. que falam o dialeto banto. Os
bagandas são agricultores: suas
mulheres são rechonchudas e boni-
tas. A Capital da Ugandíi, Kampa-
Ia. fica dentro cio .-eu território. As
tribos do Norte, a (piem os bagan-
das desprezam, tem um pas.sado
guerreiro. Os karamojongs, seus vi-
zinhos, são criadores de gado e gos-
tam de fazer incursões guerreiras.

Quando Uganda se tornou in -
dependente, o kabaka, ou rei. dos
bagandas. tornou-se Presidente da
nova Nação, ma,- o Primeiro-Mi-
nistro, Milton Obote. pertencia a
tribo dos langí. que vivem ao Noite
do pais. A rivalidade entre os dois
lideres era, no tinido, uma rivalida-
cie tribal entre os bagandas e os fu-
rasteiros cio Norte. Em 1966, Obote
atacou o palácio cio kabaka, forçan-
do-o a fugir e se exilar. Desde ai. o.s
bagandas se tornaram seus inimi-
gos mortais. Quando Idi Amin deu
o golpe e tirou Obote cio Poder, em
25 de janeiro cie 1971. foram os ba-
ganda.s (pie mais se regozijaram
porque a vitoria de Amin represen-
tava o seu triunfo sobre Obote.

Mas o golpe não permaneceu
incruento por muito tempo: os lio-
mens de Obote tinham de ser cli-
minados. Durante vários meses.
soldados das tribos langi e achoh.
do Norte, foram fuzilados, apunha-
ladí s e mortos a pauladas em guar-
nições militares por todo o pais. Es-
sas mortes -- a principio. Amin
alegou que os guerrilheiros de Obo-
te. com a ajuda de oficiais chine-
ses, eram responsáveis por cias
nunca foram um segredo. Os mor-
tos eram lançados como se fossem
"sacos dc posho" imingau de mi-
lho) no Nilo. cm mangues e no lago
Vitória. Muitas pessoas presencia-
ram essas cenas. Eu mesmo tenho
uma pequena prova desses assassi-
natos: fotos tiradas em abril cie
1971 de 26 corpos de homens adul-
tos — evidentemente soldados
que encontrei às margens de uni
lago. perto de Ent. bbe. O.s corpos
estavam cheios de perfurações cie
balas, através das quais os intesti-
nos se projetavam como salsichas,

Mas Amin não tez dos bagan-
das novamente o elemento etmeo
dominante Membro da pequena
tnbo dos kakwa, do Norte, e antigo
sargento do King's African Rifles
Amin nào tem os bagandas em

Denis Hills

grande conta — costuma dizer que
não são combativos Apesar de nào
confiar neles, usa a sua inteligén-
cia, mas sua base de poder está
num novo grupo de nortistas oriun-
dos da região a Oeste do Nilo e do
Sul cio Sudão.

Amin fez um expurgo no Exér-
cito e nas torças policiais também.
''São um bando de bêbados e covar-
des". disse.

Até agora a policia não se rc-
cuperou do tratamento que Amin
lhe dispensou. Reluta freqüente-
mente em investigar um crime sob
o pretexto de que 

"c possível que
haj i soldados envolvidos."

Duas semanas depois de minha
prisão, minha mulher teve o seu
carro roubado sob a ameaça do ar-
mas. Receando qüe o.s assaltantes
fossem agentes dos órgãos de segu-
rança do Estado, a policia lhe dis-
se: "Não podemos ajudá-la. Dê par-
te ao seguro."

As Forças Armadas foram con-
templadas com boa parte das pro-
priedades abandonadas pelos asiá-
ticos. Amin permitiu que ficassem
com lojas, escritórios, casas e car-
ros. Depois disso, já acusou várias
vezes os seus oficiais de negligen-
ciarem o.s deveres militares par
causa de suas atividades comer-
ciais, e tem usado esse pretexto pa-
ra demiti-los. Essas demissões afe-
tam a eficiência e o moral, mas
e.-:áo de acordo com as táticas de
eliminação de Amin. Apesar de tu-
do. nestes últimos dois anos o Exér-
cito ugandense melhorou bastante
em termos de disciplina e treina-
mento. Os soldados agora já não
são tão visíveis como nos primeiros
meses, quando importunavam as
pessoas nos postos de controle, nas
estradas, e rondavam pelo centro
da "idade exibindo fuzis automáti-
cos.

As unidades de segurança espe-
ciais de Amin — a Unidade de Pes-
quisa Especial, em Nakasero, e o
pelotão de execução, em Naguru
são hoje. talvez, a.s mais temidas e
odiadas pelos ugandenses, por-
que funcionam sob o controle dire-
to de Amin e não tém de prestar
contas ao Exército ou à pulícia, Em
Nakasero, há um centro de interro-
gatorio. Os presos que vi serem le-
vados para Ia, retirados da dele-
gacia policial central em Kampala.
retornaram com cicatrizes mal fe-
ehadas nas costas. Disseram que
em Nakasero havia funcionários
brancos — iugoslavos ou soviéticos.

Também conheci homens que
sobreviveram a Naguru. Conta-
ram-me que policiais bêbados en-
travam nas celas e escolhiam viti-
mas a esmo. que depois fuzilavam,"Passei 

minhas noites Ia rezando e
1 ninando sem parar", disse-me um
deles-

Muito- de meus amigos e co-
nhecidos em Kampala sabiam que
eu escrevera um livro sobre Ugan-
da. Disse-lhes que se tratava dc
uma obra descritiva, sobre viagens,
uma continuação de meu livro an-
teiior, Man Witli a L o b e 1 i a
Flu te. Sabiam também min-
ca fizera segredo disso  que ru
estava escrevendo um livro de me-
morias. em nada relacionado com
Uganda. A existência dos dois livros
nao so'mente confundiu os bisbilho-
teiros. como a própria policia. No íi-
nal. o resultado foi o mesmo. Os
agentes policiais que deram uma
busca no meu apartamento, a 1'.' de
abril de 1975, estavam à procura do
livro errado — minhas memórias
- e acabaram encontrando os ma-
niiscritos certos, The VVliitc Puni])-
l.in iA Abóbora Brancai, o livro so-
bre Uganda.

Com base num parágrafo desse
manuscrito, onde acusava Amin dc
"governar como um tirano de aldeia,
pelo medo", fui acusado de sediçáo
e levado para a prisão Luzira. A 9
de maio. a acusação de sedição foi
retirada, mas passaram a me acusar
dc traição, e me informaram
que teria de comparecer perante
um tribunal militar. A 28 de maio.
fui levado algemado para a prisão
do Batalhão de Reconhecimento
Mecanizado Especial Malhe, em
Bombo.

Ao todo. cerca de 200 soldados
me guardaram durante a minha
"estada temporária" no Batalhão
Maltre. Eram jovens e perspicazes.
Muitos eram lugbaras ou sudaneses
cio Sul, A principio, mostraram-se
ameaçadores e severos. t"Voée e
um homem muito px.r I g o s o '' i .
Quando perceberam que eifnão tia
um inimigo de Uganda, passaram
n me demonstrar consideração de
varia.-, maneiras.

As ordens de comando eram
em inglês: o toque do corneteiro
era do Exército britânico. O Bata-
lhão tinha um destacamento com
saiotes, escoceses, com gaita de
foles e tudo. O som de seu.-, intru-
mentos tocando músicas escocesas
chegava aos meus ouvidos através

das grades da cela. Os soldados fa-
lavam na minha lingua. tocavam
as minhas músicas. Como podíamos
ser inimigos?

Compareci ao tribunal militar
nos dias 9, 10 c 11 de junho. Era
presidido pelo Major Juma Ali, fa-
moso pelo seu envolvimento na
morte de dois americanos — Nicho-
las Stroh e Robert Siedle - no
quartel de Mbarara. em 1971. O
Major Ali me condenou à morte
por fuzilamento. A 21 de junho, le-
varam-me à presença do General
Sir Chandos Blair e do Major Iain
Grahame, recém-chegados de Lon-
dres com uma mensagem da Rai-
nha Elizabeth em que pedia a
Amin clemência para mim. O Presi-
ciente compareceu à entrevista. Ele
me passou uma descompostura e
disse que em atenção à Rainha sus-
penderia a ordem de execução, que
assinara naquela mesma manhã.

Retornei à minha cela e nada
mais soube sobre a suspensão tem-
porária de minha execução ou a
possibilidade de minha libertação,
até que no dia 9 de julho o coman-
te do Batalhão Malire informou-
me que no dia seguinte seria leva-
do )iara Kampala. Continuei igno-
rando o que iria me acontecer, até
o momento em que vi o Secretario
do Exterior britânico, James Calla-
ghan. esperando por mim no posto
de comando do Presidente, junto
ao próprio Amin. C o m preendl,
então, que era um homem livre.

Têm-me perguntado o que pen-
so de Amin. Não nutro ressenti-
mento especial contra ele pela mi-
nha prisão e sentença de morte.
Quando meus manuscritos foram
descobertos, sabia o que devia espe-
rar. e me preparei para engolir um
remédio amarão. Não sei se meus
comentários críticos magoaram dn
fato o Presidente. Afinal, ele estava
acostumado a ser atacado. Por
exemplo, quando i o r n a I i s ;. a .•-.
alemães o atacaram, ele nao reagiu
corn ameaças. Torna-se claro que
me usou como um peno de xadrez,
a fim cie arrancar concessões do
Governo britânico, que acabaram
nao passando de uma mensagem
da Rainha, uma visita do Secreta-
rio do Exterior, e talvez alguma
melhora nas relações com Londres.

0 homem e o método

Dc nada adianta chama-lo de
far.-ista ou assassino. Ele c uma
realidade africana. Concretizou o
sonho africano: a criação üe um
Estado verdadeiramente negro. Fez
surgir uma nova classe media-
ugandense. ainda incipiente mas
vigorosa, de técnicos e homens dc
negócios que terão de aprender
através dos seus próprios erros.
Suas políticas econômicas acaba-
ram provocando corrupção e esca.i-
sez de produtos, mas o volume de
dinheiro que circula nos bolsos
africanos aumentou considerável-
mente

Anun '.em qualidades que o tor-
num popular e. ao mesmo tempo.
antipático. Tem senso de humor,
tem impulsos generosos e também
cruéis, c e um grande showman na
tradição africana de festas espeta-
culrres, com canções, dança.-, sal-
dados e discurseira.

A violência que o cerca ja atui-

giu membros de sua própria fami-
lia. e amigos. Pouco depois de divor-
ciar-se cie três de suas quatro mu-
lheres ia 26 de março de 19741,
uma delas, Mama Malyamu. foi

presa sob a acusação de contraban-
clu, e outra. Kay, foi encontrada
morta a 13 de agosto, seu corpo
partido em cinco pedaço.- O corpo
do primo de Kay. o antigo Ministro
do Exterior Michael Ondog, já fora

pescado das águas cio Nilo no come-

ço deste ano ' 10 de março).
Depois de brigar com uma de

suas favorita.-. Elizabeth Bagaya. a
ex-modelo que ate novembro de
1974 era o seu Ministro do Exterior,
ele acusou-a publicam e n te de
•manter relações sexuais com um
europeu desconhecido num toalete
do aeroporto de Paris." Depois, deu
uma prova de mau gosto chocante,
fazendo publicar na imprensa
ugandense um retrato de Elizabeth
inteiramente nua.

A 12 de dezembro de 1972,
Anun ameaçou colocar David Mar-

. tm. correspondente rio Observcr, ele
Londres, sob custodia do Exercito
por tc-lo criticado. Neste sentido.
Uil um medíocre substituto rie Mar-
tm. Mas os protessores, me.-mo o.s
pobres, são respeitados em Uganda.
Ao me prender e ameaçar de exe-
eucão publica. Amin ficou desacre-
ditado perante um grande segmen-
to da população ugandense. e fez
publicidade para o meu livro.
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> t>oa noticia que Insser Arafat
tenha tidc o primeiro a atacar

_ o acordo egípcio-israelense. Is-
to o indicio forte de que esta-
mos diante de um pacto

genuíno — não -apenas de mais
uma série de imintras coníort.adoras
do tipo tão freqüentemente emprega-
do na diplomacia internacional, prin-
cipaimente quando conduzida íob os
auspícios da ONU, c que normalmente
terminam por um comunicado dizen-
do: "Por este acordo, que entrará em
vigor tão pronto seja ratificado pelos
Parlamentos de todas as Altas Partes
Contratantes, as Altas Partes Contra-
tantos comprometem-se a observar as
seguintes condições:

11 O pecado e mau.
l!i A virtude e boa.
E' certo que ninguém será critica-

do por exigir provas de que não se
trata cie ma:s um desses pactos. Ter-
se chegado a ele o em .si tão espanto-
só. e as implicações tão fantásticas,
que o ceticismo é inevitável. Mas ai
está, preto no branco, e sem mesmo
uma cláusula prevendo sete anos para
que .seja implementado. Sempre fui
profundamente pessimista quanto às
possibMidades de paz verdadeira no
Oriente Médio, e meu pessimismo ti-
nha origem principalmente nos anos
de intransigência israelense, e nos
inevitáveis movimentos terroristas
que isto gerava. A grande questão que

I. rael não respondia, que se recusava
a enfrentar, na verdade, era "O que
faraó vocês quando os árabes apren-
derem a lutar?" A atitude era a de
que isto iamais aconteceria, e haveria
tempo bastante para pensar se viesse
a acontecer.

Aconteceu, em outubro da 1973, e
muito crédito deve-se aos israelenses
P< ia velocidade com que se adapta-
ram à idéia de que uma mudança mo-
mentosa e irreversível ocorrera desde
a Guerra do lom Kipur (se os judeusnão forem pragmáticos, quem o se-
ra?>. Na minha opinião, porém, mais
credito ainda deve ser atribuído a Sa-
ci.it porque o tempo, afinal de contas,
trabalhava a seu favor, e não dos is-
raeien ••. s.

Quanto ao doctor subtilis. ele já
ganhou , seu Prêmio Nobel, e merece
» gratidão de ambas as partes e a de
todos nos. De alguns setores, é claro,
nao terá nenhuma; no começo do
ano. o colapso das negociações foi re-
e.ebido com gritos cie satisfação e a fe-
licidade idiota de alguns anti-america-
nos fanáticos. Num ou noutro arabista
mais extremado, percebi uma definiti-
va inquietação. Aquele cometa de ócu-
los riscando o céu cada véu mais rapi-
do metia-lhes o medo de terem de en-
irentar a desagradável perspectiva cieárabes e judeus ainda virem a parti-lhar o pão da paz.

O Oriente Médio encontra-se hoje
na extraordinária e .sem precedentespeio menos para o Oriente Médioposição de saber que cada dia de
paz torna outro dia de paz mais pro-
vavel. e não menos. O Dr Kissinger
ainda tem muito que voar antes dos
sinos assinarem com I rael, ou vice-
versa, um pacto semelhante, e o Coro-
r.el Kadhafi. na Líbia, ainda est.ará
entoando o seu delcncia est Cartago
quando o Dr Haba.sh ja for membro
1> •norãrio cio Kne.set.

De qualquer forma, o principal
mérito do acordo, e o que me convor-
teu de pessimista em otimista do dia
para a ri ilt.c. e o fato de que dá tempo

te 'ncentivoi a egípcios e judeus para
descobrirem que as pessoas cio outro
lado do Canal de Suez não têm chi-
ires nem rabo. E as vantagens que
podem decorrer dessa descoberta são
literalmente incomensuráveis-

A lembrança mais vivida que eu
tenho de minha única e breve visita
a Israel, em 1905, é de um momento
perto da fronteira jordaniana onde
Israel (isto foi antes da guerra de ti7,
lembrem-se) tinha apenas 13 quilôme-
tros de largura. No alto de uma coli-
na, mencionei ao meu guia que não
conseguia enxergar postos policiais
nem cercas de arame farpado domar-
cando a fronteira. Para meu espanto,
ele disse que a fronteira ali so era
marca ia por umas pedras pintadas de
branco: mas, acrescentou, se eu pro-
curasse bem, perceberia exatamente
onde passava a linha, divisória, ainda
que não existissem marcos. Não com-
preendi bem o que queria dizer, e
fiquei examinando o terreno até que,
de repente, entendi. A meio caminho
da colina, a paisagem deixava de sei-
verde e tornava-se marrom — uma
ruptura tão súbita que parecia tra-
cada "i lápis. A explicação era que os
judeus tinham cultivado o seu lado da
fronteira até o último milímetro, en-
quanto do outro lado havia apenas
areia. Achei, e nada desde então me
fez mudar cie idéia, que me havia sido
concretamente demonstrado o signifi-
cado último do ódio, qne é o fato de
ser estéril. Se a fé e a força que ha-
viam feito verde o deserto de um lado
da fronteira pudessem tê-la cruzado,
o outro lado teria também florescido.

Muito bem, não foi apenas a lutar
que os árabes aprenderam. A tecnolo-
gia israelense também já não esta tão
à frente deles como antigamente. Mas
as perspectivas que agora começam a
se abrir para o Oriente Médio não
dependem cie alguma partilha es-
pecial de contribuições qne ambas as
partes possam dar ao futuro comum;
elas vem da possibilidade de. dentro
de muito poucos anos, estar-se ouvin-
cio em toda a região os sons de es-
.nadas .sendo tran formadas em ara-
dos.

Será esta uma extrapolação fan-
tástica demais a ser feita da assinatu-
ra de um tratado estritamente limita-
cio entre Israel e apenas unp de seus
vizinhos árabes? Pode .ser; mas já não
é tão óbvio assim. Quanto tempo faz
pie um tal tratado seria tido como
im sonho inatingível? Esta pergunta

tem resposta exata: dois anos. Mas
dois anos são um microssegundo na
vida cie uma nação, e 20 anos não pa.s-
sam ei" um piscar cie olhos. A história
deste último terço de século tem sido
nma série cie predições falsificadas, e
t i.las a- predições foram falsificadas
no mesmo sentido: tudo aconteceu
mais depressa que se calculava. O que
nos sempre esquecemos é o efeito que
tem a mudança sobre a própria
mudança: sabíamos que mudança.»
ocorrem rapidamente, mas não nos
apercebemos de que a velocidade da
mudança está, ela própria, sempre se
modificando.

Qualquer mudança antes conside-
rada impossível parece perfeitamente
aceitável tão logo tenha sido intro-
duzieia. Se a frágil torre cie paz que
acaba de se erguer não lor derrubada
nos próximos meses, se tornará .sólida
t forte, e à sua sombra outros inimi-
gos se sentarão e conversarão uns
com os outros. E depois?
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A vitória 
provisória

Pierrfí Solni^cr
L'Express

y A sala do Palácio cias Na-
(J çóes de Genebra onde foi

assinado o novo acordo cie
paz entre Israel e Egito,

notavam-se sobretudo os ausen-
tes. Especialmente os soviéticos,
que boicotavam um episódio que
restabelece a Influência 'dos EUA
no Oriente Médio. E também os
próprios americanos, que para não
revolver o punhal na ferida dos
russos, tinham decidido à última
hora nã.(. assistir a cerimonia.

Não há dúvida de que esse
novo "pequeno passo" em direção

à paz no Oriente Médio, coroamen-
to espetacular de um ano de e ;íor-
ços e vaivéns entre Jeiusalem t o
Cairo, é não apenas uma vitoria
pessoal para o Secretário de Estado
Iienry Kissinger como também um
ponto marcado pela diplomacia
norte-americana nesta região do
mundo Os russos não estão conte»-
les. Apesar das várias advt rtencias

de- And rei Gromyko, para quem a
URSS deveria participar de todos
os acordos. Kissinger destilou sozi-
nho. E foi b( m s icedido.

Mas os seus problemas nao
chegaram ao fim. Se é verdade que
eie ganii >u a "sua" batalha cio
Sinai, resta ainda ganhar a do
Capitólio. Isto é. obter cio Congres-
so a sua anuência ã. presença cie
200 técnicos americanos entre os
exércitos do Egito e de Israel. E ao
pagamento da fatura: os três bi-
lhões de dólares que Kissinger pro-
me teu a I -.no i.

O envio d os "técnicos ameri-
canos" para o Sinai e particular-
nu nte lnuniliiante para os russos.
Este . não e ipieecrrm que, t m iíiTü,
o Presidente Richard Nixcm lançou
um alerta atômico geral exatamen-
t • para opor-.se ao envio de tropas
soviéticas ao Oriente Médio, que se
proprunham ;l • narantir a paz."

Muit is americanos não vêem
com melhores olhos essa presença
americana no Oriente Médio Isto
lhes 'traz, a menu usa recordações
pungentes: foi com o envio de "ai-
guns técnicos "ao Vietnã cio Sul que
o Estados Unidos puseram dedo nu-
ma engrenagem iatal no Extremo-
()! lente

Uma aposta

Antes que estivesse seca a tinta
do acordo do Sinai, o Senador Mike
Mansfii id. líder do grtmo democra
ta. manifestou sua oposição à pre-
.senca americana nesse novo vespei-
io. O próprio Senador Iienry Jack
sou. defi n-nr encarniçado de Is-
raei. expressou as maiores reservas,

f. snerancio o momento de examinar
o t > to de perto.

K.s inger t.erá, assim, difieul-
ciacie em arrancar do Congresso os

tres bilhões de dóiares que Ine cr-
viram de argumento para conven-
cer Israel a aijar.donar os pogos pt>
troliieros de Abu Rudei i os passos
estratégicos de <íidcli e de Mitla.

E' provável que CoiigiessO
termine ciando o seu acordo, mas
isto não acontecera facilmente. Sc.
por acaso, se recusasse, a vitoria cie
Kissinger no terreno diplomático . e
transformaria em d-bandaoa n
plano político. Kissinger sabe ri. so.
E a sua ofensiva d i p 1 o m a t : c: a
ba<eou-se numa apo.- ta.

O novo acordo de d'- mobili-
zação não gara 'te a paz. e não re-
solve o proijiema em seu comunto.
Mas o Secreta rio cie E i ado ganhou
tempo. Eie espera que ma:-, tarde
o seu amigo Amvar El-Sadat, con-
.servando-se no poder, seja capaz de
convencer os outros países árabes
e estabelecer relações pacilic.is e
permanentes com Israel.

Como que lhe dando razão o
Presidente egípcio, num discurso
solene, d' li ndi u ir. íietuosamenic o
acordo c'o K.nai e e.-tigma;izou a
atitude cia URSS, ' p r o v o c a <• a o
abeita visando a dividir as fileiras
árabes.' Mas e ainda uma aposta.
Que parecia longe de estar g.-.nha
na «emana passada

O , palc u inos e iibios ac <ihe-
ram mal o acordo bilateral. O que
.já se previa Os su:os também E'
uma grave derrot i para a cau. a
árabi . declarou Damasco. IX, iacio
americano, eníi etanto. ameia se
afirma que o Presidente Ha fez Ei-
Assad será tentado a seguir o
exemplo do Egito. Re.-.ta saber o
que peiisai ão disto os russos.

Quanto ao pequeno R. : cia Jor-
dania, ilussem, e-ta temporana-
mente ' e-! riacio" com os ameri-
cano--. Pediu-üv . que iiie forneces-
sem 14 baterias llmvlc a n t i -
foguetes. O Congress.j se opunlia
ci Pentaeono propõ ;e. então, a

> ntregar seis, "Quatorze uu nada",
respondeu* .secamente Hussem. Ss
não. vou pedir aos russos".

< i único pais árabe a apoiar re-
ainieute a diplomacia de Kissinger
e a Arabia Saudita. Apoio nada
despre-zível, ia tpie os sauditas ,-ao
o b.íntj auros de quase tocios os pa-
ises árabes e do Movimento de Li-
bertaçao cia Palestina.

Num balanço ge-al. pntretanto.
a maior parte dos diplomatas em
todo o mundo estava de acordo, na
semana passada, com o Presidente
Valery Giscard ctEstaing. que en-
viou a K; i! ger o .-.c munte teiegi a -
ma: "Dinio-vos meus cuniprimcai-
tos amistosos pelo sucesso de vo.- a
ação perseverante e inteligente na
direção da paz."

Com um 
pouco 

mais cle sorle

lhe hroiiomisl

t roleo

congelamento cie nove meses
nos preços concedidos gracio-
sa mente pela Organização dos

Países Exportadores cie Pe-
— OPEP — depois que o

petróleo passou a custar cinco
vezes mais caro que há dois anos c:t-
pira a 1" de outubro. E é um sinal da
nova ordem de coisasque as principais
nações consumidoras cio Ocidente pos-
sam dizer que estão felizes com a
per. peetiva de que a OPEP, no encon-
tro de Viena mareado para 24 de
setembro, decida elevar os preços do
petroleo em "apenas" 10'':. e talvez
retarde um pouco a aplicação plena
do aumento.

Um aumento cie 10', elevaria o
preço cios petróleos finos cia Arábia
Saudita — padrão pelo qual se est abe-
Irce o preço cie outros tipos de petró-
lec> — para cerca de llsiO dólares o
barril. Isso é menos do que o que se
temia que fo se há alguns meses; há-
via quem achasse (pie o aumento
poderia ser tres vezes superior. Mas
ainda e um dólar a mais do que a
economia ocidental pode suportar.

Foi necessário uma recessão macl-
çf-, no Ocidente, uma queda drástica
no consumo ocidental do petróleo, a
oscilação das economias emergentes
de todos o.s paises pobres do mundo e
aper.peetiva de um acordo político no
Sinai negociado por Henry Kissinger
entre Israel e os árabes moderados,
para que esse mínimo de sensatez fo.s-

introduzido nas deliberações cia
OPEP Cada um cíes.-e.s fatores s< : a
embrado aos nu mbros < representai!-

:• cia 01'KP durante o !(ativai de
p unsa qi.ii e;es participarão bre-
vi'ü,i nte - ci- pui •, do ia reaiizado en-
contro fie 82 nações "n.io alinhadas'
ro Peru a- .-<s-óis anuais rio FMI r
cio Rs.. , Manei.,ii em '.'.'asinnston, e
a -< a.o . .a - NacV . I'nicia s

Aianns pai es cia OPEP preferirão

continuar icnorando o bom sen.-o: Ar-
geha. Iraipie. Líbia e Venezuela —¦ o.s
produtores que tem os laços ideolo-
gieos mais tortes com o Terei iro Man-
do -¦ iires.sionam |ior uni aunif nto de
t rês ou cpiat ro dóia res por barril, na
supo leão de epie o 'leidentc é sufiei-
entemente rico para absorvê-lo e que
i>: pobres iiodem ser consolados ai ra -
ves de uma ajuda esjjecial c de açor-
diis comerciais.

Ne. tes termos o acordo quanto a
um aumento de mai ou menos 10';
será o resultado cie uma luta difícil, de
um acordo baseado em dou fatos. Pri-
meiro. a atual fartura de petróleo
supervalorrzado esta fazendo com que
os membros da ()PEP aparem o preço
atual nas extremidades — aban-
ilonando as recompensas especiais pe-
lei petróleo de baixo índice de sulfúrio.
dando descontos paia cari-egamentos
marginais, etc Uma nova elevação
dos preços, .sabotando a recuperação
i '-onomica mundial ante . que ela e;-
teja iirme nas pernas, i timulará a
própria marquia de preços 110 mer-
cado petrnlifero que a OPEP, se quei
continuar a ser uni cartel tão eficien-
te quanto o foi até agora, não pode
permitir.

Em segundo lugar, as chances são
cie que a Arábia Saudita jogará o seu
peso em favor cie um aumento poucovultoso. Cnm uma capacidade ociosa,
atualmente, de (5 milhiie. de barris di-
a rios, pouco menos de um quinto da
atual produção da OPEP. o.s sauditas
estão em condiçoes cie anular qual-
quer corte ci" produeào proposto poroutro:, membros com a intenção de
elevar o preços. Alem di so. o. sau-
cuia csiao 1 ncorajando seus amam
a.s companhia^ pet roiilera . :: aba -
Iliando como seus empreiteiros paiaauini ntar a produção saudita ¦ m m u
25rf, até perto de 16 milhões de bar-

A forca cia Arabia Saudita ficou
evaiente no ultimo encontro da ()F'KP
no i iabúo. em runlio. cp; u do bi(h|u> mi
as propostas de que os Direitos Es-
ricciai.s de Saque a moeda cio EMIi
substitui c o dólar como unidade cie
calculo do preço do petróleo; com .>
fortalecimento cio dólar que ci u resui-
ieiu. os .saudiias deveriam ti r ia ceiuclo
uma medalha por terem salvo seus
companheiros cia OPEP cia u.. pro-
pria loucura.

Carregando um farelo

A nova liderança saudita, com n
Rei Kh.Ued e o Príncipe Falui, tem
mostrado ler tanta con ciõneia quan -
to 'i Rei Eaiiuii de que a segurança do
ri Ino e ' a liyad 1 ã dabiiidade e a ri ¦
qii( za cio 'Acidente ' > Fln Kiialed <¦ o
Príncipe Fshd não podem - e não o
farão dar sempre a mão ao (icideii -
te nos seus problemas de energia: não
podem permiiir-se divergir a esse
ponto dos seus companheiros d a
OPEP. Mas uma vez que acreditem
que o acordo com Israel sobre o Sinai
e coisa garantida, o que lhes dará ai-
gum alivio na luta constante contra
os árabes radicais, estarão dispostos
a ajudar, desta vez. Seu temor mirai-
lado cio comunismo e da URSS tam-
bem faz com que cies se preocupem
mais que os outros países da OPEP
com o caos cconnmico do Ocidente.

A.em disso, mais epie a maioria
dos países da OPEP. o.s sauditas senti-
ram o corte no consumo de petroleo.
Suportaram o impacto m.os lorte in
queda geral de um quarto na pro-cinca o cia OPEP. para 26 milhões d#»
barris em relação a uni máximo cie -i.5
m;ihó m membro d P'7" A cap.<
e: da d e ue.o i ri i UM- !' - : . ou ., i ,
milhões de b«.iri'is ciiaraj.^ —- um terço

do seu potencial E metade disso ficou
a car ;o dos sauditas.

ii mundo ainda está pagando
mais de 1(1 dólares por barril cie pet ro-
leu epie sai do Golfo Pérsico, embora
o.s preços tenham-se desgastado, e a
produção começa a subir novamente.
Mas isto se deve em parte a estoca-
gem que precede o inverno europeu e
americano, e em parte á especulação
das companhias ciist ribuidoras, que
querem garantir bons lucros para
quando o.s preços subi ri m em outubro.
Keria preci ai um verdadeiro boom
ocicli ntai. para além dessas e-pecuia-
çóes. a fim cie (pie a produção subisse
mais uma vez a :i0 ou 3f> milhões de
barris diários quando então, iro-
nicamente. o.s radicais da OPEP 'Li-
lua. Iraque, Argélia e Irai estariam
no\ amente dando as cartas.

A pesquisa necessária

.Supondo-se que a OPEP prrmane-
ca unida 10 que significa: contanto
que ela não quebre o próprio pescoço
elevando absurdamente os preços) e
provável que continue a ditar normas.
E' por isso que os EUA estão ansiosos
por iniciar de novo as negociações, e
que o diálogo mais amplo entre pro-
ciufores de matéria-prima e consumi-
dores, marcado para outubro em Pa-
ris deverá reiniciar-se em clima mais
favorável do que antes: haverá muita
discussão sobre isso nas próximas con-
feróncias de ministros das Finanças.

E e 1101 isso que o (leidentc deve
na dar um passo a frente quanto à
sim própria produção de energia e
planos eoiiservacionislus. Aimins vao
indo bem outros cinco milhões d
barris diários deverão esiar lorraiidr.
ale 1980 no Alasca, Mar do Norte.
Ameno,i cio .Sul - (' 11;i a <) ¦' • a.s tr n-
:a i;vas di |uania/ir t imiia em ca: a

não vão tão bem, o Japão e a França
restringiram recentemente os seu»
programas nucleares. Na Jnitlaterra e
na Alemanha, o preço do carvão cin-
parou A mineração a eeu aberto ti-m
feito poucos pro»res,sos nos Kl A onde
ainda não foram concedidas licenças
pa ra a exploração cia pia i .iferma con-
tinent li exterior um dos l-ern mis
potenciaimente mais prumissores e,o
mundo qu into a produção cie petroieo.

As est imã I ivas sobre a cuia nt idade
de pet roleo recuperável cia anua ai.ai-
troada e cia argila .vistosa, nos pro-
ximos 10 anos caíram em um terço.
Por toda parte, o lobhv ambienial e os
obsláculos t e e n i c o s mos! ra ram-se
ma is ini ra t a veis epie se e ipernva. C« -
ca de um cminto. ou mesmo de um
quarto, do capitai disiionivei do mun-
do poderia ter de ser solicitado nos
próximos 10 ano para que sa obliv ¦
se um aumento cie energia inu' com-
pensasse o petróleo da OPEP. Quanto¦ao conscrvaeionismo. veia-se a débil
campanha inglesa do Savc It. ciiio
unic*o mérito e o de cpu1 as iie outros
paises ainda sao mais débeis

Nais anos 80. os altos preços da
energia terão mudado tudo isto, e a
perspectiva e a de abundaneia ener-
gótica, assim como houve agora uma
abundância provocada pela recessão
depois que os preços do p< tróieo quin--
tupiicaram. Mas antes di-.so o Ociden-
te tem de aprenci.-r a iiarganhar.
aprender a coordenar a sua poupança
di energia: e aprendi r como neto, :ar
preços com a OPEP • outros produto-
re% de m a t,erias-p! nuas na ba se cie
parceiros U-tuais em uai muiicU. I.bi r. .
ao invés de resista' a todas a.s exmen-
Ci.is sen ,i preto:n de que as força.1
cio mercado tcrmitur.io di .>.un:n;i

Os
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0:s mai-eniendidos peruanos
Mario Pontes

J_ ^
y A noite rie domingo, 31 de

agosto, no salão do Hotel Cril-
L ^ lon. em Lima, um jornalista

norte-americano, que já es-
tivera antes no Peru, dizia a ou-
tros correspondentes estrangeiros
ali reunidos: "Não estou entendendo
nada. Falo com os lideres cia esquerda
e estão satisfeitos: falo com os bo-
mens do comércio e da industria e es-
tao satisfeitos; falo com as senhora.-
elegantes do bairro de Mira flores e
elas também parecem muito ..alistei-
las. Afinai, contra quem toi dado este
golpe'1"

E não eram so os jornalistas es-
tr.oigeiro- cpue .-e sentiam desorien-
tados. O mesmo acontecia aos seus eo-
lesas peruanos, inclusive os mais es-
i nuamente ligados ao regime. No fe-
chado sistema poiitlco-militar do Pc ru
a filtragem cie intormaeòes e uma
operação dificil para todos.

Em um artigo intituiacio Fim cio
Malentendido. Hugo Neira, diretor do
diário Correo. comentarista político cie
TV e certamente um dos homem-
ma.s bem informados do Peru. contes-
.-a que ficou atônito nas primeiras 48
horas que se seguiram ao golpe. Para
cie, também era difícil conciliar a eu-
tona cia esquerda com o.s brindes er-
guidos a Moraies Bcrmudez em Miia-
Fores. Neira diz que naquela vertiei-
no-a -uce-.-ão de acontecimento.- o-
ob-ervaciore como ele foram guiados
uii.eamente polo in-tínt-o. Havia, cer
tamente. o- comunicado.-. 

"Mas o povo
peruano e.screve não acredita
muito em comunicados. Eu diria, nu .--
mo. (|tie pi se habituou a ie-ios de Iras
riara diante." Nestas condições, pro--
segue Nei;a, restava analisar os fato.
precedentes, cm particular aqiaa
que tinham ocorrido em agosto, quan-
do se precipitou a crise.

* * *
Fm Lima. na semana passada, era

impossível obter uma descrição dessa
er: e que não fosse em termos rígidos
cie unia iuta entre esquerda e direita,
ou como ia -e prefere cil/. r, entre os
cruoo- '-/.,,:-, ã < -q.ierda" " "mais a
direita" cio /'roec-oo. cujas linha-
ba-iea.s -ao e-que-rdizanie- Na 111- rit-
ria. norem. en; q;:- se alude a cer'o;

oo-, de .coniieeiCiO- do grande pubii-
ei -. ei.cadro começa .. nn.toar-se.

Segundo essa rie-,erieãu em pri to
,- br..oco. durante o.s ipial.ro pr.meiros
ai.o- oa. revolução, os honu-n- de 1068

os eoroneis ria chamada "gcraeac,

o -r remo: o - permaneciam unidos
em torno da forte personalidade de
Vf-.asco Alvarado e de uns poucos ob-
letivos comun.-. entre' os qual.- a exclu-
sao. por lempo indeterminado, dos po-
coco, eivo. o oue signilicava dizer
O.indanieiitalmente apri-las e demo-

, - oi -er;-taos. Ma? cNcuiir homems
:..,,. é excuir idéias. F ¦•- cieiil ro cio
:•¦ icr-.-o ru. :¦¦ mun- : aciieai- oe e-qm r-
tia hit ouTus ('tro .íÍi'u:ío •¦'¦ í'oníi!i.íl,!
r:n .arca rnecliciu com o.s programi
-, ocnii o. - oe Haya cie ia Torre e B -
S. incie '!'¦ a;.

A div, reinicia ent re a= duas f.ie-
. „ . o -, tornou ma nib -ta em lüTii
r.uando a doença cie Alvarado abriu
uma brecha a luta pelo Poder.

Ate recentemente, considerava-?e
como mais significativo do confronte
o episódio Jarrin. nunca suíicicn-
o-mente esclarecido A versão correu-
te e a cie que. em uma das hospital!-
7..ci.es cie Velasco. Jarrin teria ten-
lado subir ao Pocíít através de unia
manobra palaciana Mercado Jarrin
e eon-iderado em Lima um homem a
direita do Piocesso" Pois bem. aci;::
começam os matizes, Quando irrom-
reu a rebelião rie 29 rie aso-lo. o es
Primeiro Ministro peruano eslava i.u
F iropa: •¦ no dia 2 de -"tniibro. atra
ve--. da iniorori-a espanhola, solidar:-
.-;,-. a-.e c,,m o novo Governo. O ipn
provocou tanta desconfiança entre o
radicais cia esquerda quanto o fato ru
os ministros por eles acusados de ¦>.¦-
varem o pais para a direita terem
neio condic jes de transmitir norma.-
mente seus cargos aos novo, titulares.

Alas voltemos a narração ante-
rioi Conforme a sua lógica, o fracasso
de Jarrin deveria ter significado o
fortalecimento cia esquerda. O que se
diz. no entanto, é que ao reassumir a
pres,ciência após o seu ultimo ata---
lamento por motivo dc saúde, em
princípios deste ano. Velasco teria cai-
cio sob a influencia do grupo 

"mais a
direita cio Processo", cujos principa s
rcpiesontant.es no Governo seriam os
Cl. notais Javier Tuntalean Vainiii,
M.nistro (Ia Pesca, e Pedro Richter
Pra.ia. Ministro do Interior.

Em agosto o confronto tornou-se
agudo. Em termos visíveis pelo pubii-
co. a luta expressou-se através da re-
pressão aos jornalistas que la/iam cri-
tieas ao Governo. Os primeiros alvos
do Min.síerio do Interior foram a.s pu-
blicoôes e o n s i d e r a d a s contra-
ia v.nuc.ona; ais. entre as quais as re-
vistas Caretas e Opinion Libre. Depois
loi a vez. cia esquerda. Logo no inicio
do mes Richter mandou fechar a re-
v.sia Marka. prender e expulsar seus
diretores Humberto Damente e Juan
Gar.urcvieh. Também foram expulsos
o economista e publicista Carlos Mal-
pica assessor da organização sindical
rios pescadores cie anehova, e o e-cn-
lor iniguioo M ino Beneclet ti. refugia-
c em Lima. cujos artigos no diário
Er; n;o foram considerados "contra-

rios co Governo peruano."
Ourederam-se ou! ras p r i s o e -

clepoi taçoes. destituições de diielor-,-
e eOoores de jornais. Foi sü.-pell.-o o
pro,,l uma de televisão Encontro, iiou
ve- pie.ssoe.s sobre numerosas persona-
üducies e funcionários descontentes
com a política do Governo.

+ * *

Nos bastidores do Ministério, um
dos tocos dc discórdia era o chamado
Seetor cie Propicdad Social, criado re-
cciitementc. e pelo qual deverão
ti an. formar-se em empresas autoges-
tionadas as cooperativas agrícolas e
companhias ate agora expropriadas.
Devido a resistência dentro do próprio
Governo, esse programa socializando

que ambiciona controlar cerca (!-'
7(1'.; cia capacidade produtiva do pio;
— Coiiti.iuava no papel.

No plano político, o confronto
man.testou mu duas tentai.vas o-
mobilização popular. Primeiro, a na-
tivacão. pelos partidários cie RichO r
e Tanlalean, do Movimento Laborai
Revolucionário, neo-aprista e cie ten-
dencias corporativislas. Para fuo r
frente ao MLR. elementos de e.sqiit r-
da, dento e foa do Gorverno, lança-
ram as bases de uma Organizaram
Política de Ia Revolución Peruana
(OPRPo pretenso embrião cio um
futuro Partido de frente única, cie--
tímido a dar respaldo popular a revo-
lucao. Depois cio 29 de agosto, os
iietv.bros rio Comitê Consultivo cia
OPRP, entre os qc,...s havia inciu-.ve

-ou ior.,:n demitidos, mio .o .-abe ,,,.
cr, o .unurando-.se qual .-( ra o ei, --
!.ne :i,> Ore.in./ac.on

rus ..- .s.nais de que a ordem <• cietei.-
ora.a. No .sempre inquieto setor es-
iud.oitii sucodiam-.se as greves, pa--r-
ata., e comícios ique ainda oro.--
seguem, mas em ritmo menos inten-
..o.. promovidos tanto pelos que
deicndem a autonomia universitária,
como pelos que a consideram 'ab-ur-

cii" e insistem numa reforma destina-
da a entregar a gestão dio faculdade-
a piofessores e estudantes e em semi.-
oa abrir as portas a um numerei
maior ne estudantes mesmo as is-
pensas da qualidade cio en.-.ino

Cm talo. em pari icular. eon': :-
liui.i para aumemur a agitação . -
tuciantil. Aproximava-.se a ciaoi ,i.-
une i cie execução 1" cie ,-elemii: o

ii, Programa cie! Serviço Civil .;¦
O.. ouandos . Secigra •. pelo quai o- ,
oicic iiíe.s-dc Medicina e Fnl. : inacm
o. oceberao seus diplomas clepoi.-. d,
trabalhar Fl meses em lugares onde
se.iam escassos ou inexistentes os „er-
viços de assistência médlco-sanitana.

E aqui novamente o quadro se matiza,
pois na resistência a essa obrigação
uniam-se estudantes de direita e e.--
queraa, o que deixava furiosos os
membros mais radicais do Governo.

Havia ainda a agitação nos meios
opc: a rios e. fala-se. em algumas
comunidades rurais do extremo Norte,
onde continua respeitável'a influência
dos velhos sindicalistas da Apru. Em-
boi... as greves na indústria fossem
todas legais, fomentadas por sindica-
tos qu<- apoiam o regime, havia o
tome cie que. num ambiente de desu-
pregação política, esses pacíficos
movimentos por melhores s a 1 ã rios
descambassem em aigo mais serio,
como aconteceu por ocasião do li-
ma o de fevereiro.

E.-so quadril conforme a versão
mais corrente cm Lima - sensibilizava
o gupo "á esquerda cio Processo",
euji s princinais integrantes .-.criam os
Generais Morales Bermudez, ",-x-
Premiei e agora Presidemei. Lconicias
Rodriguez ique alem de Comandante
da U Região Militar, com sede em Li-
ma. acumula hoje a chefia do Sistema
Nacional de Informacióni e Fernan-
dez Maldonado Soiari icx-Ministro de
Fm raia e Minas, agora Chefe do Es-
n.íie-Maior do Exército, e como tal uu-
tomaticitmente Ministro da Guerra e
P/ii.ieiro-Ministro em fevereiro pro-
xiitic. quando passara a reserva o
atii.O ocupam, ri.--"- cargos. General
(J.-C..I Vargas PrieUo Ma.- o que ter.a
piicipiludo a ação cle.-.se grupo -criam
runioies rie imini ntes alterações em
comandos militares chaves.

O golpe lo: decidido, ao que se diz.
no inicio da ultima semana de agosto
e mareado inicialmente para domin-
go. dia Ml. depois do encerramento da
Coioereneia cios Não Alinhados. Entre
as razões que teriam levado à sua an-
te. mação para a madrugada de sexta-
feira. 29. estaria a necessidade de
fazer com que os chanceleres presen-
les saíssem de Lima com a garantia
de cpie o novo Governo seguiria a
me.-ria linha defendida pela dele-
'.acuo peruana no decorrer da reu-
ic.ao. Diz-se ...ceia que com es.-a an-
tecc.Mcao o- iiclerc.- rio movimento
.,,;.::.nu ter 'einiso p.oa ciar. a aigun-
delicado- (¦-': aneeiro.- com quem ,-,e
.-.•: ; : ., m particuiarim nte identili-
e.iei ,-. explicações rc-i rvadas sobre os
obnovos cio movimento e sobretudo
o.e-rc.i oo precário (--0010 de saúde de
V.easco Alvarado. que, sofrendo rie um
acentuado processo cie arierioescle-
ro-", ia nao coordenaria as próprias
Ideiu -.

Fossem diplomáticos ou militares
os motivos i>ara antecipar a data cio
moc.mento, o certo e que no dia 2tf o
G.u uai Bermudez estava em Tacna.
na 1. onteira Sul, sede da 1 Região Mi-
l.oir e do mais poderoso contingenti
oiin ' ido cio Peru. Fm Lima fieav,: o

,c. .1 p. Cen '..1 ,i" iogo ,i !-.\e;.-.:-.

,-iermuri" - . .niia um bom pr. o '-.'o
o.r ir a Tacna A li\ d.- agosto oi ¦-
b:u--o o aniversário cia devolução
daquela Cidade ao Peru, perdida na
guerra com o Chile, em cuia. mão.-,

1 .cou durante .0 anos. Na qualidade
CF Ministro cia Guerra, ele presidiu o
cv-ole milhar comemorativo e pro-
nun cou um discurso que foi cou.-..cie-
rude como a sonha cio movimento.

Nao houve re-si-t-.uicta organizada
Ma.- tampouco houve maniie-taei"-
populares cie rego/00 ou cie apoio ,0
movimento, m. -mo clepoi- cpie e-',e -e
in-c iiucional./ou e se definiu .crave-
ei. Lida unia ene ei" prouune.au:::-
to- Ape -ar do convite oficiai (ii? n!
ga lo cm cra rui. - tit uio- por todo- o
'. -.- n.i; 1 repe; cio a c.id.i instante ;" -
i.. em:--ora- rie radio e telcvi-ão. não
! '. :.i novo na Pla/.c cie la- Arma, na
hora cia posse de Bermudez. No ui-
timo momento chegou uma pequena
delegação rie agricultores, conduzindo
duas ou três faixas. E foi tudo. As por-

tas do palácio presidencial estavam
abertas, mas no Salão 11 de Outubro
a assistência cra formada exclusiva-
mente por militares, jornalistas e fun-
cionários do Governo. O numero de
pessoas postadas silenciosamente di-
ante da sede do Governo, não era
maior do que o que tinha ido à mes-
ma praça, pela manhã, tomar parte
nas celebrações cm honra de Santa
Rosa de Lima, a padroeira da cidade.

Esse clima de indiferença não se
modificou, pelo menos nos cinco dias
que se seguiram á vitória do golpe. As
mudanças ministeriais, a nomeação
de um civil para a pasta da Economia.
a anistia política e a revogação do Te-
chamento das revistas despertavam
entusiasmo apenas nos círculos mili-
tantes. que de um modo geral infer-
preta vam essas medidas como um for-
talecimento de suas próprias posições"mais ã esquerda do Processo. No que
toca ás revistas, as reações negativas
foram consideráveis. Os intelectuais,
naturalmente, aplaudiram a reaberta-
ra: mas os dirigentes sindicais foram
claros em suas declarações ã impren-
sa se deles dependensse, só Marka
seria reaberta. Caretas e Opinion Li-
Inc permaneceriam fechadas.

A apatia política e a descrença
popular, ou pelo menos da população
ele Lima. quanto á possibilidade d"
mudanças para melhor a curto prazo
sao implicitamente reconhecidas pelos
novo-, governantes ao transformarem
'participação" e "mobilização" nas
palavras-chave de seus discursos e en-
trevi-tas. Aigtiris jornalistas sáo mais
explícitos e e.-crevem que o apoie
popular dependerá em larga medida
ria capacidade do Governo para resol-
ver grandes problemas sociais ate
agora." intocados: abastecimento, ha-
bit ação, saúde e transporte cie massa.

Na sua primeira entrevista cole-
Uva, embora nianfives.se o tom otimis-
ta. o Mmi.-tro Barua Castaneda rico-
nheceu e ilustrou com alguns dados
concretos 01 r< riueao. por exemplo
das reservas externas a 200 milho' .,
d. riolare-i a delicadeza dos proble-
ma.- com que ira lidar E di--' qui o
voltaria a falar dentro de _U cha.,
quando houvesse completado o leva 11-
lamento cia rea! situação econômica
do pais.

Diante cia gravidade e premencia
dos problemas, não falta em Lima
quem especule se o Gemera! Bermudez
poderá cumprir a risca a promessa ele
que sob o seu Governo "a Revolução
nao se afastara um milímetro" ria ii-
nha ate aqui percorrida. Nao terá 1 i-
mie fazer retificações também na
a: o,t econômica, retificações e- ,. - qu-r
a esquerda veria como o eu.O

Não teria ele que mudar de "pro-

ccdimentos" também nas relações
com o capital estrangeiro?

Aliás, diz-se em Lima que um dos
motivos da queda de Velasco teria
sido a sua conduta no caso da nacio-
nalizaçáo da.s minas dc ferro da Mar-
cotia Mining Co. Na discussão do pro-
blema em nivel ministerial, o.s "mau

à direita" e os "mais à esquerda" te-
riam ficado momentaneamente de
acordo, embora por motivos diferen-
tes. Os primeiros por se oporem àquela
nacionalização. Os .segundos por acha-
rem que o momento náo era propicie
a medida, uma vez que o Peru atra-
vessava uma fase de delicadas negoci-
ações em busca de novos compradores
pura seu ferro. Primeiro, portanto, ga-
rantir o mercado, e só depois proceder
a nacionalização, na base de um açor-
do com a Marcona. Velasco desprezou
a questão dos "procedimentos", tão
cara aos novos donos do Poder de Li-

ma, c decretou a expropruirao rlc
modo intempestivo, criando probir -
mas adicionais para a economia e
a política externa do pais.

Essa episódica mas um tanio fre-
quente coincidência de posições dos
grupos rivais da política peruana foi
o que levou, a 29 de agosto e nos dias
seguintes, ao que Neira chama de"malentendidos." Terá passado den-
nitivamentc a hora dos equívocos? !•"
provável que náo. O próprio Neira re-
conhece que a situação ainda é ba.:-
tante obscura para 

"permitir que cios
últimos acontecimentos cada um ex-
traia conclusões diversas e inclu.ive
antagônicas."

Mário Pontes, sub-Editor do C.cco 8 do

JORNAl DO BRASIl. rst.vn no Peru i-brindo

os acontecimento, político, qui levaram à subs-

tituicio do General Alvarado pelo General

Bermudcr,
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j^~y ENEBRA tem. duas incluiria;
principal; servir e dar w

\__J tniner aos luri-tcis. c servo r
tinr r/e romer ao; ucc/octcicln-

¦,- .oj,'ei uaeionai Xum mundo ma
:i,i;!i ij eo duo; uto idades seria m con-
.'e/eo. í/u.s mu i i-u e/c ; ,> e..niu;,vus: o
hi,m se.e-o dos lidere; mundial lhes co-
co que ii-, deliria; que al-ucm o tur:---
r.o serie'"' aneua; para distrair r per-
turbar os negonadorç;.

Sejam (/í-i nt forem os poderoso;
nn momento, uma 'Conferência de Ge-
neorci" parece ser sempre a solução dr

quahiuer desagradável problema rn-
,'ei nacional Na , erdode, a presteza em

¦ a Geneora" tairez sem. desde o
i •'! da Segunda íOicro; Mundial n
i." -o elemento perceptível clc eon't-

•inde e» m>li'ii-u internacional.
:'a- e mi:'tmc-.tni, e errado, por-

tr-; o preociiparno- ,0- com a leti-
ee-7!,c..o dos confcrcncotus internacio-

(.o; cm suas atividade- que. afinal (¦'¦'
cunias. em nada se perecem com us
de operários numa linha dc mon-
tac/rm. Permanece, ptim-in. uma con-

-,'1,-r.i, ,,,, mini pragma seu - n da rc-
le-.. O i ;; ,10- ')f Ce/n a.) rc!r o !'!l'Ci-
. ",, , to : '•¦...' e/i Icaio no ¦-, /e ; eu -o
n '",; . ;/o (a- d! o- ubcrln eum o- ::• r-
lü"¦¦' o d -,-, i ei, uiioc-..-. ,. , ecocou!
¦' /;• o -, i; une rn. . tle

! i - ti Irrcaa Pi;(./;í i , , .
...< e,-; i o in, </;,<;/ ,o ;/,. o-'-; . ., :. ;,/ . Ir

Ui. ;.'or;.'. ai'
'...., e por ,,,-r. .,. qi.e ,:¦ , o ;, -c -

( e- (j, Ç;, . ,,-,, (/;.,- ,, .-,, o. . i0 tem pr.
i' .'¦ O ;/-.'(/¦>; v.v-ctn presos rt. i tio

Guerra, paz e
'"vennoutli (assis '
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tatttlizudora de tardes de sábado c
muiitás dc domingo, cpie hão de che-

gar c de transformá-lo* em turistas.
Todas ces ticí/ocnicóes se caracleri-

.um jwr uma persistente embora
quase sempre subconsciente tentação
de protelar, tle adiar, na desesperada
espi raiiítt. dc que o soturno inverno
ire/' i ce re z a primavera incbnante

A certa altura, este ano. oito con-
icrencius internacionais se descia oi-
viam cm Genebra. Algumas estavam
oiic.almente programadas para durar

' alt.uns dias", mas somente os mais
ingênuos seriam capazes de. aceitar is-
to como algo mais que uma piada

Não è dijicil dar razão tios cim-
eo;. bct;ta conversar um pouco com 0
porteiro do Pulais t/ite ele tievru a gen-
te captar as poeirentas .-.alas dc reu-
eico (ío porem, t lu se pode deparar
com uma du.ut tle encusuendos diplo-
"latas japoneses, americanos e ingle-
;c;. ate. Iiojc discutinilo as cláusulas
do Actaulo dc Limitação Naval, dc.
1921.

A chuve do sucesso de uma conje-
-vil ,a internacional e que ela seta re-
u: zadu na maior c mais ubíqua mt;c-
'ia. .Voo (/ miserni que deriva de
¦ i oe.-.-e e/i.i' os pra.crês estão p>'o-

___.. ¦ ¦-.' >, tao remotos Kt -

o -íc a i .-.- (/.-<,'• o'u. ii c o m p I c t a
o ;..- (,-:,¦,- t ¦ nt da rn -v;e/ tir que

..•: '¦:,, 
/o „ , ¦ , . ,., ' I ¦¦ ,, , "i I,;, ,,, u li

,.:¦., de i eu ', ?eio E ntão. e somente eu ¦
/co. o> problema;- serão tratados se cer

A Historia está coalhada dc exem-

pios que documentam esta proposta,
e nem ha necessidade de mergulhar-
mus no passado nevoento: nossa pio-
pua experiência c prova bustunte. .Vo

começo de líltiS. por exemplo, quando
ve di.cutia o locul para as conver-
saet.es tle paz no Vietnã, os EUA
cometeram um grave erro cstrategi-
co. Apesar da sua disposição inicial dr

r a qualquer lugar" para negociar,
o Presidente Johnson recusou a pro-
posta norte-vietnamita de irem. a
Phnom Penh. no Camboja. Náo havia
hotéis suficientes, disse ele.

Depois, num dos seus- famosos
momentos de fraqueza. Johnson lan-
cou o argumento definitivo: nao havia
cm Phnom Penh acomodações con/or-
iam is piau a imprensa. Outra alta-
nativa, menos divulgada nu época
a de se realizar a conferência num
¦itti.o indonésio ancorado ao largo da
zonu desmilitarizada - ¦ foi iguulmen-
le rejeitada, mais ou. menos pelas
mesmas razoes.

Quundo chegou a hora. as conver-
sações se realizaram cm Paris, com os
delegados americanos acrescentando
elegância ao Hotel (Ti/loto c os norte-
vietnamitas escondidos em villas >;o;
subúrbios da cidade. As negociações
-,- i cap .aram entre o.; espelho.; e
'-,,..' cores elo Hotel Mtnest.e t u
•pres ..; -e .e ';.'üí be'»; ,/e,';.'. dc c. m ".

. . cri s- reli a.-i .. eo ami)-- ' te cem dt
tiui,' <!¦ .aoraduvcl do bar do C''c'.- :

Pude ter .sido comedem' a ou num
le.rii i.ií - ,-;o ter sitio conseqüência dc
circunstancias absolutamente obje ti-

vas. mas o lato tncontrastaiel è que.
u; conversações stVec o Vietnã leia-
ram quase coic-o ii '."¦'¦

E a-stm chegamos ' "-, « le c
i, . ,, chis uoi/ociicoes ,"i,o» uíioiCc

O i.rocrcs-io esta na razão inversa oo

coiiiorlo Eicu claro, ermo que

g-uintie passo a irenle. no sentido e<

iiou-, reiiii-oc.-,- internacionais sem

uma Convenção de Genebra contra c:

conferências de Genebra, toa dc Pari.-.,

dc Viena. ela.

Espera-se Que a diplomacia se

ono-Jia á esta formula. Numa entre-

vista coletiva, um porta-voz do Dcpti'-

lamento dc Estado, por exemplo, d:-
-¦¦« Trata-se cie um cnioque nega-

tiro sem quaisquer recomeniiaeoe.
consti utivus.

Quero ut/u- sugerir os sct)itf'!c '¦

locas mira a pronma etapa cias c".--

vrrsucôes SALT: o Hotel Elks. c"

Ncieark. Nova Jérsei: o Reieitorio dc

Segunda Clas.sC da Estrada de Ferro
de Calcula: a Sola de Transito do cc-
roporto da ilha Wakc: o Hotel Naco-
nal. dr Brasília. A presente, lista e
sugerida na certt .ti de que nenhu
verdadetro estadista lie-ilaru em ' ¦

th rui eo (.'.' l'i .

Clo.in l Cioprr u-rii ..u vdiicii ',-.1- «- oi

to_._ ml?' -u.cionrti.. nn C.o.^ B«.-k_, no DfP'"

t.nT.ento di» Estado * ne CIA O artigo *om» f

condfnwdo • *d.tpt«'do do Fc*.(nri PoMcy-
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Por que os Jíussos Estão Comprando
llitliunl Ihicv

Th» limei

Por que não con.-egue
a União Soviética pian-

.\4 . tar trigo ciue chegue'.'
t'»í'' 1'"v'-i c uma pm-gunta que
\ W7 certamente aborrece o a-
Ycrf' Brejnev. ja u.ue a .-ua im

í» prensa jamais conta ao
povo soviético que. cie

niio.- em tempos, ele é obrigado
a de.-embol.sar inien-as somas em
moedas torto.- para pagar pelo tri-
go cie países capitalistas corroídos
poi crise.-. Aborrece igualmente o
Presidente Ford. que vive à.s voltas
cam os eleitos políticos e cconòmi-
cos dos imprevisíveis .-unos aquisi-
tivo- soviéticos

Países em desenvolvimento nao
se preocupam menos, pois a magra
colheita soviética cie 1U72 triplicou
o.s preços dc cereais no mercado de
Londres. Muita gente, portanto, tv-
ia querendo .-aber que perspectivas
existem da URSS atender às suas
necessidades, ou de retomar o seu
antigo papei de exportadora regu-
lar.

Uma resposta resumida é caie
a agricultura soviética e.-la mciho-
rando. ma.- lentamente e a alto
eu.-to Comparações com o.- EUA
nao são vai.da.-, tua.-, revelam mui-
ta coioã A URSS tem ma..- ou me-
nos a nu lade ao.- tratores ameia-
canos, r apina.-. uma fiação do nu-
nuro de trabalhadores nos serviços
uuxdiarc.s como manutenção abas-
tecimento e outro.-. O.- soviéticos
•a.-ain nor hectare cerca cio metade
cios fertilizantes minerais usados
pelos americanos e. em termos ab-
solutos e em relação a renda ria-
c.onal. subsidiam preços mais que
qualquer outro pai.- rio mundo. Cer-
ca de um terço da forca cie traba-
lho soviética produz um pouco me-
no.-, que o .-uticieiite para 2-11 mi-
iliocs 700 mi; pe.-.-.o.is. enquanto -i ¦
cia 1 oca o.- irabalho americana
p: od;,.' o. lite u..-.;,. íjiu " .- uíicieiite
para _'u:i m.li.uc.- e 200 ti... in -soa.-.

A.- comparações não são vali-
da.-, porque a URSS dispõe cie uma
proporção menor de terras aprovei-
laveis que o.s EUA. um clima geral-
mente pior. uma história e estro-
tura populacional diferentes. Entre
outras coisas, uma alta proporção
de trabalhadores rurais são anilhe-
res velhas e não qualificadas, que
não se adaptariam facilmente a
métodos modernos, sob qualquer
si.-tcma.

Ainda assim, os sistemas politl-
cos. passado- e presente, tèm cie ar-
car com sua parte de culpa. Ao em--
purrar o paus para uma rápida in-
dustrializaeão. Stalin sistemática-
mente explorava e tumultuava a
agricultura. Com Khruscliev vieram
o.s esquemas grandiosos que provo-
curam uma outra espécie de caos.

Brejnev tem trabalhado muito
para recuperar o tempo perdido.
Novos e grandes programas de me-
ca nização. recuperação cie terras o
reformulação dc preços foram in-
trodut-idos em lOaiã e 1970. Entre
1066/70. os investimentos cresce-
ram de G!)'.'. e está planejado ciue
crescerão mai- ã7'í até o íiui deste
ano — um crescimento maior que
qualquer outro setor da economia.
A agricultura e setores correlato.-,
hoje. recebem de 31 a 35r; cio in-
ve.-tiiiiento total.

Conseqüência disto é cpie os
piano; agora estão sendo melhor
cumpridos que no passado, e pre-
sume-se um crescimento médio
anua! da ordem de -1<: Quando
sao necessárias importações, não se
trata de livrar a população cia fo-
me: basicamente, é questão de a!!-
mentor o gado. a fim de atender h
demanda crescente de carne de
melhor qualidade.

Mas é certo que B: o]-
¦+2L**- nev nao e.-ta conti nte. Os
"Iv^ custos da agricultura .-ão

? 

muito elevados. O- ;n.-u-
mos duplicaram desde
líHiã. enquanto o.- re. 'alta-
do.- bruto- aumentaram
aérea d- -lá e a taxa.

cie 11 t irn > e dt ci.naut'-- Ea. -p.u. te

O 

próximo te-e aa a.e.a cm
u.dt-dedoSrLooiooBi.,
ia v va . comi car mudo bre-
vi Hi. venci a o rou 'id Ce

Heí.-inqu: ,; na no.-, qto o Ocidente
re.-olva cobrar o que não e espe-
rado a.- promessas todas na Ca-
pitai finlandesa, e que Brejnev nao
consiga escapar pelas entrelinhas,
Agora, trata-se de saber como se
comportarão os delegados cio Pacto
de Varsóvia quando forem reinicia-
das em Viena, no próximo mes. as
conversações .-obre mutua e equüi-
brada redução dc lorca.s.

Es.-e.-, entendimento.-, ja foram
dr-eu' ;d''- rui o.- .-.cs. '".- descie (pie
l vt r.iin mano. ' a: oi' obro C,r 11)711.
•:.,.. o dcba-i . iicntrou oti.-tucuio.-
'.ngo na pi.nu tias encruzilhadas O
lado cuui-ii.:. ' .. «oi i- ou a OTAN
t o Pacto oe Varsóvia eietuem re-
dueot, .gua.. cio : ot.eleitos na
Europa Central. Como no momento
o, rxer-do.- cie Var.-nvia -ao maio-
res isto os deixaria malotes; se le-
vacio. com eleito, a.s .-ua.- conclu-
soe.', lógica.-, o c-quema de cortes
¦gua.., te ixatia o Pacto de Varsóvia
com lal) m.i homens em campo
quando a OTAN !.ve.--e env.ado pu-
ra ca.-a o •-¦ u ali.mo home m.

A. .un o argumento ocidental
i 'pie o Pacto deveria di.--por-.se a
uma redução maior que a da OTAN.
prio menos ate que o.-, dois lados
r.o. .vc.-.-eni igua..-. O.- ru.-.-os r seus
aliados rc. pondem que como a
atuai situação e a cpie a Europa
ja conhece em HO anos cie paz. não
tia necessidade ci'- altera-la. e que
seria ' ;uami.-to.-o' pretender que
eíet uiis-cin a ri ciucito ma lor

lia também alguns desacordos
na more. u- comum, ta.- querem que
a.- forcas aéreas e as. armas nuclea-
r<.- tática... .-' iam incutida.-, no.- cor-
te.-, mas a OTAN quer tratar ape-
ua.- di iore.u ¦( rre.-l:t .-: homens e

tanque-.. A OTAN anilhou as cifras
cio que aeieci.ta que .-' ja o total da.-
duas forcas '02j mil homens para
o Pacto de Var.-ovia contra 777 nal

pata a OTAN. e Ij mil aOÜ tanques
cie batattia conti a .-"!.- tini o Pac-
to. embora nao negue a .-ua supe-

• ,..,., o e.e toa i .-. a- eilra.-i .-ao

!• ua ..'' a io. ia y r o. •-¦ '¦¦ propr.o.-;

O circulo quadrado

isto se deve aos preços mais eleva-
dos do equipamento, e aos invés-
ti mentos em projetos a longo prazo

- fábricas de fertilizantes, reeupe-
ração de terras e infra-estrutura.
Enquanto isto. não houve investi-
mentos no setor privado, que con-
tinua a fornecer cerca de 2ã't da
produção total.

Somente dinheiro, é óbvio, não
c a resposta. O problema c como
absorvê-lo de forma racional. So
durante o atual plano qüinqüenal é
cpie as metas de insumos começa-
ram a ser plenamente atingidas,
mas mesmo hoje são freqüentes os
investimentos malbaratados. A im-
prensa soviética esta cheia de his-
tona.- de burocratas que mandam
maquinas para onde não são neces-
sanas, ignorando pedidos de onde
são indispensáveis, e perturbando
todo o mundo com torrentes de
instruções imiteis.

Ainda pior é a falta
de mecânicos. Pode pare-
cer fácil orientar jovens
para programas dc treina-
mento. e ciai para as la-
vuuras; mas e.-.-e tipo de
ccerçào já não faz parte
vii) sistema. O.- jovens pro-

curam empregos que paguem me-
lhor. na.- cidades, deixando que seu.-
avo.- tomem conta cios porcos, por
entre as maquinas que enferrujam.

Entre 11)71/711. cerca cie (iOO mil
mccamzadores concluíram .- e u
treinamento: no íim de.--.e período.
porém, o numero deles empregados
na lavoura subira de apenas. li mil.
O tato talvez ajude a explicar por-
que. embora 2 milhões 762 mil 200
tratores tenham sido produzidos
entre 1966/74, somente 676 mil te-
nham sido contados em uso.

O salário médio dos trabalha-
dores rurais, em granjas coletivas
e c.-tatais. continua muito abaixo
cio percebido pelos operários indus-
t.riais. A diferença vem sendo dirni-
nuula no atual plano qüinqüenal.
que da um aumento cie HO'. ao.-

av- outro.-. Ii.o.- a.- condições de vi-

»\

?;
nm\
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da no interior, embora tenham me-
lhorado. continuam a expulsar o.s
jovens mais capazes e inteligentes,

lia outros problema.-.
my por trás disto. Reformula-

cões de preços tomaram a
agricultura nominalmente
mais lucrativa cpie no pas-
sacio, e aumentaram os
incentivos. Ha inclusive
um bônus de 50'. sobre o

preço por vendas acima cias metas.
Mas as diretivas burocráticas, mais
que preços, continuam determinai!-
do a produção, o que reduz o estl-
mulo à eficiência. Ao mesmo tem-
po. a necessidade política de mau-
ter baixo.- os índices do custo de
vida implica enormes subsídios go-
vornamentai.-. Segundo fontes oci-
dentais, o total dos subsídios, este
ano. pode chegar a 22 bilhões de
dólares — o que é mais que o or-
çamento de defesa oficialmente ad-
miticlo pelos soviéticos 'embora
menos que o verdadeiro i. Sobre is-
to ainda lemos os imensos custos
da recuperação de terras, equipa-
mentos. estradas de rodagem e de
ferro e habitação. No conjunto, is-
U, implica mus cpie outro tanto.

Vista por olhos oel-
dentais, portanto, a agri-
cultura soviética esta se
tornando mais eficiente,
ma.- não cio ponto-cie-vis-
ta de custo/beneficio. Na
realidade. especialistas

' ,B' ¦ ocidentais acreditam que
o retorno .-obre o capital investido
continuara diminuindo De.-cie que
esteja disposto a continuar despe-
jaiido dinheiro, e provável que o
Governo alcance a almejada au-
t.o-suficienciu. e ate poderá retomar
a sua condição cie modesto expor-
tacior cie cereais. Mas. -e se quiser
continuar atendendo a demanda de
carne, rações continuarão tendo cie
ser importadas, e ha problemas
graves a serem superados para
manter na terra os homens capazes,
melhorar a administração e para
reduzir a ca: ca enoime que a agri-
cultura aupoe a ecom mia cano
um todo.

Al caria 4 dos luifofei \»réo publica d •>*> ¦,0 nu-1"*
do trouxerem assinatura, nome completo « 1*-
fjívnl 9 end»r«ta Todoi ^••e» dadci ^eiao d»-
v Í d ,i m r n 11 verificado».

Reforma de leis básicas
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A hora cia 1 gualda
/ //(' 1.1 mimo Isl
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. Via. Ma
'.. r.o lato ot

parte o. le c •.¦!!)' ce a -air da K.i-
copa sabendo que .-era clilici! para
11 opa-, americana- enviada-oe voi-
ta pisar novamente em território
europeu: e se possível, os russos
go.-tariani de ler um compromisso
escrito de que não re'ornariam

Acima de tudo. o.- rus.-o.- que-
rem cpie se ponha um freio nu Exer-
cito alemão: um acordo estabeie-
condo que ele não cresceria acima
cie um certo limite ¦- mter.or ao
atuai  mesmo .-e o.s seus aliados
deixassem a Alemanha. E' assim
que o.s soviéticos parecem ler roso!-
vido agora o velho chk ma de saber
-o preteriam cpie os americanos li-
ea--'in na Europa ou voltassem pa -
:-.. ea a Preteriam u.ue ta- I íca --

p.i.ir^) tio KXAAllu ;ti'':n,;o: IVci-- A
podt ui evitar ;--to o coiisegu r. igual-
mciile. que os americano, atrav. .--
.-"in o Atlântico, terão obtido a qua-
ctratura cio circulo.

Diminuir gastos
Dois ou três anos atra-;, tinha-

se a impressão cie que o tempo tra-
baldava para o Pacto de Var.ovia.
A campanha do Senador Man-iieicl

para reduzir o Exército americano
na Europa, somada ao cansaço cia

pio ria do Vit tná, pais cia levar a
uma redução das torças ameriea-
na.-, na Europa, havendo ou nao
acordo com o Pacto de Var.-ovia.
Mas ís.-.o mudou de-de o fim da

guerra do Vietnã As pressões e.stão
agora cio.- dci-s lado.-,: .sobre o Pac-
to cie Varsóvia. para que Iura uma
oferta (pie mantenha em movimen-
l.o a di tente, reconhecendo ao mes-
mo tempo cpie nao haverá cortes
unilateral.-, em futuro próximo, cio
lado americano; e sobre a OTAN,

porque embora o Senador Maus-
la-lcl e.-,l.eja bloqueado no momento,
não lia praticamente um parlamen-
tar no Ocidente que nao esteja an-

sioso para diminuir, a longo prazo,
os gastos com a defesa.

Numa certa medida, ha condi-
enes de entendimento. Por exemplo,
um primeiro e.-dagio que lornecesse
aproximadamente os cortes iguais

que os ru-.-os propõem poderia .-er

ligado ao compram..- -o cie um .-• -

g mdo t terceno e-i.ag.o-. em (pie o

Paf-o de Vaisovia entaar.a o.-.

U' (pai .-'. Et A f L ld-.;S> Ia. iillll Os

pr.ii . .: 1... c- '".'li ¦ r a loe.a ã .! ; :.a -
: .ca or (pa «>u; ros pai-'- ' ambem
part.eipa: ..un de.-l" estagio 'a Kits-
sia go-tai.a mudo de ver a Aa-ma-
nha envolvida desde o inicio'. O.-
países cia OTAN podem concordar
com alguns cortes nas forcas aéreas
e na.- armas nucleares, bem como
na proporção dos exércitos, se fica-
rem satisfeitos no problema central.
Dentro desses limites, não é impôs-
sivel chegar-se a algum acordo.

Mas ha armadilhas perigosas
em quaiquer tipo de acordo. A mais
obvia c a distancia. Qualquer re-
toada cie tropas americanas lera de
vi ncer extensões cie mui.s de 5 mil
quilômetros - cpie paia. o- russos
:,< liinii am a uma- poucas, c-, nP-mi -

Vi in (in . (gu.da " lato cie (pie os
coi"o - .-rrao aplicados a- lorca- da
OTAN estacionadas na Alemanha
Oe.dentai e nus Países Biuxo.-, e as
tropas do Pacto dc- Vaisovia esta-
camadas na Alemanha Oriental,
Tcheco-Esiovaquia e Polônia de
modo cpie qualcpier corte na.-, for-
cas cie.-.-es países terá de a.--umu- a
tol ma de um desmantelamento to-
tal cie unidades. Acontece que o
Exercito cia Alemanha Ocidental e
muito nuus importante para a
OTAN que o.- da An manha Oriental,
Puionia e Tcheco-Eslováquia para o
Pacto de Varsóvia, esmagadora-
mente dom.nado pelo., ru.-sus.

Acuna de tudo. quaiquer tipo
cie acordo, por menor que seja. re-
saltara em mudança fundamental
110 si.-lema que - ¦ como os ru.-.-us
observam tem funcionado bem
desde 1945. No momento, quaiquer
pais da OTAN pode. em teoria, au-
meniar suas forças ou armamentos
na Europa Central, contanto que
seu Parlamento queira financiar os

gastos, no momento em que achai'

que a sua segurança esla sendo
ameaçada. Lana vez que se estabe-
h-eam os teto-, entretanto, esta fie-
xibilidacle estará liquidada. f.-to
lambem se aplica, naturalmente, ao
Pacto cie Varsóvia: mas qual e a

garantia de cpie o Pacto obedecera
a.-, ri gra,-'.' Quando si trata da ' mu-
tua e equilibrada redução de for-

ças . mais cpie na maioria das ne-

gociaeoos iniernactuiiais. um mau
acorcio pode .-er pior que qua.quer
nu: ro.

• Uma nova proposta o -idi mal
.1 ra pruvavi imeute ,tpi e. ' n: ada int
. ....o qui eti.ni ea c e, . - !t :tt')i" a

lia., loiça. t' i ri --.(.- da OTAN f m

troca de algumas reduções do outro
lado. e da aceitação pelos comunis-
'as tiu principio de eventual igual-
dade entre as duas alianças Se o
Pacto de Varsóvia iornorrr nova-
mente uma recusa, isto significará

que a detente não esla realmente
mais adiantada depois cie Heisinqu:

do que antes.

O teste de Brejnev

A delcntc parece, com efeito,
ter ciado um passo atras, desde que.
oá países assinaram aqueai decla-
ração cm Ih 1-incpii a I" de agosto.
A, primeiras o tim.d.i.s ti ntativas
de descobrir se a- cláusulas sobre a
movimentação mais livre de pe.--
,-oas e ideai.- mociilicaram a.- prati-
cas .-ovietlCas e.-ba: raram em um
muro de pedra O Presidente Ford
acaba de ameaçar com um aumen-
to no orçamento americano cie nus-
seis a menos que o.-, russos aceitem
limitações rna.s estrita.- quando ao
numero dt ogivas múltiplas que pa-
recém querer incluir na sua frota
de üii.-si.-. A URSS parece ainda
suportar, com dinheiro e com o ai'-
gumenfo cio 1'itn'Ju cie que a maio-
ria nao e um 'conceito aritinet ico".
uni Partido Comunista em Portugal

que manteve no Poch r o General
(,'ionealve.s contra o de.sijo evidente
da esmagadora maioria du.- portu-
guesi-s

Se Brejnev pretende mostrar
cpie nao quer 

"tudo uslo e o ceu
lambem" l tua cie aceitar o pnnci-
pio de igualdade entre o -eu mun-
oo comunista e a comunidade
atlântica L-to se apue:' a Portu-

gal: se pede au Oudente que acede
o comunismo como a norma da Eu-
ropu Oriental, deve aceitar o Oo-
verno cia maiorta como a norma na
Europa Oe,dentai Aplica-se ao mo-
wmentu de povos e de informação
entre as duas parte da Europa: nu-
ma data nao muito distante, deve-
ria haver lei.- e praticas comuns a
toda a Europa sobre estes assuntos.
Aphca-.se a- ogivas nucleares: os
i Us.-.os nao dever.am contar com
uma vantagem numérica (pie pode-
i ,a vir a dar-lhe-, algum dia uma
'In.,! drike eapalultlg" Fl apl.ca-.-.c

ao tamanho do.- exercitou que se
o. Irur.iam .-.aue as margens do Ei-
ba leu..Ida!'.-a,o pou lavor. quan-

di . '• 
.ulii .. r.t; V.iii.i . Uii a UIU-

"O Governo, .segundo se sabe
pela imprensa, pretende empreen-
der a revisão de algumas leis bási-
cas de lia muito defasadas pela
evolução econômica do pais. As
opções (pie lastreiam o progresso
econômico tèm tido um preço social
ipie nao poderá ser mais ignorado,
.em conseqüências.

Fala-se na reforma da Lei das
S/A. da Tributária, da Bancária r.
ainda, na criação de uma Comissão
Nacional (le Valores Mobiliários,
novo instrumental de ação do Oo-
verno. para disciplina do mercado
primário e secundário.

Essas quatro leis formam, com-
binadamente, a base legal da ini-
ciativa econômica e da disciplina
financeira.

Completando, fala-se, também
na revisão do Código Civil e na
Consolidação das Leis Trabalhistas.
, Como se vê, o Governo tem um
propósito amplo nessa revisão. Sc-
ria. aliás, impróprio pretender que
as distorções e. condições resultan-
tes dc um processo dc desenvolvi-
mento liderado pelo Governo,
apoiado preponderantemente n a
ênfase de objetivos econômicos, em
frontal desequilíbrio com as con-
dicóes sociais do país. mas parado-
xaluiente causa profunda c meta
natural de tal esforço — pudesse
ser realizado por medidas isoladas
e não coordenadas.

O Governo tem muitas razões
para empreender essa revisão. Se-
ria. porém, lógico esperar que os
objetivos contemplados por tal re-
visão, norteassem a reforma.

lia que sublinhar, entretanto,
tal propósito, dc uma filosofia,
cujos postulados estão longe de te-
rem sido definidos como balizamcn-
lo dessa revisão c condicionamento
das modificações pretendidas.

K\ pois, surpreendente que o
Governo submeta a revisão das
chamadas "Entidades de Classe'os
textos que encomendou, curiosa-
mente a juristas, quando e visível
que o objetivo a corrigir e social,
através da modificação dos meios
de atuação, econômica e financeira.
Aos turistas, a revisão final do te\-
tu da lei; mas. isso. depois da subs-
tancia eslar definida e alcançada.

Pretender que as chamadas
'Entidades de liasse, direta e ex-
c I u s i vãmente beneficiárias, ate
aqui, das distorções que se acumu-
larani no tempo e que, hoje. se pre-
tende corrigir, façam liarakii'. e
uma inocência, para nao dizermos
ultra coisa.

Nau e possível pretender, rea-
lislieameiilc. consolidar a obra pu-
hliea da distensão em marcha, sem
que as condições siieiais do pais rc-
f li 1 am um mínimo de realidades,
suscetível de garantir ,, funciona,
mento harmonioso o livre dos ro-
deres Institucionais. .Mas, isso de-

pende de condições sociais que. r
seu turno, são o reflexo de opções
econômicas, cuja revisão se impõe
a esta altura.

O Governo lem, pois, eonseien-
cia da necessidade urgentíssima
dessa revisão. I'.' ilusória a exp-cta-
tiva dc consolidar o estado político
e social á base de privilégios e me-
cantamos vigentes, mas legalmente
desrespeitados, sem que as autori-
dades se preocupem muito com cs-
sa situação criada. O propósito pro-
clamado, dc o pais evoluir para um
estado dc direito, exige as correções
sob estudo.

Há, pois, antes de mais nada,
que expor ao pais as causa das rc-
formas e os objetivos a atingir,
através de uma revisão que, sem
dúvida alguma, uii se inspira em fi-
losofia nova. ou virá apenas conso-
lidar posições ganhas, leual e prati-
cimente, pela minoria, empresarial
atuante. Compromissos em base ar-
bitraria, de barganha, traem o jogo
que. se pratica!

E' justo oaservar — e isso é
uma observação importante pela
experiência que encerra — que o
Brasil foi o único pais do mundo a
empreender, sob a liderança do Go-
verno e o apoio das lonas Anua-
das. iiina Revolução de direita.

Nao e crivei, pois. que a noção
de liberalismo econômico se ajuste
princípios que a própria Kevulu-
ção ja contestou, por lei, mas que
furam frontilniente desrespeitados
pela mesma. Exemplo: Lei lãllã —
Art" 1! I: que veda as instituições íi-
naneeiras concederem empréstimos
em causa própria. K' a lei da Revo-
lução. De 31.12.U4: Reforma Banca-
ria. Num pais, caren'c de recursos,
essa situação chega a ser escanda-
lusa.

(Is fatos demonstram, sem pos-
sibilidade de contestação, que foi
sob a liderança do próprio (.tiver-
im. mas com frontal desrespeito a
citada lei. que u país evoluiu, nus
ultiiniis ile/ anos, para se transfor-
mar no conglomerado de empresas
privadas a custa de rei ursos publi-
eus. captados, inclusive, sem reniu-
neraeáo de juros e. ainda, cobrando
pelos cheques que devem servir aos
deptisilanles para seu uso.

A própria Reforma Tributaria,
empreendida pelo Governo (ia Re-
volucáo. e incorporada a Consti-
tuição do pa-s. perpetua um prmei-
pio de injustiça social, pelo incca-
nismo fiscal mcl.retii que transfere
aos consumidores uma carga global
tributária (ja da ordem de quase.
7(lr; dos preços cobrados ao publi-
eu), a revelia e sem fazer distinção,
do poder aquisitivo de cada um. se-
j.» ele assalariado ou capitalista.
Provou ser clica/, instrumento (le
arrecadação; mas. péssimo inslru-
mento dc justiça social.

OlVlitilo Ma.-il.oi" Ih" "

Região dos Lagos

A mortandade de peixes que
oecrreu no mes pa.-sacio. em .Mar,-
c.\. cia mesma turma como acontece
na Lagoa Rodrigo ele Freitas, e fe-
munem) da nature/a. O.s livros de
Geologia, Oceanografia e Geoqui-
m.ca dao uma única explicação pa-
ra a.-, mortandades repentinas e ca-
tadrol.cas cie peixes em lagunas cie
i.gua saluada: a exaustão da re-er-
v., de oxigcir.o dissolvido por eaii-a
da acao reclutora cio gas stillidricu.
E-s. gas. também chamado ácido
s-iilidrieo, hidrogênio sulfurado ou

a' ti io de hidrogênio c fortoinenu
r, ihilur. querendo isso d i/cr cpie ele
e si dt mo por ox.aeino Sendo tra/.-
do j-iara a lamina ciaetia siiperti-
e;al. ele rouba todo o oxiaento
existente ua água. provocando a
morte dos peixes por adlx.a O gas
siiifidnco resulta do trabalho cie
bactérias anaerobius .-obre os sillla-
to.- da água do mar e sobre a.s ai-

gas. tambi-m da anua do mar

Ao longo do uo.sso litoral, desde
Cabo frio ate a Capital do Estacio,
existem varias lagunas, tais como
Araruama. Saquarema. Manca, lio-
chago de l-reilas. Jacarepaguá etc.
Algumas dessas laguna.- constituem
b nuas e.-tagnada.-. isto e, nao ha
;- novacao cia água nas camadas
profundas. Por eau.-a dc.-.-.a estag-
leieao. no tinido delas nao ha oxi-
g.uno dissolvido na anua e. coiise-
ipienleinenti. Ia nao existe ne-
nhum ser vivo a nao ser as chama-
das bactérias anaerobias O.s orga-
n..-mos que vivem na camada su-
pertlrial quando morrem sao i-nvol-
v.do- por matt nal urrcaeno utrg.-
Ia. areia etc ' e levados 'para o tun-
cio Esses oruanismos -algas pnnci-
p.üiiieiite'. nao sondo dt compo-tos
por cau.-a da inexistência cie oxige-
n.o. vau formar o lodo pútrido Es
sa lama pútrida e chamada sapro-
pel Existem no mundo milhares e
milhares de lagunas em cujo funcio
.-. forma ga.- sulíidnco e se depest-
t„ sapropel. Ha porem pouquissi-
mo.-, exemplos de m irtandades re-
pentinas e catastróficas de peixes,
dentre o.s poucos casos sao citados
os morticínios de alguns fiordes da
Noruega e da baia da Baleia, situa-
cia nolitoral do Sudoeste Africano.
E sa raridade e explicada, porque
somente em condições exceiynonais
ocorre a súbita ascensão do ga.- sul-
lidra-o do fundo para a lamina su-
perfilhai, cpie e a camada ventilada.
isl t e que contem oxigênio dis.-o.v.-
do ua acua Em Maricá c posaivei
cpie a lamina ia i stivesse qua.-i to-
da -aturada de ae.cio -.uilidrico por-

e oi .. iii.ii se encontrava a--óre..a >

a stiperlieit . fortes ventos sao -uíi-

ca ntes para cr.arem correntes de
conveccáo a ponto cie trazerem o
ácido sulfidrico para toda a lamina
v e n t '. 1 a d a e. consequentemente,
cusarein eata.-t rol .cas mortanda-
dos.

Tudo ís.-o acontece e aconteceu
porque o cpie temos no nosso litoral
são lagunas dr água salgada e nao
laaos cie acua doce E' errado fa-
iar-se em Região (U^ Limo- quando
nos referimos a e.--a zona costeira.
Lagos sao depressões cheias ctanua
ipie nao st- comunicam com o mar.
não havendo portanto a menor ;n-
iliicnc.u cio mai .-obri' o -ea am-
luente geoiogioo Sao ., n presas ua
Light O"- ri"S !'..!'.ülu e Viseu, ti":
to de Volta Redunda, ipe Coll ti-

tuem a verdadeira Remao cios La-
gos do E-tado do R.o cie .Iam im.
Oaquela- repre-as (pie sao mm

ch iros iauos provem a ni.our p.uçe
á.\ acua potável (pie alia.-tece a Ci -

dade oo Rio de .Janeiro E--as r
nre-as sao lagos porque o m ir nao
-e comunica din tamente com elas
A Limnoioma c a ciência qm e-tn-
cia o- lago- e ela nao lona ''f n"-
nhum .-tlbsidio paia " estudo cias
lamina.- Toda- as pada vras cnir-
cando com e.-.-e radical de ori.rm
grega l.nine tal. cou."' iimno'1 uia.
iuv.nogeolouia lmiiiograma, roelia
iimnogeniea ele se r«fi rem exem-
sivanienie a água doce

As lacunas sao depr «cí
cheia.- d acua e -e comunicam dire
tamente com " mar sendo portan-
to influenciadas por e.-te Ei.o- -ao

estudada- pela Geologia, pe.a Oeea-
uogralia ou pela Ceoiptimica A
acua do ma; eiltia na l.o-Uliii. |c-a
r|,i pela- correntes de lliaie ditas
ve/es poi cha tra/oncio consigo o-
orgam-ni"- -plantas e anima,- •¦. m
sai.- e o.- ua -e- da acua do mai, cpie
são inteiramente diferente; d a
acua doce E p<u eau-a tie-.-a con-
trilaueão da água cio ma; cru ..
ambien!'' cia- laguna.- e ab-olut.i
mente diferente cia ambiente d"S
lago-, Qualquei 

"lagoa'' 
que se co-

mímica diretamente cm o mai c
uma laguna. Nao importa qut " ca-
n..1 de comunicação Iiquc entupido
de areia por mesc- e niesi - -tu-
do.- O que earacten/.a uma laguna
c a influência que " mai exerer
exi rceu ou exercia sobre e-.-e empo
d'agua. em ipialquer época Ne-
nhum povo culto eer.lunde laguna
cm lago Nunca e '.ode para o-

iiur it que <-ta .-fado Con-f.tm
um erro I ii.,f- -¦ - m H' a--"' oo- 1 ¦¦-
g"- quando ti" <:•'.•' '¦'!¦• * ¦•'' c ;;
uinto cie ,.- .una ex. ''!. •' - na nos-

., ¦,,!-,;, . ;oi ,m !'. -e ene la- tle
i e ei i". itado t m ca !''-;. de 11" -a

• o'.'",',",.'. ...•¦ - ¦ '-.-.'•. Rc-

IJ.i.t O Ca-
Moreira l"ite- Rio"
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MOMENTO
Automóveis

As vendas dc carros novos nos
Estados Unidos foram inferiores
em 16% ao volume de agosto do
ano passado. Apesar disto, este foi
o melhor mês do ano, ate agora.
Para. a indústria automobilística
americana. Falando à imprensa,
Henry Ford II, presidente da Ford
Motor Co., declarou que sua empre-
sa importaria um modelo de mini-
carro europeu a ser lançado nos
EUA no início de 1977, a fim dc for-
falecer a linha de produção da
Ford no mercado de carros peque-
nos. Ford reconheceu que sua com-
panhia não avaliou a rapidez com
que os consumidores adotariam os
carros pequenos. Sua decisão de
importar um modelo pequeno está
ligado ao fato de que "deve-se dar
no cliente aquilo que ele quer."
Ford declarou, ainda, que não ha-
via tempo nem dinheiro para pia-
nejar uni minicarro e produzi-lo.
nos El A.

Ecologia

Em 19(18, ci Congresso america-
nu decidiu implementar um amhi-
cioso programa dc preservação eco-
lóg-ica de mais dc 100 ri<>s do pais.
afetados cm maior grau pelos efei-
los da poluição, o Congresso come-
tou por selecionar oilo rios para
formarem o núcleo do então criado
Sistema Nacional dc Rios Selva-
gens e Paisagísticos, selecionando
de pois outros 7? a serem incluídos
no projeto, aprovando ainda meto-
rios e verbas visando á restrição de
programas de desenvolvimento in-
dustrial nas áreas delimitadas. Sete
anos depois, c faltando apenas três
para o termino no projeto, o Sistc-
ma so abrangeu 11 rios. Muitos são
os fatores apontados como causas
do ritmo lento dos trabalhos: opo-
sicáo local as determinações fede-
rais, fortes interesses industriais
contrários a propriedade governa-
mental dos rios para fins de con-
servaçao, alem da tradicional apa-
lia e resistência naturais da buro-
cracia administrativa.

Utilidade pública

Apesar de uma intensa propa-
ganda do Departamento de Policia
rie Nova Iorque tentando convencer
a- pessoas a não ligarem o número
de emergência 911, a não ser em
casos lealmente graves, n quanti-
dade de chamadas, durante os sete
primeiros meses deste ano. ultra-
passou por boa margem os chama-
rios relativos ao mesmo período do
ano passado. Mais de (i~>f'n dos tele-
fonemas não eram casos de emer-

gência. segundo a policia, compara-
dos com os 55c'o de 1974. A maioria
referia-se a hiriiantcs dcsregulados
ou a aparelhos rie ar condicionado
com defeito, sendo que não se pas-
sa um dia sem que algum d<>s 300

policiais do Departamento aten-
riam a chamados de senhoras cujos
gatos se perderam,

Ku Klux Klan

Na cidade de Albany. EUA, o
Comissário dc Serviços Correcio-
«ais do listado divulgou uma circu-
«ir proibindo n funcionários do cs-
tabelerimento qualquer vinculo
com a Ku Klux Klan. A circular
destina-se a um numero limitado
de empregados, que agora devem
renunciar á Ku Klux Klan ate 1"
de outubro se nao quiserem ser
despedidos. A medida vem em se-
guicla a seis meses rie investigações
a respeito dc possíveis operações do
movimento dentro da prisão c seus
efeitos sobre lodo o sistema carce-
rario. ,\tc hoje o departamento po-
In-ial liana permitido a admissão
de membros ria KKK paia traba-
lhar dentro das prisões do Estado,
tom a condição rie que nau partici-
Jiusscni de manifestações da seita
dn tempo de serviço.

Richard Holbrooh
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famoso discurso perante
I o Clube de Imprensa Nacio-

1 nal, em janeiro de 1950. o
Secretário de Estado Dean

Acheson analisou o envolvimento
americano na Ásia á luz da vitória
dos comunistas chineses poucos
meses antes.

O objetivo do discurso, para cie,
era explicar ao povo americano e
ao mundo a posição dos EUA na
Ásia c no Pacifico, depois da reti-
rada final do território chinês das
forças de Chlang Kai-shek. O dis-
curso foi imediatamente atacado
pela direita republicana como uma
quebra do compromisso americano
com Chiang e uma submissão pas-
siva ao comunismo chinês.

Mas a História trataria o dis-
curso de Acheson ainda pior. Ele
parecia traçar ali uma linha na
Ásia, "um perímetro defensivo de
Ryukyus às Filipinas." Por omissão,
aparentemente, excluiu a Coréia e
Formosa dcíse perímetro. "Quanto

á segurança militar de outras áreas
do Pacifico'', disse ele, "deve ficar
claro que ninguém pode garantir
estas áreas contra ataque militar.
.Mas deve lambem ficar claro que
uma tal garantia dificilmente seria
sensata ou necessária no reino das
relações práticas. . . Caso ocorra um
ataque... deve-se confiar inicial-
mente na resistência do povo ata-
cado e depois nos compromissos de
todo o mundo civilizado, sob a Car-
ta das Nações Unida.-."
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Ao excluir a Coréia, teria Ache-
son atraído o assalto norte-coreano,
ocorrido seis meses depois? Agora,
passados :.'í> anos, na esteira cie ou-
tra grande retirada da América e
de seus aiiados cie posições no con-
tinente asiático, a mesma pergunta
se impõe: Como as demais nações
da Ásia se ajustarão a nova si-
tuação? Onde traçaremos a nova
linha''

Ma.-, existe ainda outra per-
gunta. que náo foi feita ha 25
ano,-- Os EUA traçaram realmente
uma linha? Qual, finalmente, deve-
ra ser o panei americano aa Ásia
e no Pacifico?

Ludo i-lo tá pareceu muito
simples. A política asiática aincri-
cana era muito lacil cie ser com-
preendiria por todos. Era um refle-
.o ria política cie contenção na Eu-
ropa, e baseava-se na idéia de uma
dmplcs batalha entre a.s forcas do
bem -- os países nao comunistas
rm redor da China — e o mal — os
800 milhões de chineses vermelhos
; seus agressivos representantes c
satélites no Vietnã do Norte, Coréia
cio Norte, nas selvas mai.s remotas
de alguns dos amigos dos america-
nos, tais como as Filipinas.

Depois dc 1944, todos os gran-
des impérios coloniais ria Ásia - o
japonês, o Inglês, o francês, o ho-
landes — miram deixando atras de
si novos e inseguros Estados, e um
obvio vazio de Poder. Era provável-
menle inevitável que, como grande
vencedor ria II Guerra Mundial,
com sua I rota do Pacifico, seu sta-
tus especial como potência de ocu-
paçáo no Japão e sua continua pre-
senca nas Filipinas, os EUA desem-
penhassem um importante papel
na Ásia cio pos-guerra.

A tríplice ameaça percebida
pur Washington no fim da década
de 40 — a vitoria dc Mao na China,
o ataque da Coréia do Norte ao Sul,
e o crescente sucesso dos guerri-
lheiros de Ho Chi Minh na Indochl-
na — tornou inevitável que os Es-
tados Unidos tentassem usar sua
vasta influência e poder para cons-
truir um anel anticomunista de
nações, da Corem ate ao pomo
mais ao Sul e Oeste que pudessem,
.se possível, com urna ligação com
a OTAN Pois a significação destes
acontecimentos, e sua origem tilti-
aia nos desígnio.-, inundai.s rie Mos-
cou. pareiua bastante ciara.

Reunindo a estes aeontecumen-
to.;, o.s EUA a.-.sumlium na ...ua o

que se poderia chamar dc um papel
semicolonial. Ainda que os america-
nos recusassem a ver seu pais como
uma importante potência asiática,
e os políticos não admitissem que
seus interesses e envolvimento fos-
sem tão profundos na Ásia quanto
na Europa — ou até mais profun-
dos — os EUA ingressaram numa
era extraordinária, para si e para
a Ásia.

Durante 30 anos, do fim da II
Guerra Mundial até 29 de abril de
1975, quando o Embaixador
Graham Martin partiu de Saigon,
os EUA — em grande parte com a
permissão dos asiáticas — desem-
penhnram o múltiplo papel de po-
téncia colonial substituta cm toda
a Ásia. Escreveram constituições de
paises, inclusive uma famosa, for-
nteida aos japoneses por ordem de
MacArthur; financiaram o desen-
volvimento econômico e deram ma-
ciça assistência técnica a nações,
geralmente com um objetivo politi-
ce em mente: participaram, secre-
ta c até abertamente do processo
político inferno de quase todos os
países da arca.

Para os países fora cie sua órbi-
ta. os EUA também se tornaram
um alvo fácil, um meio cie unificar
o povo em tomo de uma oposição
comum. Sttkarno, da Indonésia,
bem como virtualmente todo movi-
mento guerrilheiro na região, exec-
te na Birmânia, descobriram que
gritar e assustar sobre o imperialis-
mo americano era uma tática pro-
vei tosa, e freqüentemente um subs-
tituto títil para um confronto mais
d.reto com seus próprios proble-
mas.

1970 pode ser considerado como
o ápice da fase antichinesa na
Asía. Os EUA tinham urna posição
dominante na região, o organizador
e principal sustentáculo de todas
as nações anticomunistas no conti-
nente.

Ocorreram então dois aconteci-
mentos históricos, e agora, no mo-
mento em que a Ásia e os EUA se
ajustam a eles, tudo parece muda-
do. O primeiro foi uma surpresa to-
tal para o mundo, e embora o se-
gredo possa ter sido necessário pa-
rã sssegurar o sucesso, ele lambem
causou uma quebra de confiança
entre a Ásia c Washington.

No verão de 1971. sem qualquer
advertência prévia ou indicação a
qualquer dc seus amigos asiáticos,
os EUA saltaram as barreiras que
haviam erigido c entraram na Ci-
dade Proibida de Pequim.
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A principio as ondas de choque
foram obscurecidas por visões cs-
pantosas como a de Henry Kissin-
gea- ciando entrevistas na Grande
Muralha, ma.s logo ficou aparente
que todos o.s demais países da Ásia,
que participavam da frente anti-
chinesa, teriam agora de rever suas
posições num mundo em que
Washington e Pequim, ao invés de
se insultarem através da Cortina
ele Bambu, trocavam visitas de
dentistas e levantadores de peso.

O segundo acontecimento foi
menos surpreendente mas. ainda
assim, chocante, simbólico c dra-
mático quando ocorreu - - muito
mais depressa do que se esperava

em abril deste ano. O colapso da
posição EUA-Lon Nol-Thieu no
Camboja e Vietnã, com a erosão
posterior da posição no Laos. não
devia ser surpresa para ninguém.
Mas, cm Washington. Saigon, e
mesmo em outras partes da Ásia
muita gente tinha começado a es-
quecer o Vietnã, tratando-o como
um problema que já náo interessa-
va.

A súbita e dramática tragédia
de abril deixou a cadeia criada pc-
los americanos, da Coréia para o
Sul. rompida no que outrora fora
o .-eu rio mais Importante, nnelc o„
americanos tinham pago o preço
maia alto durante o mais longo pe-
rioclo

Se a reabertura americana da

China foi a longo prazo, o mais im-
pertante dos dois acontecimentos,
o fim da guerra na Indochina foi
o mais simbólico. Era tão simples,
tão dramático, que todos podiam
compreendê-lo: após 30 anos e mor-
tes incontáveis, os guerrilheiros das
selvas tinham finalmente expulso
os ocidentais para o mar do Sul da
China: havia limites ao poder da
nação mais poderosa do mundo.

Alguns dos reajustarnentos que
se estão processando agora parece
ter soado em Washington como
dominós caindo. A Tailândia e as
Filipinas pareciam, para muitos ob-
servaciores, como as primeiras
peças a oscilar: e todos passaram
a concentar novamente a atenção
na Coréia, onde muitos observado-
res esperavam que Kim Il-Sung ini-
ciasse uma nova tentativa para
subverter o Sul.

Certamente há um movimento
— de natureza histórica — ocor-
rendo em toda a Ásia. Mas o que
inova realmente esse movimento?
Náo estaremos esquecendo que a
teoria rio dominó era simplesmente
uma pequena imagem retórica da
política de contenção anti-China, a
que os próprios americanos pusc-
ram termo, voluntariamente, cm
1971? Náo estaremos esquecendo o
processo histórico que levou os
americanos a este novo movimento,
confundindo os efeitos da tragédia
do Vietnã corn os efeitos da política
com a China?

O que estamos vendo agora na
Ásia e muito mais o resultado da
aoertura das portas da China que

fim da guerra do Vietnã. O um
da guerra foi um catalisador, acele-
rai ido e dando uma nova e mais
fácil justificativa ao processo, mas
vina de qualquer maneira. A politi-
ca mais aconselhável para os EUA,
nestas rircuntancias, seria mostrar
compreensão, simpatia c apoio —
e náo ficar nervosos diante dos
ajustamentos que as outras nações
estão fazendo agora.

Ao reiniciar relações com a
China em 1971, os Estados Unidos
i-a colocaram bem no meio da riva-
lida d e potencialmente explosiva
entre Moscou e Pequim, e sua po-
sição tem tido um impacto real so-
bre o comportamento das duas su-
perpoténcias comunistas entre si.

Este equilíbrio triangular está
sempre sofrendo novos testes, á
medida em que muda a situação
mundial. O fim das guerras indo-
chinesas remove um importante
obstáculo ideológico <¦ retórico a re-
lacaio entre Washington e Pequim,
A morte de Chiang Kai-shek, vindo
como veio antes da dc Mao, remove
parte rio velho veneno pessoal do
problema de Formosa.

Um Presidente mais emocional
ou ideologicamente oposto aos rus-
so.s poderia ser tentado a ressusci-
tar a velha política de contenção:
apenas, desta feita, em vez clc
construir uma frágil linha de pai-
ses cm desenvolvimento, a cons-

ru iria em torno de uma nova e po-
t.ncialmente forte combinação, um
c i x o Washington-Toquio-Pequim,
visando a limitar a influência so-
viética na Ásia

O.s riscos de uma tal aliança
anti-soviética sáo claros: reveses
nas tentativas de negociar qual-
quer tipo de limitações de arma-
mentos. maior tensão em todo o
mundo e riscos dc uma açáo pre-
ventiva soviética contra a China.

Se rejeitamos a perigosa possi-
bilidade dc uma nova política de
contenção anti-soviética, contudo, o
que' podemos concluir sobre a nova
Ásia e o novo papel americano? Em
primeiro lugar, há a percepção. A
Historia cria mitos, que logo adqui-
rem um ímpeto próprio. O mito de
um torna-se a realidade política dc
outro. Na Ásia, o mito que agora
aprisiona os americanos é o dos do-
minós — de nações cuja inclinação
e postura politicas interna se torna-
ram dc algum modo uni reflexo do
poder e influencia a m e rica n o s .
Contudo, esla percepção — verda-
deira antes de 1970 - não e valida.

Assim, acima de ludo. devemos
compreender a verdadeira signifi-
cacau histórica dos últimos 30 anos
Os americanos desempenharam mn
papel e-peciai na Aia. e o acerto
ou erro daquele papel scra debatido

cios dominós
pelos historiadores durante déca-
das. Mas, devemos reconhecer — n
então aceitar — o fato dc (pie aca-
bou a era semicolonial na Ásia.

Isto deveria ser recebido como
alivio pelos americanos, principal-
mente os liberais. E' incoerente la-
mentar a "retirada do poder ame-
ricano" e logo começar a se preocu-
par com os acontecimentos em
Bancoc. O poder americano náo
está em retirada, mas. desta feita,
pode-se esperar que não será neces-
sário preocupar-se com todos os
acontecimentos políticos no conti-
nente asiático. A aceitação e certo
grau de alheiamento serão um
grande passo à frente, que os asiá-
ticos apreciarão.

Em segundo lugar, deve-mos re-
conhecer que os EUA continuam
sendo uma potência do Pacifico,
ainda que não uma potência asiàtl-
ca. Embora o Pacífico seja tão vas-
to e a Ásia pareça tão distante, es-
peclahnente da costa leste america-
na. a verdade é quo o.s EUA são um
liais com duas costas: dois clc seus
Estados situam-se no Pacifico; têm
territórios, mandatos iç agora até
unia comunidadei em pleno Pacífl-
co; têm compromissos com certos
países no litoral ou ao largo do
continente, e são ainda a principal
força externa na areai.
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Em terceiro lugar, o.s EUA de-
vem aceitar seu papel como parte do
delicado relacionamento triangular
corn a China e a URSS. mas sem
exageros. Evitar uma guerra entre1
estas dua.s superpotências comunis-
tas pode parecer a alguns, como um
objetivo estranho para a política
externa americana, mas esta é e
deveria ser um de seus objetivos:
unia guerra náo serviria aos inte-
resses de ninguém, deixaria ml-
lhões de mortos e poderia fácil-
mente se espalhar para outros pai-
se:-, inclusive eis Estados Unidos.

Em quarto lugar, deve-se com-
preender a importância do Japão.
Num inundo onde muitos países
r e i v i n d i c a m relações especiais
com o.s EUA, nenhum, exceto Is-
rael. tem tantos direitos quanto o
Japão. Desde o penodo Meiji, os
Estarias Unidos tem sido a grande'
fonte de idéias e tecnologia do
Japão: o trágico período dos ano-,
30 e a guerra do Pacifico, estranha-
mente, náo cancelaram o relacio-
namento especial, mas o transfor-
maram num terrível ódio. Durante
a ocupação, e depois dela, desenvol-
veu-se um singular relacionamento
nipo-americano, mesmo quando a
comunicação c compreensão entre
a.s duas Nações permaneciam mas
clc um modo gerai.

Hoie, em parte por causa de
uma Constituição escrita pelos
americanos, o Japão nao possui
unia importante estrutura militar
r ele defesa: e a primeira grande
potência econômica sem um esta-
blisbment militar. Os Estados Uni-
do.-- tem sido. de-ale 1945. o fiador
militar da segurança japonesa. Ao
mesmo tempo, os EUA e1 o Japão
permanecem rivais econômicos,
disputando mercados c matérias-
primas no resto da Ásia. Esla riva-
liriacie nao so continuara como po-
dera .se tornar naus feroz.

Politicamente, os. japoneses ate
agora tentaram evitar escolher la-
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rios. deixando que os EUA mostrem
o caminho. Por esta razão, evita-
ram demonstrar qualquer oposição
á política americana no Vietnã, até
muito depois de acharem, privada-
mente, que as tentativas america-
nas estavam condenadas ao fracas-
so.

Mas, na seqüência da guerra do
Yom Kippur, conturbados pelos efei-
tos do embargo do petróleo e a
quadruplicaçào dos preços, os japo-
neses aprenderam que não pode-
riam ficar à margem das questões
politicas.

Parceiros militares, com os
EUA suportando grande parte da
carga: rivais econômicos, com a
probabilidade de aumentarem a
fricção e a hostilidade, particular-
mente se a inflação mundial conti-
nuar a corroer os mercados e as
margens de lucro: aliados políticos,
com o Japão sendo o sócio silencio-
so. pelo menos até recentemente —
serão estes os ingredientes de um
relacionamento especial? Surpreen-
rientemente, a resposta é sim. e de-
ve-se acrescentar á complicada
mistura a hostilidade comum que
ambas as Nações sentem por quats-
quer ambições soviéticas no Pacífl-
co.

O fato de os EUA terem desem-
penhado este pape! especial no pas-
sado recente do Japão não signifi-
ca. necessariamente, que devam
continuar a desempenha-lo. O pe-
noclo semicolonial terminou, e os
americanos devem parar de tratar
os japoneses com o paternalismo
que desenvolveram durante a
ocupação estimulados pelo estilo
enganador, penosamente lento e
formal com que os japoneses de-
^empenham suas atividades.

Ao mesmo tempo, contudo, náo
deveriam os americanos abandonar
sua condição de braço militar do
Japão. Admite-se que o relaciona-
mento pode parecer estranho, às
vezes, e tenso. Haverá um crescen-
te sentimento por parte de ambos
os lados de que os japoneses devem
desempenhar um papel maior em
sua própria defesa.

Em Tóquio e em Washington,
estrategistas vêem intimas relações
entre o que acontece no Japão c o
que acontece na Coréia; assim, a
quinta e final conclusão: deve ser
encontrado algum meio de soluclo-
nar o delicado problema ria presen-
ca americana na Coréia.
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Na Coréia rio Sul. os EUA se
encontram com um Estado-clienfe
nas mãos, um regime com uma. ba-
se estreita e uma. crescente repu-
tação de políticas rigidamente rc-

pressivas. Ainda mantém 42 mll
soldados na Coréia cio Sul. e recen-
temente passaram a fazer adver-
tendas regalares de que usarão to-
cia a força necessária para fazer
face a qualquer m anif c s t aç ã o
agressiva tia Coréia do Norte,

Sc esta losse toda a historia,

poderia ser possível uma retirada
gradual e arriscar-se a criação dc
uma Coréia. Em Tóquio, porém, ar-

gumenta-sc. com grande emoção,

que a que acontece na península clu.
Corem pode ter eleito direto sobre
o Jaoao, c que isto deve ser o fator

predominante da política america-
na em relação a Coréia Se os ame-
ricanos se retirarem e a Coréia do
Norte chegar a Seul. ou invadir o

pais. sem que os americanos façam
coisa alguma, dizem, então os direi-
tistas japoneses terão um trunfo

liara reivindicar a. remilitarização
do liais.

Os EUA e a China, se nào alia-
dos. não sáo mais Inimigos. O papel
de semi-Raj dos americanos termi-
noti. Novos lideres surgiram, e os
americanos terão rie trata-los dife-
reiiteiaetüe iii -ete- antecessores.
(>.- EUA permaneci in grande pn-
a nc;a do Pacifico, mas nao preel-
a.a mais tentar dominar os acon-

tecimentos por toria a arca.

Rithír d Holbroolic, Edi.or-Ex ceu tivo d* f p
rr cm Pcfrry, rMOrnou recente mun.» ê* ur»*»
vlriciem k A si.»
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JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, DOMINGO,
14 DE SETEMBRO DE 1975

Roger Priouret
L'Express/JB

Com a queda de vendas-da Volkswa-
gev, a Fiat é hoje o maior fabricante
europeu de carros de passeio — 1 milhão
e 200 mil automóveis em 1975, com capa-
cidade de fazer 2 milhões. Nos veículos
pesados, a Fiat ó o segundo produtor
europeu.

Mas os 25'í da Fiai que os Aç/nelli
detém, representam apenas um terço da
aluo do IF1 (Instituto Financeiro Indus-
trial), a holding que engloba as posses
ria família. Fortuna diversificada e espa-
lhada pelo mundo inteiro, que vai do
aperitivo Cinzano ao jornal La Stampa,
de Turim.

Não é fácil, quando sc é, com mais
uma dezena de parentes próximos, o her-
deiro de urna tal fortuna, ser aceito ia-
cilmente pelos parceiros do jogo social,
cm 1975 e na Itália. Giovanni Agnelli,
entretanto, tem sido reconhecido como o
¦principal porta-voz do grupo pelos sindi-
calos e pelo pais inteiro. O que c bastante
realista, já que Agnelli è um realista e que
a sua elcgaiicia pessoal acrescenta uma
nota humana as inevitáveis relações de
força.

Aos 50 anos, o olhar claro e incisivo,
um jogo de mãos e de rosto constante e
muito italiano, uma .silhueta esbelta de
esportista, Giovanni Agnelli é um homem
prático ao mesmo tempo desenvolto e
tenso.

Pergunta: Um homem como Andrc Meyer,
que entrevistamos há dias, acha que a pio-
priedade dos meios de troca c de produção
passará inevitavelmente das mãos de parti-
ciliares às do Estado. O que significa a desa-

parição progressiva do homem de negócios do
século XIX e do administrador do século XX?

Resposta: Não participo absolutamente do
pessemismo de André Meyer quanto ao desti-
lio tio homem de negócios. É perto que se pode
Imaginar, teoricamente, um Partido Comunis-
ta que toma o Poder nos países desenvolvidos
e aplica fielmente o modelo soviético. É ver-
dade que nesta hipótese não há mais homens
de empresa particular, como não há mais Jor-
nalistas independentes. Mas esta hipótese me
parece, num futuro previsível, totalmente in-
verossímil.

Deixando de lado esta Idéia, acredito que
o homem de empresa t.em vim grande papel a
desempenhar. Ê preciso simplesmente que ele
conceitue de outra maneira o seu papel. 'Não
mais como o de um monarca absoluto, como
foi no passado, fi preciso que saiba que ao la-
tio da sua própria responsabilidade, existe a
cio Estado e a dos sindicatos. E que as três de-
vi m hamonizar-sc.

Não acredito na desaparicão do homem
tie empresa. Constato mesmo que na França,
numa empresa nacionalizada como a Renault,
o Estado e os sindicatos permitiram a Pierre
Dreyfus que desempenhasse plenamente o seu
papel tie empresário, e à empresa que se ex-
pandisse num clima de concorrência.

P — Nos países ocidentais, o problema não
e. de imediato, o da tomada do Poder peloPartido Comunista, sozinho e segundo o mo-
delo soviético. í: o que eu chamo de "socialis-
mo em marcha-a-ré." O que obriga as empre-
sns a conservar o seu pessoal, e portanto, a
entrar no caminho do déficit. Então, o Esta-
do as ajuda, e recebe fatalmente uma partedo capital. Imediatamente, a firma entra em
rigidez, e a inovação, que é o verdadeiro motor
da economia, é sacrificada a uma segurança
ilusória e paralisante.

R — Refere-se ao que aconteceu ã British
Motor Leyland na Inglaterra.

P — Sim, mas também ao que está acon-
tecendo na Itália.

R — Na Itália, é um pouco mais complexo.
Há. cie inicio, um patrimonio industrial cio Es-
taclo que vem desde o fascismo. Este criou o

IRI. Há também, no Sul do pais, as empresas
desenvolvidas pelo Estado. Esta idéia não foi
sempre feliz. A finalidade era criar empregos
e construiram-se muitas vezes usinas que,
como a petroquímica, empregam pouca gente.
Mas também é verdade que o Estado comprou
as empresas que ameaçavam fechar.

Digo, sem hesitação, que não se deve sal-
var as empresas em dificuldades crônicas, as
que não têm a esperança de uma recuperação.
O importante são os homens, e não as firmas.
O que nos deve preocupar, portanto, são os
empregos. E não se pode tratar disto sem re-
estruturações dirigidas a produções diferentes.

Quando salvamos as empresas condenadas
ou quando fazemos o que o senhor chama de"socialismo cm marclia-a-ré", não somente
desperdiçamos o dinheiro dos contribuintes,
comò sofrem com Isso toda uma profissão o
todo um setor de produção. A concorrência é
falseada. O mercado é destruído. Mata-se o
que existe de vital e de natural em toda ativi-
ciade econômica.

Acredite-me: na Inglaterra, o apoio do Es-
taclo à Bristish Leyland vai prejudicar todos
os fabricantes de automóveis da Inglaterra e
cia Europa.

I' — Uma das grandes interrogações sobre
a Itália refere-se à importancia assumida pelo
PC nas eleições locais.

R — Se as eleições gerais tivessem sido re-
aiizadas ao mesmo tempo que as eleições lo-
cais, não teríamos tido, talvez, um resultado
diferente. Mas hoje, os socialistas no interior
da centro-esquerda teriam cinco anos diante
deles para executar um programa coerente.
Infelizmente, as eleições legislativas serão rea-
lizadas daqui a 18 meses, e os socialistas têm
medo de fazer votar medidas impopulares e
assumir um risco em relação aos comunistas.
Assim, o Governo do país é, no momento, ex-
tremamente difícil.

Depois de ter experimentado a centro-
esquerda, é preciso, conservando a fórmula
atual cie coexistência, tentar estabelecer con-
tato com as forças sindicais, que não são
necessariamente o Partido Comunista, mas
que podem ser influenciadas por ele. E' em

conjunto que devemos tentar construir uma
sociedade diferente.

Não estou certo, aliás, que a chegada dos
comunistas aos cargos de responsabilidade, na
imioria das grandes cidades e em cinco das 14
regiões, seja um resultado inteiramente nega-
tivo. Eles terão cie interessar-se pelos empre-
gos dos homens que administram, e portanto,
discutir com os chefes de empresa.

P — Como vê a crise econômica?

R — Como algo cie grave, profundo e du-
rável. Não estou otimista, mas não perdi a es-
pei anca.

Há, de inicio, a recuperação econômica.
Não acredito que ela seja ampla e rápida nos
Estados Unidos. Na minha opinião, só terá
efeitos estimulantes em escala mundial na
próxima primavera fsegundo trimestre de 70).
Pode-se estar certo de que para a eleição pre-
sidencial, o Governo americano a transforma-
rá em prêmio. A Alemanha drá atrás, e os ou-
tros-países serão atraídos. Mas Isto não sig-
nifica que terão resolvido o problema da infla-
ção. O que se conseguirá será apenas atenuar
o problema do desemprego.

Na atual inflação, na Itália, não são os lu-
cros os responsáveis, como poderiam ter sido
no passado. Neste momento, as empresas não
só não estão enriquecendo, como não con-
seguem assegurar suas amortizações, Isto é.
substituir as máquinas existentes. O grande
problema é o da remuneração. No fim do ano,
na Itália, haverá "renovação dos contratos co-
letivos ide dois anos). Esperamos esta diseus-
são com angústia.

Que salário .se deve dar? E' preciso, cie
início, compensar a alta do custo de vida paia
os assalariados. Depois, dar-lhes uma parte
do.s ganhos cia produtividade. A desgrac a é
que no momento não iiá ganhos de produii-
vioade. Só estamos utilizando 60% da capa-
cidade de produção.

Na Itália, pelo menos, os sindicatos terão uma
escolha a fazer. Devem defender, prioritária-
mente, os aumentos de salário dos que têm
um emprego? Ou devem, ao contrário, nego-
ciar com os patrões a fim de criar o máximo
de empregos possíveis? Espero que eles eseo-
lham a segunda opção.

P — He que maneira se poderia revigorar
a atividade econômica e o mercado <le em-
pregos?

R - Criando um mercado de gastos públi-cos — Estado, coletividades locais — que. porenquanto, na Itália, é bastante débil. A fim de
que elo substitua, pelo menos em parte, a
demanda particular. E' preciso, por outro lado,
para cobrir essas despesas, utilizar a arma
fiscal, que na Itália ainda e muito mal empre-
gada.

I' — E o automóvel?

R — Estávamos vivendo uma época em
que o automóvel era o símbolo da sociedade de
consumo. Como tal. ele sofreu reações nega-
tivas. Esta época terminou, e vemos açora no
automóvel o que ele e realmente: um meio de
transportc Insubstituível.

Na Europa, há lugar, certamente, para
uma Indústria automobilística que produz 7
milhões dç veículos por ano. Os estudos de
nossos especialistas prevêem um crescimento
das economias cia ordem de 3.f> a 4\, e nes.se
quadro, situam o progresso cio automóvel
numa taxa ligeiramente lnlerior: 2.5

1* — A cooperação econômica com a URSS
e os países rio Leste é muito criticada nos
EUA. O Sr foi um dos primeiros a penetrar
por es^e caminho. Não acredita que islo pre-
.indicará o mundo ocidental?

R - Esta cooperação, e em primeiro lugar
a da Fiat. eqüivale a pôr bens de consumo a
disposição tios soviéticos, K dinheiro que não
será gasto em armamentos.

P — Mas lios EUA, diz-se: "Ensinem a
nossa tecnologia aos soviéticos c cm seguida
eles nos esmagarão."

R — Acredita que podemos ensinar muita
coisa em matéria tie tecnologia a um pais que
enviou foguetes a Lua e dividiu um vôo no es-
paço com o.» listados Unido; ? A tec.noloaia rio
automóvel e muito mais simples que a cio,;
foguetes orbitais. Mais ou menos no nível da
dos refrigeradores.

IVI DA

Carl Snaau

•A' foi moda enterrar "cápsulas do tempo". A idéia era
reunir alguns documentos fonográficos e fotografias de
políticos e selá-los hermeticamenle num cilindro que

" seria enterrado e programado para abrir-se daqui a
alguns séculos. A expectativa era sempre a de que os nos-
sos descendentes teriam informação suficiente para saber
onde o cilindro tinha sido enterrado, mas não tanta in-
formação que tomasse o seu conteúdo redundante. Supu-
nha-se Lambem que iodo mundo entenderia para sempre,
sem qualquer explicação especial, a invasão italiana chi
Abissinia, a batalha da ponte Marco Polo e outros fatos
mesquinhos de uma história a essa altura remotíssima.

Hoie, construímos outras cápsulas cio tempo, conten-
do informação igualmente obscura, mas cujos únicos re-
cipien darias podem ser criaturas bem mais estranhas que
os nossos próprios descendentes de daqui a alguns séculos.
Ao contrário cias emissões radiolonicas em AM (que es-
b.urram na ionosfera <• voltam), as emissões de rádio •
televisão cm FM — bem como a maioria dos sinais cio
radar — escapam da Terra e expandem-se à velocidade
da luz. Outros seres, se os houver na escuridão dos céus,
em mundos circundando outros sóis, talvez sejam capazes
de detectar essas transmissões.

O maior telescópio de rádio/radar da Terra fica no
Observatório de Arecibo, da Universidade de Cornell, em
Porto Rico. Quando está transmitindo ondas de rádio para
o espaço, aparece com tanta intensidade no espectro do
rádio que é como se aquela pequena área no Caribe es-
tivesse sujeita a uma temperatura de bilhões de graus.
Arecibo fica tão "brilhante" que um telescópio do mesmo
tipo poderia detectá-lo em qualquer lugar da nossa ga-
âáxia, a Via Láctea com os seus 200 bilhões de sóis.

Se algum dia um sinal de radar da Terra for detec-
tado por alguma civilização distante, esta concluirá sem
dúvida que a emissão é produzida por alguma forma pou-
co evoluída de vicia inteligente. E o qu<- acontecerá com
as nossas transmissões de TV e FM ao serem detectadas,
digamos, por uma civilização não muito mais adiantada
que a nossa, a uma distancia de algumas centena de
anos-luz?

Acharão difícil, provavelmente, decifrar a nossa lin-
guagem, mas as imagens dt TV fornecerão algumas luzes
sobre a nossa civilização. Tome-se BonuiKa, Os Waitun,
programas de auditório, sh.ows fantásticos e as entrevistas
c/letivas de Ricachard Nixon. Some-se uma pitada de
rocl; arai roll e de música "jovem" e uma dose fortí cie
radares civis e militares. Misture-,-c. bem. Esta é a apa-

réncia da Terra vista de fora do sistema solar. Se não
somos visitados por extraterrestres inteligentes, talvez sai-
bamos agora porque. E' prova cia sua inteligência o fato
cie nos evitarem

Mas em novembro último, simultaneamente com uma
cerimonia que marcava a reciclagem do telescópio de Are-
cibo. uma poderosa mensagem de rádio foi pela primeira
vez apontaria intencionalmente para o espaço — na direção
de Messier 13. uma horda de 1 milhão de estrelas gravi-
tando entre si e que se assemelham a um enxame de alie-
lhas. iMlli foi escolhida apenas porque eslava dentro do
alcance rio telescópio no momento da cerimônia). Esse
aglomerado globular fica a 24 mil anos-luz dt- distancia.
Se houver alguém à escuta em M13, teremos de esperar 48
mil anos por uma resposta.

A escolha do alvo nào foi prática, mas simbólica: a
nossa tecnologia c capaz de atingir as profundezas do es-
paço. A mensagem de Arecibo era um desenho que dizia
mais ou menos isto: "Eis como nós contamos de um a 10.
Aqui estão cinco átomos que consideramos importantes:
hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Eis co-
mo colocamos esses átomos lado a lado para formar algu-
mas moléculas que consideramos úteis: adenina. guanina.
timina, citosina. Eis como essas moléculas são reunidas pa-

ra formar uma molécula maior chamada ADN'. Algumas
moléculas ADN têm 4 bilhões de unidades, e relacio-
nam-se de alguma maneira com esta criatura de duas per-nas e apenas uma cabeça. Essa criatura tem em média
175 centímetros de altura. Ha cerca do. quatro bilhões cie-
Ias. Vivem todas no terceiro planeta deste monótono sis-
tema solar de nove planetas. Esta mensagem foi enviaria
por cortesia de um radiotelescópio de 305 metros. Atencio-
.samente".

Os símbolos utilizados na mensagem baseiam-se na
mais simples aritmética binária e no que se espera sejam
símbolos coerentes e inequívocos extraídos da Física, da
Química e da Astronomia. Já que apenas para receber a
mensagem a civilização destinatária deverá ter uma tec-
nologia pelo menos comparável à nossa, não deveria ser
difícil entender o seu conteúdo, apesar da probabilidade
de que os recipiendários difiram bastante de nós na sua
biologia e na sua estruturação social.

A mensagem de Arecibo não exprime, certamente, a
essência da humanidade. Mas num recado de 1 mil 729
batidas informativas, é muito difícil expressar plenamen-
te a essência da humanidade. Talvez, gostássemos de en-
viar Bach -— por mais que isso fosse pedante, como obser-
vou o biólogo Lewis Thomas.

O fato é que todas as informações contidas na Biblio-
teca do Congresso Americano poderiam ser transmitidas
para as estrelas mais próximas, num período de semanas,

através rios equipamentos de rádio existentes. Se quiser-
mos, não precisaremos .ser seletivos: Tom Swift. Anriv Har-
dy e obscuros romances laponeses também podem — se o
desejarmos — ser enviados à.s estrelas, embora eu não
ache que isso adiantaria muito.

Mas cie qualquer maneira os murmúrios da televisão
comercial terão chegado primeiro.

Se uma civilização tão atrasaria quanto a nossa - te-
mos grandes radiotelescopios há apenas uma ou duas cie-
ca das — é capaz de transmitir esta mensagem. outra.-, ei-
vilizações do espaço, imensamente mais veiii.i; do que a
nossa não seriam capazes com um esforço mínimo cie en-
viar sinais inteligíveis à Terra? Começando com o breve
Projeto Ovina cie 1959, estivemos, por um breve tempo, es-
cutando estrelas: mas até agora, realizamos apenas uma
pequena fração rio esforço necessário. E' por esta razao que
um coro sempre maior cie cic ntistas de todo o mundo esta
advogando uni programa sistemático, a longo prazo, que
nos permita escutar os céus à procura de cápsulas de tem-
po lançadas na nossa direção por civilizações distantes. O
recebimento de uma tal mensagem poderia atetar profun-
damente o nosso conhecimento do universo c de nos mes-
mos.

Carl Sacjan « professor de astronomia, «JirPtor do laboratório d« Estudo*
Planetários da Universidade de Cornell, r autor de The Cosmic. Connection.
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Bja^ 1 11811 A mensagem de Arecibo:
olhado de lado. com a
margem direita,
para bai.ro, este desenho
mostra, uma vez
decifrado, os números
de um a 10 (fileira
superior): as números
atômicos de cimo
átomos idnas fileiras
seguintes): as bases
do ADN (fragmento
seguinte): a dupla _
espiral do ADN: a figura
humana: o sistema
solar e. finalmente,
o prato de emissão do
tcleseopio de Arecibo
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