
Tompo nublado, temp. es-

tivel. Ventas do Qle. Sul

> Este, fracos a modor.

Máxima: 30.0 (Bangu). Mi-

nima: 18.2 (Alto da Bo»

Vis|a). (Mapas na pág. 22)

f. A JORNAl DO BRASIl,

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

Rede Interna: 264-4422 —

End. Telegráfico: JORBRASIL
_ Telex números 21 23690 e

21 23262.

SUCURSAIS:

São Paulo - Av. São luis,

170, loja 7. Tel.: 257-0811

Brasilia — Setor Comercial

Sul - S.C.S. - Quadra 1,

Bloco K, Edifício Denasa, 2.°

anel. Tel.: 24-0150.

Belo Horiiont. — Av. Afonso

pena, 1 500, 7.° and. Tel.:

442-3955 (geral) e 222-8378

(chefia).
Niterói — Av. Amaral Peixoto,

207, salas 705/713 - Ed. Al-

berto Sabin - Tel.: 722-1730.
Administração - Tel. 722-2510.

Porto Alegre — Av. Borges de

Medeiros, 915, 4° andar. Tel.

Redação: 21-8714. Setor Co-

tnerctal: 21-3547.
Salvador - Rua Chile, 22 s.

1 602. Telefone: 3-3161.

Recife — Rua Sete de Setem-

bro, 42, 8.° andar. Telefone:

22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, Belém,

São Uís, Teresina, fortaleia,

Natal, João Pessoa, Maceió,

Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi-

tiba, Florianópolis, Goiânia,

Washington, Nova Iorque,

Paris, Londres • Roma.

Serviços tclegráficos:

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA e

Reuters.
Serviços Especiais:

The New York Times, The Eco-

nomist, L'Express c The Times.

PREÇOS, VENDA AVULSA:

Estado do Rio de Janeiro •

Minas Gerais:

Dias úteis ... Cr$ 2,00

Domingos ... CrS 3,00

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

AL, RN, PB, PE, ES, DF • GO:

Dias úteis ... CrS 3,00

Domingos ... Cr$ 4,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC •

Territórios:
Dias úteis .
Domingos .

Argentina .

Portugal

CrS
CrS
PS
Esc.

3,00
5,00

5
12.00ronugai . . ¦ ¦ 

ASSINATURAS - Via torrestre

em todo o território nacional:

3 meses . .' . - CrS 175,00

6 meses .... CrS 330,00

Postal - Via aérea em todo

o território nacional:

3 meses CrS 200,00

6 meses .... CrS 400,00

Domiciliar - R'° • Niterói:

3 meses.... Cr$ 175,00

6 meses CrS 330,00

EXTERIOR (via aérea): Ameri-

<a Central, América do Norte,
-ortugal e Espanha:

j meses .... USS

6 meses . . . . US$

América do Sul:

3 meses .... USS

6 meses .... USS

113,00
225,00

50,00
100,00

ACHADOS €
PERDIDOS

ABRAM WAJSMAM E FILHO

LIDA estabelecida » Ru. Aur*.

lio vilponto n9 55 loias,C, D

« E extraviou-se o Alvará a.

localização de su* f"!?2£h*
naicto de Madure.ra a Mare.hai

Hermfti'

GRATIFICA-SE - Muito bem a

quem encontrar cachorro raça
"Cocfcer Spaniel" -. L°u.ro,

»Smde pelo nome Pop>, fugrdo

5, casa 3a.-feira 23 setembro.
Tel.: 227-6051 - Da. lilian -

Rua Cannlng, 31-

PERDEU-SE a plaqueta de identi-

Heaiio de fábrica do auto

AE-7289. Quem a encontrar ta-

vor entregar à Oiv. de Empia-

Cimento do Detran. R. Francis-
co Bicalho 250. .

PEDE-SE a quem encontrou um
relógio Braillc no estojo, es-
cuacido num táxi. Favor teie-

Jon^p/MMOIO^
PERDEU-SE CART. INPS - Ben-

eMo n9 149297-42 - ERNES-
TO DA COSTA - Sendo procu-
rador: Iracema Fer «ir • Arantes

da Costa. Tel. 238-6380 - Gra-

ti fica-se.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AGENCIA RIZZO - Ofrc. co*.
forno e fogão «sv. copeiros
(as) arrd. motoristas (as) acomp.
fach. iard e diaristas. Tel.
252-5644. 

ATENÇÃO — Coz. forno c fogão
tfv. Kfío copeiros (mJ *"¦ ba-
bás e lavadeiras remos o/ pe-
didos sal. 600 a 2.000 Rua Joa-
quini Silva, II s. 307.

ATENÇÃO DOMESTICA, dormin-
do ou não temos ótimos em-
firegos Agência simpática, Rua
Evarisio da Veiga, 35 s/ 1412,
venham prontas p/ trabalhar.

ARRUMADEIRA - Precisa-se tom
prática, referência, para apto.
pequeno. Bartolomeu Mitre, 254
ap. 506 — Leblon.

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro - Quinta-feira, 2 de outubro de 1975

Y

Esquerda sai à
rua em Lisboa e
PS teme golpe

Milhares de esquerdistas, en-
tre os quais muitos militares re-
toelados contra a decisão do Go-
verno português de ocupar as
emissoras de rádio e televisão,
marcharam ontem pelas ruas de
Lisboa, enquanto o Partido Sócia-
lista mobilizava seus militantes
para enfrentar o que definiu como
uma "tentativa de golpe comums-
ta contra o Premier Pinheiro de ;
Azevedo".

Ao mesmo tempo, setores es-
querdistas denunciavam a exis- ^
tência de um complot "contra-re-
volucionário dos coronéis" que, se-
gundo o jornal O Século, se evi-
denciou com a ordem de "tirar dos
comunistas o controle dos meios
de comunicação" e se ampliara
com .a eliminação dos "radicais'

das Forças Armadas, entre eles os
Generais Carlos Fabião e Otelo
Saraiva de Carvalho.

A inquietação em Lisboa, que
levou a população a acorrer aos
supermercados para se abastecer
e a tirar seu dinheiro dos bancos,
se acentuou depois da adesão do
Regimento de Artilharia Ligeira
(RAL-1) aos rebeldes e do anún-
cio da demissão do General Pinto
Ferreira, comandante da Guarda
Nacional Republicana, conhecido
como "progressista."

As tropas que ocupavam as
rádios se retiraram por ordem do
Premier, que as substituiu por po-
liciais encarregados de fiscalizar
os noticiários. Em Bruxelas, os

paises do Mercado Comum Euro-

peu decidiram conceder um cré-
dito de 145 milhões de dólares a
Lisboa, enquanto em Moscou o
Presidente Costa Gomes era rece-
bido por Nicolai Podgorny. (Pági-
na 10 e editorial na página 6)

A COZINHEIRA de forno e
fogão, cim referência, tratar

. à Rua Barão de Ipanema, n?
.37 api". 501. Copacabana com

D. Sheila.

ARRU MADEIRA-COPEIRA -
Serv. francesa casa tratamento
idade de 20 a 40 anos. Or-
denado CrS 600.00. Referências.
Tratar Av. Vise. Albuquerque,
570. Leblon.

Arena inicia o debate
de contratos de risco

AGENCIA SENADOR - Ofereça
ótimas cozinheira» cop. babás,
boas referências garantia per*
manente. Tel. 232-3285.

A MOÇA OU SENHORA - que
faça trivial variado bem feito
pago 800,00 pari lodo serviço
da casal. Folga «o» domingo».
A». Copacabana 583/80*.

ÃÇÃÕ MISSIONÁRIA OO BEM
- Além da a m p r a g • dl» ,
domésticas em gtral • babas
ofereça enfermeira» a acompa- |
nhantes par» pessoa» ido»a»
a anforma». 2 36-189 1 -

255-8546;
A COZINHEIRA - Precisa-se de

forno e loção. Exige-se refe-
tènítot; prática e boa dparen-
cia. Paga-se bem. Favor não
se candidatar quem não aten-
der ás exigências. Tratar pelo
lei.! 287-3100 c/ Da. Regina.

Ã~ÜNIAO ADVENTISTA - Tem
•mpregad* competente respon.
«ável • amiga, babás • enftr-
meiras para , recém-nascidos,

• cozinheiras, copeiro (a) » Frifl'
cesa, motorista, etc. Todas com
referência» Av. Copacabana,
583/ 806. 2S6-9526/ 255-3688.

1

Os debates sobre a assinatu-
ra de contratos de risco entre Pe-
trobrás e empresas estrangeiras
dominaram a reunião da banca-
da da Arena na Câmara dos
Deputados. O Deputado gaúcho
Alexandre Machado criticou a ati-
tude do Governo em suspender as
discussões sobre o assunto, afir-
mando que dele nao se pode fugir,
"como guri assustado".

A criação de uma comissão
especial para promover o debate
do assunto em plenário foi suge-
rida pelo Deputado Teódulo de
Albuquerque ao líder do Governo,
Deputado José Bonifácio. Em seu
pronunciamento, alertou para o
"risco da extinção das reservas de
petróleo dentro de poucos anos".

Quanto ao racionamento no
uso de derivados de petróleo, o
Senador Virgílio Távora afirmou
que este será um recurso extremo,
adotado apenas na medida em que
os outros processos não sejam
considerados satisfatórios.

O Senador oposicionista Ro-
berto Saturnino, contestou a tese
do Ministro das Minas e Energia,
Shigeaki Ueki, contra o raciona-
mento de combustível. Disse que
o consumo precisa ser reduzido e,
além disso, a longo prazo, deve
ser estudada uma fórmula de con-
tratos de serviço com pagamento
em dinheiro proporcional a pro-
dutividade do campo, pela Petro-
brás, para acelerar as -pesqui-
sas do petróleo. (Página 31)

Importações não terão
controles excepcionais

:k.:)i ;/i-~ Ti„.,».s„„„ nn Rin o Ministro das Minas e
O Ministro Mário Henrique

Simonsen disse ontem que o Go-
verno não necessita criar instru-
mentos excepcionais para contro-
lar as importações, porque ja dis-
põe de mecanismos adequados.
Em declaração depois do encerra-
mento da reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico, Si-
monsen anunciou também que o
balanço de pagamento do pais fe-
chará este ano de acordo com as
previsões.

Segundo o Ministro, se as im-
portações puderem ser contidas
no nível de 12 bilhões de dólares
em 1976 e as exportações se ele-
varem a 11 bilhões, será possível
contornar parcialmente os proble-
mas gerados pelo aumento nos
preços do petróleo.

Na Escola de Guerra Naval,

no Rio, o Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Ueki, disse
que a elevação dos preços do pe-
tróleo representa um episódio gra-
ve para o Brasil. Serão gastos
mais 300 milhões de dólares (Cr$
2 bilhões 556 milhões) por ano
com suas importações.

Lembrou que o valor do au-
mento de agora, de 1,05 dólar
(CrS 8,9460) por barril (159 li-
tros), era o preço da mesma quan-
tidade que o Brasil pagava em
1969. Alertou para o fato de que
esse aumento pode ser o caminho
para uma grave crise social no
mundo, e que todos os governan-
tes devem ter isso em mente. O
Projeto Radam, para ele, deve ser
agora chamado de Projeto Radar
do Brasil, pelos excelentes resul-
tados apresentados. (Página 21)

MWm SSslIlí:,... BB''":.'' ¦•'¦.. «^stwííW:?.

Barco afunda
no Amazonas e
sete se afogam

Sete pessoas morreram e 24 es-
tão desaparecidas nas águas do Mé-
dio Solimões, na altura, da ilha Mar-
recão, em Mandacapuru, onde o bar-
co-mòtor Freire 11 bateu numa pon-' 
ta de praia e afundou. O barco fazia
uma série de manobras difíceis para
reencontrar o canal navegável, quan-
do se romperam o convés e o toldo.
Havia 180 pessoas a bordo e o barco
comportava 70.

O Freire II é um dos 12 mil
barcos pequenos que constituem a
quase única condução a ligar as po-
ipulações do interior do Amazonas a
cidade de Manaus. Os barcos atra-
vessam o rio com contrabando e ex-
cesso de passageiros e, só este ano,
já causaram seis tragédias. (Pag. 13)

STF suspende 4
artigos da
Carta do Rio

Por maioria de votos o Supremo
Tribunal Federal concedeu omtem me-
dida liminar na representação do Go-
vernador Faria Lima, suspendendo a
vigência dos Artigos 19, 34 (Letra N,
Inciso IV), 48 (Parágrafos 2<? e p e
236 da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro, cuja inconstitucionalidade
foi arguida junto com os-10 artigos.

A Suprema Corte deixou de con-
ceder medida liminar èm relação aos
outros artigos porque eles "nao Mar-
retam prejuízos ao Estado nem ferem
direito de difícil reparação", conforme
disse no seu voto o relator, Ministro
Cunha Peixoto. Alguns desses artigos
precisam de regulamentação, de ini-
ciativa do Governador. (Página 14)

Ano LXXXV — N.° 177

Hoje tem
"Caderno de
Turismo"
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Ao Urdo do Príncipe Juan Carlos, Franco denunciou a mulu-

dão uma conspiração macônico-esquerdista contra o regime

Francelino:
confirma
pleito direto

Além de parentes e amigos, vários
representantes de movimentos de
apoio aos imigrantes portugueses
aguardaram com programas de-
finidos os 135 refugiados angola-
nos, dos quais 48 crianças, trazi-
dos ontem de Luanda pela Varig
em vôo extraordinário. Quase to-
dos de Benguela e Lobito, assus-
tados com os combates entre os
movimentos políticos rivais. To-
dos foram encaminhados, menos
a família de Isilda da Graça, 52
anos, que chegara acompanhada
do filho, irmão, noras, cunhadas
e sete crianças — duas de colo.
Uma sua cunhada -^ Umbelina
Jesus Afonso — a foi esperar, mas
se sentiu mal e teve de ser so-
corrida pelo serviço médico do
aeroporto. Assim, não tinha para
onde ir. E enquanto seus

. parentes buscavam ajuda, ficou
ela no Galeão, com a'bagagem
e quatro crianças. (Página 7)

O presidente da Arena, Depu-
tado Francelino Pereira, interrom-
peu ontem as discussões sobre o
restabelecimento das eleições in-
diretas para os Governos esta-
duais, afirmando que "não cabe à
direção do Partido antecipar de-
bates sobre temas, que, além de
inscritos na Constituição e no seu

programa, devem ser cumpridos."
O Senador Dinarte Mariz

(Arena-RN) .desmentiu as noticias
de que e s t a r i a coordenando a
apresentação de projetos de emen-
da à Constituição no sentido de
restabelecer as eleições indiretas e
afirmou que só tomaria iniciativa
de tal importância em virtude de
uma orientação da Arena. (Pa-
glna 2 e editorial, página 6)

EUA defendem
política forte
para minerais

Em relatório ontem divulgado, o

presidente do escritório de minas.do
Departamento do Interior norte-ame-
ricano defende a manutenção de uma
posição forte quanto ao fornecimento
de minerais" pelo Governo dos Es-
tados Unidos, "para impedir ou, pelo
menos, atenuar os danos causados por

¦ atos no estilo da OPEP".
, • Frisando que o seu pais "é parti-

dário do livre acesso às matérias-prl-
mas", Thomas V. Falfcie alerta no
documento para 6 perigo enfrentado
atualmente com a excessiva depen-
dência em que ficam as nações es-
trangelra,s.que necessitam do forneci-
mento de-minerais essenciais ao bom
andamento da sua economia. (Pag. io

Franco acusa
os europeus
de conspiração

Para multidão que os meios
oficiais estimaram em 1 milhão de

pessoas, o Generalíssimo Francis-
co Franco qualificou as manifes-
tações européias contra o fuzila-
mento de antifranquistas como
"uma conspiração maçônico-es-
querdista em aliança com a sub- ,
versão comunista-terrorista". Em
discurso de cinco minutos, Fran-
co disse também que a Espanha
se preocupa mais do que ninguém
com a situação de anarquia em
Portugal.

Depois da manifestação de
desagravo a Franco, grupos de.

participantes realizaram ações de
violência em Madri, praticando
atos hostis diante das embaixadas
de países da Europa e agredindo
turistas e jornalistas estrangeiros.

Pouao antes da demonstra-
ção a Franco, grupos de terrores-
tas, na primeira operação coorde-
nada do gênero, mataram três po-
liciais e feriram um quarto em di-
ferentes bairros da Capital espa-
nhola, ao que parece com a inten-

ção de amedrontar os partidários
do caudilho e afastá-los da mani-
f estação de solidariedade.

A Rádio do Vaticano e o Ar-
cebispo de Madri, Cardeal Vicente
Enrique Tarancon, que está em
Roma, condenaram os novos aten-
tados na Espanha, que "agravam

a espiral de violência e ameaçam
submergir o país em um abismo."
Em Bruxelas, o Conselho de Mi-

. nistros do Mercado Comuni deci-
dirá segunda-feira se suspende as
negociações comerciais com o
Governo de Franco. (Página 10)

AGENCIA RIACHUELO - Ou>
díüde 1934 vtm sarvindo a GB
ofereça tapa, arrum. babii
coz. a diaristas a partir d* 400.
231-3191 • MS£«5.

A COZINHEIRA TRIVIAL VARI-
ADO — Com documentos. R.
Vi.cond. d» Pifai». 443/201.
Ttl, 167-S713

AGENCIA MENINO JESUS DE
! PRAGA — Dispôa de cozinhai*
{ m, acompanhanlei, babai, co-

peíras-arrumadeirai, enfermai*
í ras — Totalmente documentadas
1 a ótimas referenciai. 234-2604.

I A EMPREGADA- Todo tyv.ço
com re(.ríAci.. «"»;,Ç»n™.f,*
llaguai, S2 caM 2. Tliuc». T»l.

2*3-7483;
A~~CÃTETE CENTE* - Ofer.

empr. eletivas t diarista» coz.

cop. arr. babá, acomp. 1/ serv.
melhor areod. garantia I «no.

Inf 285-0264, Catete, 347 »l.

A COZINHEIRA - Trivial «ino
ref. I ano ler escrever 25/4U
.-nos folga 15/15 - Rua das
Palmeiras 62 - Botafogo
[nvnhã ou a noite).  ,,. ._

ARRUMADEIRA - Precisa-se com

prítica e referências. Ordenado
400,00. Joaquim Nabuco, 154/
402.,Cop. Posto 6.

545.
A EMPtEGADA - .'fVi,,!M fl

ioda Mrvifo. Trivial limplw
CrS *00,00. Referencie». ,,J,V

. Rua Engenheiro Corte» S|-

gaud. n? 220 ap. 101. leblon.

AGENCIA STA. MONICA -

Oferece p/ casa fino trato, ba-

bis c/noções enferm. boas

cozs. f/fogío, cop/arrum.
ovtas. mords. etc. c/does. e
?,fi min. I ano. Tel. 2521946.

A BASA' - 1.500,00 c/ enfer-
itium p/ cuidar de 1 bebe
recém-nascido, folgas combinar.
Av. Copa, 788 apto. 303 cl
refs. dees. cart. saúde.

AGENCIA BANDEIrT" OfERECE
- Cozinheiras, babas, acompa-
nhan.es, irrumadeires, copeiras,
com documentos e referencies
mínimas de 1 ano Menor laxa,
atendimento imediato. lei.
254-3114

ARRUMADEIRA COPEIRA boa,

,ef. 1 ano, pwo 700.00. fr.n-
cisco Otiviano, 1W*01.

ARRUMADEIRA CrS 700.00 só
c/ ref. dorme emprego. R. Ml-

nha Eliiabelh *S3 •*. *01.

ÁGÉNCÍT^ÍMPÃTICA 222-3660

atende c/ simpatie e eficiência
s/ pedido de cozinheiras, cop.

arrum. babás, etc. Nossas em-

pregadas são realmente sele-

cionadas e o nosso atendimen-
to ó imediato. .

•A CASA OAS BA8AS - Oferece
carinho, dediceçao, meiguice e

a experiência que o »eu baby
deseja. Ioda» documentada» e

longa» referência». 234_-JM*-

AG. EMPREGADOS DOMESTI-
COS apresenta babás, coz.,
cop. err. passad. c/ ref. does.
255-8449 Av. Copacabana,. 605/
606 MAI D. 

AGENCIA MERCÚRIO 2SM«»
235-3667 Iwn ilima» coz. babá»
arr. copeira» (o»> fax. diarista»
c/ doe, arquivados.

AGENCIA AlEMA D. OIGA
OFERECE cozinheira, copeira
babá escolhidissimas por D.

Olga. há 15 anos ne sede pró-
p.i9,.'Tel. 235-1024 e 235-1022
Av. Copacabana, 534 apto. 402. |

A ASSOC. CATOUCA CRISTUR
_ Dirigida o/ Assis*. Sociais
oferece excelentes dcowstvç-M
c/ honesta e rigorosa seles»»-
Areode «madia.ro. M.I
231-0503

ARRUMADEIRA - COPEIRA -

Preciia-se c/ referênclM. R. Fe-

lioe de Oliveira, 36/902. Copa.
d' luiza, 23M915

ÃG. ITAMARATY 255-6770 - D-

rígida p/ religioso» oferece as

melhores dcmfcücís d rt'.

doe. Cart. Ssúde e fo-ha corri-
da da Poilcia. Taxa minima.

AG. PIANTAO DOMÉSTICO o-

fer. babás arru. cop. coz. s.

forno fogão Ia», diar doe. ttt.
Av Cop. 610/ 419 tel.
236-3161

ARRUMADEIRA - Com referen-
cias para uma senhora. Dorms
no emprego. 222-2518. Apra-
zivel 189. Sta. Teresa

AGENCIA DE BABAS~SERV.-IAR
- A única que oferece babá»

prática» a enfermeira» ejpecia-
Uiadjs e m recèm-na»cldj».
Toda» com tar!. »aúd» e refe-
rência». 255-8546 a 236-1891.

BABA' - Precisa-se com experi-
encia p/ criança rJt meses.
Pode-se referencias. Paga-se
bem. Rua Almirante Sadock cie
Sá 334/ 101. Telefone 237-1481.

Jpan om».
BABA p/internato feminino dor-

me no emprego, exige-se t/
docum. atá 30 a 40 anos, ref ei.
Trat. das 9 as 16/h. R. Ana
Neri, 1422. Rocha.

BABA' -CrS 700, menino »
anos, folgas qulnzenais, refe-
réncia minima 1 ano. "ral. Vif

i conde Albuquerque, 517/904.

1>



Tempo nublado, temp. ts-

tável. Ventos do Qte. Sul

a Este (racos a moder.

Máxima: 30.0 (Bangu). Mi-

nima: 18.2 (Alto da Boa

Vista). (Mapas na pág. 11)
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S. A JORNAl DO BRASll,

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

Rede Interna: 264-4422 -

End. Telcqráfico: JORBRASIl
_ Telex números 21 23690 e

21 23262.

SUCURSAIS:

São Paulo - Av. São luis,

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

Brasilia - Setor Comercial

Sul — S.C.S. - Quadra 1,

Bloco K, Edifício Denasa, 2.°

and. Tcl.: 24-0150.

Belo Horiiontc — Av. Afonso

Pena, 1 500, 7.° and. Tel.:

442-3955 (geral) e 222-8378

(chefia).
Niterói - Av. Amaral Peixoto,

207, salas 705/713 -. Ed. Al-

berto Sabin - Tel.: 722-1730.

Administração - Tel. 722-2510.

Porto Alegre - Av. Borges de

Medeiros, 915, 4.° andar. Tel.

Redação: 21-8714. Selor Co-

mercial: 21-3547.
5alvador — Rua Chile, 22 s/

1 602. Telefone: 3-3161.

Recife - Rua Sete de Selem-

bro, 42, 8° andar. Telefone:

22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, Belém,

São luis, Teresina, Fortaleza,

Natal, Joáo Pessoa, Maceió,

Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi-

tiba, Florianópolis, Goiânia,

Washington, Nova Iorque,

Paris, lonrJres e Roma.

Serviços tclegráficos:

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA e

Reuters.
Serviços Especiais:

The New York Times, The Eco-

nomist, l'Express e The Times.

3,00
5,00

5
12.00
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PREÇOS, VENDA AVUISA:

Estado do Rio de Janeiro •

Minas Gerais:
Dias úleis ... CrS 2,00

Domingos ... CrS 3,00

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

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

Dias úteis ... CrS 3,00

Domingos ... CrS 4,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC •

Territórios:
Dias úleis . . . CrS

Domingos . . • CrS

Argentina . . • ?$

Portugal .... Esc.

ASSINATURAS - Via terrestre

cm todo o território nacional:

3 meses .... CrS 175,00

6 meses .... CrS 330,00

Postal — Via aérea em todo

o território nacional:

3 meses .... CrS 200,00

6 meses .... CrS 400,00

Domiciliar - Ri» « Ni,Br0';„

3 meses.... CrS 175,00

6 meses Cr$ 330,00

IXTERIOR (via aérea): Ameri-

ca Central, América do Norte,

Portugal e Espanha:

3 meses USS 113,00

6 meses .... USS 225,00

América do Sul:

3 meses . . . • u5$

6 meses .... USS

50,00
100,00

ACHADOS E
PERDIDOS

ABRAM WAJSMAM E FllHO

ITOA, estabelecida à Rua Aur».

lio Valporto h? 55 loias 
Ç, 

0

e E extraviou-se o Alvará dl
Inralizacão de sua firme, no
'.aie.ode0Madureira a Marechal

Hermes- ¦_

GRATIFICA.SE - Muito bem a

quem encontrar cachorro raça°Cccker 
Splmlel". -. louro,

.tende polo nome Pop,, fugido

dc casa 3a.-feira 23 setembro.
Tel.: 227-6051 - Da. Lilian -

Rua Canninq, 3í _

PERDEU-SE a plaauela de identi-
ficação de fábrica do auto
AE-7289. Quem a encontrar ta-
vor enlregar à Div. de Empla-
cimento do Delran. R. Francis-
co Bicalho 250.

PEDE-SE a quem encontrou um
relógio Braille no ostoio, ei-

auecido num táxi. Favor tele-
tonar p/ 252-1010.

PERDEU-SE CART. INPS - Ben-

*«Sb n? 149297-42 - ERNES-
IO DA COSTA - Sendo procu.
radoc: Iracema Ferreira Arames
da Costa. Tel. 238-6380 - Gra-
tifica-se.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA R1ZZO - Ofrc. coz.

forno e fogão t"v. copeiros
(as) arrd. motoristas las) acomp.
fach. jard c diaristas. Tel.
252-5644, 

JORNAL DQ BRASIL
Rio de Janeiro — Quinta-feira, 2 de outubro' de 1975 .//'
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Hoje tem
"Caderno de
Turismo"

Esquerda saia
rua em Lisboa e
PS teme golpe

Milhares de esquerdistas, en-
tre os quais muitos militares re-
belados contra a decisão do Go-
verno português de ocupar as
emissoras de rádio e- televisão,

• marcharam ontem pelas ruas de
Lisboa, enquanto o Partido Soem-
lista mobilizava seus militantes
para enfrentar o que definiu como
uma "tentativa de golpe comunis-
ta contra o Premier Pinheiro de
Azevedo".

Ao mesmo tempo, setores es-

querdistas denunciavam a exis-
tência de um complot "contra-re-

volucionário dos coronéis" que, se-

gundo o jornal O Século, se evi-
denciou com a ordem de "tirar dos
comunistas o controle dos meios
de comunicação" e se ampliará
com a eliminação dos "radicais"

das Forças Armadas, entre eles os
Generais Carlos Fabião e Otelo
Saraiva de Carvalho.

A inquietação em Lisboa, que
levou a população a acorrer aos
supermercados para se abastecer
e a tirar seu dinheiro dos bancos,
se acentuou depois da adesão do

Regimento de Artilharia Ligeira

(RAL-1) aos rebeldes e do anun-
cio da demissão do General Pinto
Ferreira, comandante da Guarda
Nacional Republicana, conhecido
como "progressista."

As tropas que ocupavam as
rádios se retiraram por ordem do
Premier, que as substituiu por po-
liciais encarregados de fiscalizar
os noticiários. Em Bruxelas, os

países do tytercado Comum Euro-

peu decidiram conceder um cré-
dito de 145 milhões de dólares' a

Lisboa, enquanto em Moscou o

Presidente Costa Gomes era rece-
bido por Nicolai Podgorny. (Pági-
na 10 e editorial na página 6)

Arena inicia o âebate
de contratos de risco

ATENÇÃO - Coz. forno e loqão
trv. fino copeiros (ai) arr, be-
bás e lavadeiras temos 0/ pe-
didos sal. 600 a 2.000 Rua Joa-
qu.m Silva, 11 s. 307.

ATENÇÃO DOMESTICA, dormin-
tio ou nào temos Ótimos em-
pregos Agência simpática, Rua
Evaristo da Veiga, 35 s/ 1412,
venham prontas p/ trabalhar.

ARRUMADEIRA - Precisa-se com
prática, referência, para apto.
pequeno. Bartolomtu Mitre, 254
ap. 506 — Leblon. 

A COZINHEIRA de forno e
fogão, C*im referência, tratar
à Rua Sarão de Ipanema, n?
37 apt9. 501. Copacabana com
D. Sheila.

Os debates sobre a assinatu-
ra de contratos de risco entre Pe-
trobrás e empresas estrangeiras
dominaram a reunião da banca-
da da Arena na Câmara dos
Deputados. O Deputado gaúcho
Alexandre Machado criticou a ati-
tude do Governo em suspender as
discussões sobre o assunto, afir-
mando que dele não se pode fugir,
"Como guri assustado".

A criação de uma comissão
especial para promover o debate
do assunto em plenário foi suge-
rida pelo Deputado Teódulo de
Albuquerque ao líder do Governo,
Deputado José Bonifácio. Em seu
pronunciamento, alertou para o
"risco da extinção das reservas de
petróleo dentro dc poucos anos".

Quanto ao racionamento no
uso de derivados de petróleo, o
Senador Virgílio Távora afirmou
que este será um recurso extremo,
adotado apenas na medida em que
os outros processos não sejam
considerados satisfatórios.

O Senador oposicionista Ro-
berto Saturnino contestou a tese
do Ministro das Minas e Energia,
Shigeaki Ueki, contra o raciona-
mento de combustível. Disse que
o consumo precisa ser reduzido e,
além disso, a longo prazo, deve
ser estudada uma fórmula de con-
tratos de serviço com pagamento
em dinheiro proporcional à pro-
dutividade do campo, pela Petro-
brás^ para acelerar as -pesqui-
sas do petróleo. (Página 21)

Importações não terão
controles excepcionais

. __. . . ,,-..= - vilíU™» nn Rin. o Ministro das Minas €
O Ministro Mário Henrique

Simonsen disse ontem que o Go-
verno não necessita criar instru-
mentos excepcionais para contro-
lar as importações, porque ja dis-
põe de mecanismos adequados.
Em declaração depois do encerra-
mento da reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico, Si-
monsen anunciou também que o
balanço de pagamento do pais fe-
chará este ano de acordo com as

previsões.
Segundo o Ministro, se as im-

nor tações puderem ser contidas
no nível de 12 bilhões de dólares
em 1976 e as exportações se ele-
varem a 11 bilhões, será possível
contornar parcialmente os proble-
mas gerados pelo aumento nos
preços do petróleo.

Na Escola de Guerra Naval,

no Rio, o Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Ueki, disse
que a elevação dos preços do pe-
tróleo representa um episódio gra-
vc para o Brasil. Serão, gastos
mais 300 milhões de dólares (Cr§
2 bilhões 556 milhões) por ano
com suas importações.

Lembrou que o valor do au-
mento de agora, de 1,05 dólar
(CrS 8,9460) por barril (159 li-
tros), era o preço da mesma quan-
tidade que o Brasil pagava em
1969. Alertou para o fato de que
esse aumento pode ser o caminho
para uma grave crise social no
mundo, e que todos os goveman-
tes devem ter isso em mente. O
Proieto Radam, para ele, deve ser
agora chamado dè Projeto Radar
do Brasil, pelos excelentes resul-
tados apresentados. (Página 21)
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ARRU MADEIRA-COPEIRA -

Serv. francesa casa tratamento
idade de 20 a 40 anos. Or-
denado Cri 600,00. Referências.
Tralar Av. Vise. Albuquerque,
570. Leblon. 

AGENCIA SENADOR - Ofereço
ótimas eoiinheirai cop. babai,
boas referências garantia per*
manenle. Tel. 232-3285.

A MOÇA OU SENHORA - qu» I
faça trivial variado bem fe»o j
pago 800,00 par» todo serviço
di. casal. Folga aos domingos.
AV. Copacabana 383/806.

ACAO MISSIONÁRIA DO BEM
_ Além de « m p t » g • ¦ » »
domésticas em geral » babai
oferece enfermeira» e acampa
nhantes para P»"°" '*»••

« enfermas. 2 3 6 - 1 o f i -

J55-8S46.
A COZINHEIRA - Precisa-se de

forno e fogão. Exige-ie refe-

rencias, prática e boa aparen-
cia. Paga-se bem. favor nao

se candidatar quem não aten-
der às exigenoas. Tratar paio
Kl.. 287-3100 c/ Da. Regina.

Ã~ÜNÍAÒ ADVENTISTA -Um

empregada competente resp-sn.
sivel # amiga, babis e ent«r*
meiras para recém-nasridoj,
coiinheiras, (opeiro (a) • fran«
cesa motorista, etc. Todas com
referências. Av. Copacabana,
583/ 806. 256-9526/ 255-3688.

Barco afunda
no Amazonas e
sete se afogam

Sete pessoas morreram e 24 es-
tão desaparecidas nas águas do Me-
dio Solimões, na altura da ilha Mar- •
recão, em Mandacapuru,. onde o bar-
co-motor Freire II bateu numa pon-
ta de praia e afundou. O barco fazia
uma série de manobras dlficeis para
reencontrar o canal navegável, quan-
do se romperam o convés e o toldo.
Havia 180 pessoas a bordo e o barco
comportava 70.

O Freire 11 é um dos 12 mil
barcos pequenos que constituem a
quase única condução a ligar as po-
ipulações do interior do Amazonas à
cidade de Manaus. Os barcos atra-
vessam o rio com contrabando e ex-
cesso de passageiros e, só este ano,
já causaram seis tragédias. (Pág. 13)
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STF suspende 4
artigos da
Carta do Rio

Por maioria de votos o Supremo
Tribunal Federal concedeu ontem me-
dida liminar na representação do Go-
vernador Faria Lima, suspendendo a.,
vigência des Artigos 19. 34 (Letra N,
inciso IV), 48 (Parágrafos mWr*
236 da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro, cuja inconstituclonalidade
foi arguida junto com os 10 artigos.

A Suprema Corte deixou de con-
ceder medida liminar em relação aos
outros artigos porque eles "nao acai-
retam prejuízos ao Estado nem ferem
direito de dificil reparação", conforme
disse no seu voto o relator, Mims.ro
Cunha Peixoto. Alguns desses artigos
precisam de regulamentação, de ini-
ciativa do Governador. (Pagina 14)

Madri/UPI
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TSTpHJIdpTjttari Carlos, Franco denunciou à niullv

dão uma conspiração macônico-esquerdista contra o regime

Francelinú
confirma
pleito direto

Além áe parentes e amigos, vanos
representantes de movimentos de

apoio aos imigrantes portugueses
aguardaram com programas ãe-

finiâos os 135 refugiados angola-
nos, dos quais 48 crianças, trazi-

dos ontem de Luanda pela Varig
em vôo extraordinário. Quase to-

dos de Benguela e Lobito, assus-

tados com os combates entre os

movimentos políticos rivais. To-

dos foram encaminhados, menos
a familia de Isüàa da Graça, 52

anos, que chegara acompanhada
do filho, irmão, noras, cunhadas
e sete crianças — duas de colo.

Uma sua cunhada — Umbehna
Jesus Afonso — a foi esperar, mas

se sentiu mal e teve de ser so-

corrida pelo serviço médico do

aeroporto. Assim, não tinha para
onde ir. E enquanto seus

' 
parentes buscavam ajuda, ficou
ela no Galeão com a bagagem
e quatro crianças. (Página 7)

. O presidente da Arena, Depu-
tado Francelino Pereira, interrom-

peu ontem as discussões sobre o

restabelecimento das eleições in-

diretas para os Governos esta-

duais, afirmando que 
"não cabe a

direção do Partido antecipar de-

bates sobre temas que, além de

inscritos na Constituição e no seu
•programa, devem ser cumpridos."

O Senador Dinarte Mariz

(Arena-RN) desmentiu as notícias

de que estaria coordenando a

apresentação de projetos de emen-

da à Constituição no sentido de

restabelecer as eleições indiretas e

afirmou que só tomaria iniciativa
de tal importância em virtude de

uma orientação da Arena. (Pa-

gina 2 e editorial, página 6)

EUA defendem
politica forte
para minerais

Em relatório ontem divulgado, o
nresidente dd escritório de minas do

SlLieíto do interior norte-ame-
ricano defende a manutenção de uma

posição forte quanto ao fornecimento
de minerais" pelo Governo dos Es-

tod» Unidos, "para impedir ou prto
menos, atenuar os danos causados por
atos no estilo da OPEP".

Frisando que o seu pais "e parti-
dário do livre acesso às materias-prl-
mas" Thomas V. Falkie alerta no
documento para o perigo enfrentado
atualmente com a excessiva depen-
dência em que ficam as nações es-
trangeiras que necessitam do forneci-
mento de minerais essenciais ao bom
andamento da sua economia. (Pag. HJ

Franco acusa
os europeus \
de conspiração

Para multidão que os meios

oficiais estimaram em 1 milhão de

pessoas, o Generalíssimo Francis-
co Franco qualificou as manifes-

tações européias contra o fuzila-

mento de antlfranquistas como
"uma conspiração macômeo-es-

querdista em aliança com a sub-

versão comunista-terrorista". Em

discurso de cinco minutos, Fran-

co disse também que a Espanha

se preocupa mais do que ninguém
com a situação de anarquia em

Portugal.
Depois da manifestação de

desagravo a Franco, grupos de

participantes realizaram ações de ,

violência em Madri, praticando
atos hostis diante das embaixadas
de países da Europa e agredindo

turistas e jornalistas estrangeiros.

Pouco antes da demonstra-

ção a Franco, grupos de terroris-
tas, na primeira operação coorde-

nada do gênero, mataram três po-
liciais e feriram um quarto em di-

ferentes bairros da Capital espa-

nhola, ao que parece com a inten-

ção de amedrontar os partidários
do caudilho e afastá-los da mani-

festação de solidariedade.
A Rádio do Vaticano e o Ar-

cebispo de Madri, Cardeal Vicente

Enrique Tarancon, que está em

Roma, condenaram os novos aten-

tados na Espanha, que 
"agravam

a espiral de violência e ameaçam

submergir o país em um abismo."

Em Bruxelas, o Conselho de Mi-

nistros do Mercado Comum deci-

dirá segunda-feira se suspende as

negociações comerciais com o

Governo de Franco. (Página 10)

AGENCIA MACHUEIO - Qu«
desde 1934 vem servindo • G»
oferece cape, trrum. beba!
cox e diirittat a parlir dt 400.
J31-3191 « JM-74Í5. 

Ã COZINHEIRA TRIVIÃl VARI.
ADO — Com dotumento». R.

; Viiconde de Piraji, 443/701.
! ttl. 767-5713.
'AGENCIA MENINO JESUS OE
i PRAGA - Dispõe de counhei-
, ras, acompanhantes, babas, co-
• peiras-arrumadeiras, enfermei-
I ras - Tolalmenle documsnladai
, t ófima» raftrencias. 7347604.

A EMPREGADA - Todo «trviço
com referência. Rua Conde dt
llagyai, 57 cas» 7. Tijuc». Ttl.
768-7483.

A CATETE CENTIR - Ofer.
empr. eletivas e ditrista» coi.
cop. «rr. babe, acomp. t/ serv.
meihor atend. garantia 1 ano.
Inf 2B5-0264, Catete, 347 sl.
545.

A EMPREGADA - Precisa-se p/
todo serviço. Trivial simples
CrS 600,00. Referências. Tratar
1 Rua Engenheiro Cortes Si-

i gaud, n? 720 ap. 101. Itblon.

A COZINHEIRA - Trivial: fino
rei. 1 ano ler escrever 2.5/40
;nos folga 15/15 - Rua das
Palmeiras 62 - Botafogo

jmònhâou a noite).

ARRUMADEIRA - Precisa-se com

prática e referências Ordenado
400.00. Joaquim Nabuco, 104/

402. Cop. Potto 6. ':

AGÊNCIA STA. «ONICA -

Oferece p/ casa f.no trato, ba-

bás c/noções enft,m-.,/??"
coís. f/fogio. cop./arrum.
ovas. mords. ele. c'docs. e

?,f, min. 1 «to. Tel. 252-1946.

A BABA' - 1.500,00 c/ enfer-
msoem p/'cuidar de I bebe

recém-nascido, folgas «"*'"•';
Av. Copa, 78S tpto. 303 il

refs. dees. cart. saúde.

AGENCIA BANDEIRA OFERECE
_ Cozinheiras, bobas, acompa-
nhantes, írrumadeiras, copeiras.
com documentos « referencias
minimas de 1 ano. Menor taxa,
atendimento imediato, lei.
254-3114.

ARRUMADEIRA CrS 700.00 sò

c/ ref. dormt empreso. R. «I-

nha Éliiabtth 453 ap. 401.

ARRUMADEIRA COPEIRA bot,

,tf. 1 ano, NttV7MM. fftn.
cisco Ottvitno, 11 i/601.

ÃÕTNCIA SIMPÁTICA 722-3660
.tende c/ simpatit • eficiência
s/ pedido dt cozinheiras, cop.
arrum. babás, etc. Nossas em-

pregadas são realmente sele-
cionadas e o nosso atendimen-
to é imediato. .

¦A CASA DAS BABAS - Oferece |
carinho, dedicação, melgutce •

a experiência que o seu baby
deseja, Iodas eJoeurrj.njada* a,

longas rtftrtncta». Z34-2W*.

AO EMPRíOADOS OOMESTI-
COS apresenta babas, coz.,

cop. arr. passad. c/ lref. does.

255-8449 Av. Copacabana, 6U5/

606 MAID.OVO liirstM.

AGENCIA MERCÚRIO 
'¦»«{"

735-3667 t.m ifima. ««.babel
arr. cojttirti (os) Itx. diaristas
tl doe, arquivado!.

"AGENCIA 
AÍEMA d. OIGA

OFERECI cozinheira, copeira
babi escolhidissUnas Por u.

Olga, h* 15 anos na sede pro-

pei.. Tel. 235-1024 e 235-1022
Av. Copacabana, 534 apto. 402.

A ASSOC. CATOUCA CRISTUR
_ Dirigida o/ Asm;1. Sociais

oferece excelente! domeitiças
c/ honesta e rigorosa sole^eo.
Atende imed rato. lei.:

231-0533. .
ARRUMADEIRA - .COPEIRA 

-

Precisa-st c/ .'•«•'«,''"• \ \Z
lio. d. Olivtira. 36/907. Copa.

D luiza. 7364915.

AG PIANTAO DOMÉSTICO o-

for. babás arru. cop. coz. i.

forno *°9»,?,xA/d,sr_,íOC-,.r
Av Cop. 610/ 419 lei.

236-316K.
ÃRRUMADEÍRA - Com referen-

cias para uma senhora. Do:m=

no emprego. 222-2518. Aç-

zivel 189. Sta. Teresa

ÃG. ITAMARATY 2SS-6770 - 0-

rlg;da p/ religiosoe oferece ti

melhores doméstic« tf r«'.

doe. Cart. Saúde e folhe corn-

da da Poiioa. Taxa nvmma.

ÃGÍNCÍÃ DE BABAS 
"SÊRV^

_ A únlct qut oftrect babas

práticas t enftrmeiras especia-
lindas t m ,ecem-nascidoi.
Tod» com cart. "«¦••'•»••

, .ência.. 1554546 • 736-1891.

BABA' - Precisa-se com experi-
éiuia p/ criança dt meses.
Pede-se referencias. Paga-se
bem Rua A mirante SadocK de

Si 334/ 101. Telefone 287-1481.
I Ipanema^ ___^ ——
! BABA p/internato feminino der-
I me no emprego, exige-se 1/

docum. até 30 a 40 anos, refer.
Irat. das 9 as 16/h. «. Ant
Neri, 1422. Rocha.

BABA' -Cl» 700, menino I
anos, folgai quinxtnais rtl»-
rtncia mínima 1 ano. <;•»•»«•
cond. Albuquerqut, 517/»»».
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—Coluna do Castello
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Francelino veta debate sobre pleito indireto
Compromisso

também do Governo
Brasília — O prévio conhecimento

velo General Geisel ão projeto de progra-
Zidet Arena, do substitutivo dosreno-
Záores e da marcha ãas discussões na
comissão geral mediante informações per-
mantntes9do seu líder, Senador Petro-
nio Portela, constituem garantia de que
Znão houve inspiração ^Presidentete-
rá havido pelo menos concordância pre-
Mem com o Vrogramaetoboraào e
adotado vela convenção. O General ueisei,
aíelmsem dúvida, o compromisso^a -

tidário que é de resto.por força da Cons-
üSo compromisso ão Governo âe rea-
iSr eleições diretas para GovernadoresllZai 

Aâiscussão em torno ão assunto e

portanto ociosa'e os esforços contrários,
ItriSãosao Senador Dinarte Mariz, nao

frSrão resultados pelo menos nas
Zuais circunstancias. Serão no máximo
uma ten ativa antecipaáa de colocar pro-
blemas Que poderão emergir em. face âe

uma futura crise do regime. O Deputado
XBorja, Presidente da Cornara, nao

fez igualmente objeção especifica a ela-
15, 7no. objeção genérica ao sis-

tZa presidencialista de Governo e por
conseqüência, ao processo gjg
adotaáo nesse sistema para escolha âos

aovernantes. Sendo um político, no caso
l^falouniais como um professor, con-

ZioTque procura seJssociar.no âe-
temvenho do seu mandato. O ce? to, po
réZfé que o tema que ele discutiu nao
S'no< ordem do dia e, nesta conjuntura,
é meramente acadêmico.

Deve-se presumir igualmente, pelas
razões inicialmente invocadas, que o Pre-
Site da República consentiu em que
seu Partido fosse ocupado por um grupo
Zovador 

'epor idéias renovadoras: que
lhe alteraram em substancia « W°
passiva em troca de uma proposta de par-
Wípação autônoma e efetiva no proces-
so poütico. Na bancada da Arena, amar-
nem da liderança mas sem oposição da.
liderança, uma nova representação polui-
r-a trouxe uma nova mensagem, de libe-
ração. O Partido, pelo que se presume da

facilidade com que em. 72 horas de dis-
cussãoo Senador Jarbas Passarinho abriu
as portas ao ingresso ãa mensagem reno-
vadora, terá se sentido ele próprio liber-
tado de uma atitude tímida e imobüista,
aue o punha deliberadamente na reta-
nuarda áos acontecimentos. A Arena pas-
sou a reivindicar uma situação de van-
quarãa e o Presidente da República, se
'não elaborou a-estratégia, conforme legi-
timamente se presumiu, terá pelo menos
aceito a transferência da iniciativa.

Na Arena produziu-se uma manif.es-
tação típica de imaginação criadora, a
qual terá por sua vez liberado o Chefe ão
Governo do dever ãe enfrentar sozinho
as contradições da política ãe distensão
que o tornavam o alvo das pressões e das
contrapressões que ele antevira desde os
primeiros momentos da formulação do
seu projeto de Governo. Resta agora aos
que representam essa força ãe renovação
obter credibilidade pública para as posi-
ções adotadas. Não basta, na realidade,
que o jovem Deputado Henrique Cordova
tenha proposto como meta partidária o
estado ãe direito e o definido em todas as
suas implicações de Estado democrático.
Será necessário obter das lideranças par-
tidárias, da sua presidência e dos veículos
políticos do Governo, um comportamento
coerente com essa definição ãe princípios.
E' óbvio que haverá dificuldades, não só
por se situar na cúpula, geralmente, a
resistência às mensagens liberalizantes
como porque alguns setores ão Governo
ou ão sistema não se sentirão eompromis-
kados com o programa da Arena.

¦A opção pela organização econômi-
ca âe mercado com a crescente democra-
tização ão consumo, a liderança pela em-,
presa privada do processo de crescimen-
to, sem lhe entregar o comando da eco-
nomia nacional, o reconhecimento do di-
reito de greve, a participação dos empre-
gados nos lucros das empresas e outras
medidas de conteúdo solidarista âão espe-
ciai satisfação ao Senaâor Passarinho,
que entende ter o programa conciliado
metas e congregado tenáências que se
manifestaram nas diversas etapas ão
processo revolucionário. A Arena tornar-
se-ia áaqui por áiante, senão o Partiâo âe
centro-esqueráa de que fala o Deputado
Marchezan, pelo menos uma organização
progressista apta a sensibilizar o eleito-
rado e a lhe disputar as preferências em
excelentes condições.

Do Senador José Lindoso, que, na co-
missão, procurou frear a rigiáez âos mé-
toáos ãe Estaáo-Maior experimentaâos
pelo Senador Passarinho, ao Deputado
Joaquim Coutinho, que se inclui no gru-
po de renovação depois da experiência de
um mandato morto, a Arena parece in-
tegrar-se num estado de espírito âe. oti-
mismo, como se tivesse dado um passo
decisivo a fim de eliminar o fosso que a
separava graâativamente ãa opinião pú-
blica. Resta transmitir esse estaâo âe es-

pirito às bases e infundir na imensa mas-
sa do eleitoraâo flutuante confiança nos
objetivos programàticos. Essa última so
a prova dos nove da atuação ão Governo
e da bancada terá a indispensável vali-
dade.

Carlos Castello Branco

Geisel pede empenho
para vencer eleição

Brasília — O Presidente
Ernesto 

'Geisel disse ontem
aos integrantes da Executl-
va Nacional da Arena que o
Partido deve preparar-se
para vencer as eleições mu-
nicipais de 1976, acentuan-
do que para isso é impor-
tante não apenas a ação do
Diretório Nacional como
também dos regionais e
municipais.

O Deputado Francelino
Pereira, em nome de seus

companheiros da cúpula
partidária, assegurou ao
Chefe do Governo que o seu
discurso na Convenção Na-
cional revigorou as disposl-
ções de luta e aprofundou a
identificação da Arena com
o Governo, com vistas a
uma ação comum. O Minis-
tro Golbery do Couto e Sil-
va participou do encontro
entre o Presidente Geisel e
os arenistas.

Tem gente capaz de
desenhar sua marca de

olhos fechados,
de olhos abertos,

de boa fé e até de má

^H
^H ^b____i 
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Bonifácio adia votação
de moção de protesto

Um voto de protesto pelas manifestações ¦ do
Denutado Célio Borja, Presidente da Câmara e do

SenSorbma te MaVte 1-° Secretário do Senado, fa-
vorávei às eleições indiretas, foi proposto ontem na
reunião da bancada arenista pelo Deputado Cunha
Bueno (SP), mas o líder José Bonifácio adiou a vo-
facão da mòcão para o dia 16, alegando que naquç-

íeÇmomeZC ^encerramento cios trabalhos, nao

havia quorum para qualquer deliberação.
A reunião da Arena começou com uma ho a de

atraso Ul horas), presentes cerca de 100 dos 204

dem tados que integram a bancada governista. Ao

receber o pedido do Sr Cunha Bueno, de votar uma

moção de protesto contra as manifestações favora-
veis ao ülelto indireto, estavam no local menos de

30 deputados A maior parte do encontro foi dedica-

da ã discussão em torno dos contratos de risco na
eXPrs?°TodslPBonlíI°cio comunicou à bancada que
tratou com o lider oposicionista Laerte Vieira, do
«roieto que reduz o prazo de filiação partidária „

Sres que mudarem de Partido. O MDB disse o

Uder do Governo, está de acordo com a iniciativa.
Pediu que cada deputado estude a matéria, para-lo-
r-alizar os possíveis pontos negativos.C* 

Pela iniciativa do Deputado Wilmar Dallanhol
(Arena-SC) seria revogado dispositivo da Lei Uiga-
nS dos Partidos segundo o qual desligado de uma

a-remiacão e filiado a outra, o eleitor so poderá
candTdatar-se a cargo eletivo após o decurso d pra-
zo de dois anos da data da nova filiação. Dcse'a °

parlamentar catarinense que f ique preva ecend o no

c_so, o disposto no Código Eleitoral, que fixa.c- pra-
zo de seis meses para o eleitor disputar eleições, se
mudar de Partido. , 

Ao contrário do que se esperava, a bancada a e-

nista não discutiu o problema de excesso de proje-
tos de emendas constitucionais. O líderJosé Bon-
fácio limitou-se a solicitar que seja evitada a pioll-
feração de emendas, observando que muitas delas
"principalmente as de iniciativa de deputados do
MDB, só foram apresentadas para dar satisfaçãoi as
regiões eleitorais, pois a maioria nao tem proceden-
°la 

Também não foi apresentado à liderança o pia-
no de ação que o Grupo Renovador vem anunciando
Soube-se, depois, que a matéria será encaminhada
Tdireção da Arena, a fim de que o problema possa
ser discutido "em nivel partidário", j a que envolve
a atuação do Partido dentro e fora do Congresso.

Brasília — O presidente
nacional da Arena, Depu-
tado Francelino Pereira,
disse ontem que "não cabe
à direção do Partido ante-
cipar debates sobre temas
que, além de inscritos na
Constituição e no seu pro-
grama, devem ser cumpri-
dos", numa clara alusão às
eleições de Governador, que
são diretas pelo texto cons-
titucional e pelo programa
partidário.— A direção da Arena —
acrescentou -— tem um pro-
grama a cumprir, aprovado
em Convenção Nacional e
que expressa a vontade par-
tidària. E' claro que há dis-
posições ou conceitos que
transcendem, em termos de
realização, ao atual Gover-
no. Trabalharemos pelo
aperfeiçoamento institucio-
nal e pelo desenvolvimento
político. Vamos lutar pelo
programa e pela sua viabl-
lização.
MDB APLAUDE

Leia editorial 
"Eleição Sem Voto"

A marca de sua empresa é
como sua carteira
de identidade; É de uso
exclusivo' Aparecendo no
SINAL, ao lado dc
milhares dc outras marcas
cm uso no Brasil,
ninguém vai poder ignorá-la
ou usá-la indevidamente,
sob qualquer alegação.
SINAL, cataloga,
divulga, preserva.

E todos os anos se atualiza,
Ligue para 224-8474.
c diga presente.

SINAL,
Registro de
Marcas c Símbolos

MMW Uma puMioHcãrJ
S&ED/TOflADEeiI/ASLTBS.A.
Av. Rio Branco, 177 -21.» andar - Rio de janeiro

COMO
VENCER
O CIÚME
O ciúme está morrendo - dizem
os apóstolos das relações liberais
entre homensemulheres.Na prá-
tica, porém, os psicoterapeutas
comprovam que,de vezem quan-
do, ele é um sentimento quase
inevitável. Proveitosos exemplos
de como usar o ciúme de forma
construtiva está em Seleções do
Reader'sDigest-o prazer de ler.
E mais: "O coiote desafia a civili-
zação","Um, dois, três... já!" e
"Olá, mundo! Eu sou Dennis
McEldowney".

Shelf
_ estofados!^

VOCÊ SO ENCONTRA
NAS LOJAS

QUE VENDEM
BOM GOSTO

O presidente do MDB,
Deputado Ulisses Guima-
rães, declarou-se satisfeito
com as reações surgidas na
Arena contra as manifesta-
ções favoráveis às eleições
indiretas, destacando, prin-
cipalmente, a posição do li-
der Petrônio Portela, que
•mesmo sendo doutrinaria-
•mente pelo pleito indireto,
acha do seu dever defender
as eleições diretas, coeren-
te com o programa do Par-
tido.

— Acho que o sistema de
eleições indiretas só traz
prejuízos: ao pais, ao re-
gime, aos Partidos, à políti-
ca e à administração.

Para o Senador Luiz Via-
na Pilho (Arena-BA), o de-
bate criado em torno do
sistema eleitoral "se apre-
senta fora do propósito",
pois não surgiu qualquer
fato novo que o justifique.

O Senador Dinarte Mariz
(Arena-RN) desmentiu on-
tem as noticias de que es-
taria coordenando a apre-
sentação de proposta de
emenda constitucional res-
tabelecendo as eleições in-
diretas para Governador,
com a ampliação do Cole-
gio Eleitoral. Já o Sr Celio
Borja negou-se a fazer ou-
tros comentários sobre o
assunto.

_ Uma iniciativa desta
importância — disse o Se-
nador — -só tomaria por
orientação da Arena ou ou-
tra razão relevante. Nao
sou inexperiente para me-
ter a'mão em cumbuca. Mi-
nhas preocupações são ou-
trás e Vão além da conve-
niêncla de eleições diretas
ou indiretas.

O ex-presidente da Ca-
mara, Deputado Flávio Mar-
cilio (Arena-CE), observan-
do que os dois sistemas de
eleições diretas e indiretas

 são democráticos, disse
ontem que o importante, no
caso, é o modo de se esta-
belecer o funcionamento
perfeito das normas legais
que disciplinam o processo
eleitoral.

— Se for indireta a elei-
ção e o candidato resultar
de determinação do Gover-
no, que muitas vezes indica
nome que não expressa a
vontade da maioria do elei-
torado. É claro que teremos
um candidato simplesmente
nomeado. Imposto à aceita-
ção do Partido — afirmou
o presidente da Comissão de
Relações Exteriores da Ca-
mara.

Disse ainda o Sr Plavio
Marcillo que se for direta
a eleição e o processo de
escolha dos candidatos for
o mesmo seguido no pleito
indireto — nomeação im-
posta — "ai o caso será pior,
pois ò resultado será, me-
vitavelmente danoso ao
Partido governista".

Lembrou que no ano pas-
sacio em vários Estados os
candidatos da Arena ao Se-
nado foram praticamente
impostos ao eleitorado "e

o resultado todo mundo co-
nhece". Para o Sr Flávio
Marcilio, em pleito direto
ou Indireto "o importante
é o lançamento de cândida-
tos q,ue' contem com a mai-
oria do Partido e correspon-
dam à vontade do eleitora-
do".

DEFESA

O Senador Acyoli Filho
'Arena-PRi disse ontem que
apesar de ser favoráveis às
eleições diretas para Gover-
nador, ela não condena a
atitude do Deputado Célio
Borja em favor do pleito in-
direto em 1978, "pois suas
declarações não podem ser
consideradas contrárias a
Lei Orgânica dos Partidos,
ia que ele tem todo o direi-
to de expressar seu pensa-
mento".

O parlamentar aorescen-
tou ainda que o Presidente
da Câmara não criticou o
programa partidário, e, se
fosse proibido aos membros
do Congresso expressar sua
opinião, "isso seria uma ati-
tude fascista da Arena". O
Sr Acyoli Filho, que ontem
esteve com o Ministro Ar-
mando Falcão, disse também
que para se conseguir uma
reforma "é necessário pre-
mover a sensibilidade da
opinião pública, exatamente
o que fez o Sr Célio Borja".

75% vendidos cm uma semana
TERRAZZAS um novo estilo de vida:

Prédios de apenas 3 andares com 2 apartamentos
por andar e todos de frente. _
Apartamentos humanizados com 90 nr de terraços

e piscinas individuais. •
2 elevadores servindo cada ediiicio.
1 elevador de serviço para cada 6 apartamentos.
2 vagas de garagem para cada apartamento.

Preço por nr calculado sobre a área que você
utiliza realmente, no índice de dezembro de 1975.
35% fixos até a efetiva entrega das chaves. r
Obra já iniciada para entregar em 18 meses (será

.o primeiro empreendimento no gênero a ser
entregue na Barra) ènJL-rt^a
Entre o mar, a Lagoa e as montanhas da Gávea.

K~Jk \ Visite

TERMZZ4S

fw

Uma declaração dc amor à Barra.

Áv. Sraíambetiba, 2940 (frente à praia) l^vota
cleçaabelezaeas vantagens deresidir em apartamentos com terraços emtodaavolta.
Planejamento e vendas:

CONSÓRCIO
MERCANTIL DE IMÓVEIS S. A.cmi

Incorporação e Construção:

Ü
Av Rio Branco, 156 - Ed. Avenida Central - conjuntos 1508
í-ones: 222-2688 e 242-5982. ,- 9o7.3245
Rua Visconde de Pirajá. n." 444 sobreloja - Tels.: 267-9257 e 28/-3Z<«
Atendimento are as 22 horas.

-dlfi WROBEL
CONSTRUTORA S.A.

:^>:*'^"ftS^**w"'^
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ERCADOS
Domingo todo mundo dorme até mais tarde e depois
pega uma praia.
Todo mundo, uma ova.
Os empregados de supermercados, nossos
colaboradores, acordam cedinho pra pegar um
batente até uma da tarde.
Mas Deus é justo. . -
Isto vai acabar.
Domingo, 28 de setembro é o último dia. Depois, os
supermercados não vão mais abrir aos domingos.
Os empregados de supermercados também vão poder
deitar tarde no sábado, dormir até cansar e depois
pegar uma praia, que ninguém é de ferro.
É um direito que Deus criou quando fez o mundo:
nao trabalhar aos domingos (se não for, é claro,
rigorosamente indispensável).
Você tem 6 dias da semana para fazer compras. 14
horas por dia. 84 horas por semana. Não será pelas 5

horinhas do domingo que você
ficará mal servido.

E depois, por que tirar as melhores
cinco horas do domingo de quem deu

duro a semana toda?
Não compensa pra ninguém.

5Ímil empregados de supermercados acabam de
conquistar o sétimo dia.
E Você vai ter que encontrar um programa melhor
para o único dia que é seu inteiramente.
Dica: vá a um supermercado no sábado e compre
um maio.

OS SUPERMERCADOS DO RIO DE JANEIRO.

ST ASSERJ - ASSOCIAÇÃO DOS SUPERMERCADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Capanema acusa Célio de tentar a extinção do Senado
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Bancada da Oposição deseja

acabar com voto de liderança
Brasília — A dinamizacão das ativi-

dades do Congresso dentro de uma estra-
' tégia de ação parlamentar que tem como

principal objetivo acabar com o voto de
• liderança, foi aprovada ontem, na reunião

da bancada do MDB na Câmara, por su-
, gestão dos Deputados Alceu Colares e
' João Gilberto, ambos do Rio Grande do

Sul
Com um variado elenco de oradores,

' 
que abordaram desde os fuzilamentos na
Espanha até os problemas gerados pelo

' 
programa arenista, a Oposição aprovou-

' também a moção do Deputado Odacir
Klein (RS) contra a aplicação do AI-5

' 
nos casos de corrupção, "pois esse ins-

' 
trumento, paradoxalmente, incentiva a

prática de atos Ilícitos, uma vez que o
kcusado perde os direitos políticos mas

'. 
fica de posse dos bens adquiridos ilícita-
mente."

! DINAMIZACÃO

Depois de um longo debate, a banca-
da do MDB aprovou a proposta do Depu-,
tado José Costa (AD para que fosse cria-
da uma Comissão Especial destinada a
fazer uma triagem das emendas constitu-

i cionais que vêm sendo apresentadas F -

cou estabelecido, entretanto, que.a deci-
são da Comissão seria submetida a con-

'. sideração da bancada, pois uma vez apro-
vada a emenda,' está seria considerada
como do Partido.

O Deputado Israel Dias Novais (SP)
', 

considerou a medida satisfatória, ressal-
I tando que "a triagem não deve significar
í um dcsestimulo à atuação parlamentar
! dos oposicionistas em suas salutares ma-

nlfestações de rebeldia ao AI-5, sobretu-
do quando setores oficiais pretendem
apresentar lo como um instrumento de
Justiça rápida e eficaz.'esquècendo-se que
tal ato, em sua essência, apresenta a ne-
gação de qualquer Justiça." A Comissão
designada para examinar as emendas é .
composta dos Deputados Celso Barros
(PD, Humberto Lucena (PB), Carlos Co-
ta (MG), Bonifácio Neto (RJ) e-Israel
Dias Novais.

Com relação à proposta apresentada
pelos Deputados Alceu Colares e João Gil-
berto, a Oposição deverá apresentar
emendas ao Regimento Interno para que,
dentre outras sugestões, seja reduzido o
número de Comissões Técnicas com atri-
buicões especificas da Constituição e; se
possível, atraindo os assuntos atualmen-
te abordados no pingá-fogo para p seu
melhor funcionamento. O Plenário, no
entender dos parlamentares gaúchos, de-
verá ser resguardado para os grandes de-
bates.

A eliminação do voto de liderança,
será também proposta, pois esse sistema
faz com que o parlamentar tenha uma
atuação desfigurada.

— Ademais — disse o Sr' Alceu Cola-
res _ existe um sistema eletrônico na
Câmara para as votações, que, em face
desse dispositivo do Regimento, nunca
foi utilizado.

Ainda por sugestão do Deputado João
Gilberto a bancada aprovou uma mani-
íestacão de repúdio à execução de cida-
dãos espanhóis por motivos políticos in-
compatível com os preceitos da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos.

Parlamentares impedem na
Bahia aprovação de contas
do Tribunal de Contas

Salvador -^ Os Deputados Stoessel Dourado e
José Carlos Faço, da Arena, e' Elquisson Soares, do
MDB da Comissão de Justiça da Assembléia, impe-
dirairí a aprovação das contas do Tribunal de Con-
tas do Estado, em sinal' de protesto contra a insis-
téncia do órgão de encaminhar apenas a exposição,
de motivos e uma certidão das contas para o exa-
me do Legislativo. .

O Deputado Elqviisson Soares pediu vista do
processo e vai pedir a nomeação de uma comissão
para realizar uma auditagem no Tribunal de Con-
tas, a fim de constatar a correção ou não da pres-
tação de contas apresentada.
LEGALIDADE

O Sr Elquisson Soraes fez
questão de esclarecer que
sua posição não é de sus-
peição dos conselheiros do
Tribunal de Contas do Es-
tado, "mas objetiva tão-so-
mente a fazer cumprir os
preceitos legais relativos ao
exame de contas".

— O Legislativo — disse
— tem de se conscientizar
do seu papel, suas obriga-
ções e agir com mais pre- ¦
cisão para impor-se junto à
opinião pública.

O parlamentar oposicio-
nista acredita que não terá
dificuldade em constituir a
comissão para realizar a
auditagem nas contas do
Tribunal, já que sua propo-
sição tem fundamento cons-
titucional. Advertiu que é

preciso criar-se entre os
deputados, não apenas na
Bahia mas, em todo o pais,
a consciência de que "o Le-
gislativo não . pode decli-
nar dessas obrigações, até
porque fazem-no merecedor
de maior conceito e maior
respeito por parte da opi-
nlão pública.

FISCALIZAÇÃO

Brasilia — A Comissão de
Finanças do Senado deverá
aprovar, hoje, uma série de
providências visando ado-
tar-se de novos instrumen-
tos para ampliar a fiscali-
zação financeira dos órgãos
governamentais, notada-
mente das empresas públi-
cas e sociedades de eco-
nomia mista. . f
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O REMÉDIO QUE VOCÊ
PROCURAVA PARA
SEUS RINS, EXISTE:

dissolpedra
O DIURÉT1CO DE AÇÃO SUAVE E EFICAZ

PREPARADO COM PLANTAS DA AMAZÔNIA
PEDIDOS PARA

FARMED
Rua Corrêa Vasques. 16 - Estácio - Rio de Janeiro

221-1216 - 221-6953 - 224-5100 - 224-5401 - 224-6543
- Um produto

IB1FAM - Indústria Biológica e Farmacêutica
da Amazônia S/A

AMÉRICA:
A HORA
DA
VERDADE
Depois da derrota dos Estados
Unidos no Sudeste Asiático, seus
aliados estão ficando cada vez
mais célicos. c seus inimigos mais
arrogantes. O famoso colunista
Joseph Alsop mostra como uma
importante potência nuclear pode
ver-se tolhida como um rato en-
curralado. Não perca em Seleções
du Reader's Digest- o prazer de
ler. E mais: "O terceiro planeta *
"Aprenda com mèstre-cuca e
"Cristo, a luz entre as trevas .

Brasilia — O Senador Gustavo Capanema
(Arena-MG) denunciou, ontem, o presidente da Ca-
mara Deputado Célio Borja (Arena-RJ), como
membro de uma "minoria ativa» que realiza mano-
avisando a extinção do Senado para a inst.tu.-

ção do unicomercialismo no Brasil.
A acusação íoi feita na reunião da Comissão'de

Justiça do Senado, que debateu consulta feitapeto

presidente Magalhães Pinto (Arena-MG), para sa-
ber se, na votação de emenda constitucional^ a ve-
rificacão do quorum é feita separadamente na ca-
mara e no Senado ou em conjunto.

CRITICAS

Depois da denúncia de um movimento pró uni-
cameralismo, o Sr Gustavo Capanema fez «ma se-
rie de críticas sobre "falhas de redação e estrutu-
ração da Constituição."

¦¦ - A Constituição — disse o ex-Ministro da Edu-
cação - está mal escrita, mal redigida, mal estru-
turada.

Assinalou que "o Congresso «ã« *unc*°™ c°-
mo Congresso, o que funciona sao as duas Casas do
Congresso." I

— As próprias Constituições — prosseguiu —

não falam em reunião do Congresso, mas em reu-
nião conjunta da Câmara e do Senado que decidem
isoladamente. A novidade é essa reunião conjunta
com as duas Casas sentadas na mesma sala onde
fala um deputado, um senador e um aparteia o
outro. Mas a decisão é isolada. Nem nas reuniões
festivas o Congresso está reunido, mas a Câmara e
o Senado é que estão em sessão conjunta, tanto

que nelas sempre falam representantes das duas
casas. Além disso, as sessões solenes ou festivas nao
são presididas pelo presidente do Senado.

Acrescentou que considera "um verdadeiro ab-
surdo essa soma de votos, um dos absurdos mais
loucos já vistos na minha vida". E propôs que a
discussão da próxima quarta-feira parta do pnnc -

pio de que o Congresso não se reúne, mas sim, em
conjunto, a Câmara e o Senado.

O relator, Senador José Lindoso (Arena-AM) ja
se manifestou favorável à votação separada reyo-

• 
gando-se, assim, a verificação conjunta instituída
há três anos, a partir de uma interpretação consti-
tucional requerida pelo Deputado Laerte Vieira
(MDB-SC), líder da Oposição na Câmara.

Participando dos debates, salientou o Sr Nel-
son Carneiro (MDB-RJ) que a Constituição nao dei-
xa claro se esse quorum deve ser isolado ou em con-
junto, o que "pode levar à extinção do Senado se
a votação for conjunta, por causa da composição
quase seis vezes maior da Câmara."

Na próxima semana, a Comissão de Justiça de-
verá manifestar-se, oficialmente, quanto a cônsul-
tá feita pelo presidente Magalhães Pinto.

ESCLARECIMENTO

O Deputado Célio Borja esclareceu que não par-
tiu da Mesa-da Câmara qualquer consulta a dire-
ção do Congresso envolvendo tramitação ou vota-
cão de emendas constitucionais — se os votos de-

. vem se iniciar pelos deputados ou pelos senadores
ou se deve ser conjunta a votação.

— Só tenho a dizer que como político e pro-
fessor de Direito Constitucional sempre fui e con-

• tinuarei sendo defensor do regime bicameral. De
fato e de direito sou bicameralista. Não ha, assim,
qualquer fundamento a notícia de que estaria a
frente de um movimento para implantar o única-
meralismo no Brasil — acrescentou.

Breno Caldas
exalta o
Legislativo

Porto Alegre — Ao agra-
decer ontem a homenagem
prestada pela Assembléia
Legislativa pela passagem
do 80.° aniversário de fun-
dação do Correio do Povo,
o diretor do jornal, Sr Bre-
no Caldas, disse que "o fu-
turo da liberdade e da de-
mocracia tem multo que ver
com o tipo de relaciona-
mento que houver entre o
Poder Legislativo e a im-
prensa".— Imprensa e Parlamen-
to têm de funcionar lado a
lado, em cooperação estrei-
ta e permanente, no pro-
pósito comum de captação
dos anseios populares e de
debate dos problemas de
interesse coletivo, como
também para a sempre be-
néfica divulgação do que
ocorre nas Câmaras Legisla-
tivas, onde devem ecoar
aqueles anseios e aquelas
soluções — afirmou.

O Correio do Povo foi
saudado pelo Presidente cia
Assembléia, Deputado João
Carlos Gastai. Pela bancada
da Arena, falou o Depu-
tado Júlio Brunelli e pelo
MDB o Deputado Nolly Jo-
ner.

STF aceita
queixa
da Abril

Brasilia — O Supremo
Tribunal Federal recebeu
ontem, por unanimidade, a
queixa-crime que a Editora
Abril e seu principal res-
ponsável, Sr Victor Civita,
apresentaram r. o n t r a o
Deputado Amaral Neto
lArena-RJ', que por isso
passa à condição de réu por
crimes de injúria e de dl-
fam ação.

O Sr Amaral Neto está
sendo processado porque,
no curso da campanha eleir
toral do ano passado, fez
violentas criticas contra as
vitimas, através de seu pro-
grama de televisão e em
discurso pronunciado na
Câmara dos Deputados.
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Aos jatos da VARIG, somam-se
os jatos da CRUZEIRO. O resultado
de toda soma é sempre mais.
A maior frota aérea comercial da
América do Sul é formada, agora, por
mais de 50 jatos. Para levar você mais
longe, mais rápido, com maior conforto
e nos melhores horários. Em termos
de Brasil e América do Sul, veja
aonde você vai, com as facilidades
do Crediv.arig e do Cruzeiro a Prazo:
Alegrete, Aracaju, Araxá, Assunção,
Bagé, Belém, Belo Horizonte,
Blumenau, Boa Vista, Bogotá,

Brasilia, Buenos Aires, Caiena,
Campina Grande, Campo Grande,
Caracas, Carolina, Crato, Cruz Alta,
Cruzeiro do Sul, Cuiabá, Curitiba,
Floriano, Florianópolis, Fortaleza,
Foz do Iguaçu, Goiânia, Ilhéus,
Imperatriz, Iquitos, Itabuna,
Itajai, Joinville, Juazeiro do Norte,
La Paz, Leticia, Lima, Livramento,
Macapá, Maceió, Manaus, Marabá,
Montes Claros, Montevidéu, Natal,
Paramaribo, Parnaíba, Paulo Afonso,
Pelotas, Petrolina, Porto Alegre,
Porto Velho, Recife, Rio Branco,

Rio de Janeiro, Salvador,
Santa Cruz de Ia Sierra, Santa Maria,
Santarém, Santiago do Chile,
Santo Ângelo, São Luiz, São Paulo,
Tefé, Teresina, Uberaba,
Uberlândia, Uruguaiana, Vitória.

Consulte seu Agente de Viagem IATA/EMBRATUR ou

Voar agora é mais fácil do que nunca

VARIG
viagem wm
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Detran agora só muda itinerário
de ônibus com permissão do DTC

Toda vez que o Departa-
monto de Transito quiser
mudar itinerário de qual-
quer linha de ônibus vai ter
dc ouvir o Departamento de
Transportes Coletivos, d e
acordo com resolução bai-
xada ontem pelo Secretário
de Transportes, Sr Josef
Barat.

Diz o documento que o.
Detran, ao solicitar a alte-
ração, deve justificá-la, in-
íormar a duração prevista
e sugerir alternativa. Contl-
nua da competência do De-
tran a localização dos pon-
tos de ônibus e estaciona-
mentos.

Competência
A medida visa a conciliar

divergências entre Detran,
Departamento Municipal de
Transportes Concedidos e
Departamento de Transpor-
tes Concedidos (este de am-
blto estadual), disciplinar.-
do a competência de cada
um. Como há bom transito
de informações entre o
DTC e o DMTC — este per-
tence à esfera municipal e
não pode ser atingido pela
Secretaria de Transportes
— a resolução deixa a cargo
do DTC a reformulação de
itinerários.

Normalmente, a compe-
têncla para alterar ltinerâ-
rios na área urbana do Rio
de Janeiro seria do DMTC,

mas a Secretaria entende
que seu organismo discipll-
nador (o DTC) pode coor-
denar e conciliar as modifl-
cações "dentro das necessi-
dades públicas de transpor-
te e capazes de garantir a
íluência do transito."

A resolução prevê que, em
obras de emergência, o DTC
possa delegar competência
ao Detran para "promover

pequenas modificações, de
curta duração, em percur-
sos estabelecidos." Determl-
na ainda que o Detran te-
nha entendimentos prévios
com as autoridades municl-
pais sempre que as decisões
envolvam competência da
Prefeitura.

Depósito é
com grande

O Detran inaugurou com
grande movimento seu novo
depósito, na esquina das
Ruas São Francisco Xavier
e Heitor Beltrão. Só na par-
te da manhã foram levados
para lá mais de 20 carros,
estacionados irrcgularmen-
te em ruas de Tijuea, Gra-
jaú e Andarai.

Mas o Major Siles, que

inaugurado
movimento

comandou a operação re-
boque na Zona Norte, ex-
plicou que a finalidade não
era ainda punir os infrato-
res, mas estabelecer os pon-
tos críticos, principalmente
de Tijuea e Grajaú, para
nos próximos dias atacar
as estacionamentos irregu-
lares.

Operacao
Na operação, o Detran

utilizou três carros-guinchos
e 12 homens da Polícia Mili-
tar, em duas turmas. Uma
equipe começou o trabalho
pela Rua dos Araújos e pela
Conde de Bonfim; a outra
pela Rua Dr Satamini.

A maior preocupação du-
rante a blits era dos pro-
prietários de agências de
automóveis. Com a proi-
bicão de estacionar sobre a
calçada, não sabiam onde
expor os carros nem como
fazer para atender aos fre-
gueses.

— Muitas vezes — disse
o Sr Jorge Pereira, gerente
cie \ima agência — o fre-
guês pára sobre a calçada
por alguns instantes, princi-
palmente quando vem ven-
der carro.

Só na Praça C a s t i 1 h o s
França foram rebocados
seis carros, que para os ofi-

ciais da PM atrapalhavam
o movimento de pedestres,
principalmente de mães que
levavam filhos em carri-
nhos para brincar na Pra-
ça.

— Hojo, revelou o Major
Siles, será feito um estudo
da área para definir os lo-
cais onde o estacionamento
irregular é mais grave e on-
de os carros parados cau-
sam maiores dificuldades à
flutdez do transito.

Soldados da PM comenta-
ram que a operação foi
mais bem recebida na Tiju-
ca que na Zona Sul.

Os carros não rebocados
tinham um papel colocado
no vidro lateral avisando1
que deveriam ser levados
para o depósito. Os reboca-
dos, além de Cr$ 100,20 de
multa, pagavam Cr$ 125 de
reboque e Cr$ 25 de estada
no depósito.

Rua do Caju não tem
1 u g a r para pedestre

A Rua Monsenhor Manuel Gomes — onde se lo-
calizam os cemitérios São Francisco Xavier e Israe-
lita íCaju) — está quase sem calçadas, o que pre-
judicará o movimento de pedestres no Dia de Fina-
dos. O estado de abandono é tão grande que ontem
cedo havia na rua um crânio que "não é do Cerni-
tério dos Israelitas", dizem funcionários da admi-
nistração.

Do lado par (oposto aos cemitérios), o meio-íio
de terra batida é normalmente, no Dia de Finados,
tomado pelas barracas de flores. Do outro, foi feita
uma jardineira ao longo da calçada, reduzindo con-
sideravelmente o espaço reservado aos pedestres;
duas pessoas não conseguem passar juntas. Os vei-
culos trafegam em mão dupla, com perigo para os
pedestres.

Auto-show vai mostrar
carros velhos e novos

Será aberta amanhã, no Estádio de Remo da
Lagoa, a I Exposição Nacional de Automóveis Anti-
gos — Auto-show-75 — onde serão mostrados di-
versos carros de colecionadores brasileiros ao lado
de novos modelos da indústria nacional e estrangei-
ra. Também haverá mostra de acessórios para todas
as marcas.

A Exposição, que funcionará das 16h às 23h nos
dias úteis e das 10h às 23h aos sábados e domingos,
terá ainda como atrações uma área de camping,
exposição de trailers, restaurante, diversões, teste
de acuidade visual pela equipe volante do Detran e
o Copersucar-Fittipaldi e sua oficina volante.

Para os colecionadores de carros antigos haverá
concurso para estabeleci* qual o automóvel mais an-
ligo. qual o de maior índice de autenticidade e o
mais bem conservado. As crianças estarão reserva-
dos um salão de arte infantil, a mini-carrelra do
Detran e uma pista de autorama que será usada
gratuitamente.

A mestra ficará aberta até dia 12 e trará ao Rio
de Janeiro, pela primeira vez, as Buggatti montadas
pela empresa Thunderbuggy, de São Paulo. Também
serão apresentados carros de competição para
crianças em mini-fórmula Ford, karts de competi-
cão. novos táxis de luxo com ar refrigerado e musi-
ca FM, uma coleção de taximetros e o carro Magirus
usado pelo Corpo de Bombeiros em 1918.

Olha quantos apartamentos a CunhaMello Imóveis
ainda tem para vender na Rua Bamhina 67
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QUER
MELHORAR
SUA
MEMÓRIA?
Sabe aquelas pessoas que NUN-

• CA esquecem nomes, datas de
aniversário, números de telefone
e coisas assim? Pois você lambem
é capaz disso,afirmam os autores
do "Livro da Memória". Harry
Lorayne e Jerry Lucas.Muitas di-
cas desse guia prático para que
você nunca mais se esqueça de
nada, estão em Seleções do Rea-
der's Digest - o prazer dc ler. E
mais: "Minha Nova York", "À
sombra de Chang Kai-chck" e
"Jogar fora? Nunca."

E aqui está o matemátic
Oswald de Souza que vai falar

do jogo mais azarado
que existe.
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PEQUIÃ ENGENHARIA VAI CONSTRUIR PRÉDIO

RESIDENCIAL DE 8 PAVIMENTOS PARA A CHICAER
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Em prosseguimento A expansão de suas «ti-
vidadet associativas, a CHICAER — Carteira Hi-

poteeérla e Imobiliária do Clube de A»»ronáuti-
ca incorpora mais uma realização. Desta vez um
prédio residencial de 8 povimentos, com 4 aparta-
mentos por andar, num total de 32 apartamentos,
à Rua Visconde de Ouro Preto, 34, em Botafogo.

Pfira . a sua construção, foí contratada a
PEOUIÁ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.,
respcnsável por inúmeras realiza-òes no tempo

da construção civil para residências, indústria, e
comércio.

Na foto, flagrante da assinatura do contrato

pelo Ulrtlor da CHICAER, Brigadeiro Samjel tle

Oliveira Eicliin e pelo Diretor da PequIS, Enge-
nheiro Antônio Carlos Mendes Go-rec. Presentes

ao ato o General Moacyr Pereira Monlo-.ro, chefe

do Departamento Jurídico da CHICAER « os En-

genheiros Paulo Quinei de Andrade e Anloniéba

Eiva» da Cosia, Dirclorei da Pequiá Engenharia.
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O nome do jogo é: "Não

lazer seguro".

Nunca vi nenhuma aposta
tão injusta, cm que se arrisca
tudo para não se ganhar nada.
Nunca vi nenhuma outra lote-
ria que Tosse tão contrária aos
interesses do apostador.

li no entanto, milhões de

pessoas participam desse jogo
cm nosso país.

Não lazer seguro é a me-
lhor maneira que existe para se
arriscar o que cada um tem de
seu. li o resultado desse estra-
nho jogo, a gente vê pôr aí to-
dos os dias-.

Fulano não tinha seguro,
que azar!

Pois eu acho que azar c o
tipo da coisa que só se tem

quando se dá muita chance

para ele.

Tudo que é
importante
deve ter seguro.

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO

A
FENASEG



Cartas
dos
leitores
0 abuso inqualificável

"Publicou o JB carta
subscrita por Fernando
Monteiro sobre matéria de
exclusivo interesse do pes-
soai do Banco do Brasil.

Não tendo eu homônimo
no quadro daquele estabe-
lecimento, a que servi du-
Tante 44 anos, deve ter ha-
vido Inqualificável abuso
na utilização de meu nome
por alguém que não teve a
coragem de assinar o pro-
prio nome.

Fernando Monteiro — Bio
(RJ)".

A solução do remédio
"O Informe JB (13-8 —

Medicamentos) anun ciou
que a Central de Medi-
comentos vai eliminar sua
maior dificuldade, a compra
de matérias-primas, porque
o Governo pretende
adquiri-las em países sócia-
listas, graças ao velho saldo
existente na área e por pre-
ço bem menor, isto é, "30 a
50% mais barato tio que no
restante do mercado inter-
nacional."

Está certo o Governo
quando decide fazer impor-
tações indispensáveis onde
encontre os melhores pre-
ços, à frente ou atrás de
cortinas quaisquer, não lm-
porta se de ferro ou bambu,
principalmente fazendo as
aquisições diretamente, pa-
ra evitar preços muito mais
elevados cobrados por m!ter-
mediários que. na área
capitalista, obviamente ob-
jetivam os maiores lucros.

E' urgente e justo que o
G.overno proporcione re-
médios gratuitos aos mi-
lhões de brasileiros que so-
brevivem doentes e portan-
to pouco produtivos, ga-
nhando apenas um a dois
salários mínimos.

Mas tal assistência, que
no momento merece. o s
maiores aplausos, não pode-
rá ter caráter permanente
que resultaria em continua,
crescente e vultosa evasão
de divisas para remunerar
os fornecedores de medi-
camentos e matérias-
primas, quer da área capi-
talista, quer da área sócia-
lista, embora estes últimos
nos vendam 30 a 50% mais
barato se lhes comprarmos
diretamente.

Impõe-se que nos liber-
temos totalmente de quais-
quer dependências estran-
geiras para manter e re-
cuperar a saúde do povo
brasileiro. Impõe-se a pro-
dução dos medicamentos no
Brasil mas pelo Brasil. E só
nos tornaremos indepen-
dentes de fornecedores es-
trangeiros de medicamen-
tos e matérias-primas cri-
ando a indústria química de'
base. Nossos técnicos e cien-
tistas são capazes de pro-duzir todas as matérias-
primas que hoje impor-
tamos e necessárias à fabri-
cação dos medicamentos.

A Cerne só terá condições
de sobrevivência útil se
apoiada na Quimiobrás S.A.,
ou seja, na indústria qui-
mica de base cuja criação
temos sugerido em moldes
semelhantes à Petrobrás'
Só a Quimiobrás S.A. pode-
rá garantir à Ceme, ao
INPS e aos laboratórios es-
tatais e privados nacionais,
de capitais e administração
realmente brasileiros, a s
matérias-primas indispen-
sáveis, não fraudadas, na
quantidade, qualidade e no
momento exigido, além de
empregar cientistas, téc-
nicos e mão-de-obra brasi-
leiros, barateando mais ain-
da os custos de produção
industrial e de comerciali-
zação dos medicamentos.

Mário Vítor de Assis Fa-
checo, secretário-geral d a
Associação Médica do Es-
tado do Rio de Janeiro —
Rio (RJ)."

A lei do clube
"Quero denunciar a abu-

siva e irritante atitude dos
sócios do Country Club de
Ipanema, que aos domingos,
entre meio-dia e 16 horas,
deixam seus carros estácio-
nados em fila tripla (eu
disse tripla) na Rua Pru-
dente de Morais, sem dar
a menor importância ao
intenso tráfego, inclusive
de coletivos.

O mais interessante é
que o guarda que controla
o trânsito na esquina da
Bua Prudente de Morais
com Aníbal de Mendonça
(a 20 metros do local) pa-
rece não enxergar a infra-
ção.Ou será que para os so-
cios do Country a lei é diíe-
rente?

Francisco José Crespo —
Rio (RJ)"

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
c legível e endereço.
Todos esses dados serão
devidamente verificados.
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Prova Decisiva
Portugal passa este momento por uma pro-

va decisiva: saber se o seu Sexto Governo Provi-
sório, representado na pessoa do Primeiro-Minis-
tro Pinheiro de Azevedo, terá efetivamente con-
dicões de impor a ordem interna. Enquanto o
Presidente Costa Gomes, em Moscou, se entrega
a conversas "em tom cordial e amável" com os
senhores do Kremlin, o Governo vive em Lisboa
uma expectativa nervosa.

Ali está sediado o centro nevrálgico da cri-
se. A indisciplina em alguns quartéis caracte-
rizou, nos últimos dias, atitude de franca opo-
sicão aos propósitos de restabelecimento da or-
dem emanados do gabinete do Primeiro-Minis-
tro. Já não se tem, como antes, uma situação de
anarquia dissimulada. Os militares radicais, alia-
dos à esquerda comunista, desfraldam a ban-
deira da rebeldia, da contestação.

Unidades militares controladas .pelos radi-
cais opuseram-se às medidas saneadoras do Go-
verno Provisório para desobstruir os canais de
informação controlados pelos comunistas. A subs-
tituição, nas emissoras de televisão e de rádio,
de tropas do Exército por contingentes policiais,
não se processou tranqüilamente. Os que haviam
expropriado a Rádio Renascença recusam-se a
sair e o Governo apelou para o recurso extremo
de silenciar a emissora mediante o desligamento
da antena. Na Rádio Clube, a resistência dos
ocupantes prolongava-se até as últimas horas de
ontem.

Soldados amotinados contra as ordens do
Governo manifestavam a intenção de resistir,

junto com os trabalhadores contagiados pela
propaganda, através de barricadas que chega-
ram a ser armadas. Em meio a essa atmosfera de
iminentes choques armados, inclusive entre mi-
litares esquerdistas e policiais que cumprem de-
terminações do Primeiro-Ministro, circulavam
rumores de um ataque maciço dos extremistas
aos órgãos de comunicação.

O povo português, livre de contaminações
espúrias e ódios, já manifestou seu apoio ao sa-
neamento ideológico apenas iniciado pelo Pre-
mier Pinheiro de Azevedo nesta quadra crucial
em que se jogam os destinos da Nação. Uma das

premissas para a implantação em Portugal de
uma democracia pluralista é a retomada dos
meios de informação empolgados pelos comu-
nistas para o exercício direto da subversão.

Contra essa tentativa de monopólio, joga o
Sexto Governo Provisório todo o seu prestígio e
a sua força. Os extremistas constituem minoria
ativa, organizada, encarniçada, que se prevalece
da divisão nas Forças Armadas para a perigosa
aventura de uma convulsão cujo desfecho pode-
rá ser a guerra civil. Contra a ideologia das bar-
ricadas, das comunas e da autogestão, resta a
capacidade do Governo português em manter
inalterado seu programa de saneamento, para o

que conta, sem sombra de dúvida, com o apoio
da maioria do país. Desde as eleições, o povo era
Portugal fumou compromisso nítido com as pro-
vidências restabeleeedoras da ordem democráti-
ca — isto c, da disciplina e da lei.

Ziraldo

Eleição sem Voto
A unidade exibida pela Arena, em sua Con-

vencão Nacional, rompeu-se uma semana depois.
O programa consagrado pela unanimidade fes-
tiva consignava a eleição direta como bandei-
ra da Maioria c, com ela desfraldada, o Partido
do Governo iria à praça pública em busca de
adesões. Quem quer disputar votos precisa, po-
rem, demonstrar confiança nas eleições e aceitar
o resultado das urnas.

A renascente disposição eleitoral da Arena,
expressa em seu programa, inspirou as linhas do
discurso do Presidente da República na Conven-

ção. A iniciativa de questionar o princípio da
eleição direta dos Governadores é, pelo menos,
inoportuna. Primeiro porque esvazia a substan-
cia política da palavra presidencial. Segundo,

porque lança no plano municipal uma dúvida
nociva à mobilização eleitoral que deveria ser
desfechada de imediato, ao impulso da Con-
venção.

A convicção doutrinária do Deputado Cebo
Borja, por seus efeitos poÜticos, transborda da
cátedra de Direito Constitucional. Como Presi-
dente da Câmara dos Deputados, sua respon-
sabilidade política deveria sobrepor-se a razões
subjetivas. O Senador Dinarte Mariz tem tam-
bém, por motivos certamente de outra natureza,
defendido os pleitos indiretos. A coincidência na
inoportunidade que reúne duas figuras da Are-

na, com a mesma origem udenista, contra a mai-
oria dos sentimentos políticos do Partido do Go-
verno, despertou ampla reação, doutrinária e

política. E deixou o Governo com menor margem
de manobra no campo eleitoral.

A inconsistente confiabilidade demonstrada
pela Maioria pode paralisar o desejo de ação po-
lítica esboçado na Arena cm função de dois piei-
tos no prazo de três anos. O motivo forte da

pretendida arrancada era justamente a expecta-
tiva das eleições diretas para os Estados em 78.
Poderá o Governo verificar outra vez como as
tendências latentes na Arena desfazem qualquer
unanimidade além do formalismo dos documen-
tos de princípios genéricos e das sessões solenes.

Serão muitas as lições a extrair do episódio.
O ensinamento mais direto, porém, é a preca-
riedade do bipartidarismo que praticamos. Fal-
ta-nos uma tradição simplificadora da multipli-
cidade de tendências que o pluripartidarismo de
46 a 64 implantou. O tratamento de choque, era
vez do gradualismo que nos levasse à simplifi-
cação, apenas camuflou as divergências que,
doutrinárias ou imediatistas, aparecem nas ho-
ras impróprias. A idéia do colégio eleitoral for-
mado de vereadores e prefeitos, para os pleitos
indiretos, é apenas fórmula de tentar ganhar
eleições sem fazer força para merecer votos.

Bicho à Vista
O presidente da Caixa Econômica Federal

expôs há dias, a viabilidade técnica da oíiciah-
zação'do jogo do bicho. A idéia de fazer com que
o Governo passe de opositor a banqueiro desse
ioffo de azar resiste há cerca de um ano. Pelo
visto, encontra-se agora em fase final, em vias de
imp an ação. 

^.^ pw cnquanto, é contraven-
ção. Mas, com o Governo a explorá-la, com fina-
iidades sociais, o ilícito transforma-se em legiti-
mo. Bastará, no caso, mudar a letra da lei e, en-
tre todas as viabilidades ja comprovadas pela
Caixa Econômica, incluir também a viabilidade
moral. Os contraventores de hoje serão os após-
tadores, revendedores e banqueiros de amanha.
Cumpra-se. ,.

A Loteria Zoológica — ou, em linguagem po-
pular, a Zooteca — estaria à véspera dc extra-

ção oficial. Esperam seus regulamentadores ob-
ter por semana, em todo o país, uma receita de
CrS 200 milhões. Cerca de três vezes mais do que
a Loteria Esportiva, segundo os cálculos da

Com sua notória experiência na captação e
canalização de poupanças, voluntárias ou nao, o
Estado sabe o que faz — ou deveria saber. Os
que não lidam com palpites, sejam zoológicos ou
futebolísticos, acreditam em outras formas, cias-
sicas e éticas, que não a suplementaçao pelo jo-
go de azar, de melhorar a distribuição de renda,
contemplando os desfavorecidos.

Uma advertência, porém, aos futuros expio-
radores do bicho: a ser legalizado, este jogo ex-
primirá a falência do Governo em prescreve-lo e
poderá justificar, quem sabe, a melhor estrutu-
ração da marginália dos tóxicos.

Além das Previsões
O Presidente Geisel acionou em Ipatinga a

aciaria n.° 2 da Usiminas, dentro do programa
de expansão das usinas nacionais produtoras de
aços planos. Louve-se, a propósito,_ o empenho
de técnicos e operários na construção em tempo
recorde das novas instalações, num pais ainda
carente de tecnologia e mão-de-obra qualificada
para fazer face aos vários projetos de expansão
neste e em outros campos.

E' preciso, entretanto, que se considerem os
problemas nos quais acha-se envolvida a indus-
tria do aco brasileira. Destacar tais pontos nun-
ca será ocioso, porque a carência que sentimos
hoie c a presença inexpressiva — ainda — do
Brasil no mercado mundial de aço nasceram da
compressão e dos erros de enfoque cometidos no
passado. . . „„„

Um desses erros esta em comprimir a ren-
tabilidade das usinas, obrigando-as a prati-
car preços políticos, tal como ocorreu com ire-
quencia no passado e tal como ocorre hoje. Ate
o momento, o CIP ainda não se decidiu a con-
ceder a alta de 20% pretendida pelas usinas,
e isso inevitavelmente irá refletir-sc nos seus
balanços, na sua capacidade de endividamento

externo e, conseguintemente, nos seus planos
de expansão.

Ora, é relativamente fácil manter a indús-
tria siderúrgica de base, que produz aços planos,
com seus preços controlados, já que a Usuni-
nas, a Cosipa e a CSN estão sob controle esta-
tal O Governo pode, assim, arcar com os ônus
finais, embora se esteja virtualmente autopara-
Usando, á menos que descubra fontes alterna-
tivas de recursos para suas usinas. Em ultima
análise, isso será também subsidiar o consumo.

A produção brasileira de aço para este ano
está estimada em pouco mais de 8 milhões de
toneladas, não se chegando aos 8 e meio milhões
anteriormente previstos. A existência de esto-
quês não absorvidos e um ritmo de expansão
menor na economia contribuem para esse de-
seinpenho. Mesmo assim, teremos de continuar
investindo na ampliação das usinas existentes
e na montagem de novas. As estimativas sao dc
unia carência de recursos de 35 bilhões de doía-
res (CrS 298 bilhões) nos próximos nove anos.
Não deveremos, porém, perder de vista o retrai-
mento atual do mercado.
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A vez de Eva

As mulheres não são
intrinsecamente mellio-
res ou piores do que os
homens. Nem os moços
melhores ou piores do
que os velhos. Nem as
oposições melhores o u
piores do que os gover-
nos. E, no entanto, é so-
bretuão com as mxdhe-
res, com os moços e com
as oposições que temos
ãe contar, se ainda sub-
siste alguma esperança
de atravessarmos, sem
uma terceira guerra
universal, este desfila-
deiro de uma civilização
baseada na onipotência
do capital, para uma
civilização baseaâa na
primazia ãa liberâaãe,
do trabalho e da justiça.

Temos ãe contar com
as oposições, a ãespeito
dos espetáculos desalen-
tadores que ultimamen-
te nos têm oferecido,
tanto em Portugal como
aqui, pois a marcha ao
absolutismo iiolítico dos
governos não é privilé-
gio, nem ãa áireita nem
da esquerãa, e sim ão vi-
ms que, ao longo da Ms-
tória, ataca os detento-
res do poder. E hoje,,
mais do que em qual-
quer outro momento,
dada a profunda trans-
mutação de valores de
que está participando o
mundo inteiro, mormen-
te com o tremenâo poãe-
rio militar de que os
governos desfrutam, em
face das oposições desar-
madas.

Temos de contar com
a j uventude, embora o
exemplo ãe 196S, em.
França, tenha sido uma
dec epção, exatamente
porque lhe foi dada, de
um momento p«xa ou-
tro, uma responsdbili-
dade, para a qual não es-
tava devidamente prepa^
rada. E se isso ocorreu
em França, onde a tra-
dição cultural e mesmo
eâuca cional vem de
séculos, que diremos en-
tre nós, onde há 12 anos
essa juventude, em que
afinal estão convencio-
nalmente as forças mais
vivas da nacionalidade,
vem senão sistemática-
mente marginalizada,
traída e frustrada em
suas esperanças e em
sua indispensável prepa-
ração política para uma
futura preparação n o
Poãer.

Temos de contar,'""¦•' 
acima de tu.do., com as
mulheres (a despeito do
que acabamos de assistir
nos Estados Uniáos), se
quisermos- realmente

Tristão de Athayde

que a paz e a liberdade
não sejam apenas metas
teóricas ou i fie ais re-
motos, e sim instrumen-
tos imediatos e eficazes,
para que essa trans-
mutação áe valores, em
que toâa a humaniáaáe
está engajada, e nós com
ela (pois não somos nem
o oásis áos ufanistas,
nem o quintal áos entre-
guistas) se processe ãe
modo a poupar, o mais
possível, à nossa hu-
maniâaáe, a volta a uma
nova idade antropofá-
gica.

Foi aquele humilde e
formidável João XXIII,
ao marcar, com seu
efêmero pontificaâo,
uma âata irreversível na
História ãa Igreja, que
resumiu em uma síntese
memorável os três pon-
tos cruciais de nossos
tempos, em seu aspecto
racional e projetivo: "a
elevação social das cias-
ses trabalhadoras; o fim
do colonialismo e a pro-
moção do sexo femi-
nino". Esse último ponto
é que explica a procla-
mação ãeste ano ãe 1975
como senão o Ano Inter-
nacional ãa Mulher. Se
as mulheres não são, por
natureza, melhores ou
piores do que os homens,
sempre foram tratadas,
mesmo nas grandes civi-
lizações, como inferiores
aos homens, salvo nas
ínfimas exceções matri-
arcalistas. Até mesmo na
civilização jurídica por
excelência, a civilização
romana. A correção des-
sa anomalia, tanto jurí-
dica como religiosa, mo-
ral, econômica e cultu-
ral, é que representa ou
pelo menos deve repre-
sentar a finalidaãe ãe
um ano oficialmente
proclamaáo como o Ano
Internacional á a Mu-
lher.

Entre nós, dadas as
condições anômalas em
que nos encontramos,
todos sabem o papel que
as mulheres representa-
ram, no início da atual
fase política de nossas
instituições. Pois bem,
seja qual for o juiso que
se tenha a respeito desse
papel que elas represen-
taram em 1964, cabe-
lhes agora uma tarefa
ainda mais relevante.
Cabe-lhes a restituição
ao povo brasileiro ãessa
palavra que o Papa Pau-
lo VI, poucos meses
atrás, proclamou como
senão a fórmula capaz
áe trazer ao mundo, $e
não ficar apenas em pa-

lavra, o que mais lhe fal-
ta neste momento cru-
ciai ãe sua história. Nes-
ta hora, marcaáa univer-
salmente pela violência,
pelo fanatismo, pelo sec-
tarismo, pelas guerras ãe
classes e ãe nações, a pa-
lavra redentora será Re-
conciliação. Assim falou
o Santo Padre. Assim
áevemos falar em nossa
terra, neste m o mento
histórico em que está em
jogo o próprio destino de
nossas instituições. Ora,
o outro nome ãe Recon-
cüiação é Anistia. E esta,
depois de liberâaãe de
imprensa, é a nossa mais
imperiosa exigência.
Anistia para os crimes
políticos (em face da le-
gislação de fato), como
encerramento de u m a
época e abertura áe um
novo momento histórico.

Se quisermos preser-
var a nossa unidade
nacional, em seguida à
supressão da censura
prévia, apelemos pela
Anistia. S e quisermos
vencer a nossa atual cri-
se econômica e financei-
ra, reflexo da crise
universal, mas também
conseqüência de nossa
dissociação política,
Anistia. S e quisermos
que a nossa mocidade
saia do seu marasmo,
Anistia. S e quisermos
evitar a subversão e o
terrorismo, Anistia. Se
quisermos que o nosso
desenvolvimento seja re-
almente integral e não
apenas econômico, Anis-
tia. Se quisermos aináa
ouvir as granães vozes,
civis e militares, ão pas-
saáo, ouçamos Caxias e
Rui Barbosa invocarem
a Anistia. Se quisermos
que o nosso povo partici-
pe realmente áo futuro
de nossas instituições e
não seja apenas instru-
mento á e oligarquias
plutocráticas nacionais e
de conglomerados inter-
nacionais, Anistia.

Ora, se é verdadeiro,
como creio, aquele famo-
so ditado francês de que
Deus quer o que as mu-
lheres querem, não vejo
obra mais- digna de ser
empreendida pelas mu-
lheres brasileiras, neste
ano internacional que
lhes pertence, do que es-
sa cruzada pela Anistia
política. Quem sabe até
se esse movimento virá
trazer para o Brasil o
nosso primeiro Prêmio
Nobel, prêmio áe paz e
áe fraternidade, prêmio
de Reconciliação ãe um
povo consigo mesmo?

¦..:.. 
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Angolanos chegam ao Galeão
com uma família sem destino

Belo Horizonte — O Go-
vernador Aureliano Chaves
afirmou ontem que a Secre-
taria de Segurança tomou
rápidas providências a res-
peito do incidente que en-
volveu, na véspera, policiais
e estudantes da Escola de
Engenharia da UFMG. pois
"em Minas há tolerância,
não haverá violência e já
passamos o tempo da desor-
dem."

 O Governo lamenta os
fatos e sabe que a Secreta-
ria de Segurança tomou rá-
pidas medidas para superar
o s acontecimentos total-
mente imprevistos. Respeito
os estudantes e respeito a
Universidade — diz a decla-
ração distribuída pelo Go-
verna dor, acrescentando
que "o clima de entendi-
mento social, de com-
preensão e respeito será
mantido", porque 

"passa-

mos o tempo da desordem,
inaceitável quando o objeti-
vo comum é a convivência
pelo bem-estar e desenvolvi-
mento das pessoas, numa
medida humana."

SECRETÁRIO EXPLICA

O Secretário de Minas.
C or o n e 1 Venicio Alves
Cunha convocou a impren-
sa ontem para explicar a
invasão da Escola de Enge-
nharia da UFMG por deze-
nas de PMs que, sob o co-
mando de um tenente,
prenderam dois estudantes.
um dos quais foi chicoteado
e ameaçado com um revól-,
ver no ouvido.

O Reitor Osório Cisalpino
lamentou o acontecido e os'
e s tu d antes denunciaram
em nota a violência a que
foram submetidos. Dizem
que o fato deve ser visto
dentro d>2 um contexto no
qual seria expoente a
atuação policial-militar —
"que reprime nossas mani-
fèstações e as de várias ca-
madas da população."
EXPLICAÇÃO

O Secretário de Seguran-
ç.a disse que o problema da
véspera fora resolyido ami-
gavelmente entre ele, o di-
retor da Escola, professor
Hélio Antonini, e os pró-
prios estudantes. Lembrou
que, após determinar a libe-
ração dos dois .estudantes
presos, na terça-feira, suge-
riu o exame de corpo de de-
lito, recusado por ambos,
sob a argumentação de que"não haviam sofrido violen-
cia física."

— A Policia Militar —
comentou — sofreu uma
agressão e não teve a sere-
nidade suficiente para se
conter. Um erro não justi-
ca o outro. Diante dos in-
sultos dos estudantes, reagi-
ram os policiais impulsiva-
mente, quando esta não de-
veria ser a atitude deles.
Inclusive prenderam dois
estudantes que não foram
os que jogaram água sobre
o veiculo da policia.

Ao revelar que determi-
nou ao corregedor Antônio
de Assis Lucena a abertura
de sindicância para apurar
o caso, esclareceu que isso
não sc dará "em clima emo-
cional."

MEDO
Enquanto um dos univer-

sitários presos — Viliam
Luis da Silva — passou a
tr.rde de ontem reunido
com dirigentes estudantis,
denunciando a violência dos
PMs, o que foi chicoteado
em público, Sebastião Ro-
berto Dias, afirmou que"agora está tudo certo.'"
Acrescentou que, na verda-
dc. não foi mesmo agredido.

Negou-se, porém, a expli-
car onde se feriu no rosto
o no braço — no qual tinha
um corte profundo — e as
manchas negras no corpo.
Ele é quartanista e traba-
lha na Sociedade Constru-
tora Pcrrela, onde pediu
que não fosse incomodado
para não ser "prejudicado
proüssiona Imente."

AUTONOMIA
O Reitor Eduardo Osório

Cisalpino. quc a principio
não quis comentar o ocorri-
do, sob a alegação de que
tudo não passara de um"incidente de natureza poli-
ciai, já superado", acabou
repudiando ..a "arbitrário-
dade policial."

Agradeceu a posição do
Secretário d a Segurança,
que determinou a instau-
ração de sindicância para
apurar as responsabili-
dades. e conversou também
com o diretor da Escola de
Engenharia da UFMG, pro-
fessor Hélio Antonini.
PROTESTO

Isilda da Graça, 52 anos, portuguesa
há 20 anos em Benguela, acompanhada
do filho, irmão, noras, cunhadas, sete
crianças — duas de colo — sem conheci-
mentos no Brasil nem lugar definido pa-
ra passar a noite, estava entre os 135 re-
fugiados que. cercados de jornalistas e
patrícios radicados no pais, chegaram
ontem a tumultuar o controle de passa-
pontes no Galeão.

Ao contrário da íamilia de agricul-
tores de Benguela, a maioria dos refugia-
dos chegou tranqüila e com destino cer-
to: vinham para junto'de parentes ou
já através de contatos com vários movi-
mentos de apoio aos imigrantes. Não ha-
via recepção oficial, mas um observador
do Departamento de Calamidade Pública
do Ministério do Interior estava presen-
te para "intervir em casos extremos."

EFICIÊNCIA
Uma ambulância do aeroporto reti-

rou do Boeing uma passageira, Sra Um-
belina Jesus Afonso, que se sentira mal
devido a uma pequena hemorragia. O
serviço médico não teve outros proble-
mas, pois todos os passageiros chegaram
vacinados, além de possuírem documen-
tação completa. A todos foram dados dois
comprimidos de tetraciclina, como pre-
venção contra cólera.

Representantes de pelo menos três
movimentos de apoio aos imigrantes, to-
dos organizados por portugueses radica-
dos no Brasil, estiveram presentes no
Galeão. Bem estruturados, eles estavam
com acomodações de reserva para o.s que
chegassem sem destino, distribuíram im-
pressos cle boas-vindas, um guia de
orientação no Rio e alguns já haviam
mantido contato com os refugiadas an-
tes do embarque.

VÒO ESPECIAL

Ligada ao Comitê de Auxilio aos An-
goianos, Aurora Celeste Mateus jà esti-

vera no Brasil há um mès e foi quem or-
ganizou, em Angola, a vinda de 80 pes-
soas de Benguela e Lobito. Aqui no Rio,
o Comitê de Auxilio, organizado pelo co-
merciante português José Duarte c
apoiado pelo ex-funclonário do Governo
de Pernambuco, Antônio Vicente de
Queirós Andrade, angariou fundos e
mantém contatos para acomodar e dar
emprego aos refugiados que chegam. An-
tes do embarque, o movimento já man-
tinha contatos com Angola, através de
um radioamador de Jacarepaguá, conhe-
cido por todos como "Seu" Ferreira. O
Comitê conseguiu depois de diversas reu-
niões com a diretoria da Varig, o vôo cs-
pecial, em sistema cbarter, com pas-
sagens mais baratas que as tarifas nor-
mais.

MAIS COMPLETO

Uma das famílias e alguns outros
passageiros dirigiram-se à igreja evange-
lista Jesus Cristo do 7.° Dia, onde seriam
acomodados e receberiam instruções, co-
mo combinado em contatos anteriores.
Mas o movimento mais organizado foi o
da Federação de Associações Portuguesas
e Luso-Brasileira, que abrange todas as
casas tradicionais de Portugal, como o
Vasco da Gama e a Beneficência Portu-
guesa. A Federação presta um serviço
completo de atendimento aos refugiados,
em sua sede na Rua da Quitanda, 159, 5.°
andar.

Além disso, distribui impressos aos
refugiados: uma declaração de boas-vin-
das. com as primeiras informações neces-
sárias (cambio, hotéis, serviços de imi-
grantes, local de documentação, etc.) e
um guia com informações sobre o Rio —
desde preços de aluguéis nas Zonas Sul,
Norte e subúrbios, até salários médios de
diversas profissões e linhas de ônibus ur-
banos e interestaduais, com preços de
passagens.

Embarque é marcado por apreensão

.4 bordo do Boeing PPVJH — Cen-
to e trinta e oinco refugiados angolanos,
48 deles crianças a partir dos três meses
de Idade, subiram correndo as escadas
do avião, sem esconder, em suas vozes
de acentos carregados, a apreensão do
futuro incerto, e a esperança da nova
vida no Brasil, expressa esta em altas
gargalhadas.

A maioria dos passageiros do vôo
extraordinário inaugural na rota Luan-
da—Rio, procedia da.s localidades de
Benguela e Lobito, onde recentemente
estiveram expostos a violentos combates
entre os movimentos politicos rivais, o
que levava alguns a se lamentarem em
alta voz, de terem deixado para trás
casas, veicuios, bens diversos.

CURIOSIDADE

Muitos estavam vendo um avião de
perto pela primeira vez em suas vidas.
Os mais desinibidos perguntavam fran-
camente à tripulação o que queriam sa-
ber. Outros, ensimesmados, mantinham-
se firmes nas poltronas. Quando a aero-
moça iniciou a demonstração dos cole-
tes salva-vidas, indicando que eles esta-
vam sob as poltronas, alguns, com os'
gestos bruscos da pressa, começaram a
se preparar para vesti-los.

Apesar disso, quase todos perten-
ciam à classe média das duas regiões:
são pequenos comerciantes, funcionários,
lavradores. Vários, mais previdentes, ti-
nham iniciado, há vários meses, um pa-
ciente trabalho de transferência de seus
bens móveis e valores, para o Brasil. Ou-
tros, diretamente, ou por corresponden-

' cia, já tinham acertado empregos, para
si e parentes. Estes eram os mais tran-
quilos. Mas todos queriam saber do Bra-
sil mais do que as escassas referências
até então disponíveis.

Todos, ou quase todos, sc queixa-
vam do limite legal às transferências de
valores: 5 mil escudos, ou ao cambio
oficial, pouco mais de Cr$ 150. Mas mui-
lo poucos, a não ser os inteiramente des-
tituidos, para quem a opção peio Brasil
é um gesto de desespero, já tinham con-
seguido transferir muito mais, num pa-
ciente trabalho de formiga, aproveitan-
do a viagem de parentes e amigos, com
dinheiro trocado no cambio negro, à ta-
xa alta do desespero do momento.

No avião, embaixo das poltronas,
no corredor, em todos os espaços possi-
veis, a evidência das inutilidades valori-
zadas pelo sentimento: varas de pescar,
violões, bonecas, estatuetas, e até arran-
jos de feias flores artificiais.

HISTÓRIAS

Os manuéls, Joões e marias conta-
vam. na diversidade de suas angústias,
histórias quase sempre Iguais: viviam
tranqüilos, uma vida de trabalho, de 10,
15. 20, 25 anos, até que tiveram que sair.
Quase todos afirmavam que tinham re-
sistido até o último momento possivel.

Eduardo Pinlo

Alguns já tinham mandado na írente os
íilhos e parentes mais idosos.

Na região de Benguela, recentemen-
te, a fúria dos combates entre as forças
do MPLA, iwivimento de esquerda, e o
FNLA, foi o elemento da decisão final de
fugir. Carlos Alberto da Silva Mateus, de
17 anos. acompanhado de seus pais e ir-
mãos, afirma que a sua familia e outras
pessoas, num total de 48. tiveram que íi-
car dois dias escondidos num buraco ca-
vado no chão. Elar é quem conta tam-
bém que "uma luta de 20 minutos, em
que o MPLA expulsou as forças da
UNITA, bastou para destruir toda uma
vila".

Outro refugiado, que na sua descon-
fiança antiga não quis dizer mais do que
o nome de João, narrou o que viu: "um
marceneiro foi fuzilado, pelo motivo de
quc as suas marteladas pareceram sons
de tiros ao soldado de um dos movimen-
tos". Ao seu lado, uma mulher de uns
60 anos, diz também o nome único dc
Manoela, e chora a casa que "tive de
deixar para aqueles bandidos".

Carlos Alberto da Silva Mateus, mais
loquaz na sua juventude, responde à per-
gunta sebre qual o movimento mais ter-
rivel e violento: "são todos iguais."

Os poucos vindos da próspera região
de Nova Lisboa, dominada pela Unita
(União pela Independência Total dc An-
gola) queixam-se do que chamam a íal-
sidade do seu lider, Jonas Savimbi, a que
muitos brancos tinham aderido: "ele

pregava uma coisa em português, para
os brancos entenderem, e outra para os
negros, no idioma umbundo". A conclu-
são: ao dominar a região, proibiu que os
brancos levassem qualquer valor, mesmo
objetos pessoais.

E diversas histórias, como a do ho-
mem que, desesperado por não poder rc-
tirar o seu automóvel, novo. do pais, pre-
feriu atirá-lo ao mar — íoi preso por
isso, e só foi libertado pela intervenção
do representantes de Portugal. Entre os
que estavam no avião, no rumo do Bra-
sil. uma unanimidade: "ir para a Me-
trópole (Portugal) é muito pior. Lá cs-
tá o caos."

OS VÔOS

Para a tripulação, chefiada pelo co-
mandante Hoffmann, gaúcho, com 22
anos de profissão c 22 mil horas de vôo,
os percursos extra não apresentam no-
vidade. Muitos deles já fizeram a linha
na sua freqüência normal, duas vezes
por semana. Mesmo assim, comovem-se
com os dramas contados pelos retirantes.

O gerente da Varig em Luanda, Sr
Antônio Dias, acha que muitos vôos te-
rão de ser realizados. Na.s freqüências
normais, já encaminha cerca de mil pas-
sageiros por mès, desde o inicio do ano,
e será "o último a sair", virá também
para o Brasil. A pressão dos pedidos de
passagens continua intensa, embora já
nâo se note o desespero e o amontoa-
mento de pessoas no aeroporto, de alguns
meses passados.

Sabeoqaeé
Apammento-Status?

É simples. Vamos apresentar-lhe um.
Vamos mostrar, você vai concordar...

Área: 636 m2. Só na parte social,
184 m2, onde caberiam dois

• apartamentos nos padrões comuns.
Veja bem: só na parte social! E nesta,

você encontra não somente o vasto living
acolhedor com as peças anexas, um belo

bar para o uisque dos amigos, a
biblioteca exigida pela sua cultura, a sala

de jantar de melhor receber. Banheiros
sociais, quatro. Dependências de

empregada e serviço, vastas.
Dois quartos de empregada, três vagas

na garagem. E um terraço ajardinado de
muito lazer, com piscina própria,

modernamente aparelhada. Há duas
opções mais: uma de 463 m , outra de

371. Em todos os apartamentos, piscina. /'/
própria no terraço próprio, varandas, li.

com vista para mar e montanha, fl I

azul e verde, alegria de horizontes
sempre novos.
Mas/o mais importante, nesse
apartámento-status, é saber que ele está
no Atlântico Sul... na-Barra da Tijuca...
entre a avenida-praia e a do Canal...
Num terreno de 50.000 m2, uma área

què, na Zona Sul atual, abriga 192

prédios, aqui, no Atlântico Sul, vai haver
apenas seis edifícios!
44.500 m2 foram reservados para

iespaços livres e jardins, com esculturas,

//' fontes luminosas e um clube fechado,
/fi ! seu, com sauna, bar e duas piscinas,1 uma para seus filhos. Tudo isso entregueil/7|;-4'e pago pelos incorporadores. Venha

%Jy j conhecer o seu apartamento. Lembre-se

/.]\.-\ de que gente como você, do seu status,

| tem um sonho igual ao seu. E se chegar

J antes, pode levar exatamente o
../.- 'apartamento que você gostaria de ter..

// IJ
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Preço a partir de 1.080.000, (Cr$ 2.946,00 por m2) 100 meses para pagar

(37% até as chaves)
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SULAv. Sernambetiba,

Reservas desde já!
Prudente de Morais, 1.008
Barata Ribeiro, 1 73
Almirante Barroso, 26 f
Conde de Bonfim, 36
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Advogado não crê que OAB
o puna por anunciar seu
"Pronto-Socorro Jurídico"

Niterói — Tranqüilo, sorriso permanente, o ad-
vogado Wilson Azamor não parece acreditar que a
Ordem dos Advogados do Brasil, em assembléia ho-
je, poderá puni-lo. Espera que seja considerado seu
recurso em defesa do luminoso em que anuncia seus
serviços, colocado há oito meses na porta do escri-
tório: Pronto-Socorro Juriãico e Contábil — atenãe
ãia e noite.

No oficio enviado à OAB-RJ, o advogado e con-
tador discorda da alegação da Ordem ("não serão
admitidos registros, nem podem funcionar, as so-
ciedades que tenham título ou razão social que se
preste a confusões ou importe em desprestígio da
advocacia"). O Sr Azamor crê que a decisão de puni-
lo será reconsiderada pelos dirigentes da OÁB.

A defesa «Ia placa

Será o grande responsável por uma
3.° Guerra Mundial?

O petróleo está por trás de tudo. Do gasolina oo
batom. Nos conflitos mundiais e na evolução tecno-
lógico. E em Documento Abril N.° 1.
Leia Documento Abril e soiba ofmal quol e o íogo
do petróleo em nossas vidos. Documento Abril N.°1.

Umo Revisto poro você ler e guardar

DOCUMENTO
ABRIL NQ1

Tudo o que você precisa saber sobre
o petróleo: desde o século 4 a.C. até

nossos c"

Sócio-gerente do Pronto-
Socorro Jurídico e Contábil,
instalado na Avenida Ama-
ral Peixoto, o advogado ale-
gou à OAB que "há mais de
seis meses ía defesa foi en-
viada em julho passado)
instalou seu escritório, ten-
do atendido todas as exi-
gências legais (registro da
firma, CGC do Ministério
da Fazenda, alvará munici-
pai, inscrição no INPS, etc.)
e, dosde a instalação até
agora, ninguém procurou o
escritório para casos clini-
cos, o que demonstra não
ter causado qualquer con-
fusão a denominação Pro;i-
i-Socorro Jurídico e Con-

tübil.''
— O titulo em questão foi

aceito sem restrições pelo
Conselho Regional de Con-
tabilidade, que fez a ins-
crição no que diz respeito

à parte contábil; não há
desprestigio para a classe,
conforme faz crer o parecer
da comissão de seleção.

O Sr Azamor diz que a
idéia do pronto-soco ;o sur-
giu. he depois da experiên-
cia com um grande escrito-
rio — para grandes causas
— no centr" de Niterói.
Com isso, afirma, os amigos
se afastaram, humildes, te-
mendo 03 altos preços que
poderiam ser cobrados por
uma firma cujas insta-
lações' fossem muito luxuo-
sas. Para evitar esse tipo de
constrangimento, trazer de
volta os amigos e, lógico,
expandir os negócios aca-
bou por «lançar um sistema
de carnes que garantem as-
sistência jurídica e contábil
com pagamento em pres-
tações mensais.
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A bancada do MDB na
Assembléia Legislativa cle
Minas emitiu ontem uma
nota oficial considerando
como "ato prepotente que
causa repúdio a quantos
têm .senso jurídico" a in-
vasão por policiais, na ter-
ça-friiíi. da Escola de Enge-
iiharia da UFMG. O docu-
minto exige do poder exe-
cutivo "respeito ã Invlolabi-
lidade do domicilio".

Telefone para

222-2316

e faça urna assinatura do

JORNAl DO BRASIL
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' . :."... ...'_.__ '11 ii 1 1 11 11» ¦! D. '.wm mm__iBi «flui

KL
IT" "' Éi_l___ t-_
figs^íi *$**¦ ir. * ¦»,«?• \ 1 *- _> &i v_. _ -..-,•, • * -^ >* ... *•> .^M_â»Hlí__!__-.^__Mf«TDT_7C-1C Perfil 

CsPnas boas lojas do ramo.

Este é o Perfil STP.
A nova passarela por onde suas cortinas
desfilam suavemente.
Com o Perfil STP. em madeira nobre natural
ou laqueada. você exibe toda a classe
de suas cortinas.
Sem precisar fazer barulho e nem emperrar,
coisas de trilho convencional.
Coloque ja o Perfil STP em sua decoração.

Um produto da MOGNO.
Tel: 232-8254 e 232-Í9S2. Pat. 11.- 07517
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Informe JB
O erro lálico

A abertura do debate em torno
das eleições diretas pelo Deputado
Célio Borja, arenista de prestigio c
Presidente da Câmara, foi um exem-
pio claro de erro tático.

Não há dúvida de que alguns se-
torcs da Arena querem a eleição in-
direta com um colégio onde. seja por
que maneira for, o Partido oficial con-
siga a maioria.

»¦*.-'?

Mas, por incrível que pareça, a
indireta c também do interesse do
MDB pois algumas de suas facções po-
dem preferir trocar quatro ou cinco
Governos de Estado com vitoria ga-
rantida a ter de disputar o sonho da
vitória em 10.

A Oposição sabe. por-exemplo, que
a sublegenda na eleição de 78 pode
destruir muitos de seus redutos. Por-
tanto, nada impediria que algum po-
litico cmedebista saisse com a idéia.

* • *
Quando isso acontecesse, até

mesmo fazendo-se de desentendida,
boa parte da Arena poderia apoiar a
tese c começar a trabalhá-la.

Agora, o assunto está diretamen-
te ligado ao Partido oficial. Para os
oposicionistas que preferem o pleito
direto, é a melhor maneira de impe-
dir que o assunto possa ser discutido
dentro do Partido.

E. j)ara o público cm geral, a idéia
está condenada ao fracasso. Não ape-
nas porque parece ser ruim, mas por-
que a Arena 7.Õ0 é exatamente um
fornecedor de idéias agradáveis e bri-
lhantes.

Números
Entre janeiro e julho deste ano o

Brasil conseguiu 2 bilhões 278 mi-
lhões de dólares em empréstimos a
médio e longo prazos.

No mesmo periodo do ano passa-
do, tomaram-se 3 bilhões 143 mi-
Ihõc.s.

* * *
O pais pagou, entre janeiro e ju-

lho. 1 bilhão 87 milhões de dólares
de amortização de velhas dividas cx-
ternas.

No ano passado a dívida custou 1
bilhão 46 milhões de dólares duran-
te o mesmo periodo.

n

políticos japoneses cultivam com re-
lação às empresas do pais:

Há alguns anos, um grupo de
banqueiros estava interessado em se
associar a uma instituição financeira
brasileira. Procuraram o condestável
das finanças, Sr Takeo Fukuda, e con-
sultaram-no a respeito da conveniên-
cia do investimento. Fukuda, além de
dar luz verde, estimulou-os.* * •

Três anos depois, o grupo finan-
ceiro brasileiro, o Halles, foi fulmi-
nado por uma intervenção governa-
mental e o capital dos japoneses ato-
lou-se. Nessa época, Fukuda chega ao
cargo de Vice-Primeiro Ministro e é
convidado para vir ao Brasil.

Desde o momento de seu desem-
barque, até a volta para Tóquio, o po-
litico japonês não deixou passar uma
só oportunidade de negociar o inte-
resse dos banqueiros de seu pais.* * * -

Por manter semelhantes hábitos o
Japão não tem manganês e exporta
aço; não tem petróleo e vende refi-
narias; não tem alimentos e mesmo
assim, não tem fome.

Carreira cm perigo
Do Governador de Alagoas, Sr Di-

valdo Suruagy, que desde a sua posse,
em março, vinha parecendo, no pia-
no nacional, uma vocação renovadora
na política da Arena:

— Tenho a destacar da atuação
do Senador Petrônio Portela na presi-
ciência do Partido, como resultado de
sua ponderada e eficiente atuação, a
força que manteve em permanente
coesão as hostes arenistas, a quem não
faltou, nos momentos precisos, sua
prudente e necessária orientação.

• * •
O jovem Sr Suruagy já amadure-

ceu. Agora deve-se esperar por outro.

Corlar e gastar
Estranho.
O Brasil tem café,
O Brasil não tem petróleo.

• * +

O Ministro da Agricultura pede
que se gaste menos café.

O Ministro das Minas e Energia
diz que não há por que racionar ga-
solina.

Raciona-se o que se tem e con-
some-se o que não há.

O preço do Volks
Os Volkswagen deverão aumentar

5% agora e outros. 3% em novembro.

Importações visadas
São cerca de 500 os produtos lis-

tados pela equipe que estudou o plano
de contenção das importações.

Há de tudo, desde algumas mate-
rias-primas até mercadorias acabadas.

* + *

Quando as alíquotas subirem, pa-
ra reprimir a compra, as percenta-
gens mais duras atingirão os eletro-
domésticos, comestíveis e bebidas.

Esclarecimento necessário
Seria conveniente que o Governo

brasileiro ou alguma instituição fi-
lantrópica distribuísse nos pontos de
desembarque dos angolanos que vêm
ao país alguns exemplares da Lei
Afonso Arinos, que estipula penas de
prisão por discriminação racial.

Não se trata de supor que os an-
goianos de cor branca sejam seme-
lhantes aos africanos do Sul, mas
simplesmente de lembrar-lhes que,
por mais integrada que fosse a vida
racial em Angola, aqui a situação é
diferente. * . * *

Os angolanos de cor branca ad-
quiriram, com o tempo, a idéia de
que, apesar de iguais aos negros, eram
os iguais do andar de cima, aquele
que desabou com a ventania.

IN ova quadrilha

A explicação
Um pequeno episódio capaz de es-

clarecer o zelo que as autoridades e os

Os vigaristas locais, descobriram
um novo expediente para tomar o
dinheiro alheio.

Dois espertalhões munidos de um
Dauphine azul com faixa amarela no
capo tem ponto em frente ao Detran,
onde esperam que estacionem pessoas
para tratar do transito de papéis.' _ * *

Como no Detran não se resolve
nada em menos de uma hora, a du-
pia deita-se sob o carro da vítima e
desliga alguns circuitos.

O defeito implantado deixa o car-
ro andar menos de um quilômetro,
até que repentinamente, pára,

Quando a vitima se vê enguiçada
no meio do tráfego, surgem duas ai-
mas bondosas de um Dauphine azul.

Prontificam-se a fazer o conser-
to, esclarecendo que um deles é me-
canico "com um compromisso urgen-
te e muita boa vontade".

Desfeito o gatilho, cobram CrS
300,00 e voltam para o ponto.

Lance-livre
Um dado para reflexão cm torno

de um eventual atrito entre Portugal
e a Espanha: as luzes lusitanas estão
ligadas a hidrelétricas espanholas. Se
Madri se aborrecer, desliga o inter-
ruptor e apaga Portugal.

A economia de recursos consegui-
da graças a cortes nos transportes
com chapas brancas no Espirito San-
to já chegou a 60 mil cruzeiros por
mês.

Do frenético Frei Damião, que
vem anunciando o Apocalipse no ser-
tão nordestino há vários anos: "Ra-

paz que dança com moça é como rato
que caiu na boca de uma gata. Está
perdido."

O ex-Governador César Cais pre-
tende abrir um jornal de circulação
regional no Nordeste.

Estatística levantada pela revista
US News & World-teport: Desde 1970,
foram capturados no mundo 267 ter-
roristas internacionais. Destes, 39 fo-
ram libertados sem qualquer punição,
58 fugiram para paises que os prote-
geram, 50 pagaram suas penas e dei-
xaram as cadeias e 104 continuam
presos.

Além da Sedco, a Petrobràs colo-
cou mais duas perfuradoras operando
na plataforma submarina da Amazó-
nia. Estão trabalhando um pouco mais
distante, onde a lamina dágua é me-
nor.

Melhora o ritmo de trabalho da
comissão interministerial encarregada
de fazer a revisão da Consolidação das
Leis Trabalhistas. Já chegou a uma
conclusão a respeito dos cinco primei-
ros capítulos.

Os últimos números da revista Ti-
me estão circulando sem o nome de
Henry Luce III no expediente. O fi-
lho do fundador da revista foi polida-
mente afastado pelos principais acio-
nistas.

A Peugeot começa a produzir bici-
cletas cm Montes Claros. Minas Ge-
rais, a partir do próximo ano.

Na segunda-feira o Ministro Alys-
son Paullnelli embarca para Washin-
gton. Vai acabar a conversa que ini-
ciou no Brasil, recentemente, com o

Cientista S. Mateus Flor ganha
exposição
na Lagoa

isola vírus
da hepatite

Manheim, Alemanha Oci-
dental — Ao se encerrar
ontem o congresso anual da
Associação Alemã de Higie-
ne e Microbiologla, f o 1
anunciado que um pesquisa-
dor norte-americano conse-

guira isolar o vírus da he-

patite. A comunicação, feita

por outro cientista dos Es-
tados Unidos, atualmente
radicado em Hamburgo, in-
dicou como descobridor o
médico Mauris Hilleman.

Sr Earl Butz, Secretário de Agricul-
tura americano.

Decidido: os contratos decorrentes
do acordo atômico entre o Brasil e
Alemanha, em nú ucrt de 30 a 35, se-
rão assinados todos e.-n uma só ceri-
mônia. Em novembro, no Brasil.

O professor Charles Mervln Pai-
mer, especialista em poluição de
águas e consultor da Organização
Panamericana de Saúde fala hoje no
Instituto de Biologia do Fundão. Entre
seis e 24. de outubro dá um curso de
horário integral patrocinado pela Fun-
dação Estadual de Engenharia do
Meio-Ambiente.

A segunda usina da Companhia
Siderúrgica Nacional, cujas obras se-
rão iniciadas no ano que vem, já tem
a sua localização definida em Itaguai.
Ficará numa área vizinha à Compa-
nhia Docas da Guanabara, perto do
rio Cação.

Apertou o rigor do horário para os
funcionários do Palácio Guanabara.
Diariamente pela manhã um assessor
graduado percorre sada por sala do
gabinete para certificar-se das pre-
senças, hora de chegada e, principal-
mente, das ausências.

A Cohab está redistribuindo apar-
tamentos que recolheu na Justiça pe-
Ia inadimplência dos primeiros mu-
tuários. O critério de seleção, porém,
segundo funcionários, continua inde-
pendendo de renda familiar, condi-
ção social e outros requisitos tradicio-
nais.

O Ministro Arnaldo Prieto está
lendo o livro O Bóia Fria, levanta-
mento da situação social dos traba-
lhadores da periferia de São Paulo. A
obra, de autoria da professora Maria
Dlnèao e Melo, é, sem dúvida, um
dos mais importantes trabalhos sócio-
lógicos feitos no Brasil nos últimos
anos. Dará ao Ministro informações
que horas de conferências oficiais so-
negam.
• A reunião do CDE de ontem dis-
cutiu as importações de órgãos da
administração pública. E' mais uma
da série que determinará a estratégia
do equilíbrio da balança de pagamen-
tos no ano que vem.

abre Feira
da Alegria

Começa amanhã às 18h,
em São Mateus, Município
de São João de Meriti, a III
Feira da Alegria, destinada
a angariar recursos para as
obras sociais da paróquia,
entre as quais uma ambu-
lancia, um ambulatório e,
breve, um gabinete denta-
rio. É esperado na festa o
Cònsul-Geral da França no
Rio e Sra Jean Dominique
Paolini.

A promoção, que se encer-
ra domingo, é coordenada
pelo Padre Paul Jean Guer-
ry.

Com 22 expositores em 80
stands será inaugurada dia
17, no Estádio de Remo da
Lagoa, a IV Exposição de
Flores promovida pelo JOR-
NAL DO BRASIL. A entra-
da será franca porque o ob-
jetivo da mostra é didático,
além de despertar na comu-
nidade um interesse maior
pela natureza. Durante três
dias o carioca poderá apre-
ciar a beleza de arranjos de
flores tropicais, plantas or-
namentais, orquídeas, bro-
méllas, a v e n c a s , samam-
baias choronas, gloxínias e
antúrios.
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População mundial já é de
4 bilhões e AID indica

perspectiva de calamidade
' 
Washington — O anúncio de_que a população

mundial chegou este ano a 4 bilhões de pessoas íoi
Sido de imediata declaração da Agencia Interna-
Si de Desenvolvimento (AID) de que as frias
estatísticas são um dos sintomas, de calamidade.
"sSfica - indica a Agência norte-americana -

que o número de pessoas duplicou nos últimos 45
an°S"Se 

a taxa atual continuar na progressão em
oue vai a população recenseada do mundo duplica-
ra novamente deritro de 35 anos". As conseqüências
dessa formidável explosão demográfica - garante
J MD - "afetará a qualidade da vida em toda par-
fe dieta ou indiretamente, pelas necessidades e exi-
gèncias da crescente população mundial .

Flagelo

4f> CURSOS ESTÁCIO
FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ executando seu Pronto de Integração com a

Comunidade, iniciam os seguintes cursos, gratuitos:

Área de Administração e Economia:
Área de Direito:

Direito Marítimo *

Direito Penal — Repressão ao Tóxico
"Prática do Processo Trabalhista

Área de Comunicação:
Teoria da Comunicação Humana
Jornalismo e- Atualidade
Introdução à Cultura Brasileira
Introdução ao Marketing

INSCRIÇÕES ABERTAS

Informações: Rua do Bispo, 83 - Fones: 228-1494 - 264-7089 , 234-5399

PARTICIPE DO FESTIVAL SUPER 8 - cSTACIO

Técnica de Recrutamento e Seleção de
Pessoal

Relações Públicas

Área de Turismo:
Sociologia Aplicada e Planejamento
Elementos de Sociologia do Lazer
Planificação e Proietos

«? TURISMO: APERFEIÇOAMENTO
CURSOS

Faculdades Integradas Estácio de Sá realizarão os seguintes Cursos de Aperfeiçoamento

MARKETING TURÍSTICO
e

TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ministrados respectivamente, pelo, Professores NORBERT VANHOVE, do Netherland, Economic Ins.

dè Ro.terdam, e ALBERTO SESSA. do Centro Internacional de Estudos Super.ores de Tor.no . aa

Universidade de Aix-Marseille Survey.
Turnos: manhã a noite
Inscrições e informações: Rua do Bispo, 83

Fones: 228-U94 - 264-70S9 c 234-5399

PARTICIPE DO FESTIVAL SUPER 8 - ESTÁCIO (p

FACULDADE DE DIREITO CÂNDIDO MENDES
INSTITUTO DE DIREITO DO TRABALHO

E PREVIDENCIÁRIO
Curso de Especializado em Direito do Trabalho e Previdência Social para Di-

plomados em Direito:

De 14/10/75 à 11/12/75, 3as. e 5as. das 18:30 hs. às 20:30 hs.

PROFESSORES: Hiaty Leal (Juiz); Ribeiro de Vilhena (Juiz - U.F.M.G.); Flavio

RodTales Silva (Juiz); Amaro Barreto (Juiz); Francisco Costa Netto (Advogado);

Edmò9de Marca (Advogado); Calheiros Bonfim Vdvogado); Viveiros de Castro

(Advogado)- Oc.ávio Bueno Magario (U. S. P,); Armando Assis O ivera (F. G V.

UFRJ José Fiorêncio Júnior (PUC - RJ); Arion Sayão Rom.ta (URJ); José Ma-

ria da Cunha (E. Sá); Hélio Maria de Arruda (Juiz); Azul.no de Andrade F.lho

!!= D C M.); Fernando Piragibe (F. D. C. M.); Paulo Cardoso de Mello Silva (F.

D. CM.).
INFORMAÇÕES - Pça. XV de Novembro, 101 S/27 das 10:00 as 18:00 hs. -

Tel.: 231-3573.
VAGAS LIMITADAS - INSCRIÇÕES ABERTAS

O problema mais imedia-
to e critico, de acordo com
a Agência, configura-se nos
países pobres, que padecem
dos flagelos seguintes:

— A disponibilidade de
alimentos, por pessoa, per-
manece muito abaixo do ni-
vel, com aumento de ape-
nas 4%; a desnuti-ição pio-
rou. Mais de 800 milhões de
pessoas não ingerem sufi-
cientes calorias ou protei-
nas; as condições sanitárias

TV estimula
prática
de redação

A Televisão Educativa,
para estimular a prática de
redação entre os estudan-
tes, vai promover nos próxi-
mos meses um concurso de.
textos baseados em ima-
gens transmitidas por' seus
programas. Os vencedores,
além de ganharem prêmios,
terão seus trabalhos apre-
sentados em forma de ro-
teiro de audiovisual.

A informação foi presta-
da ontem no Conselho Esta-
dual de Cultura pelo Sr Gil-
son Amado, ao propor que
todos os projetos oficiais
envolvendo educação e cul-
tura procurem revigorar o
ensino da língua portugue-
sa, principalmente em ter-
mos de redação.

são muito pobres, falta
água limpa, prevalecem os
agentes transmissores d e
enfermidades e continuam
outros perigos contra a saú-
de; o analfabetismo conti-
nua muito elevado (cerca
de 60%); o desemprego au-
menta ininterruptamente;
mais de 85% das pessoas
não têm acesso aos serviços
básicos de saúde nem à pLa-
nificação familiar.

Deputado
quer limitar
lei do filme

Brasília — Em emenda
que pretende alterar o pro-
jeto que incorpora o INC à
Embrafilme, oDeputado
Aurélio Campos (MDB-SP)
propôs que percam o direito
à exibição obrigatória os fil-
mes nacionais que não con-
sigam obter certificado de
"boa qualidade." Ele conde-
na "a baixa qualidade do
filme brasileiro" e quer que
só tenham direito à exi-
bicão os que recebam certi-
ficados das categorias A, B
eC.

Atualmente, o filme só é
exibido se receber das auto-
ridades o certificado de
qualidade.
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Arqueólogo reconstrói navio
fenício de 2 500 anos para
viagem à América do Sul

Telaviv — O arqueólogo Robert Marx, que des-
cobriu os cascos de sete navios fenícios construídos
há mais de 2 mil 500 anos — cada um com 20m de
comprimento, vela quadrada, e capaz de transpor-
tar 10 homens — vai reconstruir um deles e nave-
"ar até a América do Sul ou a Central para desmen-
tir a teoria de que os egípcios fizeram a travessia em
balsas de papiros.

Pesquisador do fundo dos mares e autor de lrf
livros, o arqueólogo norte-americano informou que
os restos dos sete navios mercantes estavam na cos-
ta, diante do Líbano e de Israel, conservados pelo
lodo existente na plataforma marítima. Dentro de
um ano, espera, terá reconstruído um deles.

"É uni louco"
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12 MESES DE GARANTIA

SR-50 - A
FUNÇÕES: 10 dígitos na mantissa, 2 di-
oitos EE, are, sin, cos, tang, hyp, graus e
radianos, reciprocas, e*, potanciaçao, log,
Inx, \'X fatorial, x t/77 memória, somato-
rio,' inversão de (atores, ele.

OUTROS MODELOS:

SR-11 — Científica 899,00
SR-51 — Super Cientifica 3.499,00
TI-2550 .— c/ memória 699,00
TI-1500 — 8 dígitos, %, K .... 599,00
TI-1200 — 8 dígitos, %, K, pilha 399,00
TI-4000 — de mesa c/ memória 1.125,00
TI-3500 — de mesa s/ memória 810,00

Agora, lambem, CLAP à rua
7 de Setembro, 88 — Loja Q

O explorador contesta a
teoria do escritor Thor Hey-
derhall de que os egípcios
cruzaram o Atlântico em
balsas de papiros. Hey-
derhall tentou, nos anos de
1969 e 1971, repetir essa
proeza e registrou seus es-
íorços no livro As Expe-
dições de Rá.

As balsas de papiros "só
eram utilizadas em lagos e
rios", afirmou o arqueólogo
Robert Marx.

— Não sei como Hey-
derhall chegou à sua teoria.

Rio ainda tem
Cr$ 1 milhão
para a arte

m Venda — Oficina — Laboratório

CLAP MAQUINAS LIDA.
CENTRO: 7 de Setembro, 88 - Loja Q
S CRISTÓVÃO: Antunes Maciel. 25 - 29

248-8159 - 228-0734 - 284-5S49

248-8159
228-0734
284-5649

Quase Cr$ 1 milhão —
"sobra da gestão anterior"
— é a verba com que o De-
partamento de Cultura pro-
moverá, a partir do próxi-
mo dia 25, uma série de 223
espetáculos de música, tea-
tro, dança clássica e moder-
na, folclore e programas ra-
diofônicos de samba e se-
resta em todo o Estado do
Rio de Janeiro.

Desses espetáculos, 97 sao
concertos didáticos em cs-
colas oficiais, igrejas e clu-
bes (principalmente de su-
búrbios e municípios mais
carentes). 56 representações
teatrais. 14 palestras sobre
Folclore Latino-Americano
e Lazer Criativo na Edu-
cação, 30 programas da Ra-
dio Roquete Pinto e 26 espe-
táculos de dança.

E' um louco. Os fenicios ti-
nham barcos melhores do
que os vikings. Se os egip-
cios chegaram à América,
e estou . muito convencido
de que ó fizeram, usaram
barcos de madeira construi-
dos pelos fenícios.

Na região fronteira às
costas africanas, segundo
Robert Marx. era possível
sair para o mar alto e ter-
minar a viagem na América
do Sul ou na América Cen-
trai.

Quandt faz
explanação
em Genebra

Genebra — Um panora-
ma dos problemas de comu-
nicaçóes no Brasil, desde
19G4, e dos métodos empre-
gados para solucioná-los foi
apresentado ontem pelo Mi-
nistro Euclides Quandt de
Oliveira durante a jornada
de imprensa da Exposição
Telecom 75. O Ministro
forneceu as linhas gerais
dos planos de ação que
aconselhou para serem se-
guidos pelos paises pobres.

Informações divulgadas
pela agência France Presse
indicam que o Ministro das
Comunicações do Brasil se
deteve em especial nas con-
siderações de ordem técnica
e financeira, bem como nos
métodos de planejamento a
médio e longo prazos.

"<

I ____________________________________________¦____ 7
ALUGUE TV A CORES

COM A ÚNICA EMPRESA
PIONEIRA NO RAMO:

__________ ¦!- pf|__M-fl I H.
S.A.

LOCADORA DETELEVISORES

Uma empresa
genuinamente brasileira

Largo dos Leões, 35
Tels.: 226-1235
246-6131.246-2611
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ONU mantém Israel contra voto dos árabes
Nações Unidas, Amã, Telaviv

e Cairo — A tentativa árabe de
excluir Israel das Nações Uni-
das não teve sucesso, pois a As-
sembléia-Geral da Organização
aceitou formalmente a partici-
paçâo da delegação de Telaviv
esvaziando, assim, a proposta
patrocinada pela Tunísia, Siria
e Líbia.

O jornal jordaniano Al Liwa,
por sua vez, anunciou a realiza-
ção breve de conferência reunin-
do representantes da Organiza-

ção de Libertação da Palestina
I.OLP), Siria, Egito, Jordânia e
Arábia Saudita — em Riyad. De
acordo com Al Lima, na reunião
serão discutidas "as relações in-
tsràrabes para reforçar a soli-
dariedade da região".

Os jornais do Cairo anmi-
ciaram que "novas armas serão
apresentadas ao público durante
o desfile militar de 6 de outu-
bro" como parte da politica egip-
cia de diversificar o equipamen-
to de suas Forças Armadas,

"Entre os novos armamentos
obtidos pelo Egito figuram
aviões Mirage, de fabricação
francesa, helicópteros britará-
cos Commander e um novo fo- '

guete antiaéreo portátil ide
fabricação não especificada i,
montado sobre veículos fabrica-
dos nos Estados Unidos.

Frarijié ameaçado
Beirute — Os lideres das

facções políticas cristã e muçul-
mana, unindo-se pela primeira

vez, acusaram o Presidente Su-
leimari Franjié de estar arras-
tando o Libano para a guerra ei-
vil e exigiram sua renúncia.

Ontem foi mais um dia de
violentas escaramuças nas ruas
de Beirute, entre muçulmanos
esquerdistas e cristãos direitistas.
Os conflitos teriam começado na
Zona Sul, causando pelo menos
10 mortos, o que elevaria o total
•de vitimas de duas semanas de
lutas civis para 347 mortos e
mais de 600 feridos.

Água de
coco não
pode ^c

seus
regueses

sedentos.
Peça água de coco
serigy pelos telefones:
243-4792 e 243-4112

faltar.

Tédio contra a esquerda
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O Primeiro-Ministro Harold Wilson cochilou ontem
vcSs vezes durante os discursos no Congresso do
Pa Mo Trabalhista em Blackpool.etUreOesodo
ex-mnistro da Energia Anth07uj Wedgivood Benn
clamdoéo Gabinete por seu 

£%ff%$£voltou a pregar a nacionalização de todas aspnn

Zebras L desemprego, o 
^^mojavrodução e declínio do nadr^rndada^opuma

Na véspera, Wilson -mam estou toda sua "''*•'"*,
ao dtscursàr após a eleição do esque^sU En

Hcfjcr para o Comitê Executivo do Pai tido o luga,
do Ministro do Tesouro Denis Hcalcij

Roma e Belgrado

fazem acordo
sobre Trieste

Roma —- Na próxima se-
mana a Itália e a lugoslá-
via devem resolver,formal-
mente, uma questão dc
fronteiras aberta há 30
anos. desde o fim da II
Guerra Mundial. Onte7ii o
Parlamento italiano C07ne-
cou a discutir — e até ter-
ça-feira deverá aprovar ~-
o pedido 'de autorização de
seu Governo para concluir
com o Governo de Belgra-
do o acordo por aquela que
c chamada Pace Adriatica
_ baseada, segundo o
Chanceler Mariáno Rumor,
¦'cm profundas motivações
democráticas, na recusa a
inn absurdo recurso à for-
co c numa- elurividente vi-
são européia da evolução
dos dois paises".

Uma 'decisão que — ain-
da segundo o Ministro do
Exterior italiano — "c

amarga, conscientes que so-
mos, como italianos, do pro-
fundo sentimento e da pai-
xáo civil e patriótica de
tantas gerações que luta-
rcrn 7tos confins orientais
da Itália". Mas que forma-
lizará juridicamente U7iia
situação de jato que preva-
lece desde a Conferência
pela Paz de Paris, concluí-
da em fevereiro de 1947.
sem que os vencedores da
Segunda Guerra Minidial
superassem as suas diver-
gè7icias a propósito de uma
deli7iiilacão para as fron-
teiras da Itália com a lu-
goslávia. Desde então divi-
didas — temporariamente
_ em zonas A e B, i7iicial-
7ncnte ocupadas por forças
anglo-americanas (zona A
Trieste) e iugoslavas (zona
B, ioda a faixa istriana).

Impasse que chegou a
criar um território livre de
Trieste, Estado soberano a
ser administrado por um
Governador no7iieado pela
ONU (idéia que nunca foi
posta em prática), e que
prevaleceu até 1954, quando
em Londres wna 7iova con-
feréncia internacional atri-
buiu a zona A a uma ad7iii-
nistração civil italia7ia e a
zona B a uma idêntica ad-
ministração iugoslava.

Desde 07Ü.C7n, e conícmeio
previamente com o apoio de
quase todos os Partidos ita-
lianos (só os nco-fascistas
votaram contra). O Governo
Aldo Moro decidiu apressar
o tempo e reforçar a auto-
ridade politica do acordo,

que praticamente já foi ne

Am nio Nelto
Correspondente

qociado com Belgrado, in-'jormando 
c obtendo previa-

mente o consenso do Parla-
7ncnlo italiano para um tex-
lo que brevemente será di-
vulgado. A rotina sofreu
uma inversão: em vez de as-
siná-lu para depois submc-
Uv à ratificação da Câmara
e do Senado da Itália, o Pri-
meiro-Ministro e o Chance-
ler preferiram obter um
autentico voto de confiança
do Parlamento, o que com-
promete grande inaioria da
representação politica do
pais com o conteúdo c a for-
ma da Pace Adriatica.

Movidos pela preocupação
c temor com o que poderá
acontecer na Iugoslávia de
Pós-Tito. pondo a hipótese
de um rcalinhamento iugos-
lavo à influência de Moscou,
o Governo italiano foi sen-
sível. também, a pressão
norte-americana favorável
à solução desse delicado
problema territorial.

O Chanceler Mariano Ru-
mor. pormenorizou os seus
pontos essenciais: 1) a fron-
teira entre Itália e Iugosla-
via será delimitada 110 gol-
fo de Trieste, atribui7ido-se

1 Itália condições para o
transito de navios de grande
tonelagem; garantindo-se o
acesso ao porto de Trics-
te, inclusive através das
águas territoriais italianas;
corriqindo-se a atual neces-
sidade de atravessar exclu-
sivamente águas territoriais
iugoslavas; 2) por-se-a um
fim ao atual estado de in-
certeza jurídica ao longo da
fronteira italo-iugoslava. ãe
Monte Forno a Dosso Giulio,
retornando à Itália o pico de
Monte Sabatino, que Unha
sido atribuído à Iugoslávia;
3) Trieste c07itinuará uma
província e uma Zona Fran-
ca adminstrada pela Itália;
4) respeitar-se-á o princi-
pio de cidadania (italiana
ou iugoslava) a todos os que
vohnitariamente se reco-
nhecam num ou 7ioutro ca-
so ou que se tra7isfira7n de
uma a outra zona; respeito
que se estenderá inclusive à
unidade das famílias, às
transferências de bens e ha-
veres; 5) gara7Üir-se-á a
paridade de direito ao Ira-
balho e a liberdade de 7no-
vimento das pessoas 710 111-
terior de cada zona; 6) a
antiga Zo7ia B será reco-
7ihecida como território m-
goslavo. a partir de Capodis-
tria até Cittanova e Visig-
7iano.

IIII I I II II II II II I II I

^VISIIIBIIIII ____¦

^H *^H *^H I ^H ^m *^H *^H ^^^^^^^^H ^^^^^^^^M ^^^^^^^H m—M *^H¦ ¦¦¦¦¦ H ^Vllll
Atenção, todo mundo

junto: um, dois, três ejá!
Parabéns a você,
nesta data querida,
muitas felicidades,
muitos anos de vida!
Agora, faz de conta ^

que o aniversariante "7
A^i/yapaga as 21 velinhas.

Depois, palmas
prolongadas com gritos de
"viva", "salve" e "é o maior".

O aniversariante,
tímido e emocionado,
não tem palavras para
agradecer: obrigado,
gente, não precisavam se
incomodar.

No ano que vem
tem mais.
Mas maioridade

é apenas
j uma vez

Q**^ na vida.

maior de-

Àlbiflor Indústria c Cumercio Ltda. Frigorífico Seara S.A.

Aican Alumínio du Brasil S.A. Gillette do Brasil Ltda.

Produtos Show
Riocap Produtos Capilares Ltda.

Café Capital
Calvert E.B.L.
Cia. Cera Johnson

IndúStrias Alimentícias Beira Alta

Indústrias AHnicntícias Carlos de Brito S.A.

Indústrias Alimentícias Maguary

Ricardo S.A.

CÜíTiTTd. e Com. dViTodutos Alimentares ^NKSTLÉ" Indústrias Gcssy Lever S.A.

Cia. Ind. de Conservas* Alimentícias "C1CA"

Cia. Souza Cru/ Indústria e Comércio

Copa Companhia de Papéis

Fábrica dc Vassouras São Cristóvão Ltda.

Indústrias Reunidas Leal Santos S.A.

Johnson & lõhnsõi^.AJ^^^^li.
Margarina Vegetal Astra_

Maison Forestier E-v*,--_______

Sadia Comei2Í^*-li\i_[c_liLl'Adi1.:

sêãg-êTs Stock_do Brasil Ltda,

Tci__[__l_i^
Vinhos Único -
VV hjsky Duke of Scotland
White Indústrias Químicas S.A.

Frigorífico Bordon S.A. Meridional S.A. Com, c Ind.

M. Francisco S.A.
Òrniex S/A. Org. Nacional de Imp. c Exp.

PegPag2ianose
um milhão de amigos.

—, —. i
Produtos Serig-y

Um
e um grande

bom apartamento é feito de pequenos detalhes
endereço: Marquês de Abrantes, 171

JL Enipiu-enclinientO:

João Fortes
Engenharia f_____T__l

3 quartos (l suíte), sala dc jantar, living, 2 banheiros,
dependências completas e garagem.

Alguns detalhes: hall social independente cio hall de

\-fendas:

serviço emí
vcsrihulo para resguardar a sua privacidade . banheira romana
¦ade mármore no2? banheiro . pisos dos barK-- - •¦"' ",""

Preço a partir dc 445 mil com prestações hxas. ate as chaves, m

Corretor-responsàvel: José Hennque de Atouque-^.

Av.RíoBr-anco, 156 (£d. Avenida CenHgmpos 1508/71
- te/s. 242-5982 • 222-2688 • 252-7537_

Ruo Visconde de Piro,à, 444 - leis. 267-9257 • 287 JW-

(Creci n." 7)
CORRETORES NO LOCAL ATÉ AS 22 HORAS.
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A c<£3^^ aVoio~a Franco ãesie o fim da Guerra

Franco diz a multidão que Terror
YYldtCL l/CS

Portugal preocupa Espanha policiais

Costa Gomes, com Podgorny, vassa em revista a tropa soviética, longe da inquietação

Madri — Centenas de milhares
dc pessoas (os meios oficiais ca'lcu-
Iam em 1 milhão) reunidas na Pra-
ça do Oriente e ruas adjacentes
ovacionaram o Generalissimo
Francisco Franco ao ouvi-lo dizer
que as manifestações na Europa
contra o fuzilamento de antifran-
quistas obedece a "uma conspi-
ração maçônica-esquerdista em
aliança com a subversão comunis-
ta-terrorista", e que os aconteci-
mentos anárquicos em Portugal' in-
teressam à Espanha mais do que
a qualquer outro pais.

Em uniforme de gala, com voz
baixa e fraca, o Generalissimo dis-
cursou exatamente durante cinco
minutos no balcão central do Pala-
cio do Oriente, antiga residência
dos Reis da Espanha. Ao terminar
o pronunciamento, Franco afãs-
tou-se, abraçou emocionado o Prin-
cipe Juan Carlos de Borbón y Bor-
bón, mas teve de voltar seis vezes
à sacada para corresponder aos
acenos entusiásticos da multidão,
que carregava mais de 4 mil carta-
zes e mil bandeiras.

O DISCURSO

O breve pronunciamento dc
Franco, segundo uma versão oficio-
sa distribuída pelas agências, foi o
seguinte:"Espanhóis. Obrigado por vossa
adesão e pela serena e viril mani-
festação pública que me ofereceLs
em desagravo pelas agressões de
que foram alvo várias de nossas re-
presentações e estabelecimentos es-
panhóis na Europa, que nos demos-
tram .uma vez mais, o que podemos
esperar de determinados países
corrompidos, o que aclara perfeita-

mente sua política constante con-
tra nossos interesses.

Não foi o mais importante, em-
bora assim pareça, o assalto e des-
truição de nossa Embaixada em
Portugal, efetuados num estado de
anarquia e de caos cm que se deba-
te a nação irmã, na qual ninguém
está mais interessado do que nós
que possam ser restabelecidas a or-
dem e a autoridade.

Tudo obedece a uma conspi-
ração maçônica-esquerdista na
classe politica. em conluio com a
subversão comunista-terrorista na
social, que, se a nós nos honra, a
eles avilta.

Essas manifestações demos-
tram, por outro lado, que o povo es-
panhol não é um povo morto, ao
qual se possa enganar: está despér-
to e vela por suas razões e confia
em que o valor das forças guardiãs
da ordem pública e suprema garan-
tia da unidade das forças de terra,
mar e ar, apoiando a vontade da
nação, permite ao povo espanhol
descansar tranqüilo. Evidentemen-
te, ser espanhol voltou a ser hoje
algo no mundo. Arriba Espanha."

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

A manifestação de apoio a
Franco ontem foi, segundo observa-
dores locais, a maior já realizada
na Praça do Oriente, onde demons-
trações do gênero ocorreram em
1946, depois que todos os Governos,
à exceção do argentino de Juan
Domingo Pcrón e do português de
Salazar, retiraram seus Embaixa-
dores de Madri; em 1948, depois da
assinatura do acordo Franco-Pe-
rón; em 1970, quando houve vários
atentados da organização separa-

tista basca ETA; e em 1971, a Io de
outubro, comemoração do 35° ani-
versário da subida de Franco ao
Poder.

Depois da concentração n a
Praça do Oriente, os manifestantes,
em grupos, desfilaram pela cidade
c, depois de dirigir-se à Chefia de
Policia, onde muitos se abraçaram
e beijaram os policiais, puseram-se
a cometer atos de hostilidades a ci-
dadãos e estabelecimentos estran-
geiros.

Dois fotógrafos da agência AP
foram espancados e dezenas de
militantes da organização direitista
Guerrilheiros de Cristo Rei perse-
guirarh e agrediram dois jovens tu-
ristas alemães. Realizaram-se ai-
guns atos hostis diante de embai-
xadas, especialmente cia Itália, de
Portugal, e da França; nesta últi-
ma, um grupo atacou fotógrafos e
cinegrafistas franceses, destruindo
seu material de trabalho.

Diante de duas embaixadas,
porém, houve confraternização. Na
chilena, os manifestantes gritavam"Sim ao Chile, não ao comunismo",
sob acenos dos diplomatas nas ja-
nelas. E na da Argentina também,
depois da participação, na Praça
do Oriente, de um grupo liderado
pelo coordenador das chamadas
juntas de autodefesa justicialistas,
Jorge Cersarsky.

Por terem publicado reporta-
gpm a respeito dos fuzilamentos do
último sá.bado. foram apreendidos'
ontem vários órgãos de imprensa
espanhóis, entre eles as revistas
Mundo e Canigo, de Barcelona, e
Blanco y Ncro, pertencente à cadei-
ra cio monárquico ^BC, e Doblón,
publicação econômica de Madri.

Europa apressa o bloqueio

I
I
i

Bruxelas — O Conselho de Mi-
nistros do Mercado Comum Euro-
peu decidirá na próxima segunda-
feira se vai suspender as nego-
ciaçòes de intercâmbio comercial
com a Espanha, para expressar
concretamente seu repúdio ã exe-
eução política de cinco antifran-
quistas pelo Governo de Madri.

Uma nota oficial da Comissão
Européia de Bruxelas — um dos
dois órgãos executivos do MCE
anunciou que uma recomendação
neste sentido foi encaminhada aos
Ministros de Exterior dos nove pai-
ses membros, que estarão reunidos
segunda e terça-feira cm Luxem-
burgo.

POLÍTICA COMUM

.Funcionários do MCE em Bru-
xclas afirmaram que "a recomen-
dação da Comissão é o início de um
processo contra o regime franquis-
ta em nível europeu", sendo quase
certa a suspensão das negociações
em curso que, substancialmente, se
referem à eliminação reciproca de
tarifas aduaneiras entre a Espanha
e os Nove, e uma série de con-
cessões agrícolas à Espanha.

Ministros de Exterior estu-
darão também a atitude a adotar
em relação às iniciativas sindicais
de boicote à Espanha que se multi-
plicam na Europa, e a posição co-
mum em relação à proposta do
Presidente mexicano Luis Echever-
ria, pedindo a exclusão da Espanha
da ONU. A proposta será apresen-
tada à Assembléia-Geral da orga-
nizacão internacional ainda este
mês.

Os Nove, manifestando sua de-
saprovação ao Governo de Franco,
já retiraram seus embaixadores de
Madri, onde permaneceram apenas
os encarregados de negócios. Eles
decidiram, unanimente, não com-
parecer à comemoração oficial do
alesso de Franco ao Poder. No co-
municado a Comissão Européia di-
zia não ser possível 

"nas circuns-
tancias atuais prosseguir as nego-
ciacões já iniciadas com o Governo
espanhol", pedindo por isso aos Mi-
nistros que as suspendam.

As organizações sindicais euro-
péias deram força à onda de pro-
testos, apelando aos seus filiados
para que boicotem o comércio, os
transportes e as comunicações com

a Espanha. A Confederação Euro-
péia 'dos Sindicatos programou pa-
ra hoje uma jornada de apoio aos
antifranquistas, enquanto a Confe-
deração Internacional dos Sindica-
tos Livres (católica) exortou os tra-
balhadores que representa a aderi-
rem a essas manifestações. Os dois
maiores sindicatos belgas pararam
ontem, por 36 horas, as comuni-
cações postais, telefônicas, telegrá-
ficas, assim como transportes aé-
reos, marítimos e terrestres para
a Espanha.

Os transportes também foram
suspensos por 48 horas na Áustria,
e hoje a Suécia fará uma manifes-
tação semelhante. Paradas de pro-
testo se realizaram nos aeroportos
londrinos de Heathnow e Stansted,
sendo boicotados os vôos da compa-
nhia espanhola Ibéria. Os estivado-
res de Hull, na Grã-Bretanha, deci-
diram por voto não se ocupar de
cargas da <ou para) a Espanha, o
mesmo acontecendo com seus cole-
gas do porto belga de Ambères. Os
trabalhadores italianos suspende-
ram as atividades por 15 minutos,
como protesto simbólico em nível
nacional, enquanto os pilotos deci-
diram boicotar, ontem e hoje, as li-
nhas da (ou para) a Espanha. O
tráfego aéreo entre este pais e a
Suécia foi totalmente suspenso-

ATE' FRUTAS

Por sua vez, representantes da
Interkorps, cooperativa de consumo
que agrupa 10 paises europeus, con-
cordaram ontem, em Malmoe (Sué-
cia) deixar de comprar, até segun-
da ordem, frutas e verduras proce-
dentes da Espanha. E as autorida-
des suecas dos serviços de saúde
anunciaram que não vão mais reco-
mendar as estações de cura espa-
nholas para seus doentes reumáti-
cos, como vinham fazendo.

Novos protestos populares verl-
ficaram-se em Nova Iorque: 200
manifestantes desfilaram pela 5a.
Avenida, com palavras de ordem an-
tifranquistas, e ocuparam durante
duas horas a agência da Ibéria. No-
ve foram presos e interrogados pe-
Ia policia. Na Guatemala, e.studan-
tes e residentes espanhóis tenta-
ram Invadir a Embaixada espanho-
Ia. A organização Amnesty Interna-
tional — que se ocupa do destino
dos presos políticos em todo o mun-

do _ divulgou os resultados a que
chegou uma comissão que esteve
nas províncias bascas em julho, in-
vestigando violações aos direitos
humanos. Os documentos compro-
vam que numerosos bascos foram
torturados recentemente com pan-
cadas. chicotadas, cigarros acesos.

O Primeiro-Ministro da Grécia,
Constantino Caramanlis, chamou
ontem a Atenas seu Embaixador
em Madri, e informou-se que ele
não voltará a seu posto. São agora
20 os representantes diplomáticos
retirados da Espanha. Enquanto is-
so, o Parlamento iugoslavo aprovou
uma moção pedindo a todos os pai-
ses _ e especialmente os europeus
— "que se unam para impedir as
ações desumanas do regime íran-
quista".

O Senegal e a Venezuela mani-
testaram-se oficialmente — o pri-
meiro através do Ministro de Infor-
mação e o segundo pelo secretário
geral da Presidência — contra as
execuções políticas. O Ministro de
Exterior holandês, Max Van Der
Stoel, deparou que a "atitude pru-
dente dos Estados Unidos em re-
lação à Espanha pode ser contra-
producente", e lembrou o caso re-
cente da Grécia que, derrubada a
ditadura "manifestou seu ressenti-
mento contra Washington." Obser-
vou, porém que a Espanha deve ser
mantida sob pressão dentro da ONU
e informou que "naturalmente" seu
representante em Madri não assis-
tiria às comemorações franquistas.

DALI APOIA PENAS

O Vice-Chanceler da Costa Ri-
ca, Victor Hugo Roman, foi um dos
poucos que manteve uma atitude

n reservada: "Não queremos interfe-
rir em assuntos internos" dos pai-
ses", disse, mas mesmo assim la-
mentou as execuções de sábado
passado. O pintor Salvador Dali foi
bem mais longe, afirmando: "Sou
contra a liberdade. Sou a favor da
Santa Inquisição". Em sua residèn-
cia em Cadaqucs, na Espanha, dis-
se pelo telefone à agência France
Pi esse: "A Espanha é o único pais
onde dentro de poucos meses não
haverá mais terroristas, porque
eles serão liquidados como rataza-
nas". De Lisboa informa-se que.
contrariamente ao que era espera-
cio. a fronteira de Ayamonte conti-
nua fechada do lado espanhol.

Madri, Barcelona e Bilbao
— Em ações coordenadas e
simultâneas, grupos terro-
ristas mataram três poli-
ciais e feriram gravemente
um quarto, em diferentes
pontos de Madri, pouco an-
tes de começar a manifes-
tação de desagravo a Fran-
cisco Franco na Praça do
Oriente. O objetivo dos ata-
quês era, ao que parece,
amedrontar os participan-
tes da demonstração.

Com as três de ontem —
vitimando agentes que
guardavam bancos — eleva-
ram-se para 22 as mortes
cl e policiais assassinados
desde janeiro de 19*4. Ho-
ra-; depois, a policia apreen-
deu um carro que supõe ter
sido usado pelos terroristas.
AÇÃO COORDENADA

Os ataques de ontem fo-
ram praticados à mesma
hora, apesar cie em bairros
diferentes uns dos outros,
na primeira operação eoor-
denada do gênero realizada
na atual escalada de violèn-
cia na Espanha. Nos quatro
casos, dois jovens armados
de revólveres e arma de ca-
ça dc cano serrado alveja-
ram os policiais e fugiram
cm automóveis de marca
Renault.

lim Barcelona, o Governo
locai proibiu a realização de
unia missa em memória do
militante basco Juan Pare-
des Tixki, fuzilado no úl-
timo sábado, enquanto a
policia submetia a interro-
gatório a mãe do separatis-
ta e o padre que na véspera
celebrou um oficio em sua
intenção.

Terminou ontem em Bil-
bao a greve iniciada na se-
gunda-feira em protesto pc-
los fuzilamentos, e fontes
oficiais anunciaram que a
situação nas províncias bas-
cas era de calma, só não se
apresentando ao trabalho
os operários que, por terem
participado tio movimento,
foram suspensos. O número
desses operários, em Bilbao,
chegou a 10 mil.

Vaticano condena
o terrorismo

Cidade do Vaticano — A
Rádio do Vaticano conde-
nou severamente o terroris-
mo na Espanha, afirmando
que "seu efeito recai sobre
inocentes e trabalhadores,
agrava a espiral de violcn-
cia, e ameaça submergir
uma nação inteira num
abismo aterrador."

Pouco antes, a emissora
havia transmitido um apelo
do Cardeal Vicente Enrique
Tarancon, Arcebispo tle Ma-
dri, que lamentou a morte
de três policiais espanhóis
ontem e pediu, "em nome
de Deus, que se ponha fim
à violência na Espanha."

O Cardeal Tarancon, que
se encontra atualmente em
Roma, reprovou os atos ter-
roristas, afirmando que
"ninguém deve tentar fazer
justiça com as próprias
mãos." O protesto oficial do
Vaticano f o i interpretado
como uma reafirmação de
seus princípios tradicionais,
o que pode beneficiar as
suas relações com o Gover-
no espanhol, tensas desde
o apelo do Papa Paulo VI
em favor dos cinco anti-
franquistas fuzilados sá-
bado.

Após a divulgação deste
apelo, foi cortada a emissão
semanal da Rádio do Vati-
cano da Voz do Papa, trans-
mitida há 22 anos pela rã-
dio espanhola. O diretor da
Rádio Nacional Espanhola
foi quem pediu à seção cs-
panhola da Rádio do Vati-
cano a "suspensão têmpora-
ria" da crônica, preparada
exclusivamente para a Es-
panha. O motivo invocado
foi "reorganização da pro-
g vamação."

PS adverte para golpe
esquerdista em Lisboa

LiAbofi — Ao mesmo tempo em que
Século revelava os pontos de um com-
pló contra-revolucionário, conhecido co-
mo Plano dos Coronéis, destacando que
"alguns já foram cumpridos", como a
criação dc uma força de intervenção em
Portugal e a ocupação militar das emis-
soias de rádio e televisão, o Partido So-
ciansta advertiu para uma "iminente
tentativa", por parte da extrema esquer-
cia, rie tomar o Poder.

Ante o clima de intranqüilidade, a
população de Lisboa encheu os super-
mercados e correu aos bancos. Fontes
militares declararam que a situação pa-
rec.ia muito séria na tarde de ontem,
mas à noite a tensão já estava diminuin-
cio. Unidades do Exército foram coloca-
das em estado de "estrita vigilância",
mas nao se declaíou o estado de alerta
total.

RÁDIOS DESOCUPADAS

Pela manhã, as forças militares que
ocupavam desde segunda-feira as es-
tações de rádio e a televisão portuguesa
abandonaram as instalações, onde per-
maneceram policiais.

Na Rádio Clube Português, no entan-
to, os militares solidários com os funcio-
liários esquerdistas recusaram-se a obe-
decer às ordens do Primeiro-Ministro,
instalando um morteiro no teto do edifi-
cio, com a ajuda de três jipes dirigidos
por um grupo de soldados.

O Regimento de Artilharia Ligei-
ra, em Lisboa, por sua vez, mobili-
zoii seus carros blindados para impedir
que se realizasse qualquer ação contra os
soldados da Rádio Clube.

Somente à tarde, quando o Coman-
dante do Copcon. General Otelo Saraiva
de Carvalho, concordou em permitir que
a estação permanecesse sob o controle
dos funcionários, os amotinados concor-
daram em retirar-se.

Assim, com exceção da Rádio Clube
e :1a Rádio Renascença, que continua fo-
ra rio ar depois que forças do Comando
de Amadora cortaram-lhe a energia elé-
trica. todas as demais rádios obedecem
às disposições do Governo, segundo as
quais qualquer comunicado de Partidos
políticos só pode ser divulgado após o
av.il do Ministério da Comunicação So-
ciai. . .

A solução do problema da Racho Clu-
bo, enuetanto, não fez diminuir a in-
quietação. Pelo contrário, o temor au-
mentou com a noticia dc que o Coman-
dante da Policia de Segurança Pública
(PSP1 e da Guarda Nacional Republica-'
na (GNRi, General Pinto Ferreira, fora
destituído de suas funções.

Embora o Ministério do Interior te-
nli.^ sublinhado que sua destituição nao
se devia a motivos políticos, acredita-se
que seu afastamento faz parte do "sa-

' neamento à esquerda" nas Forças Anna-
das.

De acordo com o Plano dos Coronéis.
divulgado por O Século, uma das medi-

cias a serem adotadas é "dissolução ou
extinção de unidades militares progres-
sis tas e saneamento à esquerda."

A.; cutras são: controle do serviço de
detecção e controle da informação: con-
tro'e dos serviços de relações públicas e
dinamivaçao cias Forcas Armadas (já
iniciado com a intervenção na Quinta
Divisão, encarregada dos serviços); for-
mação Co Agrupamento Militar de Inter-
venção (criado semana passada);
criação de um corpo de Policia de Cho-
que (tal organismo existiu durante o re-
gime salazarista; era inclusive mais te-
mido que a PIDE/DGSK modificação da
política governamental quanto ao MPLA.

E mais: ocupação militar cia radio c
televisão (efetuada segunda-feira); con-
trole absoluto do Conselho da Revolução,
com afastamento cios Generais Carlos
Fabião e Otelo Saraiva dc Carvalho, e
neutralização da Marinha; colocação nos
postos-chave cio Grupo dos Nove e cie ho-
mens or sua confiança <medida concretl-
xada com a formação do sexto Governo
provisório i; campanha dc desinformação
iir>s orgàos dc comunicação social e so-
lução oos casos República e Renascença.

REAÇÕES MILITARES

Com Isso, o Regimento de Artilharia
. Ligeira realizou uma reunião de caráter
anli-Pinheiro de Azevedo, discutindo um
plano para neutralizar as ordens do Pri-
meiro-Ministro. Na conferência foi apro-
vada uma moção: "Neste momento é im-
poi tante definir quais são as unidades
militares progressistas' que. no caso de
emergência, possam defender os traba-
lhadores."

Imediatamente o Partido Socialista
advertiu para um "golpe da extrema es-
querda" e começou a mobilizar todos os
seus militantes e simpatizantes às suas
sedes. Distribuiu comunicado afirmando.
"Trata-se de uma aventura suicida capei-
taneada por elementos irresponsáveis ou
provocadores que não podem senão pôr
cm perigo a revolução e abrir as portas
a um culpe reacionário."

Em contrapartida, os jornais adver-
tem contra os "perigos da contra-revo-
lução." O Diário de Nolicias sublinha:
"Quer exista ou não um plano contra-rc-
volucionário perfeitamente articulado, se
tudo quanto já aconteceu, e por Isso in-
desmentivel, promete a concretização do
que se anuncia, ou é deduzivel, a revo-
lução está por um fio."

Para o Diário de Lisboa, "nas últi-
mar, semanas a situação deste pais tem
soíiido um recuo muito sensível. Trata-
se de saber quem a provocou, que forças
políticas ou militares a provocaram."

Entre a população reina um ambien-
ta de dúvida, exceção feita entre os tra-
balhadores dos estaleiros da Lisnave e
Setenave, controlados pela extrema cs-
querda. Nas comissões dc trabalhadores
as divergências entre socialistas c comu-
ni 'ias impedem a mobilização popular.

MCE e Antunes acertam ajuda
Lisboa, Aíoscoií, Bo?tn, Bruxelas — O

Chancfler português Melo Antunes foi
convidado a entrevistar-se com seus cole-
gas do Mercado Comum Europeu, que se
reúnem cm Luxemburgo no próximo dia
7 cuiando se discutirá a ajuda econômica
a Portugal, calculada em 145 milhões de
dólares (CrS 1 bilhão 252 milhões e 500
miii.

A Alemanha Ocidental, por sua vez,
prometeu uma ajuda dc 70 milhões de
marcos (CrS 238 milhõesi, a juros de
10',., a serem reembolsados em 30 anos.
Portugal já apresentou uma série de do-
cumentos necessários, relativos a proje-
los de desenvolvimento, segundo infor-
mou o porta-voz do Governo de Bonn,
Klaus Boelling.

COSTA GOMES EM MOSCOU

Desembarcou ontem no aeroporto
Vnukovo, de Moscou, na primeira visita
dc um Chefe de Estado português a
União Soviética, o Presidente Costa uo-
mis, recebido pelo Presidente Nikolai
Podgorny, o Ministro das Relações Extç-
riores Andrei Gromyko e o Ministro da
Defesa Andrei Grechko.

A cerimônia de chegada foi transmi-
tida pela televisão soviética, fato reserva-
de a poucos Presidentes que visitam o
pais e que, de acordo com a agencia
Ta,s, 'sublinha a grande importância

atr'buida à visita do Chefe de Estado
português, que inaugura uma nova etapa
da coooeração soviético-portuguesa".

Costa Gomes reuniu-se logo em se-
cuida com Podgorny e Gromyko. O Iz-
vestia destacou as relações comerciais
entre os dois paises, lembrando que em
agosto visitou Lisboa uma delegação so-
víétxu de comércio externo, e que cm 19
de dezembro de 1974, cm Moscou, foi as-
sinado um acordo comercial bilateral.

A delegação portuguesa — que vai
sexta- feira a Leningrado e deixa o pais
no domingo — chegou à Capital soviéti-
ca após uma visita de quatro dias à Polo-
nia. ende assinou uma declaração con-
junta sobre o desenvolvimento dc rela-
ções e contatos econômicos.

SOARES EM LONDRES

Com destino a Londres, partiu on-
tem de Lisboa o secretário-geral do Par-
tido Socialista, Mário Soares, que repre-
sentará a Internacional Socialista no
congresso do Partido Trabalhista brita-
nico atualmente reunido em Blackpool.

Antes de voltar a Portugal, Mario
Soares fará uma escala em Paris para
entrevistar-se com o Presidente do Senc-
gal. Lé-->pold Senghor. que solicitou o en-
contro por telefone, interessado em "co-

nhecer melhor a situação portuguesa •
a de Angola".

Leia editorial "Prova Decisiva"
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Robledo assegura
volta ao Poder

General MacArthur de Maria Esteia
^—" —. _-._.__..___.~i_s„ _* T\/r.»tícfrn rln Tri-

Trinta anos depois

Hiroíto homenageia

Williamsburgh e Washing-
fan __ O imperador do

Ja ão. Hiroito - em sua
«rime ra visita aos Estados
UnWos - insisti" em pres-
tar uma homenagem ao
G.ner". Douglas MacAr-
fchur, que recebeu a ren-
oUcâo de seu pais, em 1945,
e ¦* íesuir, aiudou a recons-
truir a nação. Hiroito 174
anos', em gesto espontâneo,
segundo sua comitiva, man-
dou depositar uma coroa de
flores brancas e vermelhas
no túmulo de MacArthur,
cm Norfolk.

Infcrmou-se que o Impe-
rador não pôde levar pes-
.soalmente a coroa ao túmu-
lo do Comandante das For-
ças Aliadas, que o manteve
no trono depois da derrota
do Japão na Segunda Guer-
ra Mundial, porque 

"o gesto
poderia ter repercussões po-
liticas negativas" em seu
pais. Hiroito e a Imperatriz
Nagako 172 anos) terão um
encontro domingo, em Nova

Iorque, com a viúva do Ge-
neral MacArthur.

AMEAÇAS

Hiroito e Nagako passa-.
ram o dia, ontem, visitando
Williamsburgh, cidade his-
tórica da época colonial
norte-americana. A parte
oficial da visita começa ho-
je. quando o Presidente Ge-
rald Ford e sua mulher re-
ceberão o casal imperial .ia-
pdnês na Cisa Branca. Os
visitantes viajam acomna-
niiados por 40 serviçais e
integrantes da corte.

Enquanto isso, o reparta-
mento Federal de Investi-
gações iFBIi destacou vá-
rios agentes para a captura
de seis pessoas que teriam
vindo da Califórnia e do
Canadá "para assassinar o
Imperador japonês". Acre-
dita-se que os dois grupos
de três homens pertençam
ao Exército Vermelho Japo-
nes, organização terrorista
de extrema esquerda.

Flores ao Imperador

TStíj

Internacional P«squisa

A 8 cie setembro de 1945 — seis dias depois que
a delegação japonesa, chefiada pelo Ministro do Ex-
terior, Monoru Shigemi.su. e o Chefe do Estado-
Maier do Exército, General Umedzu, assinou a ren-
dieão do Japão a bordo do encouracado Missouri —
o Imperador Hiroíto visitou o General Douglas Mac-
Arthur. De fraque, calças listradas e cartola, o ho-
mem franzino que seu país venerava como Deus,
áaora derrotado, procurava o representante da po.
tência vencedora por vontade própria. Exatamente
como MacArthur queria.

O Chefe do Estado-Maior. Courtncy Whitney,
aconselhara MacArthur: "Convoque-o. Humilhe-o.
Obrigue-o a mendigar seu trono ou. melhor ainda,
desembarace-se dele e de sua horda de parasitas. A
monarquia terminou no Japão". O Comandante das
Forcas aliadas de ocupação, pensava o contrário:
"Convocar o Imperador será um ultraje e eqüivale
a transformá-lo em mártir aos olhos de seu povo.
Prefiro esperar que Hiroíto venha até nós por sua
própria vontade".

MacArthur também rejeitara a sugestão dos
demais aliados — principalmente da Grã-Bretanha
— de que Hiroito deveria encabeçar a lista dos pri-
sioneiros de guerra japoneses. Para o General, o jul-
gamento do imperador seria uma inábil decisão po-
íitica: MacArthur afirmava que, se o Imperador
morresse, "nem 1 milhão de homens de reforço adi-
amaria para reprimir a revolta dos japoneses".

David Bergamlni, em seu livro Japan's Impe-
rial Conspiracy — onde apresenta a tese de que Hi-
roito não era "um instrumento, manobrado pelos
militares", mas "um lider giveíreiro culpado" — rc-
vela que MacArthur resolvera usar Hiroito cemo
"uma figura decorativa na criação do novo Japão".
A "figura decorativa" manlém-sc no trono até hoje.
MacArthur, depois do ostracismo a que foi relegado,
quando o Presidente Harry Truman o destituiu do
comando do Extremo Oriente, em 1951, viveu an:-
nas mais 13 anos. Morreu em abril de 1964. Mas só
ontem Hiroito pode lhe enviar as flcrcs.

Buenos Aires — O Chanceler e Ministro do In-
terior interino da Argentina, Angel Robledo, afir-
mou em Buenos Aires que a Presidenta Mana Este-
Ia Mártinez de Peron reassumira a Chefia do w-
verno no próximo dia 17 de outubro em ato publico
na Casa Rosada, que contará com a presença cie
"dezenas de milhares de operários".

O Sindicato dos Metalúrgicos, o mais importan-
te da Argentina, por sua vez, ratificou seu apoio a
Presidenta Maria Esteia e acusou o Governador da
Província de Buenos Aires, Victorio Calabro, de am-
bicões presidenciais e de não passar de "um gol-
pista".

CRÍTICAS

Em almoço na Associação dos Correspondentes
Estrangeiros 

' 
Calabro afirmou que se persistir o

atual clima de "anarquia, corrupção .violência, e
confusão", o Governo não chegara a 1977. Calabro
aconselhou Maria Esteia a prolongar sua licença ou
se afastar de uma vez da Presidência: "Existe falta
de liderança no pais e a crise econômica, o terroris-
mo e a incerteza geral são conseqüências dessa ins-
tabilidade política".

Em sua entrevista, Calabro abordou dois temas
especialmente irritantes para Maria Esteia: o mis-
terioso cheque de 700 mil dólares assinado sem

querer" pela Presidenta, para uma entidade peronis-
ta beneficente, e os delitos cometidos pelo ex-Mi-
nistro do Bem-Estar Social José Lopez Rega. Cala-
bro insinuou que o cheque deveria ser investigado
p»lo Congresso e pediu que Lopez Rega — atuai-
mente na Espanha, fosse reconduzido ao pais para
"prestar contas de seus atos". Alguns vespertinos
argentinos afirmaram, sem citar fontes, que Marra
Esteia prolongaria sua licença em mais três sema-
nas — apesar da nota oficial distribuiu, por Roble-
do. Para observadores, persiste a incógnita a res-

peito do regresso da Presidenta.

Bermudez
indulta
jornalistas

Lima, Bogotá, Buenos Ai-
res — Cinco jornalistas
condenados por ofensas ao
Estado durante o Governo
do ex-Presidente Juan Ve-
lasco Alvarado foram inclui-
tados pelo General Morales
Bermudez que, no Dia do
Jornalista, transcorrido on-
tem, também afirmou que
a transferência dos jornais
para os sindicatos foi uma
medida vitoriosa "pois, a
cada dia, se sente que exis-
te uma opinião pública au-
têntica, naci:_nalista e revo-
lucionária".

A lei de anistia dá mar-
gem para novos inclusos.
Ontem foram indultados os
jornalistas Mario Castro,

. Angel Cussianovitch. Euca-
dio Gutierrez, Ricardo Lina-
res.e Adrian Velasquez. que
exerciam sua profissão em
diversos jornais peruanos.

Em Buenos Aires, o diário
conservador La Prensa pe-
diu ontem, em editorial, a _
restituição "a seus legítimos
donos" dos jornais peruanos
EI Comercio e La Prensa.

Entretanto, e m b o r a te-
nha convidado a imprensa
de seu pais a "expressar-se
livremente" não é intenção
do Presidente Morales Ber-
mudez. revogar a decisão de
transferir os jornais para
órgãos representativos dos
trabalhadores, medida que
ele aplaude e ratifica.

Moscou julga cientistas
Londres — Dois cientistas soviéticos

que pertencem aos quadros da organiza-

ção Amnesty International, de defesa dos
direitos dos presos políticos, serão jul-
gados por crimes de "difamação sobre a
URS "atividades anti-soviéticas". O

processo contra o biólogo Sergei Kova-
lyov começará, segundo informações da
sede da Amnesty, em Londres, no próxi-
mo dia 6. Kovalyov está detido há quase
um ano. O fisico Andrei Tvedojledov,"
preso em abril passado, será também
julgado nos próximos dois meses.

Se você acha que negócios
e prazer não combinam,

o Hotel Meridien Copacabana convida
você a mudar de opinião.

A hospitalidade tran-
cosa é brasileira. O fun-
cional e o conforto. A
eficiência e a descon-
tração. Tudo isso está
em harmonia no novo
Hotel Meridien Copa-
cabana*. Em frente à
praia de Copacabana e
a poucos minutos do
centro. Com um salão
de convenções para
700 pessoas. Equipa-
mento audiovisual
completo. Tradução si-
multânea. Secretárias
multillngues. 534 apar-
lamentos, inclusive 2
suites presidenciais e 29
lanais, à prova de rui-
dos, com ar condido-
nado, rádio, televisão e
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Ex-combatente que
salvou vida de
Ford acusa jornais

Scui Francisco e Chicago
— Abandonado pela íami-
lia. sentindo-se "ridiculari-
zado e humilhado", o ho-
mem que salvou — há duas
semanas — a vida do Presi-
dente Forrl pretende pro-
cessar a imprensa norte-
americana em 15 milhões de
dólares 'CrS 128 milhões
aproximadamente) por te-
rem o. jornais e revi-tas rc-
velado sua condição de ho-
mossexual i.

Oliver S i pp 1 e . vícrano
dos inarines na guerra do
Vietnã, de onde voltou mu-
tilado, também não se con-
forma com o fato de a Casa
Branca só lhe ter agradeci-
do o gesto três dias depois,
o que acha uma "forma de
discriminação." Alega o fu-
zileiro, de 22 anos, que tem
sido humilhado deíde que"sua vicia particular foi tor-
nada pública pela imprensa
dos Estados Unidos." Em
San Francisco, a 22 de se-
ternbro pas~r»do. desviou o
cano do revólver que Ravnh
Jane Moore anenTva con-
tra o Presidente Ford.
MANIA

Pondo em prática seu no-
vo sistema de proteção à vi-
da do Presidente, o FBI
prendeu ontem dois "sus-

peitos potenciais" de tenta-
rem um atentado contra
Ford, mas ambos se revela-
ram pessoas inofensivas.
Um deles — que sequer car-
regava uma arma — saiu
com o rosto sangrando de-
pois de apanhar de seis po-
lidais, em Chicago-

Thomas Weber. de^ 3,0
anos. visto constantemente
nas imediações do Hoitd
Hilton de Chicago —- onde*
o Presidente reuniu-se on-
tem á noite com uma dele-
gação de prefeitos — ao ser
interpelado por um sargen-
to da polícia reagiu com pa-
lavrões. Cinco homens do

serviço secreto ouviram a
resposta de Weber e o agre-
d Iram.

Outra "suspeita" recaiu
sobre a bancária Carmen
Pulido, de 37 anos, em cuja
bolsa foi encontrada uma
pistola automática, o que
não significa nada. porque
nos Estados Unidos c. ban-
cáries têm porte de arma
se gundo a lei.

NEGLIGÊNCIA
O chefe de polícia de San

Fi ancisco, John O ' S h e a ,
acusou o Serviço Secreto
presidencial de negligenciar
a segurança de Gerald Ford
porque, afirmou, "eu mesmo
denunciei, 24 horas antes
do atentado cometido por
Sarah Jane Moore, que es-
ta poderia ser uma nova
Lynnette Frommc", referin-
do-se á autora do atentado
em Sacramento, há 10 d:a_.

0'Shea d"pós ante a Co-
missão do Senado que revi-

.!•_¦ os sistemas e a ad -
quacão do S.rviço Secreto
ás exigências a?uai... Em-
bora não acusasse direta-
mente os policiais encarn-
gados da segurança pessoal
do Presidente, o chefe de
policia deixou claro que es-
ses ignoraram sua adver-
tência, que acabou sendo
confirmada, quando Sarah
Moore tentou disparar con-
tra Ford.

Um agente do Serviço Se-
creto, também ouvido pela
Comissão, declarou há três
dias que, realmente, horas
antes do segundo atentado,
uma moça t.lcfonou cinco
vezes para a polícia de San
Francisco e para o SS, sem' 
quê is^o . fesse considerado"motivo .íTara' "alarma". O
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534 apartamentos.

Queijos, vinhos, cozinha francesa.

circuito fechado de ei-
nc-TV. Piscina, sauna,
solarium, 2 bares, boite,
lojas, o restaurante St.
Honoré, com autên-
tica cozinha francesa
e o Cale de La Paix,
igualzinho ao de Paris.

Tudo isto_c apenas
uma tentativa de des-
crever um hotel verda-
deiramente indescriti-
vel.

Hotel Meridien Co-
pacabana: o primeiro
no Brasil da Société des'Hotels 

iVleridien.Aines-
ma que estará inaugu-

, rando. em dezembro,
£ o Hotel Meridien

Bahia, em Salvador.

Grande c funcional sulão dc
convenções: 700 lugares.

HOTEL ¦ ¦

MÊHDfâi' 
COPACABANA

O melhor da hospitalidade francesa c
Av. Atlântica. 1020. Rio de |anciro

Tels.: 237-2189 - 235-5148 - Telex 2
Reservas São Paulo lei.: 257-221

no seu Agente d. Viagens. * Inauguração

brasileira
- Brasil
12-1069.
1 ou
em outubro

Garantia às toneladas.
O FNM 210 CM apresenta a garantia brutal: lano ou 100.000 km.
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âa?ntev James BÚjicé co.-
montou qué^Isso 

"não e.ra
\erdadciramente uma ame-
aça ao Presidente e por
isso, não a prendemos". A
moça seria Sarah Jane
Moore.

' 
Agora o motor FNM 210 CM é o

único que tem 1 ano ou 100.000 km de
garantia.

Esses números muito grandes assim,
nunca nos dão uma idéia exata de
quanto eles valem. Mas para você
entender direito o que significam
100.000 km, saiba que são a mesma coisa
que 3 voltas ao mundo ou 60 vezes a
Rio-Bahia ou 1/3 da distância entre a
Terra e a Lua.

A esta altura você.deve estar se
perguntando como é que o FNM 210 CM
pode dar uma garantia dessas.

Para começar, o FNM 210 CM e um
caminhão construído para durar muito.
Mesmo que as condições sejam as piores
possíveis.

Há 20 anos que a FNM transporta o
pesado neste país e durante todo esse
tempo seus caminhões foram sendo
aperfeiçoados cada vez mais.

Contando agora com as avançadas
tecnologias da Alfa Romeo e da Fiat, o
motor do FNM 210 CM teve importantes
aperfeiçoamentos introduzidos em alguns
dos seus componentes principais.

Todos os aperfeiçoamentos foram
testados duramente nos veículos de
experiência da FNM. Além disso, eles
foram testados também na Itália, pela Alta
Romeo e pela Fiat, para que a FNM faça
caminhões sempre melhores.

Tudo isso sem falar na absoluta
confiança que a FNM tem no motor diesel
de 215 CV desse caminhão.

Se tudo isso não basta para você
entender porque o FNM 210 CM é o
único que tem uma garantia tão grande,
passe num concessionário. Lá você veu
acabar percebendo que com o FNM 210
CM você realmente vai sair com 100.000
km de vantagem. E ficar contente muitas
outras centenas de milhares de
quilômetros.

FIM
Uma forca brasileira
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Trinta anos depois Arauz substitui
Hiroito homenageia
General MacArthur

Williamsburghè Washing-
l0n _ o "Imperador do
Japão, Hiroito — cm sua
primeira visita aos Estados
Unidos — insistiu em pres-
tar uma homenagem a o
General D o u g 1 a s Mac Ar-
thur, que recebeu a ren-
dição de seu pais, em 1945,
e. a seguir, ajudou a recon.s-
truir a nação. Hiroito (74
anos), em gesto espontâneo,
segundo sua comitiva, man-
dou depositar uma coroa de
flores brancas e vermelhas
no túmulo de MacArthur.
em Norfolk.

Informou-se que o Impe-
rador não pôde levar pes-
soa Ime n te a coroa ao túmu-
Ir do Comandante das For-
cas Aliadas, que o manteve
no trono depois da derrota
tio Japão na Segunda Guer-
ra Mundial, porque "o gesto
poderia ter repercussões po-
liticas negativas" em seu
pais. Hiroito e a Imperatriz
Nagako (72 anos) terão um
encontro domingo, cm Nova

Iorque, com a viúva do Ge-
neral MacArthur.

AMEAÇAS

Hiroito e Nagako passa-
ram o dia, ontem, visitando
Williamsburgh, cidade his-
tórlca da época colonial
norte-americana. A parte
oficial da visita começa ho-
je. quando o Presidente Ge-
ralei Ford e sua mulher re-
ceberão o casal imperial ja-
ponês na Casa Branca. Os
visitantes viajam acompa-
nhados por 40 serviçais e
integrantes da corte.

Enquanto isso, o reparta-
mento Federal de Investi-
gações (FBIi destacou vá-"rios agentes para a captura
de sois pessoas que teriam
vindo da Califórnia e do
Canadá "para assassinar o
Imperador japonês". Acre-
dita-se que os dois grupos
de três homens pertençam
ao Exército Vermelho Japo-
nés. organização terrorista
de extrema esquerda.

Flores do Imperador
& Internacional Pesquisa

A 8 de setembro de 1945 — seis dias depois que
a delegarão japonesa, chefiada pelo Ministro do Ex-
terior, Monoru Shigpmltsu. e o Chefe do Estado-
Maior do Exército. General Umedzu, assinou a ren-
dição cio Japão a botdo do encouraçado Missouri —
o Imperador Hiroito visitou o General Douglas Mac-
Arthur. De fraque, calças listradas e cartola, o ho-
mem franzino que seu pais venerava como Deus,
agora derrotado, procurava o representante da po-
tência vencedora por vontade própria. Exatamente
como MacArthur queria. ]

O Chefe do Estado-Malor. Courtney Whitney,
aconselhara MacArthur: "Convoque-o. Humilhe-o.
Obrigue-o a mendigar seu trono ou, melhor ainda,
desembarace-se dele e de sua horda de parasitas. A
monarquia terminou no Japão". O Comandante das
Forças aliadas de ocupação,''pensava o contrário:"Convocar'o Imperador soralum ultraje e eqüivale
a transformá-lo em mártir.aos olhos de seu povo.
Prefiro esperar que Hiroito venha até nós por sua
própria vontade".

MacArthur também rejeitara a sugestão dos
demais aliados — principalmente da Grã-Bretanha
— de que Hiroito deveria encabeçar a lista dos pri-
sionciros dc guerra japoneses. Para o General, o jul-
gamento do Imperador seria uma inábil decisão po-
litica: MacArthur afirmava que. se o Imperador
morresse, "nem 1 milhão de homens dc reforço adi-
antaria para reprimir a revolta dos japoneses".

David Bergamini, em seu livro Japan's Impe-
rial Conspiracy — onde apresenta a tese de que Hi-
roito não era "um instrumento, manobrado pelos
militares", mas "um lider guerreiro culpado" — re-
vela que MacArthur resolvera usar Hiroito como"uma figura decorativa na criação do novo Japão".
A "figura decorativa" mantém-se no trono até hoje.
MacArthur. depois do ostracismo a que foi relegado,
quando o Presidente Harry Truman o destituiu do
comando do Extremo Oriente, cm 1951, vívau ape-
nas mais 13 anos. Morreu <™ abril de 1964. Mas só
ontem Hiroito põdc lhe enviar as flcres.

Ex-combatente gue
salvou vicia de
Ford acusa jornais

Angel Robledo
na Chancelaria

Buenos Aires — Manuel Arauz Castex, até há
pouco membro do Supremo Tribunal de Justiça, é
o novo Ministro das Relações Exteriores da Avgen-
tina, devendo tomar posse hoje, perante o Presi-
ciente interino ítalo Luder, em substituição a Angel
Robledo, que desde 16 de setembro desempenhava
cumulativamente o cargo de Chanceler interino com
o de Ministro do Interior.

Ontem, Robledo confirmou que a Presidenta
Maria Esteia deverá assumir no dia 17 de outubro,
em cerimônia a realizar-se na Casa Rosada. Disse

que estarão presentes "dezenas de milhares de ope-
rários".

TERRORISMO E ECONOMIA

O Comando Geral do Exército anunciou que,
em operações na Província ds Tucuman. Exército e
Gendarmeria lutaram com grupes terroristas, a

quem causaram cinco mortos e a perda de armas

_ e munições. Na cidade de Rosário, foram presos três
extremistas, suspeitos de envolvimento no assas-
sinato de dois oficiais do Exército. Foram-lhes
apreendidas armas, munições e outros materiais
que teriam sido furtados à Polícia Provincial e ás
Forças Armadas.

No âmbito do saneamento da economia argen-
tina, o Presidente ítalo Luder ordenou a interven-
ção direta do Estado na empresa aérea Aerolineas
Argentinas, nomeando o Brigadeiro Amilcar Mário
San Juan para responder por seu funcionamento.
O Presidente explicou que a empresa tem tido
"comportamento irregular na prestação de seus ser-
viços".

,S'«» Francisco e Chicago
— Abandonado pela fami-
lia, sentindo.-se "ridiculari-
zado e humilhado", o ho-
mem que salvou — há duas
semanas — a vida do Presi-
dente Ford pretende pro-
cessar a imprensa norte-
americana em 15 milhões de
dólares (CrS 128 milhões,
aproximadamente) por te-
rem os jornais e revistas rc-
velado sua condição de ho-
mossexual).

Oliver S ipple , veterano
dos marínes na guerra do
Vietnã, de onde voltou mu-
tilado. também não se con-
forma com o fato de a Casa
Branca só lhe ter agradeci-,
do o gesto três dias depois,
o que acha uma "forma de
discriminação." Alega o fu-
zileiro, de 32 anos, que tem
sido humilhado desde que"sua vida particular foi tor-
nada pública pela imprensa
dós Estados Unidos." Em
San Francisco, a 22 de se-
tembro passado, desviou o
cano do revólver que Saráh
Jane Moore apontava con-
tra o Presidente Ford.
MANIA

Pondo em prática seu no-
vo sistema de proteção à vi-
da do Presidente, o FBI
prendeu ontem dois "sus-
peitos potenciais" de tenta-
rem um atentado contra
Ford, mas ambos se revela-
ram pessoas inofensivas.
Um deles — que sequer car-
regava uma arma — saiu
com o rosto sangrando de-
pois de apanhar de seis po-
liciais, em Chicago-

Thomas Wcber. de 3 0
anos, visto constantemente
nas imediações do , Hoiel
Hilton de Chicago — onde
o Presidente reuniu-se on-
tem á noite com uma dele-
gação de prefeitos — ao ser
interpelado por um sargen-
to da policia reagiu com pa-
lavrões. Cinco homens do

serviço secreto ouviram a
resposta de Weber e o agre-
diram.

Outra "suspeita" recaiu
sobre a bancária Carmen
Pulido, de 37 anos, em cuja
bolsa foi encontrada uma
pistola automática, o que
não significa nada, porque
nos Estados Unidos os ban-
cários têm porte de arma
segundo a lei.
NEGLIGÊNCIA

O chefe dc policia dc San
Francisco, John O ' S h e a ,
acusou o Serviço Secreto
presidencial de negligenciar
a segurança de Gerald Ford
porque, afirmou, "eu mesmo
denunciei, 24 horas antes
do atentado cometido por
Sarah Jane Moore, que es-
ta poderia ser uma nova
Lynnette Fromme", referin-
do-se à autora do atentado
em Sacramento, há 10 dias.

0'Shea depôs ante a Co-
missão do Senado que revi-
sara os sistemas e a ade-
quação do Serviço Secreto
ás exigências atuais. Em-
bora não acusasse direta-
mente os policiais encarre-
gados da segurança pessoal
do Presidente, o chefe de
policia deixou claro que es-
ses ignoraram sua adver-
téncia, que acabou sendo
confirmada, quando Sarah
Moore tentou disparar con-
tra Ford.

Um agente do Serviço Se-
creto, também ouvido pela
Comissão, declarou há três
dias que, realmente, horas
antes do segundo atentado,
uma moça telefonou cinco
vezes para a polícia de San
Francisco e para o SS, sem
que isso fosse considerado"motivo para alarma". O
agente James Burkc co-
mentou que "isso não era
verdadeiramente uma ame-
aça ao Presidente e por
isso, não a prendemos". A
moça seria Sarah Jane
Moore.

AminnaONb
fez discurso
histórico

Nações Unidas — Idi
Amin, Chefe do Estado do
Uganda e presidente, neste
mês, da Organização da
Unidade Africana, pediu
ontem, na Assembléia Ge-
ral, que a Carta das Na-
ções Unidas seja revista dc
forma a dar á Ásia e à Áfri-
ca o direito de veto no Con-
selho de Segurança e a per-
mitir maior intervenção dos
países do Terceiro Mundo
em questões de paz e segu-
rança internacionais.

Pela primeira vez na his-
tória das Nações Unidas,
um Chefe de Estado, em
discurso no Plenário, pediu
formalmente uma oxpul-
são.-Amih afirmou que Is-
rael teria de sair da ONU
e devia ser "eliminado co-
mo Estado para se restau-
rar a integridade palesti-
na".

Chegando com 40 minutos
de atraso, Amin foi apre-
sentado ao Plenário como
"Sua Excelência o Marechal
de Campo Idi Amin Dada".
Leu parte de seu discurso
em ugandês e a outra par-
te entregou a seu Embaixa-
dor na ONU para que a les-
se em inglês.

Da comitiva de Amin fa-
ziam parte alguns presos
políticos. Segundo o Chefe
de Estado ugandês, não se
quis separar de seus adver-
sários para que não apro-
veitassem sua ausência do
Uganda para dar um sol-
pe de Estacio que o derru-
basse.

Moscou julga cientistas
Londres — Dois cientistas soviéticos

que pertencem aos quadros da organiza-
cão Amnesty International, de defesa dos
direitos dos presos políticos, serão jul-
gados por crimes de "difamação sobre a
URSS" e "atividades anti-soviéticas". O

processo contra o biólogo Scrgei Kova-
lyov começará, segundo informações 1»
sede da Amnesty, em Londres, no próxi-
mo dia 6. Kovalyov está detido há quase
um ano. O físico Andrei Tvedojledov,
preso em abril passado, será também
julgado nos próximos dois meses.

Se você acha que negócios
e prazer não combinam,

o Hotel Meridien Copacabana convida
você a mudar de opinião.

BOLSAS DE INGLÊS
O BBC está oferecendo 500 BOLSAS DE INGLÊS para iniciantes. O candi-

dato, ISENTO DE MENSALIDADES, pagará apenas 1 taxa ÚNICA de adminis-
tração de 90,00. A credencial de BOLSA é obtida à Rua das Marrecas 36 gr. 607

ou nas secretarias do curso:
TIJUCA: R. Gen. Roca, 826/3.° and. Tel.: 288-3299

MÉIER: R. Lucidio Lago, 126 s/201. Tel.: 281-3295
R. Dias da Cruz, 28/3.° and. Tel.: 229-4547.

BBC CENTRO DE EXAMES DE TRINITY C0LLEGE L0ND0N

A hospitalidade fran-
çesà e brasileira. O fun-
cional e o conforto. A
eficiência e a descon-
tração. Tudo isso está
em harmonia no novo
Hotel Meridien Copa-
cabana*. Em frente à
praia de Copacabana e
a poucos minutos do
centro. Com um salão
dc convenções para
700 pessoas. Equipa-
mento audiovisual
completo. Tradução si-
mullânea. Secretárias
multilingucs. 534 apar-
tamentos, inclusive 2
suites presidenciaise 29
lanais, à prova de rui-
dos, com ar condido-
nado, rádio, televisão e

., 534 apartamentos.
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Queijos, vinhos, cozinha francesa.

circuito fechado de ci-
ne-TV. Piscina, sauna,
solarium, 2 bares, boite,
lojas, o restaurante St.
Honoré, com autên-
tica cozinha francesa
e o Cate de La Paix,
igualzinho ao de Paris.

Tudo isto é apenas
unia tentativa de des-
crever um hotel verda-
deiramente indescrití-
vel.

Hotel Meridien Co-
pacabana: o primeiro
no Brasil da Société des
H otels Meridien. A mes-
ma que estará inaugu-
vrando. cm dezembro,

S?^^* o Hotel Meridien
Bahia, em Salvador.

Grande c funcional salão dc
convenções: 700 lugares.

HOTEL
N€RJDI€M
COPACABANA

O melhor da hospitalidade francesa e brasileira
Av. Atlântica, 1020. Rio dc janeiro - Brasil

Tels.: 237-2189 - 235-5M8 - Telex 212-1069.
Reservas Silo Paulo lei;: 237-2211 ou

no seu Agente dc Viagens. " Inauguração eni outubro

Garantia às toneladas.
O FNM 210 CM apresenta a garantia brutal: lano ou 100.000 km.
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Agora o motor FNM 210 CM é o
único que tem 1 ano ou 100.000 km de
garantia.

Esses números muito grandes assim,
nunca nos dão uma idéia exata de
quanto eles valem. Mas para você
entender direito o que significam
100.000 km, saiba que são a mesma coisa
que 3 voltas ao mundo ou 60 vezes a
Rio-Bahia ou 1/3 da distância entre a
Terra e a Lua.

A esta altura você deve estar se
perguntando como é que o FNM 210 CM
pode dar uma garantia dessas.

Para começar, o FNM 210 CM é um
caminhão construído para durar muito.
Mesmo que as condições sejam as piores
possíveis.

Há 20 anos que a FNM transporta o
pesado neste país e durante todo esse
tempo seus caminhões foram sendo
aperfeiçoados cada vez mais.

Contando agora com as avançadas
tecnologias da Alfa Romeo e da Fiat, o
motor do FNM 210 CM teve importantes
aperfeiçoamentos introduzidos em alguns
dos seus componentes principais.

Todos os aperfeiçoamentos foram
testados duramente nos veículos de
experiência da FNM. Além disso, eles
foram testados também na Itália, pela Alfa
Romeo e pela Fiat, para que a FNM faça
caminhões sempre melhores.

Tudo isso sem falar na absoluta
confiança que a FNM tem no motor diesel
de 215 CV desse caminhão.

Se tudo isso não basta para você
entender porque o FNM 210 CM é o
único que tem uma garantia tão grande,
passe num concessionário. Lá você vai
acabar percebendo que com o FNM 210
CM você realmente vai sair com 100.000
km de vantagem. E ficar contente muitas
outras centenas de milhares de
quilômetros.

FRM
Uma força brasileira
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Prefeitura do Rio se muda

na próxima semana para a

mansão (UiRuaS. Clemente
Na prtxima semana a1WJ*» %*£&.

neiro será tranafenda paia sua nov 
^^^ da

São Clemente onde wnciond* Tamoio tenha
Inglaterra. Embora o ^f1"^Maicos_ia q
dito - quando comprou a mansa o * p

sô precisava de Pequenos f gJgVgSgsgâa deco-
Cr$ 3 milhões O ^«fgg, Rodrigues,
rado comquadros do^tor^muca ^Também a Secietaua muu h instalará no
ção está dea mudança e^jttjto » 

Nq
5P andar da Aven1^ ? tPrca-feira passada a seção
predio^funcionam^s^g||Srltárià no 39, 4°
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e parte do 29 »A&ec semana, para
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"-'aíuarda os «ones pro-
metidos pela CTB.
REGIMENTO

GEE permite aumento de até
40% em taxa de 16 colégios

O Regimento Interno do
Conselho de Contribuintes
do Municipio do Rio de Ja-
neiro foi aprovado ontem
pelo Secretário Municipal
de Fazenda, Sr Ronaldo
SanfAnna de Mesquita. O
órgão terá autonomia admi-
nistrativa e decisória para
iulgar, em segunda instan-
cia os recursos voluntários
referentes a processos tn-
butários, bem como recur-
sos ex-olicio de sua compe-
tência. „ , .

O Conselho de Contn-
buintes será composto de
oito membros — todos no-
meados pelo Prefeito Mar-
cos Tamoio - sendo quatro
representantes do Munici-
pio — indicados pelo Secre-

tário de Fazenda — e qua-
tro representantes dos con-
tribuintes. As sessões do
Conselho serão públicas, e
os interessados poderão fa-
lar em defesa de seus direi-
tos, pessoalmente ou por m-
termédio de representantes
legais.

VISITA

Em sua visita de ontem
à Companhia Siderúrgica da
Guanabara (Cosigua), na
Zona Industrial de Santa
Cruz o Prefeito Marcos Ta-
moio' ofereceu "todo o apoio
da Prefeitura da cidade a
empresa", ressaltando "sua

importância para o desen-
volvimento do pais e seu
papel integrador na econo-
mia do Oeste do Município.

O Conselho Estadual de Educação
autorizou 16 colégios da rede particular
de ensino a cobrarem anuidades com au-
mento de até 40%, portanto 10% acima
do limite fixado, no inicio deste ano,
através da Deliberação n.° 1. Outros 50
estabelecimentos aguardam parecer da
Comissão de Encargos Educacionais do
CÉE que hoje deverá aprovar uma nova
relação.

O prazo para os colégios entregarem
ao Conselho seus pedidos de reajusta-
mento de anuidades se encerra no dia
22. As escolas de 1.° e 2° graus, que ate
14 de marco entraram com recursos no
Protocolo-Geral da Secretaria de Edu-
cação do Estado, solicitando autorização
para funcionar, "a titulo precário .de-
verão encaminhar ao CEE - ate 29 de
novembro — seus processos, para terem
sua situação regularizada.

RELAÇÃO

A fim de evitar que escolas parti-
culares cometam infrações — "a impru-
dência de cobrar aumentos de anuída-
des acima de 30%, sem aprovação previa
do Conselho Estadual de Educação;' —

foram divulgados os nomes dos colégios
que receberam permissão para elevar
suas taxas escolares. Mas alguns ja en-
viaram cartas ás familias, comunicando
o aumento, sem terem recebido autoriza-
ção neste sentido.

Os 16 estabelecimentos com licença
para cobrar aumentos de até 40% são:
Colégio Santo Antônio Maria Zacana;
Colégio Anchieta (de Friburgo); Gere-
mário Dantas (Jacarepaguá); Escola Ex-

perimental Corcovado; Colégio Terezia-
no- Colégio Cruzeiro; Colégio Sao vi-

cente de Paula; Externato Coração Eu-
caristico; Escola Ofélia de Agostine; Ate-
neu de Petrópolis; Centro Educacional de
Barra Mansa; Jardim Escola Roberto
Mala- Escola Suiço-Brasileira: Educan-
dário Sagrada Familia; Colégio Santa
Marcelina e Ginásio Guido Fontgaland.

REQUISITOS

As escolas que entram com processos
no CEE precisam de atender a uma sé-
rie de determinações impostas pelo Con-
selho, antes de ter permissão para au-
mento das anuidades. Segundo membros
do CEE, todos os 16 colégios enviaram os
documentos necessários. Apresentaram o
balanço dos últimos três exercícios, guias
de recolhimento do FGTS e do INPS, de-
claracão do número de alunos matricula-
dos efetivo por turma, comprovação do
salário-aula dos professores, número de
alunos bolsistas, valor das bolsas-de-es-
tudo, carga horária por turma ou curso
e capacidade das salas de aula.

A fim de impedir cobranças ilegais,
a presidenta do Conselho Estadual de
Educação, professora Edilia Coelho Gar-
cia, afirma que tomará providencias, ri-
gorosas, contra colégios infratores, de-
pois de serem confirmadas as denúncias.
Ela inclusive pede aos pais e alunos que
enviem cartas ao CEE comunicando to-
das as irregularidades.

Os cursos particulares de inglês,
francês, pré-vestibular e supletivo — que
também estão subordinados ao CEE e sao
obrigados a cumprir o limite de aumen-
to fixado pelo órgão, estão cobrando suas
taxas dentro do estipulado e alguns nao
ultrapassaram 25 %.

Pré-matrícula para alunos
dol.° e 2.° graus é base do

plano para ano letivo de 76
A Secretaria Estadual de Educação está fazendo

desde ontem a pré-matrícula de todos os seus alunos
do IP e 29 graus para planejar, com base era infor-

macões reais, o ano letivo de 1976. Os excedentes do

19 grau receberão bolsas para colégios particulares.
O ingresso no 29 grau será feito mediante um exa-

me de seleção.
A Secretária Mirtes Wenzel anunciará na pró-

xima semana os projetos mais importantes que per-
mitirão à rede estadual de ensino aumentar sua

capacidade de atendimento. Garantiu, porem, que
conseguirá vagas para todas as crianças entre sete e

14 anos, o que não pode fazer em relação ao 2- grau.

REALIDADE

— Não podemos fazer mi-
lagre e matricular todos
nas nossas escolas, pois
atualmente há regiões onde
nem 40% das crianças em
idade escolar encontram
vagas — comentou a Secre-
tária de Educação, acres-
contando que por essa
razão foram fixados ente-
rios de seleção, com prele-
rência aos aspectos de ca-
rència econômica.

No 1? grau, como o Esta-
do teoricamente tem a obri-
gacão de oferecer educação
gratuita a todos até 14
anos, os que não encontra-
rem vagas receberão boi-
sas-de-estudo para escolas
particulares. As bolsas
serão distribuídas também
segundo critérios de carên-

cia. Os mais necessitados as
receberão integralmente.

Para os que terminaram
o 1? grau e desejarem con-
tinuar na área de ensino
oficial do Estado será feito
um teste de seleção. Esta se
baseará nas informações de
carência do aluno e no seu
conhecimento — 50
questões de Português, Ma-
temática e Conhecimentos
Gerais. A prova será reali-
zada no próximo dia 26.

Os alunos já matriculados
na rede oficial têm o prazo
para pré-matrícula ate o
dia 8, Os novos que deseja-
rem matricula na Ia. ou oa.
série do 1? grau ou para a
ia. série do 2° grau terão de
fazê-lo entre os dias 9 e 17
próximos. A inscrição deve
ser feita na escola de prefe-
rència do aluno.

Pedro Blocb
vê crítico
como jagunço

"O critico é um jagunço
de tocaia: geralmente gente
menor, que tenta destruir
o trabalho do artista para
dar vazão às suas frus-
trações. Entende^ uma peça
teatral deve ser^m proces-
so de amor e não de odlo,
simbiose e não destruição."

A afirmação é do teatro-
logo Pedro Bloch, que on-
tem, em depoimento no
Serviço Nacional de Teatro,
embora reconhecendo "de-
ver muito ã critica", acu-
sou-a de "perigosa, na me-
dida em que, muitas vezes,
ser fiel a si mesmo é uma
inconsciència." O autor de
Mãos. de Eurídice (30 mil
representações em 25 anos)
acaba de estrear nova peça
_ Karla, Valeu a Pena? —
com Natália Timberg no
papel-titulo.

EXPERIÊNCIAS

• Se estilo é tudo o que . _
você procura num carro, compre o Passai, mjmât

lie tem linhas avançadas de grande fOSSOl*
ciasse e beleza. E cada detalhe do - 
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carro da sua classe oferece ¦ I CM1* Cil
tanto espaço e comodidade QQ DlVldll

^impir^epSuec Passat, por dentro é mais
amplo e tem mais altura.

Se você quer sentir as
emoções de um grande

desempenho, sente-se
ao volante do Passat

^^mm^^^^Jè dê a partida. Um

possante motor deTcilindros e 78 cv (SAE)
e uma perfeita relação peso-potencia —
levam o Passat de 0 a 80 km/h em
apenas 10,6 segundos.

Você arranca com energia no fran-
sito da cidade e ultrapassa tranqüilo |
na estrada. Sempre com notável
estabilidade, mesmo nas curvas
mais fechadas.

Economia?
A melhor opção também e o

Passat: faz 12 km por litro, como
convém a um carro da nossa
época. , .

Talvez você já saiba tudo isso.
Mas sempre é bom lembrar que

só um carro projetado e construído
por inteiro pode lhe oferecer todas
essas vantagens somadas.

É tempo de Passat

é também
o carro

de concepção „
mais avançada.
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Vá dirigir um.
você merece conhecer

o sucesso.

Entrevistado pelo diretor
do SNT, Sr Orlando Miran-
da o escritor Origenes Les-
sa, o jornalista Zevi Ghivel-
der e os críticos Aldomar
Conrado e Paulo Ronai, Pe-
dro Bloch falou sobre suas
primeiras experiências em _
teatro infantil, que conside-
rou "um grande aprenchza-
do para o teatro adulto."

Com cerca de 30 pecas —
"cuja temática predomi-
nante é o homem e seus
problemas diante da vida
moderna" - Bloch afirma
ter sido o precursor do tea-
tro de agressão, "onde o
ator conversa com a pia-
teia, colocando questões.'
Para ele, o teatro é uma te-
rapia: "abre horizontes pa-
ra o homem, dimensionan-
do-o para ele mesmo dentro
do caos em que vivemos."

No cinema, Pedro Bloch
escreveu os roteiros d e
Meus Amores no Bi°. Leo"
nora dos Sete Mares, Ate
que o Casamento nos Sepa-
re entre outros, e suas pe-
ças mais famosas foram,
além de Mãos de Eundice
(a primeira, escrita há 25
anos), Esta Noite Choveu
Prata, Dona Xepa, (que
marcou a estréia profissio-
nal de Glauce Rocha), Pais
Abstratos, Soraia Posto
Dois e Amor a Oito Mãos.

Feira leiloa
camisas de
jogadores

Para ajudar as obras so-
ciais da paróquia de N. Sa.
do Bonsucesso, serão leiloa-
das durante a III Feira da
Amizade, na Rua General
Gallieni (Bonsucesso), «¦«
camisas de quatro jogado-
res de futebol devidamente
autografadas: Rivelino, do
Fluminense, amanha as
•>21v Marinho, do Botafogo,
sábado às 221r, Roberto, do
Vasco, e Zico, do Flamengo,
domingo às 21h 15m.

Os festejos se iniciam
amanhã com a chegada da
imagem de N. Sra. Apareci-
da às 17h 30m e missa das
rosas às 18h. Três conjuntos
de escolas de samba se
apresentarão também na
Feira pela ordem seguinte.
Sanha às 23h do Salguei-
ro; sábado às 23h da Porte-
la- e domingo a's 21h, da Es
tação Primeira da Manguei-
ra.

Desur j vai
acabar até
fim do ano

_ a Companhia de De-
senvolvimento Urbano do
S do Bio de JaneiroSS é uma empresa in"
Sei e deverá desaparecer
até o fim do ano - disse
ontem o Secretário d«
Obras, Sr Hugo de Matos.
Ele garante que o desapare-
cimento do órgão nao cau-
sara prejuízos ao Estado e
aos funcionários — cerca de
50 _ que serão absorvidos
por outros setores.

As obras sob a responsa-
bilidade da Sesurj. paralisa-
das há meses, estão sendo
reestudadas quanto a sua
viabilidade. A empresa foi
criada no início da admiras-
tração Raimundo Padilna,
último Governador do ex-
tinto Estado do Rio. e teve
a sua diretoria modificada
em maio, mas esta conti-
nuou cercada dos mesmos
problemas e iniciativas con-
fusas que caracterizaram a

gestão anterior.
A construção de um ater-

ro um hotel, uma estação
hidroviária e uma estrada,
concentrados na área de
Niterói, são os projetos da
empresa, todos com muitas

•ilhas. O presidente da De-
surj Sr Pedro Moreira Góes
Monteiro, deverá ate o final
do mês concluir os estudos,
.ecomendando ou nao a
continuidade total ou par-
ciai da* obras.
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Robin Hood" está de volta LBA ajudará
nara contar tudo o que sabe paraguaios

obre o Esquadrão da Morte em Itaipu

HP°dH ^Slacaveímente pek? Esquadrão da Morte,
caçado implaçavei:mei i e\0nhecia todos os

^f.>gu^SKSlS 
deserta, de

Duaue de Caxias. . ,
Revoltado ("lá não se recupemva. mnguemj

ele fugiu com outros bandidos
jones^ . _ ., .„ __,,, ,,,.,.„,.,. sobreviver
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Mineirinho, Buck

a outros - mas üm dia" foi apanhado às mar-
•-•¦/nSÍParaíba em Três Rios, e metralhado pelo

ímra denunciar os Ci..m. , —- i,.j,,-
saber oue a polícia 

"quer apurar tudo
,abei quc a„p 

dosl policiais assassinos.ao
posto a dar os

Conto
Com o corpo marcado pe-

las cicatrizes dos 17 tiros de
calibre 45 — rajadas de me-
tralhadora - que recebeu
na manhã de um dia de
1958 _ Robin Hood disse
que está disposto a contar
tudo" "é só os homens me
chamarem que presto de-
poimento".

Lutero Ferreira contou
sua história, que começou
no dia em que entrou em
um cabaré, na cidade de
Três Rios, de propriedade
do Sargento da Policia Mi-
litar conhecido por Man-
nheiro. O militar espanca-
va uma mulher e Lutero,
muito forte, interferiu e se-
parou o casal. Dez minutos

um grupo o cercoudepois,

tudo
e. a golpes de pau e ferro,
lhe deu uma surra.

Revoltado, ele foi à sua
casa, apanhou várias bana-
nas de dinamite, voltou ao
cabaré e o dinamitou. Des-
de então," não teve mais
sossego e começou a ser
perseguido, principalmente
pelo então Juiz Décio Ita-
baiana de Oliveira. Em re-
presália, invadiu o Fórum
da cidade, rasgou os inqué-
ritos que haviam contra
ele. Como ganhou a fama
de criminoso, passou para
o "outro lado" e começou a
roubar dos ricos para dis-
tribuir aos pobres de sua
cidade, o que lhe valeu o
apelido de Robin Hood.

Metralhado

Preso, foi condenado e
mandado para a peniten-
cia de Niterói, para a mes-
ma cela onde estavam Cara
de Cavalo, Mineirinho e •
Buck Jones I bandidos fa-
mosos na época). Na peni-
tónciárla, ele via sair, todas
as madrugadas, filas de
presidiários, cujos corpos
nos dias seguintes, apare-
ciam nas es.radas desertas
de Duque de Caxias. O di-
retor da prisão, Coronel da
Policia Militar, Paulo Go-
mes. e seu substituto, San-
tinho André, escolhiam os
presos que deveriam ser le-
vados para a execução su-
mària.

Quem executava os presos
eram os guardas Coelho e
China, contou Robin Hood.
Um dia, revoltado com "tu-
do o que via, resolvi fugir
com alguns companheiros e,
a nado, atravessamos de Ni-
terói ao Rio. Estava então
jurado polo Esquadrão da
Morte, porque sabia demais.
Duas pessoam morreram as-
«assinadas a tiros pela po-
licia, em lugar de Robin
Hood: Gérson de tal, morto
no Moinho Três Rios, e Ni-
nilo, assassinado nas proxi-
midades do Rio Paraíba.

Lutero continua dizendo
que, tempos depois, o Es-
quadrão pegou-o junto ao
rio, onde ele sempre viveu.
Cercado pelo delegado Jor-
ge Batista Nunes — hoje na

Delegacia de Homicídios, em
Niterói — comissário Gil-
son Mendes e soldado Can-
to, do 39 Batalhão da PM,
de Barra do Piraí. foi me-
tralhado. Levou 16 tiros,'
caiu e fingiu-se de morto.
Um dos policiais deu um
tiro cle misericórdia junto
a seu coração e foram em-
bora. Mas Lutero não havia
morrido e depoi.s dc ter al-
ta do hospital, denunciou os
criminosos.

Suas denúncias de nada
adiantaram. Os criminosos
não foram punidos a não ser
o soldado Canto, que por ser
militar o regulamento de-
termina expulsão sumária.
Os dois outros — delegado
e comissário — continuam
na Secretaria de Segurança,
e o último está milionário.
Hoje regenerado, aos 41 anos
Lutero Ferreira está casa-
do, tem duas filhas e se for-
mou em Veterinária.

Destes acontecimentos que
marcaram sua vida, ele lem-
tara que, durante a Revolu-
ção de 64, enquanto a Po-
licia o caçava à margem do
Paraíba, o Exército o requi-
sitou para ser guia do Re-
gimento Andrade Neves. So-
bre as ameaças que lem re-
cebido de "certos policiais",
de que suas filhas correm
perigo, ele diz nada temer,
ma.s se acontecer alguma
coisa a elas, "muita gente
boa vai sofrer".

Brasilia — A Legião Bra-
sileira de Assistência (LBAl
poderá vir a integrar a re-
de de serviços médicos e so-
ciais na região de Foz do
Iguaçu, atendendo a um
convite da direção da em-
presa binacional Itaipu, que
construirá a hidroelétrica de
Itaipu. Sc o convite for acei-
to, a LBA estenderá seus
serviços às famílias para-
güaias, principalmente ges-
tantes, crianças e nutrizes.

O Ministério da Previdên-
cia informou ontem que a
LBA está investindo CrS 1
milhão 380 mil 720 no de-
senvolvimento de 106 proje-
tos para atendimento pré-
escolar em 46 municipios do
Rio Grande do Sul. 

' Esses
projetos desenvolvem ainda
serviços de promoção fami-
liar e recebem apoio de ór-
gãos estaduais de assistén-
cia e de entidades partícula-
rés

Á LBA, segundo o Minis-
tério, contará com mais CrS
834 mil 200 para aplicação
em seu programa assistén-
ciai do Acre e do Território
de Rondônia. Desse total,
CrS 315 mil 200 serão utiliza-
dos nos projetos de Mediei-
na, serviços aubulatoriais de
Medicina Preventiva e de
educação sanitária em di-
versas localidades da região
Norte do pais.

Enchente
mata seis
no deserto

Geisel aprova lotação de
mais S repartições mas são

poucos ainda os enquadrados
Brasília -Com a assinatura, o^fm, do decreto

w lotação de oito repartições - entre as quais a
do INPS que tem 113 mil 2 50. ca rgo_s -ma is de
r,n.í/ ,.,... .f,™«mnéi.ine Hn administração aueta e m
de lotação de oito repartições - entre as quais a
do INPS que tem 113 mil 250 cargos — mais de
70% dos funcionários da administração üiiv
direta já têm seus quadros aprovados. Contudo, a

proporção dos que já estão enquadrados e pequena.y O cumprimento da ordem do Presidente da Re-
pública para aplicação do Plano de Classificação de
Cargos a todos os servidores ate dezembro, segundo
o DASP está sendo dificultado pelas propriasTepa-
ticões — 60 das quais, na maioria escolas fedeiais
e universidades, ainda nem remeteram seus projetos
de lotação.

Situação jurídica
A determinação do dire-

tor-geral do DASP, Coronel
Darci Siqueira, é de acele-
rar os trabalhos de implan-
tação do Plano de Classifi-
cação de Cargos. O ritmo de
trabalho no Departamento
tem sido aumentado diária-
mente. Ontem, foram desig-
nados 12 novos técnicos de
administração para a Di-
visão que aprecia os proces-
sos de lotação.

Algumas repartições, se-
gundo servidores do DASP,
"não se têm preocupado
com o cumprimento das
disposições legais, incluindo
até cargos inadequados pa-
ra suas funções, enquanto
outras apresentam lotações
.evidentemente muito além
de suas necessidades." E
dão como exemplo "uma

universidade, que não é das
maiores e pediu 115 biblio-
tecárias; outra, 51 telefo-
nistas."

A maior dificuldade no
DASP. porém, é o exame
dos processos de classifi-

Lotações

cação (fase posterior a,
aprovação do plano de lo-
tacão), quando se examina
a ficha de cada servidor e
durante o qual são admiti-
dos recursos dos funciona-
rios que se sentem prejucu-
cados, e é aplicado o Plano
,a clientelas secundárias, co-
mo as regidas pela CLT. Em
algumas repartições o
DASP ainda quer esclarecer
a situação jurídica dos ser-
vidores.

Há outras que, embora te-
nham tido seus planos de
lotação aprovados, ainda
não encaminharam ao
DASP a relação dos servido-
res com a proposta de en-
ouadramento. Nos próximos
dias serão advertidas para
a lentidão em que estão
processando o levantamen-
to e alertadas de que o
DASP poderá inclusive fa-
zer enquadramento por re-
lacão e as que retardarem
a 

'aplicação 
do Plano serão

punidas e seus diretores de
pessoal responsabilizados.
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Naufrágio joi entre a ilha e margem esquerda

Barco-motor superlotado
naufraga no rio Solimões e
7 pessoas morrem afogadas
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Orçamento de
Mato Grosso
cresce 179°/o

Cuiabá — A proposta or-
çamentária de Mato Gros-
so para o exercicio de 1976,
fixada em Cr$ 2 bilhões 529
milhões, aumentou 179,1%
em relação à deste ano, que
foi de apenas CrS 906 mi-
lhões. Os maiores gastos
previstos são com obras pú-
blicas (Cr$ 1 bilhão 110 mi-
lhões), planejamento 'CrS
363 milhões 700 mil) e Edu-
cação (Cr$ 297 milhões).

Ó orçamento, que deverá
ser encaminhado hoje à As.
sembléia Legislativa, prevê
\\m superávit de Cr$ 156 mi-
lhões. Segundo a Secretaria
da Fazenda; as receitas cor-
rentes (Cr$ 1 bilhão 278 mi-
lhões) deverão superar as
despesas correntes (Cr$ 1
bilhão 222 milhões), e isso
revela que "a máquina ad-
miriistrativa do Estado não
é onerosa".

PREFEITURA

Manaus - Os três barcos da Capitania dos Por-
tos Sanaus, com auxílio de W^JWpgJg;

seguiram retirar sete corpos das 31 pessoas
calcula tenham morrido afogadas no Med ojá consèguS retirar sete.corpos^3l_ pessoas

SonmysalnUa"airúm"daÜha Marrecão, após o nau-
ISdò motor Freire-II. O barco viajava superlo-
tado com 180 passageiros, a maioria mulheres e
"^'otorco 

saíra de Manaus para Anori sem auto-
rização e, como acontece frequen.t^ente - wm
outras 12 mil embarcações deste tipo — navegava
com excesso de peso. A maioria dos^passageiros; do

João Pessoa — Ao fixar
receita e despesa em Cr$ 71
milhões 560 mil, o orçamen-
to da Prefeitura Municipal
de João Pessoa para o pró-
ximo exercício aumentou
27% em relação ao deste
ano. A programação não
incluiu as operações de crê-
dito previstas para o exerci-
cio de 1975.

Elaborada pelas Secreta-
rias de Finanças e Planeja-
mento, a proposta dá ènía-
se especial ao plano cle
obras públicas, na Capital,
em que serão empregados
Cr$ 21 milhões 234 mil. Um

Telaviv — Uma violenta
e repentina enchente do
leito seco do deserto de Ne-
guev provocou ontem a
morte de seis pessoas —
quatro rapazes e duas mo-
ças __ integrantes de um
grupo religioso, que realiza-
va excursão pelo Mar Mor-
to. Ao todo eram 19 com-
ponentes do kibbutz reli-
gioso Hafetz Hayim.

A maior parte dos excur-
sionistas escapou ao conse-
guir subir às pedras, de on-
de mais tarde foi resgatada
por equipes do Exército,
apoiadas por helicópteros.
Os seis cadáveres foram
achados- depois, quando o
leito voltou a ficar seco,
conforme é comum ocorrer
— a enchente repentina e o
rápido esvaziamento — no
deserto de Ncguev, na épo-
ca das chuvas.

Prisão terá
verba para
reforma

Já tiveram seus planes de
lotação aprovados pelo Pre-
sidente da República os Mi-
nistérios da Agricultura, do
Exército, da Fazenda, das
Minas e Energia, das Re-
lações Exteriores, dos
Transportes c da Marinha;
as Universidades Federais
do Pará, Goiás, Santa Ma-
ria Pernambuco, Bahia, Es-
pirlto Santo, Paraná, Ala-
goas, Juiz de Fora e Rio
Grande do Sul; as Escolas
Paulista de Medicina, de
Engenharia de Itajúbá, Su-
perior de Agricultura de La-
vras, e a Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará.

E ainda: o Estado-Maior
das Forcas Armadas, Hospi-
tal das Forças Armadas,
Agência Nacional, DNER,
DNOS, INCRA, Instituto
Nacional de Pesquisas Edu-
cacionais, Hospital dos Ser-
vidores do Estado, Superi-
tendência de Seguros Priva-
dos, Ipase, Departamento
de Polícia Federal, Depar-
tamento de Imprensa Na-
cional, Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição,

aprovadas
Observatório Nacional, Co-
Légio Pedro II 8 INPS.

As repartições que estão
com processos de lotação
ainda em exame no DASP
sáo as Universidades Fede-
rais do Rio de Janeiro e do
Eio Grande do Norte, as
Rurais do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais, a Faculda-
de de Ondontologia de Dia-
mantina, a Escola Superior
cle Agricultura de Mossoró,
a Superiténdència de De-
s e n v o 1 v imento do Cen-
tro-Oeste, o Ministério da
Saúde, o Departamento Na-
cional de Portos e Vias Na-
vegáveis e a Superitendèn-
cia do Desenvolvimento da
Pesca. . .

E mais: Instituto do Açu-
car e do Álcool, Superinten-
déncias de Campanhas de
Saúde Pública, Ministérios
das Comunicações, da Edu-
cação e Cultura e do Inte-
rior Centro Brasileiro de
Construção e Equipamentos
Escolares, Ministério da In-
dústria e do Comércio, Ins-
tituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal e Tri-
bunal Marítimo.

Freire-II ia para a festa de São Francisco.des Chagas, _  _
na pequena localidade de Anama. O enoque num terminal de transportes ur-
banco de areia provocou o naufrágio da embarcação, banos uma estação rodo-
mie fazia manobras junto à ilha Marrecão. viária e o contorno de pre-que iazia maiuiu servacão do Cabo Branco

Vida de perigo
O naufrágio do Freire-II

perto da Ilha do Marrecão,
que afogou sete pessoas,
é até agora o mais grave
alerta contra as péssimas
condições dos barcos, quase
único' meio de transporte
das populações do interior
do Amazonas.

Dos 43 municipios do Es-
tado apenas três podem ser
atingidos por rodovias: Ita-
coatiara, pela Estrada Tor-
quato Tapajós; Humaitá,
pela BR-319; e Manacapu-
ru (na região onde ocorreu
o acidente de ontem), pela
Estrada Manuel Urbano. Os
navios-motores passam a
ser condução obrigatória
para os ribeirinhos a cami-
nho de Manaus, onde vão
fazer compras ou buscar
melhores condições de vida.

A ineficaz fiscalização
permite que saiam do porto
da Escada dos Remédios,
em Manaus, barcos sobre-
carregados. Como o Cidade
de Parintins que, na sema-
na passada, voltou de San-
tarem com 100 toneladas
acima de sua capacidade.
Os passageiros se misturam
ã carga, geralmente camn-
fiada em porões que, se vis-
toriados, revelariam grande
parte do segredo do contra-
bando de produtos da Zona
Franca para fora de Ma-
naus.

Numa única inspeção da
Policia Federal já foram
apreendidas mais cle 8 to-
neladas de material contra-
bandeado e escondido em

porões.

Viagem

Não enviaram

Militar também acusa
O Coronel Levy TeixeiVa,

reformado, proprietário de
um sitio em Queimados, e
que há um mês denunciou
a policia pela morte dc mui-
tas pessoas em terras de sua
propriedade, será ouvido,
nas próximas horas, pelo
Grupo Especial do DGIE,
que apura os crimes do Es-
quadrão da Morte.

O oficial declarou recen-
temente que todas as vezes
que um carro da Polícia
passa de madrugada, pela
porta de seu sitio, ele ouve
vários tiros e ao amanhe-

cer, aparecem homens mor-
tos à bala nas proximida-
des. O convite para que ele
seja ouvido foi entregue
ontem, e seu depoimento
poderá ser prestado ainda
hoje à tarde.

Os homens do Grupo Es-
pecial vão apurar, também,
as acusações contra o an-
tigo contraventor do jogo
de bicho — e traficante de
tóxicos — Arlindo Razuk,
acusado de ter mandado
policiais da Baixada Flumi-
nense executarem um ban-
dido.
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Promotor pede absolvição
de atriz presa com drogas e
sua internação em clínica

O Promotor Ronaldo Tostes, alegando que a ré
é viciada, pediu a absolvição e o internamente da
atriz e manequim Vera Barreto Leite, para trata-
mento psiquiátrico. Vera foi julgada ontem na 15a.
Vara Criminal, por ter sido presa em junho com^ma-
conha e cocaína em casa. O Juiz Carlos Augusto Lo-
pes Filho, contudo, transformou o julgamento em
diligência, pois a Justiça ainda nao recebeu a perícia
do material apreendido. Carl,-,pni „

O produtor de cinema Paulo César Sa íacem a
atriz Ana Maria Magalhães e a critica de cinema
Luiza Barreto Leite, tia de Vera, prestaram depoi-
mento a seu favor. Todos salientaram que .a atiiz se
tornou viciada em conseqüência da sepaifçao.do
marido e também da morte de Leila Diniz, sua socu
numa boutique em Ipanema.

Brasília — O Presidente
Geisel reuniu-se ontem pela
manhã com os Ministros do
Planejamento, Fazenda e
Justiça — Srs Reis Veloso,
Simonsen e Armando Fal-
cão — para debaic da ver-
ba orçamentária destinada
à implantação do novo sis-
tema penitenciário. A reu-
nião não constav.-. da agen-
da distribuída na véspera e
só apareceu na de ontem.

Na alteracãG feita na
agenc'3 informa-se _ue par-
ticipariam também o Che-
fe do Gabinente Civil, Mi-
nistro Golberi do Ce.o -
Silva, p do SNí General Ba-
tista F.gueireci). Após o en-
contro o Assessor de Im-
prensa da Presidência, Sr
Humberto Barreto — que a
ele esteve presente —• disse
apenas que o Governo está
estudando, no momento, as
lontes de ondi. serão libe-
radas as verbas.

Ainda não enviaram ao
DASP os seus projetos de
lotação os Ministérios da
Previdência e assistência
Social e do Trabalho, o
Centro de Educação Espe-
ciai, o Instituto do Patrimo-
nio Histórico e Artístico Na-
cional, os Ministérios da
União junto à Justiça do
Distrito Federal e Temto-
rios à Justiça do Trabalho
e à Justiça Militar, a Procu-
radorla-Geral da República,
a Central de Medicamentos,
o Serviço Especial de Boi-
sas-de-Estudos e a Comissão
de Financiamento da Pro-
dução.

E ainda: a Superinten-
dênca Nacional de Abaste-
¦cimento, Escola de Farma-
cia e Odontologia de Alie-
nas, Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação,
Instituto Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sociais, as
Universidades Federais do

da Pa-Ceará, Fluminense
raiba, Rural de Pernambu-
co e de Santa Catarina.

Mais: o Instituto Brasi-
leiro do Café, Instituto Na-
cional de Pesos e Medidas,
Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial, Supe-
rinterdência da Borracha,
Departamento Nacional de
Obras contra as Secas, Su-
perintendèncias de Desen-
volvimento da Amazônia,
do Nordeste e da Zona
Franca de Manaus, Co-
missão Nacional de Energia
Nuclear Fundo de Assistén-
cia ao Trabalhador Rural,
S. .viço de Assistência e Se-
guro Social dos Economia-
rios, Superintendência Na-
cional de Marinha Mercan-
te Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal do Ni-
vel Superior, Coordenação
do Ensino Agrícola, Hospi-
tal dos Servidores da União,
e as 23 escolas técnicas fe-
derais.

A Superintendência de
Navegação (Sunaman) só
dá financiamentos a pro-
prietários de barcos com ca-
pacidade acima de 400 tone-
ladas. O alto custo do com-
bustível e a aguda concor-
rência entre os pequenos ar-
madores dos barcos-moto-
res do Amazonas explicam o
resto: se a capacidade de
uma embarcação é de 60
passageiros, ela navegara
com mais cle 100 e, quanto a
carga, é freqüente que mo-
tores com capacidade para
80 toneladas naveguem car-
regando 200.

Nenhuma regra é respei-
tada. O objetivo é conse-
guir a maior renda possi-
vel, que pague o combusti-
vel e garanta o lucro. Para
aumentar o número de pas-

sageiros, esses pequenos ar-
madores permitem que eles
viajem em redes superpôs-
tas. Mulheres e crianças na
maioria vão uns sobre os ou-
tros e sem espaço para se
mexerem, porque, além dis-
so, as redes são armadas em
cima da carga, a aumentar
os incômodos da viagem. Sa-
cos de alimentos se mistu-
ram com passageiros e
ocupam o barco até a co-
bertura.

Muitos estão de volta do
interior. Sáo milhares cle ca-
boclos expulsos cle suas ter-
ras pelas cheias do rio, mas
ciue agora, também desilu-
didos da Capital, voltam ao
interior na esperança cle que
a vazante lhes proporcione
melhores safras e empregos.

são três empreendimentos
mais reclamados pela popu-
lação local e que o Prefeito
Hermano Almeida promete
atacar no próximo ano.

Ministro vê
encerrado
o caso Cavu

Brasília — O Ministro da
A e r o n á utica, Brigadeiro
Araripe Macedo, considerou
encerrada a questão susci-
tada na semana passada,
sobre ameaças que a firma
Cavu, produtora de motores
aeronáuticos e associada da
Cessna, teria feito à Em-
braer (associada da Piper)
caso o Governo não autori-
zasse o seu funcionamento
no Rio Grande do Sul.

O Ministro encerrou o ca-
so após receber carta em
que os diretores da Cavu,
Srs Jorge Basso e Paulo
Murray, esclarecem os fa-
tos, expõem os planos da
empresa, colocam-se à dis-
posição para novas infor-
mações e manifestam sua
confiança no mercado bra-
sileiro atual de aviões de
pequeno porte.

Capitão tem 3 lanchas
contra 12 mil barcos

Prisão
Cerca das 11 horas do dia

17 de junho, Vera Barreto
Leite foi surpreendida com
a visita de policias federais
que, com um mandado de
busca e apreensão, passa-
ram a revistar o apartamèn-
to 809, da Rua Senador Ver-
gueiro. 200. Vera vivia ali
há três meses com a tia, Lui-
za Barreto Leite, enquanto
aguardava que seu aparta-
mento ficasse pronto. No seu
quarto, numa bolsa de teci-
do, foram apreendidos qua-
se 10 gramas ae cocaína e
maconha.

Tanto na Policia Federal
quando na Justiça, Vera

Mistério
cerca morte
da ex-espiã

Bogotá — Os Serviços Se-
cre tos Colombianos ainda
não têm qualquer pista so-
bre o assassinato de uma
modista francesa que tra-
balhou como espiã da Fran-
ca contra os alemães na Se-
gunda Guerra Mundial. O
cadáver de Madame Jam-
bert foi encontrado terça-
feira com golpes na cabeça
dentro de um poço de sua
casa, no Distrito de Suba.
Os médicos disseram que a
morte foi por afogamento.

Desde 1960, quando che-
gou à Colômbia, Marie
Françoise Martens de Jam-

para desintoxicação. A últi- bert converteu-se numa re-
ma vez foi há um ano quan- nômada modista e era soh-
do esteve presa na Aeronáu- citada pelas mais elegantes

contou que é viciada em
maconha há três anos e em
cocaina há dois. Já esteve
internada por duas vezes

Salvador examina sábado
em seminário técnicas para
a organização de congressos

Salvador - Com a participação de 25 Presidentes
das maiores entidades que organizam congressos no
Brasil, jornalistas especializados em turismo, hotelei-
ros e agentes de viagem da Bahia, Rio de: Janeiro
Rio Grande do Sul e São Paulo, será realizado depois

de amanhã, em Salvador, o I Seminário sobre Tec-
nicas de Organização de Congressos e Convenções.

Promovida pela Bahiatursa, a reunião devera
permitir uma avaliação crítica das condições apre-
sentadas pelos quatro principais centros de promo-
cão e recepção turística do país, com um levanta-
mento mais completo possível da real capacidade
hoteleira e da infra-estrutura disponível em agen-
cias de viagem e serviços para atender a realização
de grandes congressos nacionais e internacionais.

Manaus — "Muitas em-
barcacões trafegam sem as
mínimas condições para
t ransportarem passageiros
e com falta absoluta de
acomodação; mas o que se
há de fazer?" perguntava
ontem o Capitão Milton
Mattos dos Santos,
comandante da Capitania
dos Portos de Manaus, que
somente este ano abriu 19
inquéritos sobre acidentes
em barcos que trafegam no
rio Amazonas.

De maio até ontem, seis
tragédias ocorreram no rio:
no dia 30 de maio, naufra-
gou o motor Geraldo sales

Trabalho
definirá
ocupações

e o mesmo ocorreu com o
fíede?icão, no dia 5 de ju-
nho; outros desastres se su-
cederam com os barcos Ba-
telão Acapulco, a 19 de ju-
nho; Celestino Irmão l, a
2 de julho; Zczinho, a 7 de
julho e o batelão Cachoevi-
nha Ul, no dia 6 de agosto.

Disse o Capitão Milton
Mattos dos Santos que o Sr
Sebastião Barroso Souza,
proprietário do barco nau-
fragado ontem, o Freire II,
não fez o despacho na Ca-
pitania dos Portos e isto é
uma agravante para o in-
quérito que será instaurado
sobre as causas do acidente.

STF nega
extradição
a Portugal

tica. Adquiriu a maconha
apreendida na Bahia. A co-
caina foi fornecida por um
boliviano de nome Válter
que ligava para sua casa
quando dispunha da merca-
doria. Ela entretanto não
soube dizer como encontra-
lo. Explicou seu vicio como
a única maneira que encon-
trou para fugir aos proble-
mas da vida.

mulheres do pais. Em sua
modesta residência de Su-
ba, Madame Jambert levava
uma existência solicita e
aprazível, e frequentemen-
te recebia cartas de dois Ir-
mãos residentes no Zaire.

A modista tinha 69 anos,
e seu marido morreu num
campo de concentração,
enquanto ela trabalhava
na Resistência,

Centro de
De acordo com o presi-

dente da Bahiatursa, S r
Mário Calmon, o encontro
do próximo dia 4 está tam-
bém ligado ao projeto do
Governo baiano de cons-
truir brevemente em Salva-
dor um grande centro de
convenções.

Considera, ainda, o Sr
Mário Calmon que um en-
contro para estudar técni-

convenções
cas de organização de con-
gressos e convenções é de
f u ndamental» importância
no plano de desenvolvi-
mento do turismo estadual,
pois . 'temos o objetivo de
trazer o maior número des-
se tipo de reuniões para
Salvador e, com a criação
da central de congressos,
dirigir o maior fluxo desses
eventos para a baixa es-
tação."

Brasilia — O Ministro
Arnaldo Prieto vai instalar
hoje, no auditório da De-
legacia Regional do Traba-
lho, a reunião consultiva
nacional para definir a
Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO. a ser apli-
cada em todo o pais, e que
irá, entre outras finalida-
des descrever as caracteris-
ticas de todas as ocupações,
classificando-as sob o mes-
mo nome. Apesar de seguir
a orientação adotada pela
OIT na «iaboraçãp do seu
manual, a CBO foi obrigada
a obedecer critérios essen-
cialmen.? nacionais, pois
existem no Brasil profissio-
nais que não se enquadram
nas características do ma-
nual da OIT.

Brasilia - O Supremo
Tribunal Federal negou on-
tem o pedido de extradição
feito por Portugal — antes
do 25 de abril — que pre-
tendia prender Antônio de
Almeida Ribeiro Fraga, con-
denado pela Justiça de Lis-
boa a 10 anos de prisão, por
ter dado prejuízos de 600
mil escudos à firma Pre-
dial Ultramarina, da qual
era proprietário, fugindo
em seguida.

A extradição, requerida
em 1970, foi negada porque
Portugal náo cumpriu os
prazos que lhe deu o STF
para complementar a do-
cumentação necessária. An-
tônio de Almeida que esta
preso em São Paulo, será
solto.

Donopagapor
se embriagar
com seu cão

Londres — É possível que
amizades frustradas te-
nham levado o escocês Gil-
bert Toner à certeza de que
"o cão é o melhor amigo do
homem". Só que Toner foi
longe demais e ao dividir
com o cachorro Michael as
suas noitadas boêmias le-
vou o companheiro também
ao vicio do álcool. Ontem,
os dois foram julgados em
um Tribunal por brigas
num bar, apenas Toner foi
condenado .

A boêmia do escocês e seu
cão é conhecida há tempos
nas tavernas de Glasgow.
Toner sempre preferiu o
puro uísque. Michael, um
pastor alemão, gostava mais
de cerveja. De vez em quan-
do, talvez para amenizar a
tristeza do dono, o cão o
acompanhava no scotch.
Tudo correu muito bem ate
o dia em que a dupla visi-
tou o Bar Quo Vadis.

A BRIGA

Naquele dia, Michael re-
solveu acompanhar Toner
nas doses de uísque. Casa
generosa, Quo Vadis serve
duplos bem servidos. E no
quarto o cão saiu da linha.
Indiferente ao nome da ca-
sa — "Para Onde Vais?" —
Michael perdeu o rumo. co-
meçou a grunir e a mostrar
os dentes ameaçadores pa-
ra os pacíficos clientes.

Com medo de perder a
freguesia, a dona do bar
gritou indignada para que
Gilbert Toner se retirasse
com o cachorro. Toner ir-
ritou-se: fiel ao cão, prefe-
riu agredir a comerciante,
arremessando-lhe um jarro
na cabeça. Solidário ao do-
no, Michael saltou o balcão
e quebrou garrafas e vaso»
de bebidas.
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CPI da Assembléia convoca
o presidente da Cedae
rmra depor sobre a Sanerj

O presidente da Cedae.» ^-g»g5&
íoi convocado ontem, para atax ™££ ^
pela Assembléia Legislativa.para apuo» hia
ãe irreguteidades n*SffiSJS Rio - série de
ide Saneamento do antigo EJado ao * 

tores da

SS^S^^S*"**dí em'
préstimos totemaciona!S;mlmeiito d0 presidente da

A CPI marrou o ^gimmto 
üop Estad_ dQ

Companhia de Águas .e Esgotos aon ^
Hio para o P™SS£de_ qufpoderao ser convoca-
vi-lo, quais as autoiidades que iantes. A Co-
das, a seguir, na c™<gÇao J| 

«* 
segundo seu pre-

missão ^rlamentar 
de Inquento^ rincipal

d© Niterói.

IMPLICADOS

O Deputado Sílvio Lessa
esclareceu que só requereu
a CPI da Sanerj, depois de
tomar conhecimento das
acusações feitas pelo Si
João Nascimento ao enge-
nheiro Edgard Faquer, que
foi o último presidente da
extinta Companhia de sa-
neamento do antigo Estado
do Rio. - ..

— No processo de ae-
missão do Sr Edgard Fa-
cuer, a bem do serviço pu-
blico - prosseguiu o parla-
mentar oposicionista — ria
craves denúncias de irregu-
larddades praticadas pela
extinta diretoria da Sanerj,
como emissão de cheques
sem fundos e contratação
ilegal de empréstimos efi-
«andamentos. Esses fatos,
eu acredito que possam ser
esclarecidos durante o de-
poimento do Sr João Nasci-
mento.

, EMPRÉSTIMO

inviável pela Cedae, depois
da fusão."

IPANEMA

O emprego de 5 milhões
de dólares, de um empresti-
mo do BID, é também, se-
eundo o Sr Silvio Lessa,
"missão da CPI, pois o di-
nheiro foi destinado especl-
ficamente â construção do
interceptor oceânico de es-
gotos sanitários de Niterói,
não concluído e considerado

O Deputado Francisco Lo-
melino, do MDB, aguarda
apenas o depoimento do
presidente da Cedae para
.pedir a extensão das ativi-
dades da CPI à Cedag —
Companhia de Saneamento
da antiga Guanabara —

que 
"terá de explicar, se-

gundo documentos que te-
nho em mãos, quanto eus-
tou o interceptor oceânico
de esgotos sanitários de
Ipanema e se ele, dado co-
mo pronto, tem condições
de operação."

— Becebi denúncias de
que o interceptor oceânico
de Ipanema não poderá
funcionar sem que uma es-
tação de tratamento de es-
gotos seja também cons-
truida, sob pena de seagra-
var o índice de poluição das
praias da Zona Sul do Rio
— prosseguiu o pariamen-
tar do MDB.

Segundo o Sr Francisco
Lomellno, "há denúncias,
também, que precisam ser
comprovadas, de desvios
propositados do emissário
submarino de Ipanema,
com o aumento de custos
das obras, para atender a
um grupo hoteleiro de ex-
pressão internacional."

Supremo concede liminar
a Faria Lima e suspende
artigos da Carta do Rio

Brasília — O Supremo Tribunal Federal con-
cedeu ontem medida liminar para.suspendera vi-

gència dos Artigos 19, 34 (Letra N, Inciso IV), 48

(Parágrafos 2.°' e 3.° , e 236, da Constituição do
Estado" do Rio de Janeiro, e_.«^2
maioria de votos na representação do Governador
Faria Lima, em que foi arguida f^cona^iciona-
lidade parcial ou total de outros 10 artigos da mes-
ma Carta estadual. ,.^._., ___

O STF deixou de conceder medida liminar em
relação aos demais artigos arguidos de inconstitu-
cionais porque eles não acarretam "prejuízos ao
Estado e nem ferem direito de difícil xeparaçao\
conforme disse no seu voto, o relatorMinist o
Cunha Peixoto. Alguns desses artigos necessitam
até de regulamentação através de atos de inioiati-
va do próprio Governador.

NOVAS REPRESENTAÇÕES

O procurador-geral do Estado do Rio de Ja-
neiro Sr Paraíso Rocha, que ontem acompanhou
o julgamento do STF, disse que na Pr°x"na sema-
na o Governador Faria Lima encaminhara expe-
diéntés ao Procurador-Geral da Republica profes-
sor Henrioue Fonseca de Araújo, argumdo a in-

consSSnalidade de mais de 20 artigos da Cons-
tituição fluminense que tratam, entre outros assun-
tos de matérias relacionadas com o funcionalismo

público. • ¦
A liminar concedida pelo Supremo Tribunal

Federal importou na suspensão da vigência destes
artieos da Constituição do Rio de Janeiro;

"ArtT 18» - Nenhum tributo estadual ou muni-
clpal pode ser majorado, em cada exercício direta
ou indiretamente, além do Índice inflacionario ve-

rÍfÍOao°Art 
3P4eíz que "cabe à Assembléia Legisla-

tiva com a sanção do Governador, dispor sobre as

Séria, da competência do Estado, especiatoen-
te- IV - Normas gerais para a exploração ou con-
cessão bem como para a fixação de tarifas ou pre-
cos dos serviços públicos". A liminar suspendeu a
vieència apenas deste inciso IV.

Os parágrafos 2° e 3.» do Arbigo 48, também
suspensos dispõem: "2° - Respeitada a Legisla-

çãoTertmenS os órgãos da administração indi-

reta que dispuserem de dotações a conta do Oi-

çamento, remeterão, concomitantemente com o

tiroleto de lei orçamentária a ser enviado pelo Go,

vernador à Assembléia Legislativa, planos de apli-

cação dos recursos a eles transferidos .caça,?3o 
1 Quaisquer alterações introduzidas noa

planos* referidos no parágrafo anterior deverão ser

comunicadas à Assembléia Legislativa ,
O último artigo ontem suspenso pelo STF, fle

n'° 2»íintegração 
da magistratura dos antigos Es-

tados do Rio de Janeiro e Guanabara far-se-a em

freira única, constituindo a mais elevada, entran

cia os magistrados que ocupavam em 14 de maiço

deste ano idêntica posição nas carreiras dos Es-

tados de origem".

Barra Mansa
leva crise
a Brasília

Uma crise municipal em
Barra Mansa, no Sul flumi-:
nense, entre o Prefeito e o
presidente da Oamara, am-
bos da Arena, foi deslocada
nas últimas horas para
Brasília, a partir de denun-
cias do Deputado Florim
Coutinho (MDB-RJ) de que
o Chefe do Executivo da ci-
dade "usa dinheiros públi-
cos para beneficiar proprie-
dades particulares."

As denúncias, feitas da
tribuna da Câmara dos De-
putados, levaram o Prefeito
Feres Nader a representar
no Supremo Tribunal Fede-
rai contra o parlamentar
do MDB, pedindo, através
da Procuradoria Geral da
República, o seu enquadra-
mento nos Artigos 138 e 140
do Código Penal, que capi-
tulam crimes de calúnia, in-
júrla e difamação.
RESPOSTA

O Deputado Florim Couti-
nho acusou o Prefeito de
Barra Mansa de promover
benfeitorias nas imediações
d* um sitio de sua proprie-
dade. Ante a reação do Sr
Feres Nader, ele foi ao mu-
nicípio, onde conseguiu do-
cumentos com o Presidente
da Câmara de Vereadores,
Sr Waldir Baleeiro, visando
a novos pronunciamentos e
à justificativa da defesa
que terá de fazer junto ao
STF.

Na Assembléia flúminen-
se, o Deputado José Nader,
irmão do Prefeito, disse em
discurso ontem, que "a

campanha do Sr Florim
Coutinho esconde interesses
subversivos, porque o meu
irmão é reconhecido no Sul
do Estado do Rio como um
ardoroso adversário dos co-
munlstas."

Afirmou, ainda, o irmão
do Prefeito de Barra Mansa
que o Deputado federal do
MDB, cumprindo ins-
truções, atua no sentido de
minimizar os efeitos d e
uma grande festa que Bar-
ra Mansa realizará
amanhã, dia de seu aniver-
sário, para receber o presi-
dente nacional da Arena,

Líder da Arena se distrai
e Oposição vence votação

-*• Abdias Silva

Brasília - Decididamente, a Arena

não teve ontem um dia propicio na Ca-

mara. Perdeu uma batalha em Plenário
(projeto sobre empréstimos da Caixa

Econômica a empregados) perdeu nos

debates (programa Pfrtidario e AI-5) e

ainda teve que sair de camponum ter

ceiro episódio (contas do DNER) paia
não ver as coisas saírem contra o seu

deSeo 
projeto contra o qual a Arena ha-

via fiimadíi posição foi aprovado pela
simules maioria numérica do MDB e

ese fato por si só expressa um revés

para a liderança arenista, que naccon-
seguiu concentrar no plenário na hora da

chamada nominal os 123 votos necessá-
rios para vencer os 122 oposicionistas ali

presentes.

ARENA DE HOJE

No episódio dos debates não houve
vitória numérica, é claro, «f*,»^
denciado que a liderança da bancada

governamental não revidou a tótuia as
investidas da Oposição. O Sr Israel Dias
Nova is (MDB-SP) foi à tribuna para se

congratulai- com o programa aprovado

pela Convenção da Arena a 21 de se

tembro último, dizendo que aquele ei a

exatamente o programa da Oposição es-

Snado de dois postulados: a rrevogaçao
do AI-5 e a concessão de anistia aos po-
1ÍtÍCSentfa-s?assim satisfeito porque via

que a partir de agora o MDB ganhara
na Câmara muitos aliados

Para cada emedebista — disse —

haverá pelo menos dois arenistas aju-
dando a conduzir esta bandeira de liber-
dade e de respeito aos direitos humanos
que tão penosamente vinha sendo des-
fraldada pelos oposicionistas.

A Arena de hoje — disse — nao
é a mesma de ontem. Vejam os senho-
rés: eu que sempre descei ser um cor-
religlonário do Deputado Geraldo Fre -

re tenho-o agora ao meu lado sem que
tenha sido preciso que fosse ao seu en-
contro. Ele veio a mim, veio ao MDB no
dorso de um programa pelo qual vamos
lutar juntos.

ERICSSON DO BRASIL J
COMÉRCIOEINDÚSTRIAS/A. ' I

SOCIEDADEANÕNIMADECAPITALABERTO |
GEMEC/RCA- 200 -74/147.C.Q.C. 33.067.745

CONVOCAÇÃO
São convocados os Senhores ^Acionistas _da
ERICSSON DO BRASILCOMERCOEINDUSTRIA
S/A a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EX-

TRAORD1NARIA, a realizar-se no dia 8 de outubro

de 1975, às 10,00 horas, em sua sede social, a

rua da Coroa, 500. São Paulo, Capital, afjmde

deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA.

Substituição de Diretor
Poderão participar da Assembléia Geral Extráor-

dinár a os acionistas titulares de ações norn.na í-

vas! que exibam documento hábil de sua ident -

dade e os possuidores de ações ao portador.
Estes últimos deverão depositar suas ações na

Sde social da empresa, junto ao Setor de.Ações

(4? andar), até 5 (cinco) dias antes da data mar-

cada para a realização da Assembléia, conforme

determina o art. 13, § 3*. dos Estatutos soc.a.s.

São Paulo, 25 do setembro de 1975

Geraldo Nóbrega
Direlor

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEDIP N.° 379

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)

O BANCO CENTRAI DO BRASIL, lendo .m vi5« . di.pc.c, no .rrioo1!.« 
^%%^™T. 

"púbfâ

d. 08711 71, . no parágrafo: IA do .rljoo K«d° Deae.o-l.J « 
^V'™, proposta» d, ln,.i,ui,ocs

:.. .r„ih.,á no oròximo dia 06.10./S"_"_«"'? "?-,_.,.. . ,„„ _,-nat i vas. como .agues

LTN DE 91 DIAS
DE PRAZO A VENCEÍi

Cri 800 milhões
08.10.75
07.01.76

MONTANTE DA EMISSÃO
DATA DA EMISSÃO:
DATA DO RESGATE:

,° I .U/V/ OS -Y.VI./V| iuim« r"—';™
11:30 hora!, propostas do Instituições
taxa. competitivas, como segue:

ITN DE 182 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

CrS 800 milhões
08.10.75
07.04.76

W*Z> fin.nc.lr., deverão .pr«_W i''i*«" > ««^.A DA DIVIDA PÜBLiCA do

BANCO CENTRAL DO BRASIL nas segu.nies praças.

i _ RIO DE JANEIRO (RJ), .
Serviço Regional da Divida Public» ,..,..,
Praç. Pio X, n.o 7, 10.» andar - Tel.. 244-2662

2 _ SAO PAULO (SP)
Servito Regional d» Divida Public»
Av. Paulista n.° 1.682, sobreloia - Tel.i 239-0_15

BSfe-TjE^a.^ -— "m "4 3 ca!"deama,s'
eu. prevalecerá sempr. para .feito d. .puraçao. .„„„„ .„, ,ql)isiç3o d. LTN as-.inadas por

3i_ ÃJS^íSSSÍ^^ nom" ' "ra°* "rio
identificados mediant. aposição de carimbos. ._,.«_.. 1, 11-30 horas, reservando-sa o
5. O BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá ,><, ertu a dj^ropo.», 

^«}j££.
direito de, . seu critério, .cdl,r foi. •^f^""^URO 

NACIONAL apresentada, com Incorreção no

tr.,£J5SS^^ 00 BRASIL armará, .por escrito,

d7i-r.,amtn,rtr Si,UUh,°Tinadnce,^ ^^^ 1^?^^ 
'^^ "O di, ..gu, P.nas

a> taxas rníxima, média • mfmma aceitas. __.„,s„,i. 
d..t. oferta estío subordinadas is

8. A. LETRAS DO TESOURO NACIONAL .retida, .ra 
g^jtfjfl. 23.07.74.

norm.» previstas no § 1.° do «rtigo 14 o .rtigo _e, 08.10.75, 
utiliiando-s. • mesma

9. A _*re9. dos títulos será *<*»!&$& ? l^ríÂciONAL. 
^

rotin. iá om vigor para » liquidaçSo das LETRA5 uo imuu

Brasília, 30 d. setembro d. 1975

DESCOMPASSO

Estava de plantão na liderança da
Arena o Deputado Lauro Leitão, que no
entanto não jogou no mesmo estilo do
deputado paulista. Aos lances de ironia
e humor, respondeu sempre com serie-
dade, .afirmando inclusive que o Ato ms-
titucional N.o 5 pode ser .revogado medi-
ante uma simples emenda constitucional.

Os debates transcorreram em des-
compasso. B neste descompasso mais de
uma vez o parlamentar paulista levou o
vice-líder Lauro Leitão a concordar em
que "estamos todos no mesmo barco e
"temos os mesmos desígnios". Diante do
oue o Deputado Israel Novais manifestou
que tem agora a Arena nova o dever de,
iuntamente com o MDB, cobrar do Go-
verno o cumprimento do programa.

E quando alguém da bancada oposi-
cionista lembrou que o Deputado Celio
Borja já está se manifestando contra a
linha programática do seu Partido, pre-
cando a eleição indireta para Governa-
dores em 1978, o Sr Lauro Leitão logo es-
clareceu:

É uma opinião pessoal.

Abdias Silva

 Não, nós estamos num processo
de transição, processo que já está che-
gando ao fim.

— Mas Deputado — estranhou o par-
lamentar paulista — 11 anos para che-
car á idéia de que, através de um pro-
grama, chega-se ao Poder? V Exa esta
sendo injustíssimo com o seu Partido. V
Exa acaba de sustentar que, depois de 11
anos de doíce jar niente, de sossego como
Inês do Luis de Camões, a Arena, de re-
nente, acordou e resolveu chegar ao Po-
der através de um programa. E V Exa
sustenta mais: que os Partidos nasceram
para chegar ao Poder.

_ Exatamente — confirmou o vice-
líder arenista.

— Então, de que modo a Arena que-
ria chegar ao Poder se não tinha pro-
grama?

A Arena defendia a filosofia da
Revolução, pois é um Partido integrado
na Revolução — disse Lauro Leitão. -

Muitos dizem que a Arena e o Partido da
Revolução, mas eu sustento o contrario:
é um Partido integrado nos ideais que
inspiraram a Revolução.

_ Então por que um programa ago-
ra9 _ pergunta Israel.

Porque já estamos chegando a
uma fase de transição.

_ Transição para o que?
Para essa fase que se seguiu a

Revolução de 1964.
Que fase, Deputado?

_ Temos que ir consolidando a dc-
mocracia, procurando aprimorá-la, é isso.
A Revolução não será permanente.

_ Mas a Revolução tinha um pro-
arama? — pergunta Israel.

_ Tinha uma filosofia - responde
Lauro. . .

— Então era como a Constituição da
Inglaterra: um programa nao escrito -

diz I^a|L!fc.nlia _ma filosofia, teve uma

_ Esse programa não escrito era o

que V Exa seguia?
_ Teve uma filosofia — repetiu Lau-

T0" 
_ E onde está a filosofia? — insiste

__sf_lq1
__ E' a filosofia defendida pela Are-

113, * 
E assim prosseguiu o debate. De um

lado, a ironia sublinhada pelo riso, do
outro a seriedade.

Este diálogo continuou na mesma li-
nha, chegando ao ponto do Deputado
paulista dizer que o Presidente Geisel
aderiu a um programa que parecia seu,
mas que era do MDB.

_ O Presidente aderiu ao nosso pio-
grama — afirmou. — K o nosso discípulo
amado, o número um dos nossos correu-
gionários, porque não adianta dizer que
ele chegou sábado à Arena. Chegou sa-
bado à Arena montado no cavalo do
MDB.

GERINC1A DA DIVIDA f OBLICA
(a) O.r.nt.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO I

SECRETARIA DOS TRANSPORTES,
ENERGIA E COMUNICAÇÕES I

Departamento de Telecomunicações
de Pernambuco - DETELPE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA I
PÚBLICA N.° 01/75

AVISO
O Departamento de Telecomunicações de Per-

nambuco - DETELPE, com sede na Av Rosa e Silva

n » 1 834, na Cidade do Recife, Capital do Estado de

Pernambuco, torna público, para conhecimento dos

interessados que fez publicar no Diário Oficial do

Estado de Pernambuco, edição do dia 27 de setembro

de 1975 edital de concorrência pública para forneci-

mento e instalação de um sistema de repetição com-

posto de 06 (seis) enlaces UHF (um canal de RF Uni-

direcional) e um sistema de retransmissao para ÜJ

(três) canais de televisão, visando a cobertura de todo

o Estado de Pernambuco. *
A documentação e as propostas serão recebidas

até às 09 (nove) horas do dia 29 de outubro do cor-

rente, na sede do DETELPE.
Os interessados poderão adquirir o edital, e seus

anexos, pelo preço de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruze.-

ros) ná divisão de televisão do DETELPE, no ende-

reco acima. ...
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na

sede do DETELPE, fone 221017, TLX 818181.

Recife, 27 de setembro de 1975

Luizaugusto Barreto da Silva Nen
Diretor-Geral
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ANDRÉA 
"C" ou FRANCA 

"C"

2 navios italianos que significam muito conforto •

privativo - Ar condicionado - Piscinas - Cinema

NATAL A BORDO
20 a 25 de Dezembro - Leva V. a Itajaf e

Paranaguá e mostra as mais belas praias
do sul.

MANAUS -3 saídas
1a ) de 07 a 31 de Janeiro
2a ) de 14 de Janeiro a 19 Fevereiro
3a ) de 31 de Janeiro a 26 de Fevereiro
O deslumbrante Norte e Nordeste. Visi-

tando além de Manaus, Salvador, Recife,

Fortaleza e Belénrj,

CRUZEIRO AO PRATA
de 19 a 15 de Fevereiroae ir _ i_ uc i w-.~..-
Mar Del Plata e também Montevidéu e

Buenos Aires.

Informações e reservas LlflGCI V/
Av Rio Branco. 4 2? andar - Embr. 246

Cat A Tel. 243 7691 - 243-3704

. diversão - relax. Todas cabines com banho

. etc... Além de cozinha italiana autentica.

CRUZEIRO AO NORTE
de 16 a 26 de Fevereiro - Bahia, Recife e

João Pessoa - os tesouros da nossa arte co-

loniale as fabulosas praias.

CARNAVAL A BORDO
2 opções:
BAHIA
de 26 de Fevereiro a 5 de Março - As deli-

cias do Carnaval na boa terra.

PUNTA DEL ESTE

de 26 de Fevereiro a 7 de Março - Este é

diferente com até Cassino e ainda 2 dias

em Buenos Aires.

Em São Paulo AGAXTUR
Rua Marcom. 31 -s/loja-Embr. 196- Cat. A

Tel 34 2945 35-2538 . ou «m «~ .geme* vagens.

A TRANSIÇÃO

A afirmativa do Sr Israel Novais de
que há 11 anos a Arena não pensava em
chegar ao Governo através de um pro-
grama, já que só agora a elaborara, mas
através das armas, o Sr Lauro Leitão de-
clarou:

Agenor Maria vê
o empobrecimento
de agricultura

Brasília — O Senador Agenor Maria
(MDB-RN) fez ontem, em discurso no
Senado, um levantamento do problema
da agricultura brasileira desde 1938 ate
a data atual, para concluir com o es-
tarrecedor" endividamento da classe
agrícola, cujo compromisso -para com o
Banco do Brasil é de Cr$ 26 bilhões.

Segundo ele, em 1963, "produzíamos
mais farinha, mais arroz, mais feijão,
mais algodão do que nos dias atuais,
quando também os efetivos dos reba-
nhos caíram, e agora o agricultor pro-
cura o banco não para fazer investi-
mento mas para pagar empréstimos,
numa demonstração de que o endivida-
mento de todos os produtos agrícolas
nacionais passaram a ser altamente de-
íicitários".

AVILTAMENTO

Srs Senadores, quando aqui che-
guei dizia que a agricultura do Nordes-
te estava marginalizada. Posso afirmar
que a agricultura do Nordeste hoje esta
em pior situação do que estava em fe-
vereiro — começou o Senador Agenor
Maria o seu discurso.

Para que os senhores tenham
uma idéia: em 1963, com um quilo de
algodão, se comprava duas enxadas; no-

je é preciso que se tenha seis quilos pa-
ra se comprar uma enxada. A alta das

• manufaturas foi uma coisa fora do co-
mum. Não houve uma proporção no au-

mento das manufaturas e no das maw-
^^Ssentaute 

do Rio Grande do

Norte, conforme disse, está preP>ran-
do.um mapa da situação da agricultura
do país, que será como uma ™diogia
íia em termos de produção na toa

agrícola, mostrando o que se compiava
com o salário mínimo de 19" e o u
" "St 

profundamente sério o

problema da fome do homem que: tra

balha em nosso país, porque o salário
minimo, apesar do aumento que foi aa

do este ano, de Or$ 376,00 para o Nor-
deste, não representa o mínimo para
que o homem que trabalha .possa vivei
com dignidade.

O PROJETO E AS CONTAS

Os dois outros episódios desfavorá-
veis à Arena na sessão plenária de on-
tem da Câmara foram a aprovação do
projeto que dispõe sobre empréstimos da
Caixa Econômica aos empregados regidos
pela CLT e o requerimento da Comissão
de Tomada de Contas e Fiscalização Fi-
nanceira solicitando as contas do DNER
ao Tribunal de Contas para serem apre-
ciadas pelo Congresso sob o aspecto po-
litico.

Para que o requerimento nao losse
aprovado ontem à tarde, o Deputado João
Clímaco de Almeida (Arena-PI) apresen-
tou uma emenda de sentido protelatono,
visando a fazer com que o requerimento
volte à Comissão.

Paulo Egídio
entrega gravação
à Assembléia

São Paulo — O Governador Paulo
Egídio Martins encaminhou ontem ao
Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Leonel Júlio, as fitas em que,
segundo consta, o Deputado Agenor Li-
no de Matos, do MDB tentou negocia
com o diretor do Instituto de 

^istên-
cia Médica ao Servidor, medico Reinaldo
Figueiredo, a nomeação de um seu

allÜOs 
dois rolos de fita foram entre-

gues°após mais de trêsi*jd. expec-

SSSSaTaoSL assessor da presidência
da Assembléia paulista.

INVESTIGAÇÃO
., fltas que contêm gravações que
wSm nor mais de três horas, per-

se estendem poi „. _.
derHo 

presidente da Assembléia e do Se-
Ça do .Pre"aTe" Hca de São Paulo, ou um

^SnínT Stlém dos membros
Í!PíSmlssão Especial de Inquérito -

síte pammentar.s 
- que estão incum-

CASO MORENO

masília - O Supremo Tribunal Fe-

Carlos Alberto Menezes Sa porque 0

acusador teve suspens°s ^^.^
*"??rquHe^sar s^direito a foro
n° 'íoiTor prerrogativa de função,
especial po Pf 

Cidade competente

iS/tcS 
do Recue, que

dará prosseguimento ao processo.

¦-.¦.)'-
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Exportações de soja vão
a quase í bilhão e meio

a de dólares até dezembro
— >' Fontes da Carteira de Comércio Exterior -

CACEX - do Banco do Brasil, disseram ontem que
ns exportações de soja em grãos, farelo e óleo ul-
tona «aram a marca de 1 bilhão de dólares no íi-

nS 
"e 

.-tembro. devendo atingir sem dificuldades
1 bihão 300 milhões de dólares até o final do ano.

Se-nmdo as mesmas fontes, a exportação de 500

mil toneladas de soja em grãos para a União so-
viética está sendo realizada sem a participação d_i-
¦eu da Cargill. que como indústria de soja nao

tem mais autorização para exportar qualquer vo-
lume de grãos. Os técnicos da Carteira admitem

que a empresa tenha sido intermediária na nego-
ciacão. mas negam que tenha havido registros de
vendas para a URSS em seu nome.

Embarques
Os técnicos informaram que até o dia 18 de

setembro o total de gniias*_*^£»¦"*$»
pela Carteira totalizava 2 milhões 643 mil toneladas
ríP o-rãos no valor aproximado de 547 milhões cie

dólarer 2 milhões 100 mil toneladas de farelo, no

So de 30 milhões de dólares: e 174 mil tonela-
it de óleo no valor de 106 milhões. A soma dos

valores em dólar dá 956 milhões, total que segun-
do os técnicos deve subir a mais de 1 bilhão ate o

final de setembro, depois de embarcada a soja ja
registrada para exportação.

Segundo as mesmas fontes, dentro em breve
será marcada a data da neva reunião do Comi-
ti de Exportação de Soja. visto que as industrias e
as cooperativas do Rio Grande do Sul e de Paraná
e São Paulo já fizeram seus encontros em separa-
do para discutir o problema da fixação dos preços
do grão no mercado interno. Na próxima reunião
do Comitê, no Rio. os diversos setores ^ produção
levarão suas sugestões à apreciação do diretor ge-
ral da Carteira, Sr Benedito Moreira, esperando-se
novas e mais concretas propostas em torno da cria-

ção de bolsas de soja no pais.

Exportação
São Paulo — O diretor da Cargill Comercial

Agrícola S/A. Sr Armando Weil, disse ontem que
a compra de soja brasileira pela Rússia - es.e
pais encomendou 500 mil toneladas - foi mal in-
terpretada e não se deveu a uma manipulação do

grupo Cargill Incorporation devido ao boicote dos

portuários norte-americanos.
O Sr Armando Weil acrescentou que a Cargill

— subsidiária do grupo norte-americano - nao
vendeu soia brasileira para a Rússia, embora a
associada do grupo, a Tradax. da Suíça seja res-

ponsável pela encomenda das 500 mil toneladas.

Porto Alegre — Industriais, produtores e co-
operativas do Estado decidiram ontem reivindicar
ao diretor da Cacex, Sr Benedito Moreira, liberte-
de total para comercialização da próxima sana
de soja (75/76) oferecendo em troca a responsa-
bilidade solidária dos três setores pelo abasteci-
mento do mercado interno, alem do pedido de

manutenção do Comitê de Soja.

Os lideres gaúchos dos três setores, reunidos
ontem na sede da Associação Comercia «aC-

pitai, chegaram ao-que Gamaram de estimativas
de consenso" quanto aos números da ¦fifi****'*
ciuo está em final de comercialização (74/75). assim

o Rio Grande do Sul teria colhido este ano 4: n lUi es

700 mil ton de soja, que se somaram ao G'.arr%loyer
de 360 mil ton de soja da safra anterior (73/741,
totalizando 5 milhões 60 mil ton.

Este números serão apresentados ao diretor da

Cacex na próxima reunião nacional do Comitê aa

Soia com data a ser marcada, e corresponde ao

atendimento das solicitações do Sr Benedito Moreira

quanti à obtenção de um acordo entre os três seto-

?es com vistas a uma comercialização mais eficien-

te das futuras safras de soja.

i".'

ABDIB quer
setor com
escala

São Paulo — A suspensão
de novos ¦ incentivos fiscais
para a indústria de bens de
capital foi defendida ontem
pelo Secretária Executivo da
Associação Brasileira para o
Desenvolvimento das Indús-
trias de Base — (ABDIB1. Sr
Silvio de Aguiar Pupo, como
forma de fortalecer as em-
presas existentes, e permitir
que elas alcancem uma eco-
nomi_ de escala.

O Diretor do Instituto de
Fomento e Coordenação In-
dustrial do Centro Técnico
Aeroespacial — CTA, de São
José dos Campos, tenente-
coronel Sérgio Antônio dos
Reis Valle, um dos confsren-
cistas de ontem, falando so-
bre "fundidos, forjados e ou-
tros equipamentos pesados",
informou que o pais tem de-

pendido excessivamente de
recursos financeiros e de en-

genharia nas grandes com-
pras externas de bens de
capital.

O fato ocorre — acrescen-
tou — por viver o Brasil um
estágio de maturação nos
seus planos para as grandes
compras do mercado de
bens ds capital. Nesse qua-
dro, uma falta de planeja-
mento adequado e de infor-
mações precisas, tem gera-
do uma indecisão do empre-
sariado, pelos altos riscos
envolvidos, o que não ocorre

quando ele se sente prote-
gido.

Paulinelli reafirma interesse
do Governo no cooperativismo

IBC neoocia com a Espanha
A diretoria do Instituto Bra-

sileiro do Café — IBC — reu-
niu-se ontem cem a missão es-
panhola que está no Rio desde
segunda-feira para dar prosse-
guimento às negociações inicia-
das no primeiro semestre em tor-
no da troca de café por material
ferroviário.

Embora o encontro tenha si-
do informal, durante almoço no
Restaurante Mesbla, sem ne-
nhum progresso real nas nego-
ciacões. sabe-se que os espanhóis
pretendem adquirir até o fim do
ano cerca de 300 mil sacas de
café. contra o fornecimento de
trens-unidade para o tráfego su-
burbano da Central do Brasil.

AMAZÔNIA
São Paulo — "O Governo,

através do Ministério da Indús-
tria e do Comércio, já determi-
nou ao IBC a atualização das in-
formações sobre os cafezais exis-
tentes 

"na 
Região Amazônica, pa-

ra verificar a viabilidade do
plantio do café arábico e robusta
naquela área".

A informação foi transmiti-
da ao presidente da Associação
dos Empresários Agropecuários
da Amazônia, Sr João Carlos
Meirelles, durante encontro que
manteve em São Paulo com o
Ministro da Indústria e do Co-
mércio, Severo Gomes.

NO RIO
Para explicar a nova políti-

ca governamental para o café, o

secretário José Resende Peres
viaja, hoje pela manhã, para o
Norte fluminense. Ele visitara os
Distritos de Varre-Sai, em Nati-
vidade, e Santa Clara, em Por-
ciúncula, responsáveis pela maior
produção de café no Estado e
que se encarregarão de preparar
1 milhão 500 mil mudas das es-
pécies Mundo Novo e Catuaí ate
marco.

O secretário informou ontem
que o IBC está ampliando a área .
de assistência técnica aos pro-
dutores de café do Estado do Rio
e que o escritório de Natividade
já conta com um agrônomo espe-
cializado em cafeicultura. Tam-
bém está em fase de instalação o
escritório do IBC em Valença,
onde os viveiristas vão iniciar a
preparação de 400 mil mudas pa-
ra o plantio; também em Paraí-
ba do Sul, a médio prazo, devem
estar prontas 200 mil mudas.

O programa de viagem do
secretário José Resende Peres
prevê inicialmente a passagem
pela Fazenda Experimental de
Italva. no Município de Campos,
que pertence ao Estado e esta
sendo reativada. Os pontos ba-
sices são os projetos de produção
de calcário para a correção do
solo e a criação de campos ex-
perimentais com novas varieda-
des para o melhoramento das
pastagens.

Também está sendo estuda-
da a viabilidade ecológica e eco-
nòmica de criação de bovinos,
caprinos e ovinos.

Brasília — Reafirmando o seu apoio
ao movimento cooperativista brasileiro
o Ministro da Agricultura Alysson Pauli-
nelli abriu ontem o VII Congresso de Co-
operativismo que se realiza no Hotel Na-
cional e conta com a participação de cer-
ca de mil cooperativistas de todo o pais.

O presidente da Organização das Co-
operativas do Brasil, Sr Antônio José Ro-
drigues, disse que o objetivo deste con-
gresso é a análise cuidadosa da legis-
lacâo sobre o funcionamento das coope-
rativas e da tendência que vem ocorren-
do dessas entidades somarem caracteris-
ticas de grandes empresas, fugindo a fi-
losofia cooperativista.

MAIOR SEVERIDADE

— Queremos maior severidade na
fiscalização às cooperativas, a fim de que
elas não se tornem empresas distantes
da filosofia cooperativista — afirmou o
Sr Antônio José Rodrigues. Espera-se
nesse congresso que os representantes de
cooperativas tomem uma posição sobre a
lei que proibe a existência de cooperati-
vas de pessoas jurídicas, como a Cooper-
sucar.

Na solenidade de abertura do con-
gresso, o Ministro Paulinelli enfatizou
que o apoio do Governo ao movimento
cooperativista brasileiro será trazido pe-
Io próprio Presidente Geisei, que partia-
para de sessão solene a se realizar na
sexta-feira, dia 3, pela manhã.

— Acredito no cooperativismo por-
que ele representa o produtor e o ho-
mem brasileiro — disse o Ministro, pediu-
do aos congressistas que colaborem com
criticas honestas e construtivas e tam-
bém com autocrítica, para que se atin-
ja o objetivo de fortalecer o movimento
cooperativista.

Tamoio vê
expansão
na Cosigua

O Prefeito Marcos Ta-
moio disso ontem que a
área de Santa Cruz traz
boas perspectivas para o
desenvolvimento da Região
Oeste do Estado do Rio de
Janeiro. Lá deverão ser Ins-
taladas várias indústrias na
periferia da Cia Siderúrgi-
ca da Guanabara (Cosi-
gua).

Ele destacou, na ocasião,
que a localização dessas in-
dústrias será um bom exem-
pio do desenvolvimento
econômico da região geo-
econômica formada pe-
los Estados do Rio do Janei-
ro, São Paulo e Minas Ge-
rais.

OBSERVAÇÕES
As observações do Prefei-

to Marcos Tamoio foram
feitas durante visita que
realizou ontem às insta-
lacões da Cosigua. A empre-
sa está colocando em fun-
cionamento o seu segundo
forno elétrico. Com isso, ela
mais do que duplicará a sua
capacidade de produção de
aco. Terá condições, a par-
ür dai, de produzir 545 mil
toneladas anuais, contra as
250 mil toneladas anuais de
hoje.

O novo equipamento po-
moio assistiu, ontem, aos
detalhes finais de acaba-
mento do novo forno elétri-
co, que já entrará em fase
de testes operacionais.

O novo equipamtnto po-
dera fundir até 80 tonela-
das por corrida. No mo-
mento, a empresa dispõe de
um forno elétrico.
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Comunicação de local de prova
Informamos acs Srs. Candidatos 

fritos 
na

cidade do Rio de Janeiro para o I Ciclo de Trema-

msnto de Especialistas em Promoção Comercial, que

as provas da etapa de seleção inicial serão real za-

d_s na Faculdade de Economia da U.E.R.J. situada

na Avenida AAem de Sá, n.° 261, nesta cidade onde

os candidatos deverão se apresentar munidos de

Carteira de Identidade, Cartão de Inscrição, Lápis e

Borracha, até às 8 horas dos dias 4, sábado e O,

domingo, do corrente.
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PALcolorcom controles deslizantes. O novo show Telef unken.

i
M.S. See. Nac. de Saúde

Divisão Nacional de Saúde Mental

(DINSAM)
O Setor de Material e Transportes da

DINSAM, torna público que será realizada as

9 (nove horas do dia 16 de outubro de

1975 a Tomada de Preços n.° 22/75, para

aquisição de material destinado a copa e co-

zinha, e ferramentas. Ik+u-e
Maiores detalhes, poderão ser obtidos

diariamente, no Setor de Material, sito a Av

Pasteur, 296, no horário de 10 as 16 horas.

Em 1.° de outubro de 1975

(a) MARIA AMÉLIA J. SILVA
Chefe do S.M.T.

L

O novo show a cores da Telei unken
incluiu um número de que você vai gostar
muito: são os controles deslizantes para
ajuste da imagem e do som a um simples
toque.

Esse show está em cartaz nos novos
PALcolor 22 e 26 polegadas.

Mas não se trata de mero
exibicionismo. . .

Por dentro da nova aparência, /ífrí
os televisores PALcolor têm o %|
exclusivo circuito PAL Telefunken

O que dá a você cores tão

verdadeiras como as da natureza.
O alto grau de transistonzaçao e os

circuitos integrados aumentam a sua
durabilidade, além de garantir
incomparável pureza de som e imagem
perfeita. , „

Quando o assunto e melhorar por
dentro, Telefunken é a primeira a levantar

TELEFUNKEN
MANIA DE PERFEIÇÃO

Aureomatic: Exclusivo sistema
recepções branco

a mão. Eis um exemplo: os outros
televisores possuem lindos botões para o
controle de matiz, enquanto o PALcolor
Telefunken já foi projetado para fazer esse
trabalho automaticamente, através do
exclusivo Aureomatic".

Tecnologia sempre foi a preocupação
número um da Telefunken.

Para deixar você satisteito da vida
com o seu televisor, por muitos e
muitos anos.

Telefunken sabe que tanto o show
como certas experiências passam depressa.

de ajuste automático do branco, que controla a cor azul nas

e- preto, e a cor vermelha nas recepções a cores.

M.S. - S-N.S. - Div. Nac. de Saúde Mental

Campanha Nacional de Saúde Mental

O Setor de Material e Transportes da

DINSAM, torna público que será realizada às

12 horas do dia 16 do corrente, Tomada de

Preços 02 
'75 - C.N.S.M. para aquisição de

material destinado a copa e cozinha e fer-

ramentas.
Maiores detalhes poderão ser obtidos no

Setor de Material, sito à Av. Pasteur 296, dia-

riamente no horário de 10 às 16 horas.

S.M.T. l.° de outubro de 1975

(a) MARIA AMÉLIA J. SILVA
Chefe do S.M.T.

I
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Exportações de soja vão
a quase 1 bilhão e meio
de dólares até dezembro

Fontes da Carteira cle Comércio Exterior —

C\CEX — do Banco do Brasil, disseram ontem que
à« exportações de soja em grãos, farelo e óleo ul-
tr .oaUram a marca de 1 bilhão de dólares no fl-
nal de setembro, devendo atingir sem dificuldades
1'bilhão 300 milhões de dólares até o final do ano.

Segundo as mesmas fontes, a exportação de 500
mil toneladas de soja em grãos para a União So-
viética e=tá sendo realizada sem a participação cl_i-
reta da Cargill, que como indústria de so.ia nao
tem mais autorização para exportar qualquer vo-
lume de nrãos. Os técnicos da Carteira admitem
que a empresa tenha sido intermediária na nego-
ciação, mas negam que tenha havido registros de
vendas para a URSS em seu nome.

Embarques

Os técnicos informavam que até o dia 18 de
setembro, o total de guias de embarque emitidas
nela Carteira totalizava 2 milhões 643 mil toneladas
de grãos no valor aproximado de 547 milhões de
dólares' 2 milhões 100 mil toneladas de farelo, no
valor de 303 milhões de dólares; e 174 mil tonela-
das de óleo, no valor de 106 milhões. A soma dos
valores em dólar dá 956 milhões, total que segun-
do os técnicos deve subir a mais de 1 bilhão ate o
final de setembro, depois de embarcada a soja ja
registrada para exportação.

Segundo as mesmas fontes, dentro em breve
será marcada a data da neva reunião do Comi-
tè dc Exnortacão de Soja. visto que as industrias e
as cooperativas do Rio Grande do Sul e de Paraná
e São Paulo já fizeram seus encontros em separa-

¦ do para discutir o problema da fixação dos preços
do "rão no mercado interno. Na próxima reunião
do Comitê, no Rio. o.s diversos setores de produção
levarão suas sugestões à apreciação do diretor ge-
ral da Carteira. Sr Benedito Moreira, esperando-se
novas e mais concretas propostas em torno da cria-
ção de bolsas cle soja no pais.

Exportarão
Sfio Paulo — O diretor da Cargill Comercial

Agrícola S/A., Sr Armando Weil. disse ontem que
a compra de soja brasileira pela Rússia — este
pais encomendou 500 mil toneladas — foi mal in-
terpretada e não se deveu a uma manipulação do
grupo Cargill Incorporation devido ao boicote dos
portuários norte-americanos.

O Sr Armando Weil acrescentou que a Cargill
— subsidiária do grupo norte-americano — não
vendeu soja brasileira para a Rússia, embora a
associada do grupo, a Tradax. da Suiça, seja res-
ponsável pela encomenda das 500 mil toneladas.

Porto Alegre — Industriais, produtores e co-
operativas cio" Estado decidiram ontem reivindicar
ao diretor da Cacex, Sr Benedito Moreira, liberda-
cle total para comercialização da próxima safra
de soja 175/761 oferecendo em troca a responsa-
bilidade solidária dos três setores pelo abasteci-
mento do mercado interno, além do pedido de
manutenção, do Comitê de Soja.

Os lideres gaúchos dos três setores, reunidos
ontem na sede da Associação Comercial desta Ca-
pitai chegaram ao que chamaram de "estimativas

cle consenso" quanto aos números da safra de soja
que está em final cle comercialização (74/75»: assim,
o Rio Grande do Sul teria colhido este ano 4 milhões
700 mil ton de soja, que se somaram ao "Carry over
de 360 mil ton de soja da safra anterior (73/741,

1 totalizando 5 milhões 60 mil ton.

Este números serão apresentados ao diretor da
Cacex na próxima reunião nacional do Comitê da
Soja com data a ser marcada, e corresponde ao
atendimento das solicitações do Sr Benedito Moreira
quanto à obtenção de um acordo entre os tres seto-
res com vistas a uma comercialização mais eficien-

te das futuras safras de soja.

Soames fala
sobre acordo
com a CEE

Brasilia — Momentos an-
tes de encerrar a sua visita
oficial a Brasilia, ontem de
tarde, o vice-presidente da
Comunidade Econòmi-
ca Européia, Sir Christo-
pher Soames, lamentou que
o Brasil não esteja ainda
se beneficiando de todas as
vantagens que lhe foram
asseguradas no acordo com
a CEE, muito embora 60%
dos seus produtos de ex-
portação entrem no mer-
cado europeu absolutamen-
te isentos de tarifas.

Soames confirmou as
versões de que a sua visita
à América Latina iGuate-
mala, Venezuela, Peru e
Brasil) teve apenas o senti-
do de uma tomada de opi-
niões, pois os problemas de
comércio entre esses paises
e a CEE são resolvidos em
nivel técnico, e negou que
a exclusão da Argentina e
do Uruguai de seu roteiro
tenha sido motivada pslo
fato de ambos terem sido
duramente atingidos pelo
corte das importações de
carne decidido pelos pai-
ses membros do mercado
europeu. Sua viagem foi,
na verdade, abreviada pela
necessidade de estar pre-
sente à reunião do conse-
lho de ministros da CEE,
na próxima segunda-feira.

Paulinelli reafirma interesse
do Governo no cooperativismo

IBC negocia com a Espanha
A diretoria do Instituto Bra-

sileiro do Café — IBC — reu-
nlu-se ontem com a missão es-
panhola que está no Rio desde
segunda-feira para dar prosse-
guimento às negociações inicia-
das no primeiro semestre em tor-
no da troca de café por material
ferroviário.¦ Embora o encontro tenha si-
do informal, durante almoço no
Restaurante Mesbla, sem nc-
nhum progresso real nas nego-
ciações, sabe-se que os espanhóis
pretendem adquirir até o fim do
ano cerca de 300 mil sacas de
café. contra o fornecimento de
trens-imidade para o tráfego su-
burbano da Central do Brasil.

AMAZÔNIA
São Paulo — "O Governo,

através do Ministério da Indús-
tria e do Comércio, já determi-
nou ao IBC a atualização das in-
formações sobre os cafezais exis-
tentes na Região Amazônica, pa-
ra verificar a viabilidade do
plantio do café arábico e robusta
naquela área".

A informação foi transmiti-
da ao presidente da Associação
dos Empresários Agropecuários
da Amazônia, Sr João Carlos
Meirelles, durante encontro que
manteve em São Paulo com o
Ministro da Indústria e do Co-
mércio, Severo Gomes.

NO RIO
Para explicar a nova politi-

ca governamental para o café, o

secretário José Resende Peres
viaja, hoje pela manhã, para o
Norte fluminense. Ele visitara os
Distritos de Varre-Sai, em Nati-
vidade, e Santa Clara, em Por-
ciúncula, responsáveis pela maior
produção de café no Estado e
que se encarregarão de preparar
1 milhão 500 mil mudas das es-
pécies Mundo Novo e Catuai até
marco.

O secretário informou ontem
que o IBC está ampliando a área
de assistência técnica aos pro-
dutores de café do Estado do Rio
e que o escritório de Natividade
já conta com um agrônomo espe-
cializado em cafeieultura. Tam-
bém está em fase de instalação o
escritório do IBC em Valença,
onde os viveiristas vão iniciar a
preparação de 400 mil mudas pa-
ra o plantio; também em Paraí-
ba do Sul, a médio prazo, devem
estar prontas 200 mil mudas.

O programa de viagem do
secretário José Resende Peres
prevê inicialmente a passagem
pela Fazenda Experimental de
Italva, no Município de Campos,
que pertence ao Estado e esta
sendo reativada. Os pontos ba-
sicos são os projetos de produção
de calcário para a correção do
solo e a criação de campos ex-
perimentais com novas varieda-
des para o melhoramento das
pastagens.

Também está sendo estuda-
da a viabilidade ecológica e eco-
nômica de criação de bovinos,
caprinos e ovinos.

Brasília — Reafirmando o seu apoio
ao movimento cooperativista brasileiro
o Ministro da Agricultura Alysson Pauli-
nelli abriu ontem o VII Congresso de Co-
operativismo que se realiza no Hotel Na-
cional e conta com a participação de cer-
ca de mil cooperativistas de todo o pais.

O presidente da Organização das Co-
operativas do Brasil, Sr Antônio Jose Ro-
drigues, disse que o objetivo deste con-
gresso é a análise cuidadosa da legis-
lação sobre o funcionamento das coope-
rativas e da tendência que vem ocorren-
do dessas entidades somarem caracterís-
ticas de grandes empresas, fugindo à fi-
losofia cooperativista.

MAIOR SEVERIDADE

— Queremos maior severidade na
fiscalização ãs cooperativas, a fim dc que
elas não' sc tornem empresas distantes
da filosofia cooperativista — afirmou o
Sr Antônio José Rodrigues. Espera-se
nesse congresso que os representantes de
cooperativas tomem uma posição sobre a
lei que proibe a existência de cooperati-
vas de pessoas jurídicas, como a Cooper-
sucar.

Na solenidade de abertura do con-
gresso, o Ministro Paulinelli enfatizou
que o apoio do Governo ao movimento
cooperativista brasileiro será trazido pc-
lo próprio Presidente Geisel, que partici-
para de sessão solene a se realizar na
sexta-feira, dia 3, pela manhã.

— Acredito no cooperativismo por-
que ele representa o produtor e o ho-
mem brasileiro — disse o Ministro, pedin-
do aos congressistas que colaborem com
criticas honestas e construtivas e tam-
bém com autocrítica, para que se atin-
ja o objetivo de fortalecer o movimento
cooperativista.

ECONOMIA - 15

Tamoio vê
expansão
na Cosigua

O Prefeito Marcos Ta-
moio disse ontem que a
área de Santa Cruz traz
boas perspectivas para o
desenvolvimento da Região
Oeste do Estado do Rio de
Janeiro. Lá deverão ser ins-
taladas várias indústrias na
periferia da Cia Siderúrgi-
ca da G u a n a b a r a (Cosi-
gua).

Ele destacou, na ocasião,
que a localização dessas in-
dústrias será um bom exem-
pio do desenvolvimento
econômico da região geo-
econômica formada pe-
los Estados do Rio do Janei-
ro, São Paulo e Minas Gc-
rais.

OBSERVAÇÕES
As observações do Prefei-

to Marcos Tamoio foram
feitas durante visita que
realizou ontem às insta-
lações da Cosigua. A empre-
sa está colocando em fun-
cionamento o seu segundo
forno elétrico. Com isso, ela
mais do que duplicará a sua
capacidade de produção de
aco. Terá condições, a par-
tir dai. de produzir 545 mil
toneladas anuais, contra as
250 mil toneladas anuais de
hoje.

O novo equipamento po-
moio assistiu, ontem, aos
detalhes finais de acaba-
mento do novo forno elétri-
co, que já entrará em fase
de testes operacionais.

O novo equipam tn to po-
dera fundir até 80 tonela-
das por corrida. No mo-
mento, a empresa dispõe de
um forno elétrico. •

I CITRE - CONVÊNIO MRE - IPEA

Comunicação de local de prova
Informamos acs Srs. Candidatos inscritos na

cidade do Rio de Janeiro para o I Ciclo de Treina-

mento de Especialistas em Promoção Comercial, que
as provas da etapa de seleção inicial serào realiza-

das na Faculdade de Economia da U.E.R.J., situada

na Avenida Mem de Sá, n.° 261, nesta cidade, onde

os candidatos deverão se apresentar munidos de

Carteira de Identidade, Cartão de Inscrição, Lápis e

Borracha, até às 8 horas dos dias 4, sábado e 5,

domingo, do corrente.

A COORDENAÇÃO ,
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PALcolor com controles deslizantes. O novo show Teleffunken.

* M.S. Sec. Nac. de Saúde

Divisão Nacional de Saúde Mental
(DINSAM)

O Setor de Material e Transportes da

DINSAM, torna público que será realizada às
9 (nove) horas do dia 16 de outubro de
1975 a Tomada de Preços n.° 22/75, para
aquisição de material destinado a copa e co-

zinha, e ferramentas.
Maiores detalhes, poderão ser obtidos

diariamente, no Setor de Material, sito a Av.
Pasteur, 296, no horário de 10 às 16 horas.

Em 1.° de outubro de 1975

(a) MARIA AMÉLIA J. SILVA
Chefe do S.M.T.

O novo show a cores da Telefunken
incluiu um número de que você vai gostar
muito: são os controles deslizantes para
ajuste da imagem e do som a um simples
toque.

Esse show está em cartaz nos novos
PALcolor 22 e 26 polegadas.

Mas não se trata de mero
exibicionismo.

Por dentro da nova aparência, ^ari
os televisores PALcolor têm o %
exclusivo circuito PAL Telefunken.

O que dá a você cores tão

LE «^s.
rüN >KEN *y

verdadeiras como as da natureza.
O alto grau de transistonzaçao e os

circuitos integrados aumentam a sua
durabilidade, além de garantir
incomparável pureza de som e imagem
perfeita. , ,.

Quando o assunto e melhorar por
dentro, Telefunken é a primeira a levantar

TELEFUNKEN
MANIA DE PERFEIÇÃO

Aureomalic: Exclusivo sistema
recepções branco

a mão. Eis um exemplo: os outros
televisores possuem lindos botões para o
controle de matiz, enquanto o PALcolor
Telefunken já foi projetado para jazer esse
trabalho automaticamente, através do
exclusivo Aureomalic".

Tecnologia sempre foi a preocupação
número um da Telefunken. .

Para deixar você satisfeito da vida
com o seu televisor, por muitos e
muitos anos.

Telefunken sabe que tanto o show
como certas experiências passam depressa.

de aiuste automático do branco, que controla a cor azul nas

e- preto, e a cor vermelha nas recepções a cores.

m

M.S. - S.N.S. - Div. Nac. de Saúde Mental

Campanha Nacional de Saúde Mental
O Setor de Material e Transportes da

DINSAM, torna público que será realizada às
12 horas do dia 16 do corrente, Tomada de
Preços 02/75 - C.N.S.M. para aquisição de
material destinado a copa e cozinha e fer-
ramentas.

Maiores detalhes poderão ser obtidos no
Setor de Material, sito à Av. Pasteur 296, dia-
riamente no horário de 10 às 16 horas.

S.M.T. 1.° de outubro de 1975

(a) MARIA AMÉLIA J. SILVA
Chefe do S.M.T.
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16 - ECONOMIA

Indústria
as novas

Percentuais das
novas tabelas

automobilística
tabelas para os

No Rio. a indústria mon-
tadora forneceu ao Conse-
lho intermlnisterial de Pre-
ços (CIP) a seguinte lista
de aumentos de preços dos
veículos automotores, que
poderiam ser praticados a
partir de ontem. O CIP tem
45 dias para julgar es~-es
reajustes:

Aumento de veículos
jã estava previsto

VOLKSWAGEN
VW 1300
VW 1500 -
Brasili*
Variant
71 (2 parus)
TI (4 porta»)
Karniann-Ghió
SP-2
Kcmbi
Pasial (2 parta**)
Paisat (4 portai)

GENERAL MOTORS

Opala (4 portai)
Opala (2 portas)
Chtvill»
C-aravrn
Comodoro (4 portas)
Comodoro (2 portas)
Pick-up
Veraneio
Caminhões (gasolina)
Caminhões (diestl)

FORD
Gorcel
Galaxíe
Maverick
Rural
Jeep
Pkk-up (F-75) ¦

Pitl-up (F-100) -

Ciminhõüs (F-350) •
(f.400)

Diesel (F-6001 ¦
(F-600)
(F-750)

(F-4000)

CHRYSLER
Dodgi 1800 (luxo)
Dodga 1800 (gran luxo)
Dodge 1800 (standard)
Dodge Dart (4 portas)
Dodge Darl (2 portas)
Charger
Garn Sedan
Gran Coupt
Caminhões

D-100
D -100
D-700

Diesel D-700
D.900

Diesel D-V00
D-950

ALFA ROMEO
Automóveis
Caminhões

FNM-210
FNM-180

TOYOTA
OJ 50LU (ieep)

4.78°o
3,tS1°-
5,74».
S.tl°»
5,31%
5,400o
7 40°o
é.15*"*.
3.7VÍ
<,43"*i

4,04"i
5,26»i
6,02%
4,91»b
5,48-*:',,
4.37°'-.
7,33»o
7,31°i
8,15%

12,08%

4,32%
1,13%
3,00%
5,46%
4,66%
5,46%
3,55%
4,86%
4.21%

10,17°<
8.43S
6.57°c
6,26°<

6,49%
6,62%
6,62%
6,48%
6,10%
7,44%
5,92%
5,66%

5,03%
6,13%
6,55%

11,01%
7,07%
9,81%
7,80%

5,22%

7,27°
5,41°

Belo Horizonte — O presi-
áeiúz da Associação Nucio-
nal dos Fabricantes de Veí-
cu'C5 Automotores. Sr Mário
Garnero. disse ontem nesta
Capital que o aumento nos
preços de veículos, ao si-
tuar-se, em média, para os
diferentes modelos e mar-
cas, em terno de 5%, já es-
tava previsto nos planeja-
mentos da indústria e do
Governo.

O Sr Mário Garnero disse
também que os aumentos
serão facilmente absorvidos
pelo mercado consumidor,
razão pela qual não acredi-
ta num provável recesso
nas vendas. Observou que
a majoração dos preços era
necessária, porque man-
tê-los implicaria na imedia-
ta redução da capacidade
de investimentos d as em-
presas.

MERCADO LIVRE

Embora consideri que a
taxação federal" sobre os
veículos automotores, prin-
cipalmente automóveis, é
muito pesada, o Sr Mário
Garnero frisou mais uma
vez que não condena, pois
representa muito r- receita
de um país "cujo custo so-

do desenvolvimento é
muito grande." Reiterou
que a indústria até agora
não solicitou redução de im-
postos, e nem pe isa e'm o
fazer. Os impostos signifl-
cam em média cerca de
40% do preço de um auto-
móvel.

Disse que embora se te-
nha dito que as indústrias
seriam pressionadas pelo
Governo a produzir modelos
de automóveis mais econô-
micos, assim como veículos
pesados — tratores e ca-
minhões — "o Governo
compreende que, numa eco-
nomia de mercado livre co-
mo a nessa, este mercado
é que define que modelos
serão fabricados."

Esclareceu que, dc resto,
"entre 75 a 80r,i dos veicu-
los estão numa faixa de
100cm3 cilindrada a 2 mil
cm3 cilindrada, o que quer
dizer que estamos fabrican-
do veículos compactos e se-
micompactos — o que se
enquadra, por sua vez, na
linha de pensamento d o
Governo."

Informou o Sr Mário
Garnero que a indústria irá
mostrar este ano um cresci-
mento de mais de 25% na
produção de tratores e dc
15 a 17% na de caminhões,
bem inferior ao aumento
na de carros de passeio, que
deverá se situar entre 3 a
6%.

O Sr Mário Garnero che-
gou a esta Capital n a
manhã de ontem para visi-
tar as instalações indus-
triais da Fiat Automóveis,
da Fiat Allis Tratores e da
GM Tcrex. Ele se reuniu
também com o Governador
Aureliano Chaves, a quem
entregou o.s anais da reu-
nião de Salzburgo, da qual
participou.

anuncia
veículos

São Paulo — Dirigentes da Ford, Volkswagen

e General Motors informaram ontem que os au-

mentos superiores a 5%, estipulado pelo Conselho

interministerial de Preços, foram possíveis devido

aos resíduos não aproveitados nos três aumentos

anteriores deste ano, que foram de 8%, 12% e 3%,

nos meses de janeiro, abri) e julho. A Volkswagen

anunciou seus novos preços, acompanhada tam-

bém pela Ford Brasil.
Explicaram que naquelas ocasiões, principal-

mente janeiro e julho, os aumentos poderiam ter

sido maiores, de acordo com documentos levanta-

dos pelas suas assessorias econômicas, em decor-

rência de reajuste nos preços de matérias-primas

e principalmente o de 44% dado aos metalúrgicos

em abril último, na região do ABC, onde se loca-

liza a maioria das fábricas. Os metalúrgicos agora

desejam um reajuste de 22%, pois "consideram

que houve uma desvalorização salarial com a ele-

vação do custo de vida."' 
A Volkswagen e a Ford informaram ontem, em

São Paulo, que os novos preços de seus veículos,

posto fábrica, são os seguintes:

VOLKSWAGEN

índice de nacionalização em

peso pode reduzir importação

PassatL 2 portas" LM 2 portas" LS 2 portas" L 4 portas" LM 4 portas" LS 4 portas
Brasília normal

dupla carburação
Variant 1600
1300
1300 L
1600
SP-2

CrS
43 450
44 213,
45 499,
44 415,
45 178,
46 464,
35 904,
36 779,
39 489,
29 472,
31003,
32 298,
53 555,

(O SP-2 sofre reajuste somente a partir de 1.
de novembro)

50L
50LUB

MERCEDES-BENZ
CaminhÕM

ônibut

l. 608
1-1113
L-1313
1-1513
1.2013
1.2213

LS-1519

362
355

SCANIA-VABIS

Chaíiis d»

1-100
LS-100
LT-110

ônibus
B-110
B-115

6,00°
6,37°
5,76°.

4,86%
4,37%
4,61%
5,32%
5,37%
5,37%
5,22%

?,61%
4,00%

5,1 %
4,94 %
7,83%

4,08%
6,17%

Curso de Supervisor (a) de
Segurança do Trabalho

Trabalho — Proc 127 497/75

TARDE — NOITE
Reconhecido pelo Min. d

MANHÃ
Duração;

Hí>:
2 meses. Início dia 13/10

Professores Especializados

VAGAS LIMITADAS
Sede da Fac. 5.S.R.J. - Av. Rio Branco

FONE: 224-6675.

FORD
Corcel 2 portas básico

2 portas luxo
'• 2 portas LTO

4 portas básico" 4 portas luxo
" GT

Belina" ' 
Belina LTO

Maverick 2 portas super
2 portas super luxo
4 portas super
4 portas super luxo
GT

Galaxie 500
LTD
LTD automático/ar cond.

Jipe CJ5
Rural 4x2" 4x4
Pick-up F75

F100
Caminhão F350

F600 (gasolina)
F600 (diesel)
F750

Cr$ 39 574,28
42 174,92
45 233,98
39 757,68
42 375,12
50 860,62
40 993,21
44 072,92
46 584,11
52 753,25
46 584,11
52 753,25
72 127,05
91 434,09

100 137,14
117 620,44
32 547.28
39 400,60
43 296,31
39 776,41
54 881,50
60 113,40
73 360,46
93 093,81

131 577,71

n.° 
'243 

I

j Executivos 1
Informações: tel. 288-0101

qu caixa postal 1618.

método para aprender
inglês enquanto dorme:
Hipnopédia «•¦>-
INSTITUTO BRASILEIRO DE MOTIVAÇÃO

FISCALIZAÇÃO
Brasilia — O Conselho Nacional de Petróleo

iCNP) informou ontem que dentro de pouco tempo

todos os 18 mil postos de gasolina existentes no país,
bem como as empresas distribuidoras de petróleo
iexceto o G-LP), estarão sendo intensamente fis-

callzadas, por força da Resolução Número 07/75 do

órgão que entrou em vigor a partir de ontem.
Atualmente, a fiscalização só é feita nos gran-

des centros econômicos do país, em particular no.s
Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e Rio de Janeiro e, com o convênio assinado

pelo CNP com o Instituto Nacional de Pesos e Me-
didas, a fiscalização se estenderá a todo o territó-
rio nacional.

COBEI aponta risco
cie estatização para
as normas técnicas

A possibilidade de "mais uma evidência da
atual tendência estatizante do Governo", íoi
apontada pelo Sr Julival Moraes presidente do
Comitê Brasileiro de Eletrônica, Eletroteeni-
ca e Iluminação (Cobei). entidade ligada a
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Es-
«a afirmação é a propósito da aprovação, no
próximo dia 8, em Brasília, do regulamento ge-
ral do Instituto Nacional de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade Industrial.

P*u*a ele essa regulamentação, criada pela
lei n*?5 966'de dezembro de 1973. provocaria' 
não só "um rebaixamento da posição atual da
ABNT, como também a sua gradual extinção,
já que reduz o organismo a mero fórum de de-
bates onde possam ser preliminarmente har-
monizados os interesse públicos, das empresas
industriais e do consumidor."

PADRONIZAÇÃO

A (ABNT), criada em 1940. e reconhecida
como entidade pública em 1962 atua em con-
sonancia com a Organização Internacional de
Normalização — ISO, enquanto o Comitê Bra-
sileiro de Eletrônica, Eletrotécnica e Ilumina-
çüo _ Cobei, atua com a CEI — Comissão
Eletrotécnica Internacional, visando básica-
mente estabelecer um consenso de interesses
entre fabricantes, compradores e usuários de
um determinado setor.

Para Julival Moraes, "a criação de nor-
mas compulsórias através do Conmetro iriam
ainda de encontro à politica do GATT, que vi-
ca estabelecer um consenso de normas inter-
nacionais para melhor fluxo entre os países, e
funcionariam também como novas barreiras
alfandegárias na comercialização dos produtos
no mercado internacional."

Um estudo realizado pela CEI chama a
atenção para este ponto ao apontar o "cuidado

para não se impor normas obrigatórias nesses
setores, pois de outro modo poderiam surgir
dificuldades embaraçosas para os alguns por
cento de casos particulares, assim como o te-
mor dessas dificuldades retardariam o acordo
internacional sob condições ótimas para a
maioria dos casos. Além disso, correr-se-ia o
risco de frear o progresso técnico devido aos
atrasos inevitáveis que .se produziriam pela
falta de classificação das normas ou por suas
revisões".

Especificamente no campo da energia ele-
trica, o Ministro Shigeaki Ueki acentuou em
recente palestra 

"a necessidade de que as em-

presas do setor deveriam buscar maior padro-
nização das normas e equipamentos para di-
minuir os investimentos, visando melhorar a

qualidade do serviço c redução dos custos de
manutenção".

Por outro lado, especialmente com relação
ao Cobei, cm face de sua Importância para o
setor elétrico, a Eletrobrás decidiu apoiar as
atividades do Comitê através de uma subven-
cão da ordem de CrS 1,2 milhão anuais para
que este possa promover estudos cm seu cam-

po de ação e posterior criação de normas, pro-
porcionando um andamento harmônico destas
atividades.

Observou Julival Moraes que a ABNT e to-
das suas comissões que atendem especifica-
mente a um determinado setor, agem num re-

gime de grande aproximação com os proble-
mas concernentes ao ramo de atividades por
que são responsáveis, atendendo a toda gama
de solicitações através do concenso que se es-

tabelece na criação das normas.

O retorno ao cálculo do índice de
nacionalização em peso e não em va-
lor, como atualmente, é uma das so- *V
luções em estudo para a redução das
importações das indústrias automo-
bilisticas e de tratores e eletrônica,
entre outras.

Isto implicará modificar o Ar-
tigo 2.° das Resoluções de n..° 20/72 c
25/72, do Conselho de--De*.senvolvl-
mento Industrial (CDI), de 19 de de-
zembro de 1972. Também a Portaria
de n.° 196, de 23/12/72, do mesmo ór-
gão. Os estudos nesse sentido têm ori-
gem na Carteira de Comércio Exterior
(Cacexi, de onde deverão sair as re-
comendações, já que este órgão é que
executa as guias liberatórías de im-
portação expedidas pelo CDI.

Peso x valor
A introdução do sistema de cál-

culo do índice de nacionalização pe-
lo valor do componente e cio produto,
e não pelo peso, foi feita numa épo-
ca em que o balanço dc pagamentos
brasileiro tinha um comportamento
satisfatório.

Procurou-se, com isso, racionali-
zar, principalmente na indústria au-
tomobilistica, o conceito de naciona-
lização. O exemplo indicado, na oca-
sião, foi com o caso do limpador de
pára-brisa. Embora quase nada re-
presentasse em peso, no total do veí-
culo tinha uma parcela ponderável no
valor total.

Peios diversos expedientes do CDI,
a empresa beneficiária deve, para
efeito de cálculo dos índices do na-
cionalização em valor, comprovar, por
documento hábil:

11 preço de venda do produto ao
distribuidor ou diretamente ao usuá-
rio, no mercado interno, para paga-
mento á vista, excluídos o Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) e
o Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias (ICM).

2) valor FOB (livre a bordo) dos
componentes a importar, em termos
de OEM-PRICE ípreço do equipamen-
to original no fabricante i, em moeda
do pais de origem, convertida em cru-
zeiros, á taxa do cambio oficial na da-
ta dc apresentação ao respectivo Gru-
po Setorial.

Artifícios
A partir das dificuldades no ba-

lanço de pagamentos, começaram a
ser'detectadas os artifícios que diver-
sas empresas estavam lançando mão,
para inclusive ultrapassar o índice nu-
nimo de nacionalização.

Os exemplos continuam com as
indústrias automobilísticas c de trato-
res e eletroeletrónica. Com relação à
primeira tem-se que um trator dc
grande porte tem o seu preço Ia fora
em 58 mil dólares iCr$ 494 mil 160)
mas para o CDI/Cacex o preço que a
empresa informa é de 90 mil dólares
(CrS 766 mil 800). Teoricamente cia
está fazendo uma nacionalização de
32 mil dólares (CrS 272 mil 6401.

No caso do tubo de televisão, o
preco informado ao CDI/Cacex c dc
130'dólares (CrS 1 mil 107), quando na
realidade o preço do tubo nos Estados
Unidos é de 80 dólares (CrS 681,60). A
nacionalização ai está na fita adesiva.

Leia editorial
"Além tias Previsões'

Cajjunorte de Brasil s.a.

Comunica aos seus distintos clientes

e consumidores do Sul do país que seus

deliciosos CAJUS INATUROS Safra/75 en-

contra-se na CADEG/CEASA, Casa do Caju

(Teis: 264-6817 e 397-9675) vindos diária-

mente pela VASP/VARIG, Rio-S. Paulo,

de sua Fazenda NOVO ORIENTE - PI.

A DIRETORIA

\ IDORT-RJ
I .-..-^ ffl INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO

¦f-T. ...< oariONAL DO fRABALHO
tln CIOS Cem

TEMPO

CURSO
"SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO"

06.10. A 20.11.75

ÚLTIMO CURSO PRÉ-REQUISITO PARA O CONCURSO DE

AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO A SER REALIZADO jg

PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO

RUA PROFESSOR ALFREDO GOMES. 22 - BOTAFOGO
Rua da Saara

INFORMAÇflM NO tOCAt OU PM-O TEL»

EMPREENDIMENTOS
Z PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS AUXIUARES

iPSAS.A.

TEL.: 226-9531

SE

III

«Seg ¦ ¦= "¦¦ * - "

.*•*.'': W. ¦>

CURSO DE CONTROLUDORIA
OBJETIVO: Desenvolverem profissionais de nivel

superior os conhecimentos e as qualifica-
ções necessárias-ao exercício das funções
de "Controller"

PROGRAMA: Função Gerencial do Controller'-

PLANEJAMENTO: Global, do lucro para

aquisições e fusões - CONTROLE DE

OPERAÇÕES: Vendas. Distribuição, Custos.

Desenvolvimento -CONTROLE DO ATIVO

E PASSIVO*. Inventario, Investimentos Ativo

F,xo Exigibilidades, Capital-RELATÓRIOS:

internos, aos^Acionistas e.PúbHoe^ as Bolsas

de Valores e Governo-DEPAKiAMtin iwut

CONTROLADORIA*. Funções e Operação.

DURAÇÃO: de 13 de Outubro a 5 de Dezembro

AULAS- de 2a' às 6" feiras no horário de 19:00

às'21:00 hi.

INFORMAÇÕES
08:00 às

CGC 42.285.734/0001-0-1

Assembléia Geral Extraordinária
convocação

Ficam os Senhores Acionistas dn Empreendimentos e Pres-

lação de Serviços Auxiliares - EPSA S.A. convidados a se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no

dia 15 de outubro de 1975, às 15:00 hs., na sede da Empresa,

na Avenida Nilo Peçanha, 175 - 9." andar, para deliberarem

sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição do Membro-Presldenle do Conselho Administra-

tivo e fixação de seus honorários;

b) Autorização, nos lermos da letra "b" do art. 11° cios

Estatutos Sociais, para a Diretoria Executiva alienar

terreno da Sociedade;

Assuntos de interesse geral.

E INSCRIÇÕES: Diariamente de

1900 e de 14:00 às 19:00 horas.

INSTITUTO DE ÍDMIHISIRICÍO E CERElCII

Pontifícia Universidade Católica

)

MINISTÉRIO DA MARINHA
DIRETORIA DE ENGENHARIA DA MARINHA

SUBDIRETORIA DE ENGENHARIA CIVIL

LICITAÇÃO N.° 54/75

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O Pre«idente da Comissão de licitação, inslituída pela Porta-

ria ri.0 007/75, do Diretor da Subdiretoria de Engenharia Civil

torna público, para conhecimento dos interessados, que. no d.a

31 de outubro do corrente ano, às 14:00 (quatorze) horas na

Subdiretoria de Engenharia Civil, Rua Primeiro de Março, 118 -

9° andar, sala 906, receberá propostas para a Construção cie

Linhas de' Enrocamento e Dragagem da área Fronteira ao Cais

da Estação Naval oo Rio de Janeiro.
O Edital completo, bem como a Pasta Técnica contendo plan-

tas, especificações, planilha e demais dados técnicos referentes

às obras estão a disposição dos interesados na Gerencia de Pro-

ie.os - 04 do Departamento de Obras da Subdiretoria de En-

genharia Civil, sal, 922 no horário de 15:00 a. 17:00 horas d.»

riamen.e, sendo facultada a retirada da pasta tecn.ca mcd.ante

indenização de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Desta Licitação poderão participar: c-,„,.
a) Consórcios de Firmas Nacionais compostos por dua, Firmas,

com capital in.egralizado, cada uma, pelo menos 90 (no-

venta) dias antes da publicação deste Edital, em lotai ml-

nimo de CrS 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiro*);

b) Firmas isolada, com capital In.esr.llz.do tamtom no pr«o.

supra citado, em total minimo de Cr$ 20.000.000,00 (vinte

milhões de cruzeiros).

RIO DE JANEIRO, RJ., 2 de Outubro de 1975.

(a) NAIRVULO COELHO LOUREIRO
Capitão-de-Fragata

Presidente da Comissão de Licitação

I
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1975.

Hélio Marcial d« Faria Pareira
Diretor-Superintendcnte (Em exercício). (p W

—1

II SEMINÁRIO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

3 a 5 - 10/75

BOM CLIMA - PETRÓPOLIS

Sua empresa não poderá estar ausente no

maior acontecimento do ano na área de Pessoal.

TEMAS

Recursos Humanos, um enfoque aluai.

Interrelações de Administração de Cargos e Sa-

lários com o Recrutamento e Seleção

Comunicação, a chave do sucesso na empresa

moderna
A faixa etária

Debates e intercâmbios entre mais de 200 lide-

res empresariais do Rio de Janeiro.

RESERVAS: Informações - Fone*. 252-1314 até dia

2/5 às 18 hs. ou no local do Seminário.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
AO ESTUDANTE

EDITAL
O Departamento de Assistência ao Estudante

do Ministério da Educação e Cultura pelo presente
Edital torna público para conhecimento dos estabe-

lecimentos de ensino do 1.°, 2.° e 3.° graus, em

débito para com o INPS que:
A) Já se encontram à disposição dos mesmos

na Delegacia' Regional ou Representação do MEC, os

formulários para preenchimento referentes ao res-

gate do débito; _
B) Os formulários deverão ser preenchidos na

Delegacia Regional ou representação do MEC no

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data

de publicação deste Edital;
C) Maiores detalhes serão prestados na Delega-

cia Regional ou Representação do MEC

Brasília-DF, 26 de setembro de 1975.
Raimundo José Miranda Souza

Diretor do DAE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E
SERVIÇOS AUXIUARES

DIVISÃO DE MATERIAL

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N .° 27/75

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO,

•ii- „.,» fará realizar no dia vinte e um de oulubio do
torna publico que tara realizar nu .„,,„/.,« i, u.r0

j n.*l nnuerrntos e setenta e cinco (21/10//**)) as I4.1.U

ffifeliST TOMADA DE «ECOS. P". *<*«° «*
EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.

Maiores detalhes, poderão ser obtidos na D-isao de Mate-

ri,| do Departamento de Material e Serviços Au-liares n. »a . n.«

9 (dezenove) do Pavilhão Central da Universidade Federal Rural do

Rod" Janeiro, situada no Km 47 da An.ina Rodovia Rio Sao

Paulo - Seropédlca - M. de Itaguai.

U F R R.J.. 30 de outubro de 1975.

(a) JOSÉ ENIO TEIXEIRA LOPES

Diretor da D.M. (p

LU-aiaiMmHEISIt".,1., !'U' U"??T
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EUA advertem contra os riscos de
dependência do petróleo importado

•--•*. _ _!_.__ •Axt«n wi tn Aiinic /inn TiA_

A. MARQUÊS CR MEDICINA 2447
VENEREOIOGIA - ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLANDUi.ARES
URETRA - PRÓSTATA - FIMOSE. Tel.: 5«-»57 <M>- A,'.nd'!, 7/2' h*-
Sábados: 7/14 bs. Rua Sett de Setembro, 98, 13." andar C|. 01.

Ueki fala sobre
eleitos negativos

O Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Ueki.
alertou ontem para os efei-
tos dos novos preços do pe-
tróleo na vida social dos
paises. Disse que os gover-
nantes, de um modo geral,
devem se preocupar em não
agravar a situação, pois a
decisão da Organização dos
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEPi pode condu-
zir a uma grave crise social
no mundo.

Ele falou na Escola de
Guerra Naval, quando mos-
trou que os novos preços do
petróleo representam u m
grave episódio para o Bra-
sil, representando um ônus
adicional de cerca dc 300
milhões de dólares (CrS 2
bilhões 5õ6 milhões) anuais.
Salientou que o aumento
será de 1,05 dólar
íCrS 8,9460) por barril (159
litros), que era o preço que
o Brasil pagava pela mesma
quantidade em 1969.

O Ministro Shigeaki Ueki
dividiu a sua palestra em
quatro pontos: intensiti-
cação das pesquisas petroli-
feras: aproveitamento do
potencial hidrelétrico; o in-
gresso do Brasil na era nu-
clear e a preocupação com
as fontes alternativas de
energia.

-rv -•

Reafirmou que o pais vem
desenvolvendo um grande
esforço para identificar
novas reservas de hidrocar-
bonetos, mas que não se po-
de deixar de ignorar o
agravamento da situação a
partir dos novos preços dc-
cididos pela OPEP.

Na área nuclear, destacou
o esforço necessário para a
formação dos técnicos que
conduzirão os vários proje-
tos.

Definiu o Projeto Radam
como Projeto Radar tio
Brasil, pelos excelentes re-
ailtados que vem obtendo.
Explicou que ele vai cobrir
todo o território nacional.
A sua contribuição ao Go-
verno no processo de Identi-
[jcação dos recursos natu-
rais tem sido muito impor-
tante, disse.

Reafirmou, ainda, o seu
ponto-de-vista contrário ao
racioramento de combustí-
vel, devido aos aspectos so-
cip.is aue são normalmente
gerados por essa medida.

Exemplificou com infor-
mações de que levantamen-
to feito nos Estados Unidos,
num certo dia, mostrou que
na cidade de Detroit, em
Chicago, numa determina-
da hovn, 40% da população
eslava desempregada.

Lucros maiores

Washington — Os Estados Unidos
advertiram, ontem, que o recente em-
bargo petrolífero árabe e os efeitos
impostos pelo cartel do petróleo dei-
xaram claro o perigo que advém da
excessiva dependência dos países es-
trangeiros para o fornecimento de mi-
nerais essenciais.

Os Estados Unidos, que precisam
importar grandes quantidades de pe-
tróleo e outras matérias-primas mi-
nerais, "têm que manter uma posição
forte quanto ao fornecimento de mi-
nerais. para impedir, ou pelo menos
atenuar, os danos causados por atos
no estilo da OPEP (Organização dos
Países Exportadores dc Petróleo)",
afirma um relatório publicado, on-
tem. pelo Departamento do Interior
norte-americano.

Os lermos do relatório
O relatório do presidente do escri-

tório de minas daquela entidade fe-
deral, Thomas V. Falkie, mostra que,
incluindo as importações de petróleo,
os Estados Unidos terão, este ano, um
déficit de 21 bilhões de dólares, no que
se refere a importações de matérias-

primas minerais.
Falkie declarou que seu pais "é

partidário do livre acesso às matérias-
primas e está preparado para seguir
uma política de livre comércio dc ma-
térias-primas minerais, de uma forma

que seja economicamente proveitosa
para todas as nações afetadas."

"Porém é necessário encarar a
realidade", prossegue ele. "O embargo
do petróleo árabe e os aumentos de

preço que se seguiram ao boicote dei-
xaram claro o perigo que enfrentamos,
dependendo excessivamente de nações

estrangeiras, para minerais que ne-
cessitamos de maneira essencial."

"A isto é preciso acrescentar que
alguns depósitos de minerais (que os
Estados Unidos precisam e importam'
encontrám-se em paises com atitudes
basicamente hostis aos Estados Uni-
dos", disse Falkie. "Estas atitudes po-
deriam mudar futuramente, porém
parece que continuarão existindo por
algum tempo."

O relatório prossegue dizendo que
"é pouco provável que ações como as
da OPEP sejam imitadas por outras
organizações. Isto se deve ao fato de
que, para minerais como o cobre, bau-
xita e minério de ferro, existe grande
número de fornecedores, as necessida-
des de ingresso de alguns destes paises
são mais urgentes, a procura pode ser
desviada para materiais semelhantes
ou substitutivos e as compras podem
ser adiadas."

Falkie termina seu relatório di-
zendo que "não estamos sugerindo
uma independência de 100% dos for-
necedores de matérias-primas mine-
rais estrangeiras. Contudo, temos que
manter uma posição forte em relação
ao fornecimento de minerais, para im-
pedir, ou pelo menos atenuar, os pre-
juízos causados por ações no estilo da
OPEP."

Estatísticas incluídas no relatório
mostram que, em 1950, os Estados
Unidos produziram 47% de todo o aço
do mundo, porcentagem que baixou
para 19% em 1974. Quanto ao alumi-
nio. o pais produziu, em 1950, 44% da
produção mundial e 35% em 1974. Em
1950, os Estadcs Unidos refinaram
52% do petróleo mundial, enquanto
que, em 1974, esta cifra caia para 24%.

DISTRIBUIDORA
Compra-se Carta Patente.

Enviar ciados para: Caixa Postal n.° 438

Rio de Janeiro — corn o título
"Distribuidora"

Guarda-se sigilo.

O CÂNCER
NÃO MATA
MAIS
Usando-se apenas a força dc von-
tade c a auto-sugestão,é possivel
controlar-se a circulação sangui-
nca c evilar-sc a enxaqueca. Por
que não conseguir-se os mesmos
resultados cm relação ã ameaça
de câncer? Foi o que Roy Rowan
te nlou. com absoluto sucesso. Sua
narrativa está em Seleções ito
Reader's Digest - o pra/er dc
ler. I: mais: "O Sacristão", "'Gló-
rias douradas dc um povo quase
desconhecido" e "A incrível fa-
milia dc Mama Rosa".

MIMSIIUIO DO INTERIOR

íílBNH
BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

EDITAL
CONCURSO DE TÉCNICO DE SEGUROS

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNH, através do presente Edital, convoca, o,

cândida^ aba xo relacionados, aprovados no concurso em epí9rafe, cuia homologação fo, pub ,c da

no DOU de 08 de maio de 1972, Seção I, Parte II, a fim de serem submendos a exames ad,,,,

sionais para ingresso no Quadro de Pessoal do Banco.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Washington — "Enquanto

o ritmo dos investimentos
dos Estados Unidos na Eu-
ropa diminuiu, na América
Latina foi considerável'*,
declarou, ontem, uma co-
missão do Senado.

"Entre 1960 e 1972 o valor
dos lucros cios Estados Uni-
dos (na América Latina)

cresceu a uma taxa anual
de 5<rc, quase duplicou-se de
9.2 bilhões de dólares
(CrS 78 bilhões 3 84 mi-
lhões) para 16,6 bilhões
iCrS 136 bilhões), afirma o
relatório de u m a subco-
missão da Comissão de Re-
lações Exteriores do Sena-
do.

Mais petróleo na página 21

1. Emmanucl Ib Calheiros topos

2. Luiz Sérgio Montenegro Vieira

3. Heitor Coelho Borges Rigucira
i. Jamir Brites de Menezes
5. Fernando Lima Alonio
6. Roland Georges Wambach
7. Dauio Moreira Schuelcr
8. Manoel Cario
9. Maria Gumcrsinda de Sousa Salgueiro

10. Antônio Augusto de Almeida Barbosa

11, Fausto Cardoso de Melo
12-, livio Petrônio
13. Ana Maria Morgado Marques
14. Marco Aurélio Paranhos da Silva Goncalv

15. Ivanir Nazário
16. Ana Maria de Gouveia Dantas Motta
17. Antônio Carlos Teixeira
18. Severino Petrônio dos Santos
19. Michel Jommol
20. Allan Vlllas Boas
21. Virgina A.tarlins Leite
22. Deito Baptista de Oliveira
23. Juüa Mairehoffer

24. Margarida Maria Vieira dc 'Airanda

25. Maria de Jesus Carvalho de Soura

26. Maria da Consolação Costa Araúio

27. Paulo Roberlo Dias
28. Anna Maria Damasceno Paiva

29. Sérgio Rios
30. Armando Barreto dos Santos

31. Nara Maria da Penha Re-ende
32. Luiz Antônio Teixeira Neto

33. Raimunda Machado de Meio

34. Adiriam da Silva Ribeiro
35. Alberto Paixão Gonçalves
36. João Carlos Rodrigues Fortes
37. Benjamim Pereira Lima
38. Cosme Honorato da Silva
39. Mareio Sebastião Leite Corrêa
40. Tânia Mara de Morais Carvalho

DELEGACIA DA Ia. REGIÃO - (BELÉM)
1. Maria de Lourdes Ferreira Lima

DELEGACIA DA 7a. REGIÃO - (SÃO PAULO)
1. Osmar Vargas

DELEGACIA DA 8a. REGIÃO - (PORTO ALEGRE)

1. Derocy Giacomo Cirillo da Silva
2. Jivro F_rn_ndes da Rosa

RENDA MENSAL - 5,07%

Garantia real e bancária.
Aplique CrS 4,8 milhões - Pri*

„ 80 meses t receoa CrS 24,B
„;;lhões C direito rcii.arJi men-
sê', a c-_rr.b'n-H.

Inr.: Tel.: 274 S36J.

DR. GILVAN TORRES
UP.OIOCIA - Doenças gcniK-uriná
rias perturbações sexuais - P1?
nupclal, CRM - RJ. ¥íl.2.

Av. Rio Bianco, 1:6 s/913
[oi.; 2421071.

VENDE-SE UM JARDIM NO ITANHANGÁ

(COM PISCINA, SAUNA E UMA CASA CONTEMPORÂNEA)

!„,.„„ de 660 rr.2 C7 3C0 m2 dc área aiardinada. Re-.idônch c/ 3Í0 m2 c anuídos em 3 p.inc.

xJvr^lBÁ -rSnh-riand.- Ar; í^^rsA' rs
qutrtos p/ emoiegados. Garnsam pi ¦> cirr'!.

Tratar diretamente ti o proprietário pe:=, teh, 246 66S2 - 246-8208. Horano Comeraal.

Fixamos o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação

deste EDITAL para que os candidatos ora convocados se apresentam, sendo os da Administração

Ccnlral no Serviço de Recrutamento e Aperfeiçoamento do BNH, na Avenida Chile, 230, 7.» andar, .

0< das Delegacias Regionais, nas respectivas sedes regionai.;.

C nao atendimento da presente convocação, dentro do prazo estipulado, scia considerado

pelo BNH como desistência do referido Concurso. ,,.„„, , ,i i07"iRio de Janeiro. 22 cie setembro de 19/3.

(a) João Eduardo de Sá Lucas
DAB-CCO Chefe (P
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BNH
DE

Secretaria de Planejamento da Presidência da República

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFISSIONAL I

Resultado do Trabalho Prático Escrito de Conhecimento*: Profissionais:

Número de Inscrição:

O Banco Safra
dá força a seus
clientes.

Não faz
demonstrações
da própria força.

Para nós, do Banco Safra,
a verdadeira força de um banco são
seus clientes.

Converse com um cliente Saíra.
Ele é como você, que foi cliente

de muitos bancos, sempre procurando,
até encontrar uma organização que
realmente resolvesse.

Hoje ele é um cliente do
Banco Saíra.

Contando sempre com toda a
força que a Safra dá aos seus clientes.
Os financiamentos saem rápido.
Os investimentos crescem mais rápido
ainda.

A falta dc dinheiro que há na praça
não é um problema para o cliente do
Banco Safra, nem para sua empresa.

Para convencer você, todos os
argumentos dc um banco não são nada,
perto dc duas palavras de um cliente
satisfeito.

#

ENGENHEIRO:
RJE410309 - RJI410011 -

RJE410405 - RJE410090 -

RJE410553 - RJE410Ó78 -

RJE430091 - RJE430600 -

RJE430790 - SPE430177 -

RJI430167 - RJE430585 -

RJE440171 - RJE440102 -

SPE440120 - SPE440014 -

RJÉ44068Ó - SPE440283 -

RJE440500 - RJE440393 -

RJE440444 - SPE440142 -
RJE440349 - RJE440750 -

RJI45007Ó - RJI450007 -
RJE450144 - RJI450046 -
RJE450237 - RJI450069 -
RJE460315 - RJI460005 -
RJE4Ó0427 - DFE460007 -
RJE460647 - RJE460731 -
RJE460140 - RJE460710 -
RJE460075 - RJE460726 -
PEE470029 - RJE470342 -
RJE470557 - PEE470083 -
RJE480013 - SPE480U8 -

ECONOMISTA:
RJI110048 - RJI110030 -
RJI110024 - RJE1 10718 -
RJI1 10061 - RJE1 10231 -
RJI11015Ó - SPE1 10001 -

SPE110132 - RJE110535 -
RJI110031 - SPI110027 -
RJE120132 - RJE120490 -
SPE120031 - RJE120643 -
RJE120022 - RJE120131 -
SPE1 20205 - RJE1 20668 -

RJE120701 - RJE120044 -
RJE120233 - RJE120051 -

RJE130162 - RJE130290 -

RJI 140053 - SPE140336 -

CONTADOR:
RJI310090 - RJI310038 -

DFE310033 - RJI310106 -

SPE3 10080 - RJI310088 -

ADVOGADO:
RJI210137 - RJI210145 -

RJE210153 -
RJE210595 -

_ RJE220407 -
RJI220125 -
DFE220017

SPE210259
RJI210113
RJE220238
PEE220107
SPE220335
PFE230100

RJE410388
RJE410723
SPE410068
RJI430033
RJI430013
PEE430133 -
RJE440445 -
SPE440117 -
RJI440006 -
RJE440724 -
SPE440098 -
RJE440264 -

RJI450062 -
RJI45OO10 -
RJE450651 -
RJE460154 -
PEE460125 -
RJE460747 -
RJE460222 -
RJE460767 -
PEE470066 -

¦ PEE470062 -
RJI420012.

RJI110051 -
RJI 1 10041 -
RJE110164 •
RJI1VO035 -
RJE110512
RJI120149 -
RJE1 20529
RJE1 20758
DFE120098
RJE120053
RJE120148
RJE1 20632
SPE130292
RJI 140027

RJI310087
RJI310135
RJE3 10386

RJI210136
PEE210119

PEE210041
RJE220409
RJE220690
RJE230418

RJE410232 -
RJE410050 -
RJE420659 -
SPE430312 -
SPE430146 -

¦ RJI430003 -
RJE440064 -
RJE440606 -
SPE440279 -
RJI440O08 -
RJE440080 -
RJI450079 -

RJE450452 -
RJI450002 -
RJE460120 -
RJI460134 -
SPE460234 -
RJE460184 -
PEE460011 -
RJE460695 -
RJE470513 -
SPE470225 -

RJI 1
RJI 1

10028 -
10023 -

DFE110008
• SPE110148 •

RJI 110021
DFE120010 -
SPE120261
SPE120007
RJE120078
SPE120016
SPE120202
RJE120380
SPE140274
RJE140369

RJI310094
SPE310018
RJI310119

RJE210229
RJI210093

RJE210536
PEE220074
RJE220103
RJI230132
RJE230370
DFE230001

RJE410225 -
RJE410367 -
RJE420495 -
PEE430071 -
DFE430054 -
RJE440087 -
RJE440018 -
RJE440729 -
RJI440124 -
RJE440069 -
RJE440329 -

. RJI450052 -
RJE450392 -
RJI450040 -
RJI460018 -
RJE460674 -
SPE460077 -
RJE460240 -
RJE460072 -
SPE470341 -

. SPE470U5 -
RJE480011 -

RJI 110045 -
RJE110330 -
RJI 110064 -
RJE110739 -
RJIU0017 -
SPE120210 -
SPE120108 -
DFE120036 -
RJI120147 -
SPE120167 -
RJE120129 -
RJE130612 -
PEE140017 •
SPE140331 -

PEE310068 •
SPE310I62 •
RJI310153

DFE210080
RJI210121
DEF210023
RJE220067
RJE220218
RJE230216
RJE230572
DFE230070

Converse com um cliente Saf ra.Ele fala por nós.

Banco Safra
Tradição sccuhirdc segurança.

Banco Safra S.A.
Banco Safra de Investimentos SA
Safra Crédito Fmanc. e Invest. SA.
Safra S.A. Crédito Imobiliário

,,.___.— RJE230200 - RJE230789
DFE230077 - RJE230390 - RJE230260

2 Realização do Exame Psicológico:
Comunicamos que serão realizados dia 04/10/75 às 14:00 horas, nos lo-

cais abaixo: ,
Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica - Rua Mraques de Sao

V'»:ente, 209 - Gávea - Rio.
São Paulo: Colégio São Luiz - Rua Haddock Lobo, 400 - S. Paulo._

Pernambuco: Universidade Católica de Pernambuco - Rua do Príncipe,

526 - Bloco B - Pré-Reitoria Acadêmica — Boa Vista - Recife.
Brasília: Centro de Estudos Pedagógicos - Av. W4 - Sul - Quadra 704
- Lote D (ao lado da UDF).
Obs.: Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta esferográfica

azul, 2 lápis pretos n.° 2 e portar o Cartão de Inscrição e documen-
to de identidade, 45 minutos antes do exame. Não haverá segunda

chamada para este exame.

3. O resultado do Exame Psicológico, assim como a data de realização da

Entrevista Técnica, serão divulgados por este jornal, no dia 10/10/75.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 1975

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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EUA advertem contra os riscos de
¦¦':.,¦

ncia do petróleo importadodepende

A. MARQUES CR MEDICINA 2447
VFNEREOLOGIA - ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GIANDUI.ARES -

URETRA - PRÓSTATA - FIMOSE. Tel.: 243.5257 (M). Atenda: 7/21 hi.
Sábados: 7/14 hi. Rua Sela da Sciembro, 98, 13." andar C|. 01.

Ueki ia Ia sobre
efeitos negativos

O Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Ueki,
alertou ontem para os efei-
tos dos novos preços do pc-
tróleo na vida social dos
paises. Disse que os gover-
nantes, de um modo geral,
devem se preocupar em não
agravar a situação, pois a
decisão da Organização dos
Paises Exportadores de Pc-
tróleo (OPEP) pode condu-
zir a uma grave crise social
no inundo.

Ele falou na Escola de
Guerra Naval, quando mos-
trou que os novos preços do
petróleo representam ü m
grave episódio para o Bra-
sil, representando um ônus
adicional de cerca de 300
milhões de dólares (CrS2
bilhões 556 milhões) anuais.
Salientou que o aumento
será de 1,05 dólar
(CrS 8,9460) por barril (159
litros), que era o preço que
o Brasil pagava pela mesma
quantidade em 1969.

O Ministro Shigeaki Ueki
dividiu a sua palestra em
quatro pontos: intensifi-
cação das pesquisas petroli-
feras; aproveitamento do
potencial hidrelétrico; o in-
gresso do Brasil na era nu-
clear e a preocupação com
as fontes alternativas de
energia.

;F-,.F''-"y3

Reafirmou que o pais vem
desenvolvendo um grande
esforço para identificar
novas reservas de hidrocar-
bonetos, mas que não se po-
de deixar de ignorar o
agravamento da situação a
partir dos novos preços de-
cididos pela OPEP.

Na área nuclear, destacou
o esforço necessário para a
formação dos técnicos que
conduzirão os vários proje-
tos.

Definiu o Projeto Eadam
como Projeto Radar do
Brasil, pelos excelentes re-
sultados que vem obtendo.
Explicou que ele vai cobrir
todo o território nacional.
A sua contribuição ao Go-
verno no processo de identi-
t)cação dos recursos natu-
rais tem sido muito impor-
tante, disse.

Reafirmou, ainda, o seu
ponto-de-vista contrário ao
racioramento cie combusti-
vel. devido aos aspectos so-
ciais que são normalmente
gerados por essa medida.

Exemplificou com infor-
mações de que levantamen-
to feito nos Estados Unidos,
num certo dia. mostrou que
na cidade de Detroit. em
Chicago, numa determina-
da hora, 40% da população
estava desempregada.

Lucros maiores

Washington — Os Estados Unidos
advertiram, ontem, que o recente em-
bargo petrolífero árabe e os efeitos
impostos pelo cartel do petróleo dei-
xaram claro o perigo que advem da
excessiva dependência dos paises es-
trangeiros para o fornecimento de mi-
nerais essenciais.

Os Estados Unidos, que precisam
importar grandes quantidades de pe-
tróleo e outras matérias-primas mi-
nerais, "têm que manter uma posição
forte quanto ao fornecimento de mi-
nerais, para impedir, ou pelo menos
atenuar, os danos causados por atos
no estilo da OPEP (Organização des
Paises Exportadores de Petróleo I",
afirma um relatório publicado, on-
tem, pelo Departamento do Interior
norte-americano.

Os termos do relatório
O relatório do presidente do escri-

tório de minas daquela entidade fe-
deral, Thomas V. Falkie, mostra que,
incluindo as importações de petróleo,
os Estados Unidos terão, este ano, um
déficit de 21 bilhões de dólares, no que
se refere a importações de matérias-
primas minerais.

Falkie declarou que seu pais "é

partidário do livre acesso às matérias-
primas e está preparado para seguir
uma politica de livre comércio de ma-
térlas-piimas minerais, de uma forma
que seja economicamente proveitosa
para todas as nações afetadas."

"Porém é necessário encarar a
realidade", prossegue ele. "O embargo
do petróleo árabe e os aumentos de
preço que se seguiram ao boicote dei-
xaram claro o perigo que enfrentamos,
dependendo excessivamente de nações
estrangeiras, para minerais que ne-
cessitamos de maneira essencial."

"A isto é preciso acrescentar que
alguns depósitos de minerais (que os
Estados Unidos precisam e importam)

encontram-se em paises com atitudes
basicamente hostis aos Estados Uni-
des", disse Falkie. "Estas atitudes po-
deriam mudar futuramente, porém
parece que continuarão existindo por
algum tempo."

O relatório prossegue dizendo que"é pouco provável que ações como as
da OPEP sejam imitadas por outras
organizações. Isto se deve ao fato de
que. para minerais como o cobie, bau-
xita e minério de ferro, existe grande
número de fornecedores, as nécesslda-
des de ingresso de alguns destes países
são mais urgentes, a procura pode ser
desviada para materiais semelhantes
ou substitutivos e as compras podem
ser adiadas."

Estatísticas incluídas no relatório
mostram que, em 1950, o.s Estados
Unidos produziram 47% de todo o aço
do mundo, porcentagem que baixou
para 19% em 1974. Quanto ao alumí-
nio, o pais produziu, em 1950, 44% da
produção mundial e 35% em 1974. Em
1950, os Estados Unidos refinaram
52% do petróleo" mundial, enquanto
que, em 1974, esta cifra caia para 24%,

Potencial
Washington — "Existe claramen.

te no Brasil e no México, o potencial
para que as multinacionais exerçam
poder não econômico", adverte um
relatório do Senado hoje, reconhecen-
do entretanto que as mesmas possi-
velmente não reagiriam da forma co-
mo reagiu a International Telegraph
and Telephone no Chile.

O estudo, preparado por dois ca-
tedráticos da Universidade de Wis-
consin para a subcomissão do Senado
que trata das condutas das transna-
cionais, recomendou uma politica que
separe o Governo norte-americano da
defesa obsessiva dos investimentos
particulares no exterior.

DISTRIBUIDORA
Compra-se Carta Patente.

Enviar dados para: Caixa Postal n.° 438

Rio de Janeiro — com o título

"Distribuidora"

Guarda-se sigilo.

O CÂNCER
NÃO MATA
MAIS
Usando-se apenas a torça de von-
tade c a aiilo-sugcstão.é possível
controlar-sb a circularão sangui-
nca e evitar-sc a enxaqueca. Por
que não conseguir-se os mesmos
resultados cm relação à ameaça
de câncer'.' Foi o que Roy Rowan
tentou, com absoluto sucesso. Sua
narrativa está em Seleções do
Readi'r's Uiuesl - ti prazer ile
ler. I' mais: "O Sacristão", "Gló-

rias tlouradas de um povo quase
desconhecido" c "A incrível ia-
mília de Mama Rosa".

MINISTÉRIO DO INTERIORti*
é.É

BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

EDITAL
CONCURSO DE TÉCNICO DE SEGUROS

O DEPARTAMENTO DE ADAAINI5TRACÃO DO BNH, através do presente Edita! convoca os

candidato" abaixo 
"laçados, 

aprovados no'conc.rso em e^ralc, ca homotog.,.0 fo^p» tod.

fim de serem submeti aos a exames aamis-
no D.O.U. de 08 de maio de 1972, Seção I, Parte II,

sionais para ingresso no Quadro de Pessoal do Banco

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Washington — "Enquanto

o ritmo dos investimentos
dos Estados Unidos na Eu-
ropa diminuiu, na América
Latina foi considerável",
declarou, ontem, uma co-
missão do Senado.

"Entre 1960 e 1972 o valor
dos lucros dos Estados Uni-
dos (na América LatinaI

cresceu a uma taxa anual
de 5"A , quase duplicou-se de
9 2 bilhões de dólares
iCrS 78 bilhões 3 84 mi-
lhõesi para 16,6 bilhões
tCr$ 136 bilhões i, afirma o
relatório de u m a subco-
missão da Comissão de Re-
laeões Exteriores do Sena-
do.

Mais petróleo nu ptiiiiiui 2£

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
U.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Emmanuel 1b Calhciros Lopes

Luiz Sérgio Montenegro Vifira

Heitor Coelho Borges Rigueira
Jamir Brites de Menezes
Fernando Lima Alonio
Roland Georgcs Wambach
Dauto Moreira Schueler
Manoel Cario
Maria Gumersinda de Sousa Salgueiro
Antônio Augusto de Almeida Barbosa
Fausto Cardoso de Melo
Livio Petrônio
Ana Maria Morgado Marques
Marco Aurélio Paranlios da Silva Gonçalves
Ivanir Nazario
Ana Maria de Gouveia Dantas Motta
Antônio Carlos Teixeira
Severino Petrônio dos Santos
AAichel Jammel
Allan Villas Boas
Virgina Martins Leite
Deito Baptisla de Oliveira
Julia Maireboffer

24. Margarida Maria Vieira cie Miranda

25. Maria de Jesus Carvalho de Souza

26. Maria da Consolação Costa Araúio

27. Paulo Roberto Dias
28. Anna Maria Damasceno Paiva
29. Sérgio Rios
30. Armando Barreto dos Santos

31. Nara Mi.ria da Penha Rezende
32. Luiz Antônio Teixeira Neto
33. Raimunda Machado de A/lelo
3.1. Miriõtn da Silva Ribeiro
3.5. Alberto Paixão Gonçalves
36. João Carlos Rodrigues Fortes
37. Benjamim Pereira Lima
38. Cosme Honorato da Silva
39. Mareio Sebastião Leite Corroa
40. Tânia Mara de Morais Carvalho

DELEGACIA DA Ia. REGIÃO - (BELÉM)
1. Maria de'Lourdes Ferreira lima

DELEGACIA DA 7a. REGIÃO - (SÃO PAULO)
I. Osmar Vargas

DELEGACIA DA 8a. REGIÃO - (PORTO ALEGRE)
1. Derocy Giacomo Cirillo da Silva
2. Jairo Fernandes da Rosa

RENDA MENSAL - 5,07% DR G|LVAN TORRES
Garantia real e bancaria
Aplique CrS 4,8 milhões

80 meies e receoa C
ilhòcs c direito ret.iarj

í» combinar.
In;.: Tel.: 274 8364,

Pr.'-
24,8

USOLOGIA - Doenças genito-urinS-
rias, perturbações sexuais - n'e
nupcial. CRM - RJ. 602.2

Av Rio Branco, 156 s/913
lei.: 242 1071.

VENDE-SE UM JARDIM NO ITANHANGÁ

(COM PISCINA, SAUNA E UMA CASA CONTEMPORÂNEA)

lt- de 660 m2 c/ 3C0 m?.de l,...M.«j*. «..W**.. c/ 360 m2 «mjrúlbo. «3 P^

qu",os tnri-eG:r:raPrtitjr,p.;c! ¦*, ^ . .»•»¦. ^ e—*.. (P
In;.: Tel.: 274 8364. | < 

—
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Fixamos o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação

dcsle EDITAL para que os candidatos ora convocados se apresentam, sendo os da Adminialraçao

Central no Serviço de Recrutamento e Aperfeiçoamento do BNH, na Avenida Chile, 230, 7° andar, a

o> das Delegacias Regionais, nas respectivas sedes regionais.

C não atendimento da presente convocação, dentro do prazo estipulado, será considerado

n^lo BNH como desistência do referido Concurso. ,,»¦»«
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1975.

(a) Jcáo Eduardo de Sá Lucas
DAB-CCO Chefe (P

BNH
DF.

Secretaria de Planejamento da Presidência da República

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFISSIONAL I

O Banco Safra
dá força a seus
clientes.

Não faz
demonstrações
da própria força.

Para nós, do Banco Saíra,
a verdadeira torça de um banco são
seus clientes.

Converse com uni cliente Safra.
lile é como você, que foi cliente

de muitos bancos, sempre procurando,
até encontrar uma organização que
realmente resolvesse.

Hoje ele c um cliente do
Banco Safra.

Contando sempre com toda a
Jbrça que a Safra dá aos seus clientes.
Os financiamentos saem rápido.
Os investimentos crescem mais rápido
ainda.

A falta de dinheiro que há na praça
não é um problema para o cliente cio
Banco Safra, nem para sua empresa.

Para convencer você. todos o.s
argumentos de um banco não são nada,
perto de duas palavras de um cliente
satisfeito.

RJI410011
RJE410090
RJE410678
RJE430600
SPE430177
RJE430585
RJE440102
SPE440014
SPE440283
RJE440393
SPE440142
RJE440750

RJE410232
RJE410050
RJE420659

RJI430033 - SPE430312
RJI430013 - SPE430146
PEE430133 - RJI430003

RJE410388
RJE410723
SPE410068

RJE440064
RJE440606
SPE440279
RJI440008
RJE440080
RJI450079

Resultado do Trabalho Prático Escrito de Conhecimentos Profissionais:

Número de Inscrição:
ENGENHEIRO
RJE410309 -
RJE410405 -
RJE410553 -
RJE430091 -
RJE430790 -
RJI430167 -
RJE440171 -
SPE440120 -
RJE440686 -
RJE440500 -
RJE440444 -
RJE440349 -
RJI450076 -
RJE450144 -
RJE450237 - RJI450069
RJE460315 - RJI4Ó0005
RJE4Ó0427 - DFE460007
RJE460647 - RJE4Ó0731
RJE460140 - RJE460710
RJE460075 - RJE46072Ó
PEE470029 - RJE470342
RJE470557 - PEE470083
RJE480013 - SPE480118
ECONOMISTA:
RJI110048 - RJI110030
RJI1 10024 - RJE110718
RJI 1 10061 - RJE110231
RJI 1 10156 - SPE110001
SPE110132 - RJE110535 - RJE
RJI 1 10031 - SPI110027
RJE120132 - RJE120490

RJE120643
RJE120131
RJE120668
RJE120044
RJE120051
RJE130290
SPE140336

RJE440445
SPE440I17
RJI440006
RJE440724
SPE440098
RJE440264

RJI450007 - RJI450062 - RJE450452
RJI450046 - RJI450010 -- RJI450002

RJE450651
RJE460154
PEE460125
RJE460747
RJE460222
RJE460767
PEE470066
PEE470062
RJI420012.

RJE460120
RJI460134
SPE460234
RJE460184
PEE460011
RJE460695
RJE470513
SPE470225

RJI 1 10051 -
RJI 1 10041
RJE110164
RJI 1 10035

0512

10028

RJE410225 •
RJE410367 -
RJE420495 ¦
PEE430071 •
DFE430054 •
RJE440087 ¦
RJE440018 ¦
RJE440729 ¦

¦ RJI440124 •
RJE440069
RJE440329
RJI450052
RJE450392

• RJI450040
RJI460018
RJE4Ó0674
SPE460077
RJE460240
RJE460072
SPE470341
SPE470115
RJE480011

RJI 1 100J5

SPE120031
RJE120022
SPE120205
RJE120701
RJE120233
RJEI30162
RJ II 40053
CONTADOR:
RJI310090 - RJI310038 - RJI310087

RJI31CI06

SPE
RJI 110021

RJI 1 20149 - DFE120010
RJE120529 - SPE120261

SPE120007
RJE120078

RJ 11
RJI 110023 - RJE110330
DFE1 10008 - RJI 110064

0148 - RJE110739
RJI 11001 7
SPE1202I0

RJE120758
DFE120098
RJE120053
RJE120I48
RJE120632
SPE130292
RJI 140027

SPE120016
SPE120202
RJE120380
SPE140274
RJE140369

SPE120108
DFE120036
RJI 1 201 47
SPE120167
RJE120129
RJE130612
PEE140017
SPE140331

DFE310033
SPE310080 - RJI310088
ADVOGADO
RJI210137 -
SPE210259 -
RJI210113 - RJE210595
RJE220238
PEE220107

RJI310I35
RJÚ310386

RJI310094 - PEE310068
SPE310018 - SPE310162
RJI310119 RJI310153 -

RJI210145 - RJI210136 - RJE210229 - DFE210080
RJE210153 - PEE2101 19 - RJI210093 - RJI21012'

PEE210041 - RJE210536
RJE220407 - RJE220409 - PEE220074
RJI220125 - RJE220690 - RJE220103

DEF210023 -
RJE220067 -
RJE220218 -
RJE230216 -
RJF.230572 -
DFF230070 -

Converse com um cliente Saíra.Ele fala por nós.

Banco Safra
Tradição secular de segurança.

Banco Safra S.A. ¦ 
'

Banco Safra de Investimentos S.A.
Safra Crédito Financ. e Imeat. S A.
Safra S.A. Crédito Imobiliário

SPE220335 - DFE220017 - RJE230418 - RJI230132
PEE230100 - RJE230200 - RJE230789 - RJE230370
DFE230077 - RJE230390 - RJE230260 - DFE230001

Realização do Exame Psicológico:
Comunicamos que serão realizados dia 04/10/75 às 14:00 horas, nos lo-

cais abaixo:
Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica - Rua Mraques de bao
Vicente, 209 - Gávea - Rio.
São Paulo: Colégio São Luiz - Rua Haddock Lobo, 400 - S. Paulo.
Pernambuco: Universidade Católica de Pernambuco - Rua do Príncipe,

526 - Bloco B — Pré-Reitoria Acadêmica - Boa Vista - Recife.
Brasília: Centro de Estudos Pedagógicos - Av. W4 - Sul - Quadra 704
- Lote D (ao lado da UDF).
Obs.: Os candidatos deyerão comparecer munidos de caneta esferográfica

azul, 2 lápis pretos h.° 2- e portar, o Çar.tão de Inscrição e documen-
to de identidade, 45 minutos antes d"o exame. Não haverá segunda
chamada para este exame.

O resultado do Exame Psicológico, assim como a data de realização da
Entrevista Técnica, serão divulgados por este jornal, no dia 10/10/75.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 1975

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

. —



18 - ECONOMIA
•!. 29 Clichê •'• JORNAL DO BRASIl D Quinta-feira, 2/10/75 O l.° Caderno

¦Mm

a»;
a"f:

É

Informe econômico
Habitação, as

vendas e custos
Belo Horizonte e Fortaleza estão en-

tre as Capitais onde deve existir um gran-
de estoque áe imóveis para comercializa-
ção, ao contrário do Rio, pois aqui per-
manece elevado o índice de vendas du-
rante o período de edificação.

Embora ainda não estejam disponí-
veis os resultados da pesquisa realizada
pelo BNH no primeiro semestre deste ano,
técnicos indicam que naquelas duas ci-
dades amplia-se a tendência áe venda ãe
unidades prontas.

No Rio, das 13 mil 663 unidades em
fase de construção e comercialização no
fim do ano passado, 7 mil 777 estavam
vendidas. Em São Paulo, na mesma épo-
ca, e sempre considerando somente o mer-
cado coberto pelo Sistema Financeiro da
Habitação, de 24 mil 160 unidades em
construção, 13 mil 377 já estavam ven-
diãas.

Ou seja, encontravam-se disponíveis
à venda, na cidade do Rio de Janeiro, no
último dia do ano passaáo, 5 mil S86 uni-
áaâes, das quais 915, isto é, 16%, estavam
concluídas. E os bairros incluídos na área
áa Zona Sul a partir áe Copacabana, in-
clusive Lagoa e Barra; os próximos à Ti-
jucá; e jàcarepaguá, lideraram a oferta
de imóveis, com 63% do total global da
cidade, no quarto trimestre de 1974, apre-
sentando apenas 10% das suas unidades
ofertadas já concluídas.

Na cidade de São Paulo estavam à
venda, no último dia do ano passado, 10
mil 7S3 unidades, áas quais apenas 2 mil
140 já concluídas, isto é, 20%. E' bom
lembrar que o eixo São Paulo—Rio detém,
cerca de 70% áa produção da indústria
imobiliária.

Segundo a Assessoria de Pesquisa do
BNH, o Sistema Nacional de índices de
Custo da Construção acusa uma evolução
constante, desde dezembro áe 1973, toma-
áo como mês-base. De 100, em dezembro
de 73, chegou a 172,7, em julho, a média
nacional, com o Rio Grande do Norte
apresentando o índice mais elevado, 202.S,
o novo Estado do Rio 173,6 e São Paulo
169,6.

O custo médio do metro quadrado,
de acordo com os padrões áe pesquisa do
BNH, é de CrS 1 mil 160 na cidade do Rio
de Janeiro, de CrS 1 mil 109 em São Pau-
lo e Cr$ 1 mil SS em Belo Horizonte. Tais
custos não incluem o terreno, fundações
especiais, elevadores, administra-
ção, custo financeiro e lucro da constru-
tora e do incorporaáor.

Nas demais Capitais, é o seguinte o
custo médio do metro quadrado de cons-
trução: Porto Velho, CrS 1 mil 371; Rio
Branco, CrS 1 mil 574; Manaus, Cr$ 1
mil 161; Boa Vista, Cr$ 1 mil 3S6; Be-
Um, CrS 1 mil 35; Macapá, CrS 1 mil 1S6;
São Luís, CrS 1 mil 14; Tcresina, Cr$ 1
mil 20; Fortaleza, CrS 1 mil S2; Natal,
CrS 1 mil SS: João Pessoa, CrS 1 mil 154;
Recife, CrS 1 mil 33; Maceió, CrS 874;
Aracaju, CrS 997; Salvador, CrS 1 mil
237; Vitória, CrS 1 mil 5; Curitiba, CrS
1 mil 102; Florianópolis, CrS 1 mil 74;
Porto Alegre, CrS 1 mil 130; Cuiabá, CrS
1 mil 22S; Goiânia, CrS 958;' e Brasília,
CrS 1 mil 68.

Os resultados acumulados até julho
mostram que o Banco Nacional da Habi-
tação realizou contratações que ultra-
passam a casa dos CrS 9 bilhões, saperan-
do em 70% o nível observado em igual
período áe 1974. O investimento total do
Sistema Financeiro da Habitação chega
a Cr$ 30 bilhões S05 milhões 31 mil.

Desse montante, 55,2', foram apli-
caáos em desenvolvimento urbano (CrS
16 bilhões 990 milhões S59 mil) e 33,4%
em habitação (CrS 10 bilhões 292 mi-
Ihões 643 mil), com mais 10,3% destina-
dos ao refinanciamento ao consumidor de
material de construção — Recon — (CrS
3 bilhões 162 milhões S7 mil).

Quanto aos resultados regionais, a
participação do BNH no investimento
global apresenta crescimento gradativo,
evoluindo de 24',', em maio para 28,6',
em junho e chegando a 30'., em julho.

Dos quase CrS 31 bilhões investidos, a
Região Sudeste ficou com 67.2', (CrS 20
bilhões 707 milhões 197 mil), o Sul com
12,4'', (CrS 3 bilhões S23 milhões 555
mil), o Nordeste com 5,5% (CrS 1 bilhão
6S6 milhões 3S3 mil), o Centro-Oeste
com 4,1', (CrS 1 bilhão 252 milhões 62S
mil), e o Norte com 0,6',', (Cr$ 192 mil
621).

Os empréstimos concedidos pelo BNH
em julho concentraram-se na Região Su~
deste, com SI', da totalidade dos recur-
sos contratados, benejicianâo principal-
mente os Estados áe São Paulo (55',', ) e
Rio áe Janeiro (23'.,).

Pelo mercado

• OI Seminário do Mercado Habitado-
nal Brasileiro será realizado no Parque
Anhembi, em Sáo Paulo, de 20 a 24 de
outubro. Antes, nos dias 9 e 10 de outu-
bro, no Hotel Hilton, empresários e ho-
mens áe Governo debaterão o desenvolvi-
mento urbano e suas conseqüências, in-
clusive a descentralização industrial, O
presidente da Gomes de Almeida, Fer-
nandes, engenheiro Carlos Moacir Gomes
dc Almeida, participará, como conferen-
cista, dos dois eventos.
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AVISO AOS ACIONISTAS
De acordo com a deliberação da AGO de 30/04/75, comunicamos aos Senhores Acionistas que

em 03/10/75 estaremos iniciando o pagamento dos dividendos relativos ao Exercício Social de 1974,

sobre o capital de CrS 28.320.000,00 (vinte e oito milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) na base

dc 6% (seis por cento), mediante a apresentação do cupon 7. Após a data de 31/10/75, os dividendos

estarão sujeitos ao desconto do Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor.

Na oportunidade estaromos entregando as cautelas integralizadas referente ao Aumento de

Capital, correspondente ao cupon 8, mediante a apresentação da 3a. via do bolclim de subsrnçao.

O atendimento aos Senhores Acionistas será prestado pelo Banco Itaú S/A, nos seguintes en-

dereços e horários:
SÃO PAULO
Rua Libero Badaro, 600 — 14."
Atendimento:
Das 9:00 às 12:30 horas «
Das 14:00 às 16:30 horas.

7.° and.
RIO DE JANEIRO
Pça. Pio X, 99
Atendimento:
Das 9:30 às 12:00 horas e
Das 13:30 às 17:C0 horas.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1975.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA INDUCO S/A

(a) FRANCISCO CHAVES IAMEIRÃO
Diretor Presidente em exercício

Inglês quer
investir
na Açominas

Belo Horizonte — O Em-
baixador do Brasil na In-
giaterra, Sr Roberto de Oli-
veira Campos, que veio a
Minas trazer oferta oficial
de órgãos financeiros in-
gleses para financiamento,
entre 500 milhões e 900 mi-
Ihões de dólares (cerca de
CrS 4 bilhões 250 milhões e
CrS 7 bilhões, CrS 650 mi-
ihões) do projeto da Aço-
minas, disse ontem que a
economia mundial "começa
a entrar em um processo de
reflação, enquanto que a
economia brasileira apre-
senta" performance satls-
fatória e crescimento posi-
tivo".

J1LBANCO FINASA
*^^DE INVESTIMENTO S.A.
Av. Riq,Branco. 123 - 6.° andar - s/611 - Tel. 244-5077
— ou nas Agências do Banco Mercantil de São Paulo

Depósitos à prazo fixo
(CDB eRDB)
Open market

. Underwriting e incentivos fiscais
Fundo Finasa157

AOS CONDÔMINOS DO
RIO SHOPPING CENTER

TIJUCA
Assunto:

C0PEG-C0NTAL-N0VA YORK
Comunicamos que estamos atentos ao noticiário dos

jornais relacionado com o caso acima e, por ora, aguar-

damos, confiantes, a interferência oficial ao nível esta-

dual ou federal, a fim de que sejam preservados os

nossos direitos de Condôminos.

A COMISSÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Não tendo comparecido Acionistas em número legal na primeira, convocação, são os

mesmos convidados a se reunirem no dia 08, quarta-feira, às 14:00 horas, na sede social da Com-

panhia, na Rua Marquês de Sapucai n.° 200, em Assembléia Geral Extraordinária, a fim.de delibe-

rarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Verificação e aprovação do aumento do capital social autorizado pela Assembléia Geral

Extraordinária realizada em 24 de julho do corrente ano e conseqüente alteração do

artigo 6° dos Estatutos Sociais;

b) Autorização para subscrever ações da "Agro/Brahma SA.", mediante, inclusive,versão
de imóveis sitos em Camamú, Estado da Bahia.

Se não houver "quorum" para realização da Assembléia, fica, desde já, marcada a data

de 15 de outubro do corrente ano, em igual local e hora, para a terceira e ultima convocação.

De acordo com os Estatutos Sociais, os portadores de ações ordinárias que desejarem exer-

cer seus direitos na Assembléia, devem exibir os respectivos títulos ou documentos que provem terem

sido os mesmos depositados na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, ou nas Filiais

de São Paulo e Porto Alegre, ou finalmente em estabelecimentos bancários nas cidades do Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, até três dias antes da data marcada para a realização da Assembléia.

Os portadores de ações preferenciais que desejarem assistir à Assembléia, deverão proceder
de forma idêntica aos portadores de ações ordinárias.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 1975.

Hubert Gregg - Presidente. Hans Künning • Edgar Ritter - Vice Presidentes;Oswaldo*Wg£™$™
F. Wilde Jnr - Diretores, Erwin Perez - Diretor Superintendente Carlos Rigueti - Diretor£g ciiço Vyal er

Neumann - Diretor F.nanceiro, Paul Künning - Diretor de Marketing. Max 
^JV^Sg^

dustrial, Waldemar Simões - Diretor de Compras e Cid Barbosa da Silva - Diretor de Planejamento.

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA

CMN determina baixa
nas taxas cobradas
pelo PIS e o Pasep

Brasília — Em reunião, ontem, o Conselho Mo-
netário Nacional aprovou a redução da comissão de
1,5% para 1,3% destinada a cobrir despesas de
custeio realizadas * pela Caixa Econômica Federal,
referentes a serviços de arrecadação, controle das
contribuições e distribuição dos resultados, bem co-
mo das demais tarefas previstas no regulamento do
fundo de participação para execução do PIS.

Esta e outras medidas foram tomadas ontem
no sentido de "baratear" os recursos do PIS-Pasep,
no momento em que são liberadas sua aplicação em
bolsa. Para os recursos geridos pelo Banco do Bra-
sil, relativos aos mesmos programas, o CMN decidiu
reduzir a comissão dos 1,9% atuais para 1,7%.

Menos despesas

Em outra decisão foi reduzida de 0,6% para
0 5% ao ano a comissão destinada a cobrir as des-
pesas de custeio do Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico (BNDE), pela realização de ope-
rações com recursos gerados pelo PIS e Pasep.
Quando o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica
atuarem como agentes especiais do Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econômico na aplicação
daqueles recursos, a comissão, que era dc 0,8% pas-
sara a ser de 0,6%.

Quanto às taxas de aplicação dos recursos do
PIS o CMN determinou que, no caso das aplicações
a cargo do BNDE, que eram de, no máximo 9% e
no minimo de 5% fossem reduzidas para um ma. i-
mo de 8% e um minimo de 3,5%, isso sem prejuízo
da correção monetária, calculada de acordo com
os índices aplicáveis às ORTNs. Quando a opera-
cão for feita por repasse, através de agentes finan-
ceiros, pode ser acrescida de remuneração de 2%.

Nordeste e soja

Com o objetivo de permitir a adoção de novas
técnicas de produção, que possibilitem a obtenção
de melhores Índices de produtividade, o CMN con-
cedeu crédito de CrS 1 milháo 500 mil ao projeto de
melhoramento no manejo de animais, a ser executa-
do pela Escola Superior dc Agricultura dc Mossoro,
no Rio Grande do Norte.

Segundo informou o Ministério da Fazenda o
crédito será concedido mediante aproveitamento de
recursos do Proterra, e será formalizado através de
convênio entre o Banco do Nordeste e a Escola, com
a interveniência da Embrapa. que coordenara o pro-
jeto nos aspectos técnicos. O CMN autorizou tam-
bém concessão dc financiamento de CrS 3 milhões
à Companhia Agrícola de Sergipe, destinado a com-
pra de insumos para a fabricação de rações.

Beneficiando os produtores de soja. o Conse no
permitiu a prorrogação., até o final do mes de outu-
bro da linha dc redesconto destinada a atender li-
nanciamentos nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste determinando, porém, que o vencimento imai
dessas novas operações não poderá ultrapassar o
final do ano.

O CMN autorizou o aumento da contribuição
anual do Brasil para o Instituto de Integração La-
tino-Americano Hntali de 78 mil dólares (Cr$ 664
mil 560) para 130 mil dólares (CrS 1 múhao 107 mil
600i atendendo a solicitação feita pelo BID.

Em última decisão, o CMN autorizou o Banco
Regional de Brasilia a instalar, cm caráter excep-
cional, sete novas agências, em municípios goianos
circunvizinho.s ao DF.

BNDE diz que seus
empréstimos crescem

Os deferimentos do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico (BNDE) no período de Ja-
nciro a agosto deste ano somaram os CrS li Di-
Ihões e 261 milhões, representando essa «Ira um
aumento de 95% cm relação aos deferimentos to-
tais do Banco no mesmo período do ano passado.

Considerando o Finame separadamente os de-
ferimentos aprovados até o fim de agosto deste
ano foram dc CrS 3 bilhões 349 milhões, represen-
tando um aumento de 78% em relação a idêntico
período do ano passado. Os desembolsos efetivos
realizados pelo Finame foram no valor de CrS l Dl-
Ihões 337 milhões e os realizados pelo Banco atm-
-riram a cifra de CrS 11 bilhões 431 milhões, repre-
sentando um aumento dc mais de 100% em relação
ao ano passado.

Empresa privada

O subprograma de aplicações que vem apre-
sentando o maior dinamismo é o de fortalecimento
da empresa privada nacional. As cifras propostas
para os deferimentos neste item eram de CrS 4 di-
Ihões e 650 milhões e no entanto ate agosto deste
ano o BNDE já havia deferido um total de CrS &
bilhões e 987 milhões, ultrapassando o previsto no
plano de ação.

Outros subprogramas apresentam um certo
atraso em relação ao plano de ação proposto como
é o caso do subprograma de insumos básicos, para
o qual os deferimentos deveriam ser de CrS 13 Dl-
ihões ao fim do ano mas que cm agosto ainda es-
tavam em CrS 6 bilhões 397 milhões c 312 mil. A-.
maiores aplicações neste item foram para os se to-
res siderúrgico, química e petroquímica, celulose e

Para o subprograma de equipamentos básicos
os deferimentos previstos eram de CrS 5 Dilhoes
e 500 milhões, mas íoram aprovados apenas Ci$ ~
bilhões 765 milhões e 55 mil, até agosto deste ano.
Os repasses para o Finame figuram como a prmci-
pai cifra deste item.

BANCO BOZANO, SIMONSEN S.A
aaVar+\9 -m+»+m -tcnirinni

Sociedade de Ctpil.il Aberto - CGC. n.° 6t.356.762/0001

Comunicamos que se 
^°«'™*d*£™^

dos Senhores Acionistas do BANCO BOZANO,

SIMONSEN S.A., as cautelas referentes a bomfi-

cação de 67.8225 ,, vertficada na Assembleta Geral

Extraordinária realizada em 16 de abrtl de 1975.

LOCAL DE ATENDIMENTO
RIO DE JANEIRO - Av. Rio Branco n. 138

sobreloja
SÃO PAULO - Roa Boa Vista n.° 88

BELO HORIZONTE - Rua Espírito Santo n. B4t>
- loja 23 o

CURITIBA ~ R^ Marechal Floriano n.
228-11." andar - con*. 1.104

FORTALEZA - Rua Guilherme Rocha, Edi-
ficio "DUMMAR"* - s/102

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
9,30h às 12.00h e 14.00h as 16.00h.

Rio de Janeiro. 29 de setembro de 1975

A DIRETORIA
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Bancos fazem congresso buscando
redução de custos operacionais

Apesar do resgate dc CrS 1 bilhão
100 milhões em LTNs, o sistema
bancário continuou com poucas re-
servas ontem, com necessidade de
cheques BB para cobertura das per-
das na compensação. As taxas do
BB chegaram alé 1,10% ao mês e ai-
guns bancos preferiram recorrer ao
redesconto. No entanto, o Banco
Central injetou recursos no sistema,
tendo as taxas declinado para
1.00% ao mês. Já os financiamentos
over-night em LTNs foram muito
procurados devido ao INPS e ao pa-
gamento do leilão (CrS 2 bilhões 500
milhões no total!, com taxas em
torno de 2,50% ao mês. O volume de
negócios com BB somou CrS S35 mi-

lhões, segundo a ANDIMA
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Dólar volta a cair

Paris e Frankfurt — O Banco
da França comprou ontem, cerca de
100 a 150 milhões de dólares (.CrS
852 milhões a Cr$ 1 bilhão 278 mi-
lhões), aparentemente, para prote-
ger o valor do franco e do marco
contra a.s flutuações no confuso,
mercado de cambio da Europa.

O marco fechou em Paris a 1,71
francos, enquanto, o dólar foi afe-
tado pelas especulações em torno de
um grande volume de vendas em
Londres, e pelo desapontamento
com os indicadores da economia
americana. Por isso, a moeda norte-
americana continuou sua queda, em
relação ao franco e as outras moe-
das continentais, caindo de 4,4870
para 4,4625/50 francos.

Em Frankfurt, a libra esterü-
na sofreu ontem, uma nova queda,
registrando uma perda de 1,5 cen-
tavos de dólar, em relação à vós-
pera, devido a rumores de que os
paises produtores de petróleo ha-
viam trocado parte de suas reser-
vas em libras, a francos franceses.

Entretanto, o ouro mostrou
uma certa recuperação, sendo ven-
dido em Londres e Zurique, a 143,7a
dólares a onça. Em Paris, o metal
foi cotado a 151,11 dólares, em
Frankfurt, a 146.15 dólares, e cm
Hong-Kong, a 139,38 dólares por
onça.

Taxa de câmbio
A Gerência da Operações de Cambio do

Bancn (Geram) afixou ontem a cotação d. moe-

ri» americana. O dólar fo- negociado a Lr-,

Ím%"> compra e CrS 8,520 par, v.nd..

operações com bancos sua colação loi de Cr>

8,482^. repasse e CrS -8,513 p.;. caber ura.

O sistema bancário no Brasil tem afixado «sta

xa< das demais moedas no momento da ope-

ração. As taxas mídias tomam por base a( co-

lições da fechamento no mercado at Nova

Iorque. /* 1. .atraOnl.m CrS 3».-leira

0 9751 8,3079 0,9755
2 0430 17,4064 2.0435
2,0370 17.3553 2,0380,
2,0250 17,2530 2.027Í
0,025375 0.2162 0,025100
0 2250 1,9170 0.2215
0,3730 3,1780 0,3670
0,001475 0,0126 0,001465
0 1785 1,5209 0,1762
0 0375 0.3195 0,0385
0.2250 1.9170 0.2228
0.3698 3,1507 0.3642
0,3837 3,2692 0,3776
0,003310 0,0232 O,O0j3I5

Debêntures estatais podem ser
limitadas pelo Banco Central

Canadá
Inglaterra
30 dias fulurc»
90 dia. futuros
Bé!gi:a
França
Holanda
Itália
Noruega
Portugal
Suécia
SuiÇrl
Alemanha Oc.
Japão

Interbancário
O mercado interbancário de cambio para

conna.es prontos apresenrou-se ligeiramente ofe-

rrcido ontem, mas com pequeno volume de nego-

cios, realizado no nivnl de taxas enfre CrS 8,505

» CrS 8.507 p.va telegramas e cheques. O Ban-

cario lutu-o também -steve com movimento traço

de negócios, apesar dc mostrar-se um powp«;
curado. As taxas situarem-se em CrS 8.52U mais

l,50°í «o mês para conlralos de 60 dias de prazo.

Minas modifica
emissão de ORTM

O Secretário de Fazenda de Mi-
nas Gerais, Sr João Camilo Penna,
explica hoje para a imprensa espe-
cializada, às 18 horas, no Terrasse
Clube, as modificações que serão
feitas no sistema de colocação das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro
de Minas Gerais (ORTMs) junto ao
mercado financeiro. Poderá anun-
ciar, ainda, novas emissões até o
fim do ano.

Minas Gerais é o Estado dc
maior tradição no lançamento de
títulos no Rio, centro financeiro do
pais, onde capta recursos não infla-
cionários desde 1970 através de um
eficiente esquema de liquidez, a ear-
go de uma distribuidora do próprio
Tesouro, a Diminas S.A. O esquema
lhe permite o controle do endivida-
mento e a própria redução do custo
final da dívida, carreando capitais
para seus programas de investi-
mento no setor de infra-estrutura.

• O êxito na colocação dos papéis,
baseado na plena aceitação do
mercado financeiro, levou.outros
Estados e o Município de São Paulo
a seguir p exemplo, sendo o últi-
mo Estado a recorrer-ao endivida-
mento píiblico o Rio de Janeiro, em
agosto, com previsão de nova emis-
são até o fim do ano. Minas Gerais,
aliás, tem o papel de renda fixa de

maior prazo no mercado financeiro
brasileiro: as ORTMs de sete anos,
com juros de 9','. ao ano.
• O diretor de administração do
Banco do Brasil, Oswaldo Roberto
Colin, disse ontem que já no início
do ano que vem o BB pretende uni-
ficar a compensação bancária entre
o Rio c São Paulo, com reflexos so-
bre todo o sistema financeiro. Em
São Paulo, o Banco do Brasil unifi-
cou praticamente toda a compen-
sação do Estado.

Fontes do mercado financeiro
disseram ontem que o Banco Cen-
trai estaria inclinado a não auto-
rizar as emissões de debêntures com
correção monetária da Telemig e da
Telesp, conforme o esquema previs-
to inicialmente, devido às implica-
cões que os dois lançamentos po-
deriam ter em face das reclamações
do setor privado quanto a uma crês-
cente estatização da poupança.

A Telemig — empresa de tele-
comunicações do Governo de Minas
— já realizou lançamento no inicio
do ano com aval do BNDE e faria
novo lançamento este mês, no valor
de CrS 120 milhões. O Banco Cen-
trai, no entanto, teria determinado
um corte de um terço nessa emis-
são. O mesmo ocorreria cm relação
à Telesp — empresa de telecomuni-
cações do Governo paulista — que
iria fazer dois lançamentos iguais
de CrS 150 milhões (também com
aval do BNDE» mas seria obrigada
a um corte de um terço, sob a jus-
tificaüva de que haveria volume
acentuado de debêntures de empre-
sas estatais no mercado.

Para os técnicos do mercado fl-
nanceiro, no entanto, o pensamento
é diverso. Acham que o lançamento
de debêntures conversíveis em ações
por empresas estatais é bom, pois
ajuda a formar esse mercado, e que
o volume de debêntures cm circula-
ção é insuficiente para a demanda
por esses papeis pelo sistema finan-
cciro. Ainda assim, ao que parece.
o BNDE passaria a dar seus avais
preferencialmente para empresas
privadas.

O alto custo da operação em
relação às fontes externas de re-
cursos, por exemplo, ainda limitaria
o Ingresso de muitas empresas na-
cionais, mas sabe-se que algumas
empresas estrangeiras — seguindo o
exemplo da Xerox — estão estu-
dando lançamento de debêntures
(Ericsson, através do Unibanco c
mais duas pelo Brascan). De em-
presas brasileiras fala-se, apenas,
no Grupo Votorantim e na Berga-
mo e os próprios empresários finan-
ceiros vêm fazendo palestras na Fe-
deração das Indústrias, em Sao
Paulo, sobre as vantagens c des-
vantagens das debêntures frente
outras fontes de captação.

Peneis privados de renda fixa

Eurodólar

A taxa interbancária de cambio dr Londres,

no mercado do eurodólar, fechou ontem oara

o periodo de seis meses em 8 15/16%. Em do-

lares, francos suíços e marcos foi o seguinte o

ü«u comportamento:

Instituição
180 dia»

liquida bruta

360 dial
liquida hrul»

Dólarit:

Sete dias
mês
meses
meses
meses

1 ano
Francos vi.
1 mês

meses
3 meses
6 mc.es
1 ano
Mjrcoi:

mês
meses
meses

6 meses
1 ano

%
3 8

13 16
5/16

8
13 16
9

1 2
7 3
4

1 2
3,8

1 '4

1-2
7/8
3/8
1/2

%
1 2

15,16
7-16

I 8
15/16

3 4
I 8
1/4
3/4

América do Sul
Aymorc
Bah-a
Bamcrindui
Banorte
Battistclla
Cédula
Copeg
Fininvest
Lar Brasileiro
Londres
Sibisa
Vislacredi

17,79 %' 
11,14 %

1,92 %
1,79 %
1,792%

11,90 %
11,906%
11,423%

1,98 •;

1,79 %
1,85 "/,
1,981
1,85 O/

a.m.
a.m.
a.m.

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.

2,04 %
12,69 %

2,19 %
2,04 %
2,041%

13,58 %
13,578%
12,69 %

2,26 %
2.04 %
2,11 %
2,263o-,
2,11 7.

a.m.
a.m.
a.m.

a.m.
a.m.

1,96 %
24,31 %

2,03 %
1,96 %
1,952%

26,07 %
26,075%
24,314%

2,17 %
1,95 %
2,02 %
2,173%
2,02 %

a.m.
o.m.
a.m.

a.m.
a.m.

2,17 %
27,00%

2,25 %
2,17 %
2,166%

29,00 %
29,00 %
27,00 %

2,41 %
2,16 %
2,25 %
2,417%
2,25 %

a.m.
a.ni.
a.m.

a.in.
a.m.

O XI Congresso Nacional dos
Bancos, que será realizado no Hotel
Nacional, de 8 a 10 de outubro, com
cerca de 900 participantes, apresen-
ta como tônica a preocupação dos
banqueiros no sentido da redução dos
custos operacionais do sistema oan-
cario em geral, Inclusive através da
maior integração entre o sistema
bancário comercial e o Banco do Bra-
sil.

O presidente da Federação Na-
cional dos Bancos, Teófüo de Azere-
do Santos, disse ontem, ao explicar
a realização antecipada em um ano
do XI CNB, que a presença ativa dos
banqueiros privados na elaboração
de teses demonstra "o interesse de
participação do sistema bancário num
momento em que a economia brasi-

1/2
3/4
1/8
5/8
3,4

Mercado dc LTN
Mesmo com a emissão de papéis do leilão

«emanai, o mercado aberto de Letras do Tesouro

Nacional ainda apresentou-se ontem, com pe-
queno volume de negócios, concentrado «

maior parte das operações nos financiamentos
de posição, que cheqaram a registrar taxas
muilos elevadas. As letras üveram suas taxas de
desconto em níveis superiores ao do lortSo Ç)1-
rando em lorno de 18,07% e 18.03% de dei-
conto ao ano, respectivamente para os meses de
dezembro e março. Para os on-.r.idore:, o P--
queno volume de negócios foi devido ao rato
de que, além do sistema bancário ainda apre-
sentar um nível de liquidez estreito, algumas
instituições não se Interetiavam cm vender tuí-s
posições, d ante do pequeno volume de pr.pel
no mercado, com as constantes compr.» da
Banco Central para ajustar i liquidez do siste-
ma. Segundo eles, apesar da emissão dos pa-
peis leiloados esta semana, o mercado continua
a se ressentir da escassez do p.ipeis. O volume
negccifido em Letras do Tesouro Nacional so-
mou CrS 5 bilhões 371 nilhõeV, segundo infor-
me da Andima. A seguir, *_ taxas médias
anuais de desconto de 'odes os venc mentor,;

Vtnci- Compr» Vend» Venci- Compra Vinda
mento mento

Com expectativa de que o nivel
de liquides do sistema financeiro so
será reequilibrado na próxima se-
mana, os títulos públicos c privados
foram pouco negociados ontem no
mercado financeiro. A maior parte
das operações envolveu financia-
mentos over-night, o taxas muito
elevadas, chegando a atingir níveis
dc 3,00% do mês em alguns títulos.

As ORTNs tiveram seus preços
situados no nível de CrS 128,50. com
ligeira elevação no fechamento, pa-
ra negócios a termo hoje (CrS

1*8 65) Quanto aos títulos esta-
duais, o mercado também registrou,
poucas operações de compra e ven-
da já que além da falta de liam-
dez as instituições não se interes-
sam cm se desfazer de suas posi-
ções diante do pequeno volume de
papéis no mercado.

No mercado de títulos privados
de renda pré-fixada, registrou-se
alguma procura por CDB ate 180
dias embora concentrando o maior
número de operações nos financia-
mentos, com taxas situadas entre
2,10% e 3,00% ao mês.

Títulos de crédito

leira passa por profundas modifica-
ções."

A Fenaban promoveu ontem ai-
moço entre banqueiros e jornalistas
especializados para explicar a rea-
lizacão do I Congresso Latino-Ame-
ricano de Comércio Exterior (I Cia-
cel, de amanhã até 7 de outubro, c
do XI CNB. O Ministro da Fazenda,
Mario Henrique Simonsen, falará na
abertura dos dois congressos, que
contarão com a presença das princi-
pais autoridades monetárias do pais.

O I Clace pretende, segundo o
presidente do comitê organizador do
Brasil e do Forex Clube Brasileiro,
Sr Genival de Almeida Santos, exa-
minar quais os entraves que têm im-
pedido maior dinamismo no comercio
entre os paises da América Latina.
Ele identifica, sobretudo, na falta de

informações comerciais sobre as em-
presas exportadoras da região e no
incipiente sistema bancário fatores
que inibem o maior intercâmbio co-
mercial. Está previsto o compareci-
mento de 300 participantes, sendo 150
entre banqueiros da América Latina,
Estados Unidos, Canadá, Espanha e
Itália.

O presidente da comissão organi-
zadora do XI Congresso Nacional dos
Bancos, Sr Luiz Biolchini, acompa-
nhado' do coordenador-geral, Sr Va-
lentim dos Santos Filho, disse que a
antecipação do congresso e sua reali-
zação no Rio pretendeu celebrar a fu-
são dos antigos Estados do Rio de Ja-
neiro e da Guanabara, destacando que
os banqueiros da região pretendem
apoiar ao máximo o desenvolvimento
do novo pólo econômico do pais.

Mercadorias - Nacional

Bolsa começa a
negociar arroz
Representantes de arroz

gaúcho na Bolsa de Gene-
ros Alimentícios do Rio de
Janeiro estão realizando pe-
quenos negócios com o ar-
roz empacotado e classifica-
do na origem. Desta forma,
o mercado atacadista come-
ça a ativar-se após quase
duas semanas de parali-
sação total nas transações
de arroz.

Para os atacadistas, in-
termediários entre pro-
dução e varejo, a tabela im-
pede que possam aplicar
suas margens de lucro. O
setor assiste a uma trans-
formação nos negócios de
arroz cuja perspectiva será
modernizar ou desapare-
cer do mercado. Como no
Rio existe apenas uma fir-
ma empacotadora, alguns
atacadistas pensam cm ins-
talar filiais para empacotar
e classificar arroz.

GORDURA DE COCO
CrS

lata 18 ko 152.00
Caixa 18 laias 2 kg 260,00
Caixa 36 laias 1 kg 260,00
ÔIEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS
(lata d. 18 litros)

CrS
Algodão S/N
Amendoim 146,00
Soja 123 00
Girassol S/N
CAIXA 36 LATAS DE 900ml

CrS

CrS Cotaeões da Ceasa Recife

Algodão
Amendoim
Milho
Soja
Girassol
FEIJÃO PRETO
R. G. 5UL

,'N
283,00
406,00
233,00

S/N

CrS

241,00

CrS
175,03

SANTA CATARINA
CrS

Polido (novo)
PARANÁ'

Tipo Bolinha (novo)
Comum
TRIÂNGULO - GOIÁS

Uberabinha (novo)
FEIJÕES DIVERSOS

Pri

S/N
165,00

CrS
235,00

CrS

170,00

CrS
240,00

CrS

400,00

330,00

Cotações das mercadorias negoci*'
das onlcm na Bolsa ót Gêneros Ali-
menticío? do Rio de Janeiro.
ARROZ DO RIO G. SUL
GRÀOS LONGOS

Feijão branco miúdo
(novo)

Feijão branco greúdo
(nacional)

Feijão cavalo-claro
(novo) S/N

Feiião Chumbinho (novo) S/N
feijão En>ofre-Jaio
(novo! S/N

Feijão Mulatinho
(novo) 230.CO

Feijão Manteiga
(novo) 390,00

FARINHA DE MANDIOCA
R. G. SUL - SANTA CATARINA

CrS
Exlra-fina S'N
E«''" ,39'S
Especial 175.C0
Sáo Paulo, Eipccial 120,00
SALGADOS

CrS

400 .CO

CS
nom,
nem.
nom.

Amarelão, Extra
Amarelão, F.special
Amarelão, Superior
ARROZ AGUIHINHA
Tipo Americano, Ext ri nom.
Tipo Americano,
Especial nom-

Tipo Americano,
Superior nom.

404 do Sul, Extra nom.
40-1 do Suí, Especial nem.
ÂQA do Sul, Superior nom.
GRÃOS CURTOS .
Japonês, Extra nem.
Japonês, Especial nom.
Japonês, Superior nom.
Canpcão do Sul,
Extra nom.

Canjicão do Su!,
Etpecia! nom.

ARROZ DE SANTA CATARINA
GRÃOS LONGOS
Amarelão, Extra
(ncvcl nom.

Amarelão, Especial nem.
Amarelão, Supr-rior nom.
ARROZ DOS ESTADOS CENTRAIS

MINAS/GOIAS/S. PAULO
Amarelão, Extra nem.
Amarelão, Especial nom.
Amarelão, Superior nom.
Arroz, 3/4, Extra nom.
Arroz, 3/4. Espec ai nom.
ARROZ DO ESTADO DO RIO

¦ i

Carne Cepa
Carne Comur
Carne Paleta
Ptrnil
Costela
Chlspe
Orelha
Bucho
Fígado
Garganta
Língua
Espinhaço
R»bo
Tripa
Run
Toucinho barriga

c/costela
Toucinho Branco
loucinho barrica def.

c/costela
Toucinho barriga def.

s/costela
Sa.ame
CHARQÜE

Estados Central!,
dianteiro

Estados Cenlrais,
p Agulha

MANTEIGA
Minai Girai*

CrS
10 30
9,80

11,00
12,50
9.30
4,60
4,50
2,40
2,20
4,50

11,50
1,80

21.00
3.50
2,30

5.60
5,00

8,50
30,00

CrS

16,50

13,50

CrS
10.00
10.00

12,70
9,50
5,C0

Produtos

Abacate
Abacaxi
Abacaxi Médio
Alface Extra
Alface Esp.
Banana Namíca

Cümattzada
Banana ('rala

Climatiiada
B-t:-in Doce

Extra
Batata Doce

Especial
Batata Comum

Especial
Batata Comum
B=tata Lisa

Especial
Batata Usa Prim.
Berinjela Extra
Berinjela

Especial
Beringela

Especial
Beterrabi Extra
Beterraba Especial
Couvc-Ror Ext.
Couve-Flor Esp.
Chuchu Extra
Chuchu Especial
Cebola Canária
Cebola Pera

Paulista
Cenoura Extra
Cenoura Esp.
Laranja Pera

Graúda
Laran^ Pera

Mídia
Lima Graúda
Limão Tahity
Pimentão Ext,
Pimentão Esp.
Quiabo Extra
Quiabo Especial
Repolho
Tomate Extra "A

Tomate Extra
Tomate Espec;al
Tomate Primeira
fonle: 5IMA

Unid.

25 kg

24 dz
24 dz

Preço
d»

ontem
CrS

25,00
2,CO
1,50

110,00
70,00

15 kg 22,00

R»cif« - Colações doi principal»
produlos agricolas de Pernambuco no

mercado atacadista desta Capital, on-

tem, para sacas de 60 quilos, segun-
do informações da CEASA o das Casai
Cias:

5 kg

25 kg

26,00

45,00

Açúcar
Feijão
Arroz
Farinha de Mandioca

Cebola

25 kg 35,00

IO0.CC
85,00

170.C0
125,00

15,00

15,00

15,00
1,30
1,00

80,C0
65,00
15,00
12,00
2,70

2,70
65,00
50,00

20,00

18,00
60,00

120,00
45,00
35,00

110.00
75,00
23,00

130,00
100,00
70.C0
40,00

Compra
CrS

100,00
240,00
270,00
110,00
(Min.)
60,00
(Máx.)
72,00

Venda
CrS

110.C0
250.00
275,00
120,00
(Min.)
120,00
(Máx.)
132,00

60 kg
lm. 60 kg

60 kg
60 kg

10 15 kg

10 15 kg

10 15 kg
kg
kg

2/4 dz
2/4 dz

20 25 kg
20 25 kg

kg

kg
25 kg
25 kg

27 kg

27 kg
27 kg
25 kg

10 13 kg
10 13 kg
16 20 kg
16 20 kg
35 40 kg

V" 25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

Belo Horizonte
Balo Horiiont» - Colações doi prirv

cipais produtos - sacas da 60 quilo»
- no mercado atacadista desta Capital,
ontem, segundo o Serviço de Informa-

ções do Mercado Agricola da Secreta-
ria de Agricultura, Empresa da Pesqui-

sas Agropecuárias t Central do Abast»-

cimento de Minas Gerais:

Produto Mercado Min. Mix.
Cr$ CrS

ARROZ
Amarelão exlra

Estável 270,00
Agulha do Sul

Fraco 250,00
BATATA
Comum especial

Estável
FEIJÃO
EnX0"! "'° 

Estável 400.00 440,00
Prel0 comum 

Est.vei )8M0 mcQ
MILHO
Amarelo/Amarelinho

Esrável 65,00 70,0.

290,00

280,00

155,00 160,00

Soja

São Paulo

Miracema, Extra
Mfracema, Especial
Mtracerna, Superior
MARANHÃO
Grãos Curtos
J. penca, Extra
Japonês, Especial
Aculha, Especial
Agulha, Supericr
BANHA
R. G. Sul

Caixa de 30 pacotes
de Ikg

Caixa 15 laias 2Vg
SANTA CATARINA

Lata de 2kg
Caixa 30 pacotes 1 kg

nom.

nom.
nom.

CrS

180.00
S/N

CrS
S/N

21CC0

CrS

185,00

Lata 10 kg - Ia.
laia 10 kg - comum
Vigor Ikg)
CCPl (kgj
FUBÁ ISO kg)

Fubá de milho, extra
Fubá de milho, comum
MILHO (60 kg)

Amarelinho
Amaielt-Hibrido
Amarelo-Mesclado
ENTREGA FUTURA (FOB)

Ól-o de soia Violei»
(36 latas 900 ml)

CrS
15,50
,4,00
17,00
18,00

CrS
70,00
68,00

2,50'

12,00
2,00

22,03
3.60

5,80
5,20

32,00

CrS
16,00
14,50

CrS
nom

70,00
69,00

2 semanas
¦\ semanas
6 semanas

CrS
255,00

223,00
233,00

NOTA - SN - Sem negócios
Bolsa. Nom. - Nominal.

São Paulo — Cotações de ontem na

Bolsa da Gêneros Alimentícios de São
PoUlo. , .

ARROZ - Não houve negócios.
QUEBRADOS DE ARROZ - Tipos es-

periais Mercado firme. 3/4 de arroz.
Cr? 135/140,00, 1/2 arroz, CrS 1C0'
10.5,00, e quirera de arroz, Cr$ 85,00/
90,00,'por saca da 60 quilos. Cola.

ções inalteradas.
FEIJÃO (saíra da seca) - Tipos esne-

ciais. Mercado calmo. Bico de Ouro.
Cr$ 260'270,00, Carioquinha, CrS
410/420,00 Chumbinho, CrS 330/
350.00, Jalo. CrS 410-420,00, Pr?:o,
CrS 170 180,00, Raiado, CrS 330,
350,00, Rosinha, CrS 410/420,00, Ro-
xão, CrS 420/425,00, e Rox nho. C-S
395/400,00, por saca de 60 quilos. Co-
t-ições inalteradas.
BATATA - Mercado caimo. Lisa, es-

pecial CrS 160/170,00, de primeira
CrS 120/130,00 « de segunde OS
80/90,00. Comum, especial CrS 130/
140,00, de primeira CrS 90/100.00 e
dn sec,und» CrS 40/50,00, por sa.a de
60 qui.os. Cot içYís inalterada!.

MILHO — Mercado calmo. Amarelo.
s»miduro CrS 58,00/59,00, e m'Sto
CrS 56,00/56,50, por 60 quilos, a gra-
nsl e isento de ICM. Colações inalle-
radas. _ r

CEBOLA - Mercado calmo. Do ts-
tado, pera, CrS 80/120,00. por saca
de 45 quilos, e de Pernambuco, ca-
nária, CrS 2,00/2,10, por quilo. Cota-

çÕes inalteradas.
BANHA - Mercado calmo. Ca.xa

com 30 pacotes de 1 quilo, CrS 1V5.

205,00 e com 12 latas de 2 qui,os.
CrS 160/170.00, por caixa. Colações
inal!er.»d«5. ..

AMENDOIM - Mercado calmo. Em

casca, especial, CrS 70,00/75.00, por

saca rie 25 quilos. Descascado, catado,

CrS 4,80/5,00, por quilo. Cotações
inalteradas.

Porto Al«gr« - A soja foi cotada

ontem a 222/223 dólares por lonela-
|ad> (FOB Rio Grande), mas esle in-

dicou apenas possíveis idéias d» com-

pras, uma vez que o mercado fis^co
manteve-se totalmente inativo. A Boi-
sa de Chicago fechou em alia de dou
a três pontos em média.

O boi em pé continuou cotado a

CrS 4,00 o quilo do animal gordo
(J.10 quilos ou mais peso) e as ven-
das se restringiram ao mercado de
abastecimento.

Café
Sio Paulo - O mercado disponível

de café em Santos iniciou o mês de
cutubro calmo e com poucos negocio»,
mas as perspectivas são de valoriza-

ção das cotações durante a semana.
O mere do a termo mostrou-se pou-

co ativo, mas com cotações estáveis e

o mercado de entregas diretas estev.
calmo, com possibilidade de negócios

para c café duro a de boa fava.

No Paraná, o produto atingiu on-
fm CrS 630 a saca. quando hi 20
dias não alcançava CrS 600. Segun-
do o presidente do Centro do Comer-

cio do Café do Norle do Paraná, Sr

João Moreira, 
"agora em outubro,

novembro e dezembro as poíslblllda-
des nas exportações são melhores, m-

dicando boas perspectivas para o mer.

cado cafeeiro."

Algodão
Sáo Paulo - Os II tipos dc algodão

produzidos e beneficiados em Sao Pau-

lo não apresentaram alterações nos

seus preços durante o pregão 
dc on-

tem da Bolsa de Mercadorias, conslde-
rado estável pelos especialistas.

O lipo 5, paulista, foi vendido «

CrS 130,00 a arroba e o« demais ti-

pos produzidos e beneficiados fora «

alguns deles beneficiados aqui man-

tiveram «s cotações anteriores. O ti-

p- 5. goiano, foi comercializado a

CrS 148,00 a arroba.

Mercado externo

Chicago e Nova .orcue-"colações fuluras nas Bolsas de Mercadorias de Chicago e Nova ¦orque, ontem:

MES ABERTURA MÁXIMA FECH. DIA
ANTERIOR

MES ABERTURA MÁXIMA FECH. DIA
ANTERIOR

TRIGO (Chingo)

DIZ .
MAR.
MAI.
JUl.
SEI.

431
445 1/2
447
430 1/4
435

433
447
450
435
438

1/2
1/7

428
442 1/2
445
430
435

429-- 30
443 1/2 -
446 1/2
431 1/4
436 1/4

44
429 1/3
44 l/a

446 1/3
431

IIII . 15,00- ,50BA
MAR . . 15,00-,50BA
«T 

• 
15,00-,50BA

ALGODÃO (NY

MILHO (Chicago!

DEZ 304 1/2
MAR 311 1/2
MAI 314 1/2
JUl 314 1/2
SET 300 1/2

307
315
318
313
303

3/4
1/4
1/2
1/2
1/2

303 1/4
311
314
313 1/2
300 1/2

306 - 06 1/2
313 1/2 - 3/4
317 1/4
316 3/4 - 1/2
303 1/2

303
310
314
313

SOJA (Chicago)

Abll,o, ., ..,».. midi <« 
^^^ 

•»"«"" ' """<'" "  ""

diversos título» n.gociado» no mercado aberto.

MOV 572
JAN 531
MAR 590
MAI 593 1/2
JUL 602
AGO 601
SET 602

577
597
597
604
608
608
602

1/2
1/2

568 1/2
5/3 1/2
588 1/2
596
631
631
598 1/2

572 1/2 -
582 1/2 -
591 1/2
599 - 98
602 1/2
602
595 1/2

71 1/2 568
81 1/2 579• 589

596
601
601

1/4
1,4

3/4

1/4
1/4
1/2

OUT.
DIZ .
MAR.
MAI.
JUl.
OUT.
de: .
MAR.

55.50-6.20BA
57.35- ,45

58,50- ,55
58.95
59,10- ,30BA
58,00-9,00BA
58,101 ,05

. 57,90-8,90BA

56.45
57,90
58,95
59,33
59.50
5S.75
58,50

55,92
57,33
58,35
58,95
59,15
58,50
53,00

56,00- ,-IOBA
57,72- ,78
58,75
59,10- ,25BA
59,20- ,25BA
58,50- ,60BA
58,33- .35BA
58,36- .40BA

55,36
57 09
58,07
58.50
58,70
58,10
53,05
58,00

CACAU (NY)

DEZ .... 57,20-6,95
MAR 53,25- .20
MAI 51,25
JUL . . 50,25-l.COBA
.ET' . 49,80-O,45BA
Dti 

'. 
¦ ¦ 49,50- .BOBA

57.20
53,25
51,45
50,50
50,15
49.50

55,70
52,50
51.00
50,30

56,12
52,72
50,95
50,25
49,65
49.15

55,00
52,50
50 65
50,00
49,45
48,90

COBRE (NY)

FARELO DE SOJA (Chicago)

OUT l"^00
DEZ i*5'00
Jan .... 147,50
MAR. 151.50

142,20
145,90
148,50
153,00

141,00 141,50-1,70
144,70 144,80-4,60
147,00 147,30-7,40
151,00 151,50

141,00
144,30
147,CO
150,60

ÔLfiO DE SOJA (Chicago)_

OUt ... 55.BO-6.00BA
NOV .... 56,3O-6,70BA
DE2.' . . . 56,90
JAN 57,50
MAR 58.60
MAI 59,90
JUL 61,00
SEI 62.1O-2.40BA

55,70

56,90
57,50
68,80
60.00
61,20
62,10

55.70

56.50
57,10
53,30
59,50
60,60
61,90

55,60
56,10
56.60
57,20
58 40
59,60
60,80
62,00

55.50
56,CO
56,50
57,10
58,30
59,60
60,80
62.00

&£ /.'.tf. **A* « cob enuvo. d.

dólir por libr»-peao (=453g)

. -. ^"- ¦¦¦%¦% "'fo É£ 223&.60 li 
—

Pr.io(d.as) 7 15 _ MAR  22.11 £,« 22,10-,05 21,77
TIT 1,2 MS 1,7 1.^-T^-^ir-T5--^| MAI...... || 270 2,,« 21.65

-"- rü ÍM Tfii ÍÕÕ T^ Ü«  CÃFt C (NY)
ORTRJ LM __ — 

— 
^_ ——- —— _ 7,90 80,13 ESTANHO (HIGH GRADE)

0310 18,08 17,80 21/01 18,06 17,85 ^ T*7 2,00 2,02 2,04 2,00 1.97  NQV  B0.OOA /v,vu jQ „ MetaiS 3120-3122

^ !& {.« iift ÍSSS l7^ 
°1T. ¦ • • 

„ -GT *» u. m* "» '* '•" 
r-:•.•:: |§ba | 

8,:,5 8,óoN82,40 82,20 londr., _ CC.S8.» do. r.. 
n. CHUMB0
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Valorização das ações na bolsa do Rio de Janeiro
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Empresários acham que
PIS-Pasep normaliza
o mercado de imóveis

Empresários cariocas co-
montaram ontem que a de-
cisão de aplicar os recursos
do PIS e do Pasep na Bolsa
de Valores deverá trazer
ura novo tipo de atenção e
um novo tipo de investi-
mento para os títulos de
risco e regularidade para o
mercado die imóveis, onde
os investimentos vêm-se
concentrando nestes últi-
mos meses.

A medida íoi considerada
como de grande alcance,
pois os empresários disse-
ram já ter conhecimento de
diversos estudos que visa-
vam a diminuir os investi-
mentos no mercado de imó-
veis, procurando canalizar
esses recursos para a capi-
talização de empresas na-
cionais. Essas medidas, pen-
sadas anteriormente como,
por exemplo, a taxação do
lucro imobiliário, seriam
consi deradas antipáticas
por vários setores.

No Rio de Janeiro investi-
dores potenciais não escon-
diain sua curiosidade quan-
te à carteira de ações que
e Baonce Ksaional do Desen-
¦rolTirrrento Econômico
iBNDEi vai definir para
suas aplicações dos recursos
ter PIS e úo Pasep. Para es-
tes iwestidores, o conheci-
mento de quais poderão ser
essas ações significa oportu-
nidade de realizar interes-
sanre aplicação.

No Banco Nacional do
Desenvolvimento Econõmi-
co nenhuma informação de
qual poderá ser essa cartei-
ra transpirou. Algumas fon-
tes, entretanto, acreditam
que várias empresas que
contam com a participação
acionária da Ibrasa e da
Embramec poderão ser sele-
cionadas. Alguns investido-
res. com base em análise de

informações que dispu-
nham, chegaram a especu-
lar quais poderão ser algu-
mas dessas empresas. Suas
sugestões recaíram sobre a
Fundição Tupy, Mangels,
Bérgamo, e algumas empre-
sas de bens de capital, pos-
sivelmente algumas das
grandes como a Bardella e
a Villares.

Ipiranga
Porto Alegre — A Assem-

b léia-Geral Extraordinária
dos acionistas da Refinaria
de Petróleo Ipiranga S/A
aprovou ontem, em Rio
Grande, o aumento em
100% do capital da empresa
— conforme proposta da
Diretoria — que assim pas-
sou de CrS 66 milhões para
CrS 122 milhões, através da
distribuição de bonificações,
na proporção de uma ação
para cada possuída, confor-
me a espécie, sendo que Cr$
34 milhões 500 mil corres-
ponderão à ações ordinárias
e CrS 31 milhões 500 mil a
preferenciais.

Cimento gaúcho
Porto Alegre ¦ — Em As-

sembléia-Geral Extraordi-
nária, os acionistas da Com-
panhia de Cimento Por-
tland Gaúcho aprovaram,
ontem, a proposta da Dire-
toria para aumentar em
50% o capital social,' pas-
sando-o de CrS 44 milhões
850 mil para Cr$ 67 milhões
275 mil, através de bonifi-
cação, com aproveitamento
dos lucros acumulados. A
distribuição das novas ações
— CrS íl milhões 212 mil
500 em ações preferenciais
e CrS 11 milhões 212 mil 500
em ações ordinárias — será
feita dentro de 90 dias.

Empresas
GELLI — O empresário Mario Gelli dis.se

ontem que a nova fábrica da Gelli Indústria
de. Móveis, em Pecrópolis, iniciará as suas ope-
rações antes do prazo previsto, com a instala-
cão imediata de toda a parte de usinagem de
madeira, que funcionará nos próximos dias
com um conjunto de máquinas importadas da
Europa. Nos últimos meses, as vendas da em-
presa cresceram em mais de 150%.

BMK — O sistema Anamnese Básica em
Computador (ABC) será mostrado na prática,
pela BMK Processamento de Dados, durante
o I Seminário Brasileiro do Computador na
Área Mcdico-Hospitalar, que será realizado
entre os próximos dias 1!) e 24 no Hotel Inter-
continental Rio. Kle torna mais rápido os diag-
nósticos c possibilita, com isso, o atendimento
tle maior número dc clientes.

UNIBANCO — O Credit Suiss e o Grupo
Unibanco estão patrocinando a realização, em
Zurique, de um seminário sobre as perspecti-
vas da economia brasileira. O banco brasilei-
ro está representado pelos empresários Mar-
cilio Marques Moreira, Roberto Teixeira da
Costa c Tomas Zinner.

AÇONORTE — Em vendas realizadas por
fundos de investimentos — que estão abrindo
mão do direito para garantir uma receita adi-
cional a seus cotistas — já foram negociados
10 milhões de direitos de subscrição de ações
ordinárias e preferenciais da Siderúrgica Aço-
norte — empresa do Grupo Gerdau — refe-
rentes ao recente aumento do capital de CrS
151 milhões 500 mil para Cr$ 237 milhões
:;oo mil.

Debêntures
Estudo e colocação
junto ao mercado financeiro.
Consulte-nos.

III SI I lt SI
: 

aoaar - Tel 244-667 7

10 andar - Tel 33-3519

Fundos de
Investimento

Manah espera bons resultados

For,

Mercado a termo
a! .e9uin.es, ™ rtiumo por papei, « prazos d, vencimento, .. oper.cóe, , termo realizada ontem n. Bolsa do Rio

BBC

Petrobrás reassume a
liderança do sistema

As ações da Petrobrás voltaram a liderar
ontem — com larga margem de diferença pa-
ra Banco do Brasil — as transações realizadas
na Bolsa do Rio. Segundo muitos operadores
consultados, era grande o número de investi-
dores mudando sua posição deste papel pa-
ra aquele, na expectativa de que, a curto pra-
zo, a empresa estatal de petróleo apresenta
condições para uma evolução mais acelerada.

Quanto ao Banco, a sua assembléia para
aumento de capital será realizada apenas no
dia 23, para quando está marcada a terceira
convocação. Apenas alguns dias antes, espera-
se deverá ocorrer um novo movimento de re-
cilperação nos preços dos papéis áe sua emis-
são.

O mercado como um todo retomou, ontem,
a tendência primária de alta, mantendo-se fir-
me da abertura ao fechamento. E' significam-
vo, por exemplo, o fato de que apenas duas
ações do IBV — que é composto por 23 — nao
registraram cotações médias superiores às da
véspera.

O dado neaativo do pregão ficou, entre-
tanto, por conta de um recrudesci mento na
concentração dos negócios. Os cinco títulos
mais movimentados no mercado a vista en-
volveram nada menos que uns 85', dos re-
cursos. Com isto, apesar do crescimento do vo-
lume global — em comparação com o de ter-
ca-feira — reduziu-se a liquidez media dos de-
mais títulos, cm especial aqueles menos tra-
dicionais.

Afora o reflexo das medidas recentemente
adotadas — em especial quanto à aplicação dc
recursos do PIS e do Pasep no sistema — o
mercado tem a seu favor o fato de que ja esta
terminado o período em que se concentravam,
grandes liquidações de negócios a termo, que
normalmente exercem pressão negativa sobre
as transações à vista.

Os números do pregão
O mercado de ações da Bclsa do Rio apresentou-

se ontem em alta e com movimentação superior ao
dia anterior. Os negócios totalizaram 291 7381 264 ti-
tulos (mais 0,21%), no valor de CrS 120 528785.38
(mais 5.92%). sendo CrS 95 519 904,26 com ações de
empresas governamentais 179.25%) e CrS 25 006 021,12
com ações de empresas privadas (20,75%).

O IBV registrou, na média, valorização de 2.2%
(3962.0) e no fechamento elevação de 0,6% (3987,3).
Os indicadores de empresas governamentais e de
empresas privadas situaram-se, respectivamente,
cm 4512,1 (mais 2,4%) e 1606,9 (mais 1.4%).

O IPBV acusou acréscimo de 0,70%, ao se lixar
cm 184,6 pontos. Os indicadores de empresas gover-
namentais e de empresas privadas situaram-se, res-
pectivamente, em 197,5 (mais 1,5) e 169,3 unais
0,2%).

Foram transacionadas á vista 24 523 264 ações
no valor de CrS 98 867175,38, representando 82,46%
do total em títulos e 82,03% do total em dinheiro.
Os papéis mais negociados à vista foram: no volume
em dinheiro — Petrobrás PP, CrS 47 011 mil
(47 55%); Banco do Brasil, PP CrS 20 002 mil
(20 23%); Belgo OP, CrS 10 697 mil (10,82%); Pe-
trobrás ON. CrS 2 918 mil (2.95% ); e Banco do Brasil
ON CrS 2 779 mil (2.81%). Na quantidade de titu-
los'— Petrobrás PP, 9 602 200 (39,15); Banco do Bra-
Sil PP 2 546 550 (10,38%); Belgo OP, 2 387 660
(9,74%); Acesita OP, 1130 000 (4,61%); e Petrobrás
ON, 921020 (3,76%).

Os negócios realizados com estes papéis, confor-
me percentual acima, representaram, respectiva-
mente, 84.36% do volume em dinheiro á vista (CrS
83 407 mil) e 67,64% da quantidade de títulos á vis-
ta (16,587 490).

Das 23 ações componentes do IBV e IPBV. 21
subiram, uma caiu e uma permaneceu estável
(Brahma OP).

As ações que registraram as maiores altas fo-
ram: Fertisul PP (4,83%), Petrobrás PP (4,48%),
Souza Cruz OP ex/d (3,02%), Docas OP (2,52%) e
Petrobrás ON (2,26%). A única baixa registrada foi
de Mesbla PP (0.96%).

A termo foram negociadas 5 215 000 ações, no
valor de CrS 21661610,00, representando 17,54% do
total em títulos e 17,97% do total em dinheiro. Em
relação às operações ã vista, os percentuais foram,
respectivamente, de 21,27 e 21,91%.

Instituição

Alfa
América do Sul
Aptik
Antunes Maciel
Auxiliar
Aymoré
BOI Bradesco
BCN
BMG
B.-hia
Baluarte
Bamerindus
BíncSal .
Bandeirantes
Bsncspa
Ban mércio
Bsrtorte
Barros Jordão
Bíú
Bcsc
Boston
Bozan Simonsen
Brõc;nv-st
Brant Ribeiro
Brisil
CCA
Cabral Menezes
Caravello
Citybank
Cédula
Cepsl^jo
Coderj
Comind
Continental
Coti bra
Credibanco
Credtum
Crcfinan
Crefisul (Cap.)
C-efisui (Gir.|
Crescinco
Cond. Crescinco
Dstspicve
Delfim Arauto
Dp.r\.'ià
Econômico
Evolução
fni
Fenicia
Fbenco
Fim&n
Finasa
F'ncy
FNA
FNO
Fundo este
Garantia
Gidoy
Halles
Haspa
Hemisul
ICI
Ind. Apollo
Induscrsd
Intercontinental
Investbanco
lo:hpe
Ipinanga
ItBÚ
lar B-asüe:ro
L?.vra
Urow
Londres
Luso Bras.ieifo
MM
Magiíano
Maiionnuve
Man Siqueira
Mercantil
Msrkinvest
Minai
Montepio
Multinvest
Multiplic
Nac. Brasileiro
Nacional
Nècócs
Novação
Paulista
PEBB
Pecún a
progresso
Provai

¦ P. Willeimenj
Real
Real Programado
SPM
SR
Sabbá
Safra
Samoval
Souza Barros
S. Pauto-miíias
Splnslli
Suplicy
Tamoyo
Univest
Umuarama
Vicente Matheus
V:ia Rea

Walpires

Data Cota
Valor «m

CrJ mil

30-9
30-9
29-9
30-9
29-9
1-10
1-10
1.10
30-9
29-9
29-9
1-10
26-9
29-9
30-9
29-9
1-10
29-9
29.9
19-9
1-10
30-9
29-9
1-10
29-9
1.10
29-9
30-9
30-9

1-9
110
1-10
29-9
29-9
30-9
30-9
30-9
22-9
24-9
1-10
30-9
30-9
30-9
26-9
1-10
29-9
19-9
29-9
29-9
29-9
1.10
30-9
1-10
2-9-9
29-9
1.10
110
29.9
29.9
29-9
1-10
25-9
29-9
29-9
26-9
24.9
1.10
1,10
1-10
MO
29-9
29-9
26-9
2.1-9
30-9
29-9
29-9
29.9
25-9
29-9
25-9
29-9
29-9
30-9
MO
MO
29-9
29-9
29-9
30-9
29-9
30-9
29-9
1-10
29-9
MO
7.9-9
29-9
29-9
29-9
29-9
MO
29-9
29-9
29-9
24-9
2.4-9
MO
29-9
MO
29-9

1,60
1,91
0,80
1,31
0..I6

11,07
2,17
2,81
1,51
0,75
0,57
4,15
1,50
0,71
1,48
0,97
0,59
1,11
0,91
0,67
1,26
3,94
1-08
1,22
1,26
2,33
0,75
1,57
1,08
0,69
0,63
1.06
1,78
0,68
1,82
0,54
2,07
1,91
1,27

85.27
2,70
1,59
2.; 6
1,10
í.n

0.94
0,60
1,23
0,70
0,98
1,35
7,26
2.56
0.64
0,06
1,22
1,53
0,75
0,32
0.25
0,97
4,27
0,67
1,08
0,75
1,51
0,45
0,49
1,37
1,07
1,13
1,34
0,39
3,13
0,99
0,49
0.91
0,50
1,02
0,61
1,38
0,98
2,29
0,62
1,06
1,24
1,76
0,49
1,05
1,06
0,92
0,74
0,74
1,66
3,57
2.65
0.27
1,11
1,95
1,31
I.C4
1,56
1,00
0,87
3,45
0.54
1,57
0,42
1,06
0.49
0,74

17 945
10 286

2 377
595

4 848
23 C72
70 371
25 318
16 210

2 697
283

45 245
.1 362
8 190

12 415
2 739

11 869
1 643

053
5 189

12 127
67 005

208
4 661

20 577
4 946

129
23 669
60 620

634
4 729

181
51 043

1 251
1 556

755
12 258

.1 654
13 434

37 580
444 387
162 80i

8 80"
1 160
8 191
7 803

141-
11 912

039
61

006
59 395
17 836

2 282
927

10 450
0.17

2 996
117 785

656
754

67 799
14 332

666
974

45 706
983

13 302
199 B95

26 971
1 096
1 .124

61
85

7 978
1 130
5 876
1 193

li s:3
1 76.1

12 555
50 897
10 331

1 654
041

12 OU
296
197

5 4?"
1 687

935
785

1 533
006

90 117

São Paulo — A política de preços de
fertilizantes adotada pelo CIP não devera
interferir de forma a prejudicar as em-
presas do setor que apresentarem um es-
quema administrativo de vendas racio-
nal e eficiente, disse ontem o presidente
do Conselho Diretivo da Manah S/A, Sr
Fernando Cardoso.

A empresa realizou ontem uma AGO,
quando foi apresentado e aprovado o
relatório da diretoria correspondente ao
balanço encerrado em 31 de maio e elei-
tos os' conselhos diretivo e fiscal. Parti-
riparam da reunião os principais acio-
nistas, além de diretores de fundos mu-
tuos de investimento.

O presidente do Conselho Diretivo
comentou como a indústria de fertilizan-
tes deverá sentir a nova regulamentação
de preços elaborada pelo CIP e que en-
trou em vigor a partir de ontem.

O diretor de operações da empresa,
Sr Wilson Armelin, afirmou que não exis-
tem temores com relação a uma queda de
lucratividade, já que "estamos com ai-
guma vantagem num confronto direto
com as principais concorrentes nas des-
pesas administrativas e de vendas".

— Além disso, a Manah está invés-

tindo em grande escala na qualidade do -••
elemento humano dentro da empresa,
criando novos pontos de estoque, distri-
bulção e vendas para ter o fertilizante; "

certo no momento adequado, o que ga-
rantirá melhores condições para os Ia***'
vradores.

• i,-, i

Alterosa
ti.ÚI

Belo Horizonte — Em Assembléia-
Geral Extraordinária realizada em Mon""
tes Claros, foram eleitos os novos mem-
bros do Conselho de Administração, Di-
retoria e Conselho Fiscal da Alterosa In:
dústrias Mecânicas S/A, responsável pela
instalação do complexo industrial da
Peugeot cm Minas e que teve seu con-
trole acionário transferido para ar
Scrmeco.

Os acionistas também aprovaram o-
aumento do capital social da empresa de
CrS 80 milhões para CrS 140 milhões, do
qual a Sermeco — Serviços Mecanizados
de Engenharia c Construção — passou a
deter 50%, substituindo o Grupo Altero-
sa. Completam o capital a Peugeot, com'
40c,i; o Governo Mineiro, com 1,5%; e
acionistas diversos com 2,5%.

837
528
659

25 735
645
833

14 143
1 170
5 664
3 568

267 849
252
744
324
"6C0

Fundos fiscais
Decreto-Lei 137

Instituição Data Cota
Valor

•m CrJ
mil

Prazo Prtço Pns» F"S»
em . ,
Dias Mi». Mm. Méd.

Otd.

Total

Titules Prajo Proso
em

Dias Máx.

Preço

Min.

P'«CO

Méd.

Qtd.

Total

Acesita - A. E. Habira
Actsita - A. E. lubira

Benco do Brasil
Banco do Brasi]
Banco do Bra-Ü
B&'go-M!ncÍra
Belaõ-Minptra
Belgo-Mineira
Banco do Ncrdcstc
Brahma

Souía Cruz Ind. Com.

Docas dc SíMM

Fertisul - Feri. do Sul

Kelson-s - Ind. e Com.

Ci-:. Sid. .Aanneunann

OP
OP

ON
P.P
PP
OP
CP
OP
PP
pp

OP

OP

30
120

180
90

120
30
60
90
90

120

30

30

PP 30

OP 120

1,63
1,70

7.23
8,41
8,45
4,59
4,73
4.73
3,01
1.86

2.32

1,67

2.47

1.09

4.38

1,63
1,69

7,23
8,39
8,60
4,59
4,65
4,73
3,01
1,86

2.82

1.67

2,46

1,08

4,33

1,63
1,69

7,23
8,40
8.62
4,59
4.70
•4.73
3,01
1.86

2.82

1.67

2.46

1,08

4,38

100 000
700 000

27 000
90 000

140 000
25 000

562 OCO
15 0C0'
21«000

124 000

40 000

70 000

50 COO

130 COO

20 COO

Mesbla
Mesbla

Sid. Pitint
Sid. Pains

Petrobríj
Petrobrás
Petrobrás
£etrctírái

Petrobrás
PeirobMi
Petrobrás
Petrobrás

Samitri - Min, da Trind.
Sam tri nov. bon. subi.
Samitri nov. bon. auhs.

Vai» do Rio Doce

OP 60 1.07 1,07 1,07 55 000

pp 60 li» 1,09 1,09 50 000

PP 90 2,08 2,03 2,06 100 000

PP 120 2,14 2,14 2,14 25 000

ON 90 3,42 3,36 3,39 100 000

ON 120 3,51 3,39 3,44 90 000

ON 180 361 3,61 3.61 50 000

PN 30 5,13 4,90 5,03 1 875 000

PP .60- 5,1.9 5,03 5,10 342 000
PP 90 5,28 .5,12. 5,17 7 OuO

PP 120 5,32 5,31 5,3- 115 000
PP 180 5,51 5,51 5,51 50 000

OP 60 4,39 4,39 4.39 12 000

OP 30 4,25 4,25 4,25 30 OuO

OP 60 4,24 4,24 4,24 50 000

PP 60 3,59 3,59 3,59 20 OCO

America do Sul
Apük
Auxiliar
Aymor*
Bahia
Baluarte
Bamerindus
Bandeirantes BBC
Banespa
Banorte
Berros Jordão
Baú
BCN
B:sc
BINC
BMG
Boslon
Boiano Simonicn
Br.ide sco
Brafis»
Bran) Ribeiro
Caravello
Cofimig
Comind
Copa9
Cotibra
Credibanco
Creditozan
Creditum
Crcfinan
Crefisul
Crescinco
Dtlao.-eve
Denssa
E:onómico
Fenicia
Fibcnco
Finasa
Finaiul
Finey
Godoy
Hsllcs
Hispa
H?misul
ICI
Ind. Dccrcd
lnduscred
Investbanco
lochpe
Ipiranga
It&u
Lur Brasi!e;n>
Maisonnave
Mantiqueira
Msrcello Ferrai
Mercantil
Merkinvest
Minas
Multinvest
Nacional
Nações
N,-,c. Brasileiro
Novo Rio
Paulo Willemscn»
Produtor»
Provai
Resl
Re::dcncia
S;.bbá
Safra
Serial
Souzi Barro»
5PM
Suplicy
Umuarimi
Walp.res
Vila Rica
Vístacredi

30-9
29-9
29-9
1-10
29-9
29-9
1-10
29-9
30-9
1-10
29-9
29-9
1-10
19-9
26-9
30-9
1-10
30-9
33-9
29-9
110
30-9
29-9
29-9
1-10
30-9
30-9
29-9
20-9
22-9
29-9
309
30-9
1-10
29-9
29-9
79-9
30-9
25-9
1-10
29-9
299
29-9
1.10
26-9
29-9
29-9
24-9
1-10
MO
1.10
MO
29-9
29-9
29-9
25-9
29-9
25-9
29-9
1-10
29-9
1-10
30-9
1-10
29 9
29.9
1-10
30-9
29-9
29-9
29.9
1-10
29.9
29-9
MO
29.9
MO
MO

2,08
0,74
0,50
1,29
4,53
0,94
3,13
1,14
1,57
0,79
0,39
0,88
3,04
2.34
1,17
2,43
1,13
1,22
3,49
4,12
0,74
1,19
0,80
1,87
1,56
1,16
2,69
1,84
2,34

41,65
1,77
3,30
1,22
1,62
0,32
0,80
0,79
3.12
3,25
1,21
1,89
1,04
0,46
0,76
6,11
1,41
0,81
0,66
1,06

4,69
0,88
3.06
0,71
1,68
0,95
0,74
0,99
0,48
6,88
1,03
0,88
0,91
1.61
4,26
0,94
2,15
1,66
0.57
2,00
0.70
5,05
0.36
1.50
1,18
1,33
2,38
1,14

28 973
204

20 135
14 259
29 587

250
101 320
20 150
66 640
36 549

521
564

43 904
12 223
62 92'
38 965
10 984
38 097

658 805
6 602

767
6 157

18 7i9
101 906
34 145

331
31 907

2 921
2 973

16 555
40 548

371 714 .
766

12 339
44 IS*

410
210

168 246
44 785

5 750
046

29 521
873

1 003
8 94"

13 014
369

110 119
18 61A
46 659

472 209
38 946
13 400

116
II"

40 393
646

5 182
4 050

202 6911 262
571' 

4 415
506
637
547

232 218
277
828

23 120
43)
798
05'
062

1 273
605
345

45 777

Bolsa do Rio de Janeiro

T IT U IO S

Acesita - A. F. Itsbira op .
AGGS - Ind. Graíicas op .
AGGS — Ind. Gráficas pp .
Apoio - Prod. Aços op . .

Bangu - Prog. Ind. pp . . ¦
Bco. da Amazônia on . . .
Bco. do Brasil on
Bco. do Brasil pp
Bco. Estado Bahia pp . . ¦
Bco. Economio pn
Bco. Est. da Guanabara on .
Bco. Est. da Guanabara pp .
Belgo Mineira op
Bco. Est. de S. Paulo on . .
Bco. Est. de S. Paulo pp . .
Borghoff - Com. Ind. Maq. op
Bco. Itau pp
Bco. Nacional pn
Bco. do Nordeste on . . .
Bco. do Nordeste pp . . ¦
Bozano Sim. - Cem. Ind. op
Bozano Sim. - Com. Ind. pp
Bco. Brasileiro Desc. pn . .
Brahma op
Brahma pp ¦ •
Brás. Energia Eletric op c/ .
Brás. Energia Eletric op e/ .

Casas da Banha — C. I. . - ¦
Ontrais Eletric. S. Paulo PP
Ccmig - C. Elet. M.G. pp ce
Cia. Sid. Nacional pp . . .

Brasileira on . . .
Brasileira pft . . ¦
Brasileira pn . . .
Mannesmann
Msnnesmann

Paraíso op .

op
pp

Cia. Te.
Cia. Tel.
Cia. Tel.
Cia. Sid.
Cia. Sid.
Cimento

Datamec pp . .
Docas de Santos cp . . ¦ .
Ducal Roupas on
Duratcx - Ind. e Com. pn ¦

Ecisa — Eng. Com. e Ind. pp
Erici50n op
Editora de Guias LTB op . .

Fcrbasa pe 
Ferro Brasileiro op . ¦ ¦ •
Ferro Brasileiro pp . . - ¦
Fertisul - Fert. do Sul op .
Fertisul — Fert. do Sul pp . .
F. L. Cai. Leopoldina pp . .

Gomes A. Fernandes oe . . ¦
Hercules - Fab. Talher, pp . .
Kelson's - Ind. e Com. op . .

Krrlson's — Ind. e Com. pp .
Kibon - Ind. Alimenl. op .

Liqhr op e/
Lojas Americanas op . ¦ •
Lanar] oe
Lanari pe

Ma'. Abramo Eherlc pp . . •
Man. Brinq. Estrela pp . . •
Metalúrgica Gerdau pp c/ .
Metalflex pp
Metal leve pp
Mesbla op
Mes-bla pp
Moinho Flum. Ind. Ger. op
Meralon op

Nova America op
Pains cliv. ex. 75 pr. pp . .

•ra' 1 
Petrobrás pn
Pelrcbras pp ¦ ¦
Paulista Força Luz op c/ , •
Pe-. Ipiranga pp .
Petrominas C. Nac. Pet. PP

Rio Grandcnse pp c/ . . ¦ ¦

Sio Paulo Alpargatas op . ¦ .
Souza Cruz Ind. Com. op e/
Sid. Pains pp .¦••,¦ ¦
Samitri - Min. da Innd. op
Samitri nov. bon. subs. op .
Sano - Ind. e Com. pp ¦ ¦
Supergasbras op
Sonac. Div. llp/rata pp . ¦
Sondotécnica pp
Springer Relrig. pp . ¦ • ¦

Tihrss pe c7 ....... • ¦
T. Janor Com. e Ind. pp ti

Unibünco União Bco. pp . . .
Unipar-Un. Ind. Petrq. ob c/
Unipar - Un. Ind. Petrq. oe
Unipar - Un. Ind. Petrq. pe

Vale do Rio Doce pp . . • •
White Martins cp

Quant.

130 OCO
0'M

7 CCO
seco

CCO
36 616

441 C37
546 5Í0

4 000
30 OCO

6 173
33 CCO

2 3C7 663
30 196

000
COO

1 OCO
99 564
II 100
86 CCO
23 085

268 CCO
45 CCO
BI CCO

522 895
82 553

1 COO
51 OCO

237 260
532 800

61 CCO
259,871

10 CCO
103 883
197 000

22 737
22 COO
15 CCO

2Í6CC0
38 707
14 550

CCO
226 COO

17 OCO
I COO

32 900
1 000

13 000
116 350
III 000oco

COO
7 COO

305 000
20 CCO

71 CCO
167 332

COO
50 OCO
10 000

460
11 000

1 oco
1 562

93 CCO
137 CCO

5 COO
21 CCO

273 CCO
54 5C0

9'1 í;20
3S710

9 602 260
53 975
74 OCO
15 CCO

146 COO
1 935

347 360
219 CCO
21 4 CCO
159 6C3

21 CCO
, 8 546' 

39C93
135 OCO

7 CCO
1 COO

23 CCO
20 COO

4
10 000
30 CCO

431 527
104 OCO

COTAÇÕES (CrS)

Abt. Fch. Máx. Min. Mid.

. S/ Ind. dt
Méd. lucrai.

Dta Ant. «m 73

1,60
0,92
0,93
1,20
0,54
0,80
6,30
7,80
0,82
1,00
0.8S
1,00
4,43
0,90
1,08
0,91
1,00
0,92
1,80

0,67
0,98
1,05
1,40
1,70
0,93
0,70
1,08
0,60
0,33
1,05
0,20
0,55
0,54
4,00
2,85
0.50
0,40
1,63
1,15
1,05
0,63
1,40
1,60
0,73
2,90
2,25
1,30
2,10
0,80
1,05
1,20
0,95
1,02
0,31
0,96
4,30
0,25
0,30
0,75
1,25
1,61
1,35
3,40
1,00
1,01
1,45
0,59
0,60
1,65
3."0
4,35
4,73
1,16
1,30
0,75
1,90
2,90
2,75
1.93
4,25
4,15
1,50
1,35
0,?6
1,50
0,55
0,36
0,84
0,65

715,00
0,79
1,16
3,40
1,98

1.65
0,93
0,94
1,20
0,54
0,80
6,30
7,85
0,80
1,00
0.S3
1,00
4,47
0,S8
1,08
0,91
i.CO
0,92
1,80
2,75
0,75
1,03
1,06
1,37
1,74
0,93
0,70
1,10
C,63
0,83
1,06
O,20
0.55
0,54
3,98
3,00
0,50
0,40
1,60
1,15
1.05
0,60
1.30
l,65.„
0,73
2,90
2,25
1,30
2,25
0,80
1,05
1,20
0,95
1,C0
0,31
0,96
4,40
0,25
0,30
0,75
1,25
1,65
1,35
3,40
1,02

1,45
0,58
0.61
1,61
3,"0

4,97
1,16
1,33
0.75
1,90
2,90
2,75
1.95
4,20
4,10
1,50
1,32
0,96
1,55
0,53
0,36
0,85
0Í65

715,00
0,79
1,11
3,40
2,00

1,65
0,93
0,94
1.20
0,54
0,80
6,40
7,90
0,82
Í.CO
0,88
I.C2
4,52
0,90
1,03
0,91
1,00
0,92
1,80
2,82
0,75
1,05
1,06
1,40
1,75
0,93
0,70
1,10
0,63
0,83
1,06
0,22
0,55
0,55
4,00
3,00
0,50
0,40
1,65
1,15
1,05
0,60
1,40

. 1,65' 
0,73
2,90
2,25
1,30
2,25
0,81
1,05
1,20
0,95
1,C6
0,31
0,96
4,40
0,25
0,30
0,75
1,25
1,65
1,35
3,40
1,03
1,05
1,45
0,60
0,62
1,65
3,20
4.35
5,C0
1,16
1,35
0,75
1,91
7,90
2,76
1,98
4,28
4,15
1,50
1,35
1,00
1,55
0,55
C.C6
0,35
0,65

715,00
0.7O
1,14
3,40
2,00

1,55
0,92
0,93
1,20
0,54
0,80
6,25
7,80
0,£0
1,C0
0,38
1,00
4,43

0,91
i,co
0,92
1,80
2,75
0,67
0,98
1,C6
1,36
1,68
0,93
0,70
1,06
0,60
0,83
1,05
0,20
0,55
0,54
3,95
2,85
0,50
0,40
1,60
1.15
1,05
0,60
1,30
1,60
0,73
2,90
2,25
1,30
2,10
0,78
1,05
1,20
0,95
1.C0
0,31
0,96
4,30
0,25
0,30
0,75
1,25
1,61
1,35
3,40
1,00
1,01
1,45
0,58
0,60
1,60
3,10
4,35
4,73
1,11
1,30
0,75
1,83
2,90
2,70
1,90
4,20
4,05
1,50
1.32
0,96
1,49
0.53
0.E6
0,S4
0,65

715.00
0 7O
1,10
3,35
1.97

1,37
0,93
0,94
1,20
0,54
0,30
6,30
7,85
0,31
1,00
0,8S
1,00
4,48
0,90
1.08
0,91
1,00
0,92
1,80
2,78
0,72
1,02
1,C6
1,37
1,72
0,93
0,70
1,08
0,63
0,83
1,05
0,21
0,55
0,54
3,98
2,92
0,50
0,40
1,63
1,15
1,05
0,60
1,35
1,63
0,73
2,90
2,25
1,30
2,17
0,79
1,05
1,20
0,95
1,04
0,31
0,96
4,32
0,25
0,30
0,75
1,25
1,41
1,35
3,40
1,01
1,03
1,45
0,59
0,61
1,61
3,17
4,35
4,90
1,15
1,33
0.75
1,90
2,90
2,73
1,93
4,22
4 08
i.':0
1.32
0,99
1,51
0,54
0C6
0,85
0,65

715.C0
0.79
1,12
3.37
1,99

0,64
Esl.

8,00
2,56
1,45
0,26
1,25

1,12
Est.
1,13

Est.
Est.

Esl.
2,27
1,09
5,88
7,37
0,93

Est.
0,58
2,11

-12,50
_ 1,82

Esl.
Est.

1,94
5,00
5,17
1,89
1,79
5,42
Est.

2,44
2,52

Esl.

3.57
3,16
Esl.
Est.
Est.

163,34
138,81
127,03
75,95

123,58
145,46
230,77
204,43
103,85
135,14
120,55
116,28
183,24
92,78
93,10

121,05
145,16
162,57
180.C0
212,50

99,07
163,10
181,05
140,91
132,08
196,36

125,00
110.53
55,00

138,46
313,39
267,89
192,31

164,65

130,44

211,69
1S8.70
218,05
187,50
183,10

4,33 238,44
3.95 123,44
4,55 100,94
4,35 -
3,26 158,33
1.96 110,64

81,58
1.05 126,32
1,17 187,01

83,33
3,45 100,00
5.06 96,15

3,65 173.08
145,30

2,02 146,33
0,96 135,53
0.69 145.C0
Est. I18.C0
1.67 105,17
2,42
2,26 160.91
0,69 116,00
4,48 121,59
Est. 145,57
3,10 99,25

105.63
1,C6

3.C2 165,46
2,12 753,95
0,24 319,70
0.74
Esl. 208.33
Est.

3.4? 239.63
1,32 67,50

121,43
147,73

E:t. -
1,25 168,09
3,45 149,33
1,51 13-',30
1,53 153,08

Mercado fracionário (operações à vista)

Titulai Tipo/ Quanti* Volum*
Direito» dada (CrS)

Prtço
Médio

Títulos Tipo/
Direitos

Quanti*
dad.

Volum*
(CrJl

Pr«c«
Midi»

Acesita - A. E.
Itabira

São Paulo Alpargatas
Aratu
Bco. da Amazônia
Bco! do Brííil
Bco. do Brasil
Bco. Est. da

Guanabara
Bco. Est. da

Guanabara
Belgo Mineirj
Bco. Esl. de S.P,
Bco. Est. de S.P.
Bco. Est. de S.P.
Bco. Itaú
Bco. £|o Nordeste
Bco. do Nordeste
Bozano Sim, —

Com. Ind.
Bco. Brasileiro

Desc.
Brahma
Brahma
Brás. Energia Eletric

Ccmig — Cent.
Elet. M.G.

Souza Cruz
Ind. Com.

op 1 300
op 1 139
cp 700
on 662
on 37 342
pp 50 193

on 1 082

pn
PP

pn
op
pp
op

3 140
19 078

3 405
260

1 326
635
200

1 100

995,00
961,40

420.00
496,64

234 298,50
395 526,14

927.30

2 954,63
84 274,76

2 983,35
239,20
219,92

401,50
340.00
920.CO

8 411 7 809,55

127,05
1 609,10
4 445,97

121
224
661

ex/bon 546 382,20

Cia.
Cia.

Cia,
Ci

Sid
Tel.

Tel.
Tel.

Nacional
Brasileira

Brasileira
Brasileira

: Sôntos

pp
exAub

OP
ex/d-v

pp
on

End

Docas di
Encsjon
Ferbasa

Ferro Brasileiro
Ferro Brèjtlelro
Ford do Brasil

pn
op
op
pn

End
op
PP
op

7 951
1473

2 388
1 520

614
I 8C6

569

150
743
591
351

624,00

21 269,87
7 754,27

501,48
313,80
331.54

2 915,36
770,77

90,CO
2 110.72

1 274,69
230.80

1,53
2,60
0.60
0,75
4,27
7.88

0,86

0,94
4,42
0.88
0,92
0,92
0,95
1.70
2,65

0.93

1.05
1,31
1.47

0.70

0.73

2,68
1.01

0,21
0.21
0.54
1,61
1.35

0.60
2.84
2,1*
0.80

¦ Fab.

Ind.

Ind.

Hercules
Talher.

Kelsons
e Com.

Kibon -
Ahminí.

Lojas Americanas
Cia Sid.

Mannesmann
Mesbla
Mesbla
Moinho Flum.

Ind. Ger.
Meta lon
Nova América
Pa.inj Div.

Ex 75 P'-
Cim«nto Paraíso
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás

Pi rei li

Pirelli

Pet. Ipiranga
Pst. Ipirenga
Rio Grandense

Samitri — Min.
da Trind.

Samitri Nov
Bon Subs

Supergasbras
Sonac Div.

11 p.Rata
Sondotécnica
Unipar - Un.

Ind. Petrq.

Vale do Rio Doi
White Martins
Zivi - Cutelarii

op

1 133

2 078
1 295

152,00

513,50
5 694,78

PP 2 353 6 583,40
230 225.40

pp 450 427,50

op 1 172 I 640.80
op 7CO 350.CO
op 210 115,50

PP
op

500 800,00
500 200,00

11 935 36 894.20
on 5 222 22 580.10

pp 42 479 205 700,76

484,20

1,00

0.97

0,25
4,40

2.80
0,98
0.95

1,40
0,50
0,55

1.4»
0.40
3,09
4,32
4,84

op
«x/div 249

ex/div 35 59.50 1,70 .*"¦ 
„p 237 210.12 0.89°£ 647 782,96 1.21

C/SR. 2 5CO 4 412,00 1.84

op 4 175 17 242,05 4.13

oo 3 815 15 313.17 4,01
op 173 228,36 1.32

np I Í69 I 106.10 0.95
pp 325 455.00 1.40- J

EÍ.d 800 954.CO 1-235
., pp 62 029 206 032,71 3,32 ,

íp 1 810 3 439.00 ,« ,
pp 437 *37,96 1,0*

i
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Deputados arenistas criticaram
orjtem, na Câmara, a
suspensão, pelo Governo, dos

debates em torno da assinatura
de contratos de
risco pela Petrobràs.
Segundo eles, o tema deve
ser considerado juntamente com

outros que busquem uma

solução para a
produção interna de petróleo.
Foi sugerida a criação de uma
comissão especial para
promover o debate ¦

do assunto em plenário.
O Senador Roberto Saturnino, da
Oposição, mostrou-se favorável
ao racionamento dos derivados
de petróleo, enquanto o vice-

- 21

líder do Governo,
Senador Virgílio Távora,
disse que ele só será adotado
como recurso extremo.
Ao inaugurar as instalações
da Nitriflex, o presidente da
Petrobràs, General Araken de
Oliveira, evitou
contatos com a imprensa

®FUNDO
NOVO RIO

L Hgr®
A aplicação do bom senso

GRUPO FINANCEIRO NOVO RIO
BANCO NOVO RIO DE INVESTIMENTOS SA
«íoClÀÓo AO BANK OF IONDON & SOUTH AMERICA Llf.UltO

NOVO NO CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS S.A. ^

NOVO RIO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOSIM £ 
VALORES MOBILIÁRIOS

&nÍ.A_^

Arena critica silêncio sobre os contratos de risco
Brasília - Pela primeira vez em

reunião da bancada da Arena; na Ca-
mara, o tema mais discutido nao foi de

natureza politico-partidária mas eco-
nômicó: os Deputados Alexandre Macha-
d° (RS) e Sérgio Cardoso de Almeida
(SP) criticaram a posição do Goveino
de suspender o debate em orno do,

contratos de risco na exploração do pe-
tróleo, afirmando o representante gau
cho que o Partido nao pode fuglt do

assunto "como guri assustado .

O Senador Roberto Saturnino (MDB-
rj. contestou a tese do Ministro Shi-

L\ TTPki das Minas e Energia, con-

fSa af racionamento de combustível,
defendendo não só o racionamento como

med da imediata mas também, a longo
n azo uma fórmula de contratos de ser-

vZ com pagamento em dinheiro pro-
acionai a produtividade do campo, pe-
fa PeSrás, para acelerar as pesquisas
de petróleo.

O Deputado Teódulo de Albuquer-
-„_: irai sueeriu ao líder Josc Bonita-

Vò acriação8 de comissão especial para
examinar o problema dos contratos de

C prepVando informações pu.- o

Partido promover o debate em pena
rio Já o Deputado Vasco Neto (BAI,

leo dentro de 50 anos .

O Sr Alexandre Machado, embora
criticado por elementos do Grupo Reno-

vador aí^mou que o Brasil nao pode

S ao debate em torno do contrato de

risco, citando o exemplo recente do

Uruguai, "sem que a medida tenha la-

plicado a quebra de sua soberania .

Defendendo o exame do problehia
"sem colocar em risco o monopólio da

Petrobràs". o representante gaúcho re-

velou que cada aumento de 10% no pre-
2 do petróleo representa "menos 25

Silos de pão na mesa do brasileiro e

menos três hidrelétricas'.
_ O último aumento representa o

mesmo que toda a safra de cacau do

ano passado, disse o Sr Cardoso de Al-

meida.
Para o Sr Alexandre Machado, "a

Arena não pode ficar apegada a lirismo

piegas, evitando discutir os contratos de
risco, enquanto o petróleo continua au-
mentando e o pais empobrecendo. A grl-
taria de uns poucos assustou o Governo .

_ O monopólio do petróleo é um dos
símbolos do nacionalismo brasileiro. En-

as opiniões do Presidente Geisei e
do Wxatíxo Ueki e a de Vossa Excelen-
cia, prefiro ficar com as do ex-presiden-
te e ex-diretor da Petrobràs - disse-
lhe, em aparte, o Deputado Renovador
Geraldo Bulhões (AL), aplaudido por
vários outros.

_ V Exa defende a Petrobràs e eu
defendo o povo brasileiro, sangrado a
cada aumento do petróleo. Quem garante
que o contrato de risco fere o monopo-
lio? Queremos discutir livremente _ a

questão, e não ficar limitados a chavões
surrados — respondeu-lhe o Sr Alexan-
dre Machado, também aplaudido.

O Deputado do Rio Grande do Sul
afirmou, também, que o MDB esta na
linha de frente combatendo o contrato
de risco, "dando a impressão que defen-
de o povo, mas tudo não passa de mis-
tificação".

O Sr Teódulo de Albuquerque, ao su-
gerir a criação de comissão especial pa-
ra reabrir o'debate em torno do contrato
de risco, "com bom senso e liberdade",
revelou que dentro de 15 anos, no má-
ximo, "o Recôncavo Baiano não produzi-
rá mais nada".

Durante a sessão de ontem no Se-
nado Federal, os Senadores Franco Mon-
toro e Luiz Cavalcante debateram a
questão do racionamento, que para o re-
presentante de Alagoas terá que ser "um

mal necessário ou um mal imprescindi-
vel." O lider da Oposição defendeu tam-
bém o racionamento como uma fórmula
melhor do que o aumento do combus-
tivel.

— Se o Governo — que tem os dados
referentes à perspectiva de descoberta
da Petrobràs — se o próprio Governo fe-
chou questão contra a discussão, não ca-
be a nenhum representante da Oposição
reabri-la. Mas quando são os próprios
representantes do Governo que vêm à
tribuna contestar o otimismo do Gover-
no e levantar o debate sobre o acelera-
mento das pesquisas de petróleo, é a ho-
ra de se pensar num esquema de contra-
tos de serviço — afirmou o Senador Ro-
berto Saturnino em entrevista ao
JORNAL DO BRASIL.

Segundo o representante da Oposi-
ção, uma fórmula com pagamento em
dinheiro proporcional à produtividade
do campo não fere o principio do mono-
pólio. 

"Não sou otimista quanto ao m-
teresse das empresas multinacionais em
participar dessa fórmula, porquea elas
interessa mesmo o petróleo e não esse
tipo de pagamento. Mas seria mais uma
tentativa de acelerar as pesquisas, pelo
prazo de seis anos" — disse.

_ O que acho imprescindível — con-
tinuou — e absolutamente necessário, e
intensificar as soluções paralelas como o
xisto o álcool anidro, e como a mais pro-
missora e a mais econômica alternativa
é a do álcool, e, mesmo assim, ela ainda
levaria três anos para dar resultados
práticos, não vejo como fugir ao racio-
namento.

O vice-líder do Governo, Senador
Virgílio Távora, considerou, por sua vez,

que todas as fórmulas, 
'todas as idéias,

devem ser discutidas, "mesmo aquelas
com as quais estamos em divergência ,
esclarecendo porém, que o racionamento
será um recurso extremo que oGoyeino
só adotará se outras medidas nao forem
consideradas satisfatórias.

Entre as medidas que estão sendo
adotadas pelo Governo e que represen-
tarão um desafogo no consumo de com-
bustivel estão a intensificação das pes-
quisas nos campos já localizados; o in-
ceritivo à utilização dos carvões pob.es
de Santa Catarina para obter amonia,
uréia e, mais adiante, gasolina, e a de-
decisão de se usar mandioca ou cana pa-
ra o fabrico de álcool anidro, a jeiad-
cionado ã gasolina, que esta sendo^estu-
dada por um grupo de trabalho com o

prazo de 30 dias para apresentar resul-
tados

Araken silencia
ao inaugurar
nova fábrica

O presidente da Petrobràs,
General Araken de Oliveira, evi-
tou entrevista com a imprensa
ontem, durante a inauguração da
Nitriflex, empreendimento con-
junto da Petroquisa e da empre-
sa norte-americana The Good-
year Tire & Rubber Co. No n-
nal de sua visita pelas novas
instalações do complexo petro-
químico, disse que "só falaria
após entregar um relatório ao
Ministro Shigeaki Ueki".

Recém-chegado (domingo ã
noite) de uma viagem à Europa,
onde em Paris assinou contrato
de financiamento com o Banco
Credit Leonays, no valor de 26
milhões de dólares, o General te-
ve ontem seu primeiro encontro
com a imprensa. Mas, sempre
cuidadosamente guardado por
homens da segurança que impe-
diam a aproximação de qualquer
pessoa, exceto das altas autori-
dades presentes ã solenidade,
entre elas o Governador Faria
Lima.

Em seu discurso, o General
Araken de Oliveira ressaltou a
importância do novo complexo
(que produzirá borrachas, resi-
nas, látices e resina ABS) para
o mercado interno c a possibili-
dade de ganhar também o mer-
cado externo. O investimento da
nova unidade foi de CrS 250 mi-
lhões e poderá proporcionar uma
economia de divisas da ordem de
15 milhões de dólares. O aporte
de capital da Goodyear foi de 3
milhões de dólares. E o projeto
original da nova fábrica prevê
ainda para 1979, uma Produção
global de 40 mil toneladas poi
ano.

O idealizador

A memória do ex-diretor da
Petrobràs, Leopoldo Miguez de
Melo foi repetidamente evoca-
da durante a inauguração da
Nitriflex, e o Governador do _s-
tado, considerou que o enge-
nheiro falecido foi "o idealiza-
dor do coniunto petroquímico
onde está situada a Nitriflex.
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Geisei pede levantamento das
necessidades de importações

Brasília - O Presidente Ernesto
Geisei recomendou ontem aos Minis-
tros da área econômica, durante reu-
nião de três horas do Conselho de De-
senvolvimento Econômico, o levanta-
mento das necessidades de importa-
cão de todos os Ministérios, com o ob-

jctivo de limitá-las ao máximo em
1976 e evitar o agravamento do deu-
cit do balanço de pagamentos.

Os órgãos governamentais con-
tribuem na atualidade com 49% das
importações brasileiras, e com as cons-
tantes altas do petróleo no mercado
internacional, obrigando o pais a dis-
pender maiores gastos na compra do
produto, o Presidente da Republica
considerou indispensável uma reava-
liacão das necessidades de importação
de todos os Ministérios, de modo a re-
duzi-las onde for possível._

Na mais longa reunião do CDh,
iniciada às 16h30m e terminada as
19h20m, o Presidente da Republica fez
Inicialmente a recomendação aos Ml-
nistros integrantes do órgão, pedindo-
lhes que o levantamento a ser feito
por todos os Ministérios e demais em-
presas governamentais fosse feito no
menor prazo possível.

Se~undo o Assessor de Imprensa
da Presidência, Sr Humberto Barreto,
a decisão do Chefe do Governo e uma
conseqüência natural dos constantes
aumentos do petróleo, produto de
maior peso na pauta das importações
brasileiras.

Entre os Ministérios que mais im-

portam, citou o das Minas e Energia
devido à Petrobràs e a Eletrobias,
principalmente, e o da Agricultura,
com os fertilizantes ainda nao fatal-
cados no país.

Esclareceu o Sr Humberto Barre-
to que nas próximas reuniões do CDE
o assunto voltará a ser abordado, mas
que os Ministérios-não terão prazo pa-
ra apresentação dos seus planos de
contenção de gastos com as importa-
cões pois inicialmente é preciso fazer
o levantamento de suas necessidades
básicas. Os cortes a serem feitos —

acrescentou - serão baseados nesses
estudos.

Participaram da reunião do CDE
no Palácio do Planalto, além do Pre-
sidente Ernesto Geisei e do Ministro
Golbery do Couto e Silva, os Minis-
tros da Fazenda, Sr Mano Simon-
sen- do Planejamento, Sr Reis Ve-
toso; da Agricultura, Sr Alysson Pau-
linelli; do Interior, Sr Rangel Reis;
das Minas e Energia, Sr Shigeaki
Ueki; e da Indústria e do Comercio,
Sr Severo Gomes.

O Sr Humberto Barreto, que tam-
bém participou da reunião, esclareceu
que não chegou a ser debatida a pos-
sibilidade de adoção do sistema de ra-
cionamento com o objetivo de reduzir
o consumo da gasolina no pais, acres-
contando que o Governo nao cogita
de tal decisão.

Durante a sessão de ontem do Se-
nado, o Senador Franco Montoro se ma-
nifestou contra o aumento do combusti-
vel "que eleva não apenas o preç» do
transporte de passageiros, mas aumenta
o preço dos transportes em geral c, au-
mentando o preço dos transportes au-
menta o preço de todas as mercadonas.

- A nós, da Oposição, nas sugestões
que fizemos ao Governo, nos parece que
a melhor medida teria sido outra. For-
mas de racionamento como ja em outras
partes do mundo. Vi o racionamento nos
Estados Unidos limitado a uma certa

porcentagem, podia-se comprar apenas
uma certa quantidade de gasolina, em
cada posto, e este Incômodo obrigava a
uma redução do consumo. Outros países
adotaram o sistema de proibir o traíe-
tro de veículos aos domingos e feriados,
porque era um gasto para passeio, para
recreação. Se tratamos de um proble-
ma de interesse nacional é normal que
se comece por coibir, limitar a dose cte
recreação — disse.

As duas unidades indus-
triais da Nitriflex, no pólo pe-
troquimico de Caxias, produzi-
rão elastòmeros e plásticos de
uso especial, e foram construi-
das com um investimento de orç
250 milhões. Segundo o diretor-
superintendente da empresa, Sr
Maurício de Melo Martins, qua-
se todos os equipamentos e ma-
teriais utilizados são nacionais.

Ambiente correio

Em seu discurso, o Gover-
nador disse que "por um pouco
de sentimentalismo, desejava
aqui comparecer, pois quem vi-
veu neste ambiente sadio, efici-
ente e correto da Petrobràs e
da Petroquisa por mais de qua-
tro anos, sente extraordinária
alegria ao ver o projeto da Ni-

. triflex implantado."

Simonsen nega instrumentos de
exceção para compra externa

«i-»mmti> n Ministro des-
O Ministro Mário Henrique Simon

sen, disse ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL depois da reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico, que o
Governo não necessita lançar mao de
recursos excepcionais para controlar
as importações, porque os mecanismos
já existentes são eficazes.

Simonsen disse ainda que se em
1976 as importações puderem ser con-
tidas ao nivel dos 12 bilhões de do-
lares com as vendas externas crês-
cendò para 11 bilhões de dólares, será
possível contornar parcialmente os
efeitos negativos do aumento nas con-
tas do petróleo.

O Ministro acrescentou que este
ano o balanço de pagamentos devera
fechar não muito distante de suas pre-
visões anteriores, e que a preocupação
do Governo concentra-se agora no
comportamento do próximo exercício.

Aparentemente, o Ministro des-
carta assim medidas intervencionistas
mais diretas que estariam sendo suge-
ridas por escalões Inferiores. Em ai-
guns setores de Governo, a tese de
uma atuação direta sobre empresas
que realizam importações vultosas ter-
minaria numa "discriminação" para a
qual não existem mecanismos eflea-
zes. A transformação do problema das
compras externas num problema poli-
tico estaria portanto fora da cogita-
cão direta. Apelos às empresas multi-
nacionais para que aumentem suas
exportações vem sendo feitos pelo Go-
verno desde 1964, constituindo-se a po-
litica da Cacex e a legislação de m-
centivos fiscais no melhor Instrumen-
to para se obter seu lançamento nas
vendas ao exterior, posto que os gru-
pos que não exportarem terão sua ren-
tabilidade comprometida.

Governo vai
conhecer
programação

O Ministério do Planeja-
mento receberá, no decor-
rer do atual mês de outubro,
os programas anuais de im-
portações das empresas es-
tatais brasileiras. Até o fi-
nal do mês ou em inícios de
novembro, esses programas
serão debatidos com os diri-
gentes das empresas esta-
tais e aprovados pelo Go-
verno.

Segundo as mesmas fon-
tes, os programas de impor-
tações da maioria das em-
presas estatais, seguindo
orientação do Governo fe-
dcral, compreenderão ape-
nas compras no exterior
que sejam consideradas es-
senciais. Essas serão desti-
nadas principalmente para
a manutenção ou expansão
de projetos que já haviam
sido aprovados antes do de-
ficit do balanço de paga-
mentos ter se avolumado.

ORÇAMENTO CAMBIAL
Há cerca de um ano, as

empresas estatais brasi-
leiras -perderam a autono-
mia para realizarem impor-
tações. Por decreto, as com-
pras de bens de consumo no
exterior pelas empresas es-
tatais foram proibidas, sal-
vo por autorização expressa
da Presidência da Repúbli-
ca. Segundo fontes oficiais,
também há cerca de um
ano, as empresas estatais
ficaram sujeitas à autori-
zação do Presidente Ernesto
Geisei para realizarem im-
portações de insumos bási-
cos e de bens de capital.
Durante esse período, com
exceções, a maioria das
empresas estatais fora m
obrigadas a diminuírem o
íitmo de seus programas de
investimentos que exigiam
um peso considerável de
produtos importados, infor-
maçam as fontes oficiais.

A partir de novembro, en-
tretanto, as empresas esta-
tais começarão a realizar
compras no exterior de
acordo com programas de
importações aprovados pelo
Ministério do Planejamen-
to. A partir desses progra-
mas de importações, as em-
presas estatais cumprirão
um orçamento cambial ela-
borado também pelo Minis-
tèrio do Planejamento. Pa-
ralelamente aos programas
do importações, passarão a
funcionar nos próximos me-
ses cs núcleos tle articu-
laeão com a indústria pri-
vacla, que estão sendo cria-
dos em cada empresa esta-
tal de acordo com a rèso-
lução do Conselho Desen-
volvimento Econômico
(CDE) de junho de 1975, Es-
ses os núcleos de articu-
realizar, junto à indústria
privada brasileira, o volume
máximo de encomendas por
insumos básicos e bens de
capital.

Cotações
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Mer ca tio paulista
aumenta o volume

São Paulo - A Bolsa de Valore, paulista
fechou ontem em alta, com a ação *»»»•;
brás PP c/15 sendo a mais nee°°'ada-^^
17 milhões 969 mil 270, representando 29,87 n
do movimento geral de operações a vista

Foram realizados 2 mil 468 negócios com

25 milhões 927 mil 902 títulos* v0,umeJ*0!*
1% milhões 129 mil 878, superior ao pregão da
última terça-feira. A ação do Banco do Brasil
FP c/7 também apresentou bom volume de ne-

gócios no pregão de ontem, representando
26,69% das operações à vista.

O presidente da Bolsa de Valores paulista,
Sr Alfredo Rizkallah, enviou ontem telegramas
ao Presidente Ernesto Geisei e aos Ministros
do Planejamento e da Fazenda, Srs João Pau-
10 dos Reis Veloso e Mário Henrique Simonsen,
nos quais enaltece a "autorização do investi-
mento de fundos do PIS e Pasep no mercado
de ações, encerrando profundo alcance social
e ao mesmo tempo econômico."
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3,35
0,51
1.03
1,37
0,95

1,45
1,31
0,87
0,36
1,68
1,40
0,97
3,80
1,52
0,92
2,75
1,08
1,30
0,25
1,09
1,30
4,77
3,10
2,07
1,93
0,85
0,85
0,85
0,70
071
1,50
0,62
1,06
0,57
0,32
1,00
1,C6
1,00
0,01
0,56
0,27
0,61
0,74
2,76
1,09
1,25
1,13
1,90
0,97
1,20
1,70
2,70
1,00
018
0,41
0,35
1,85
1.95
1,05
0.66
0.71
3,35
0,49
I.CO
1,37
085

1,45
1,31
0,87
0,36
1,68
1,40
0,98
3,90
1,60
0,92
2,75
1,08
1,30
0,26
1,09
1,30
5,02
3,30
2,10
1,93
0,85
0,85
0.85
0,70
0,71
1,50
0,62
1,06
0,57
0,34
1,00
1,06
1,00
0.O2
0,56
0,27
0,61
0,76
2,76
1,10
1,25
1,13
1.95
0,97
1.20
1,70
2,82
1,00
0,19
0.44
0,35
1,86
1.97
1.05
0,65
0,71
3,41
0,52
1.03
1.37
0,35

0,85 0,85 0,85

1,45
1,31
0,87
0,36
1,68
1,40
0,98
3,90
1,52
0,92
2,75
l.CB
1,30
0,26
1,C9
1,30
4,97 3
3,30
2,10
1.93
0,85
0.85
0,85
0,70
0,71
1,50
C,62
1,06
0,58
0,34
1.00
1,06
1,00
0,02
0,56
0,27
0,61
0,76
2,76
1,09
1,75
1,13
1,95
0,97
1,20
1,70
2,82
1,00
0,18
0,43
0,35
1,86
1,97
1,05
0,65
0,71
3,39
0,51
1,00
1,37
0,85
0,85

Quant.

14 000
12 OCO
50 OCO

100 COO
21 000
90 CCO
26 COO
24 CCO

320 COO
25 OCO

7 OCO
5 o:o

11 ooo
160 OOO

13 CCO
22 OCO

, 655 OOO
519 COO

57 000
20 000
23 CCO
57 OCO
29 OCO
22 OCO

701 OCO
50 COO
55 000

OCO
46 000

325 000
10 000
25 OCO

352 000
852 000

000
45 000
38 000
34 000

8 OCO
20 OCO
50 000
10 OCO
16 OCO

5 000
16 000

5 000
240 000

15 000
38 CCO
30 000
30 000
15 COO

128 OCO
COO
OCO

17 000
1 042 000

407 000
40 OOO
36 CCO
40 o:o
50 COO

Nova lorqu»

Bolsa de Nova Iorque

Foi a seguinte a média Dow Jones na Bols. d. Nov, ¦„«,»» ontem,

Acõai

30 Industriais

20 Transpcrlcs

Abart. Mix. Min. Fach. Atoai Abtrt. Mix. Min.

792,35 799,35 780,54 784,16

155,89 157,16 153,92 154,79

15 Serv. Públicos 77,04 77,77 76,46

65 Aço» 211,23 243,35 238,03

Fach.

76,85

239,20

Fracos Finais

Preco. finais n. Bolsa dl Nova Iorque, ontem:

Airco Inc,
Al:an Atum.
Ailicd Chcm
Allh Chaimers
Alcoa
AM Airlines
AM Cyanamid
AM Met. Climax
AM iel & lei

Amf Inc
An»:onda
A:a Ltd
Atl Richfield
Avco Corp
Bsndix Corp
Bcngulí
Bethlehem Stce.1
Boeing
Boise Cascad»
Borg Warner
Braniff
Brunswick
Burroughs Corp

Campbell Soup
Canedian Pac Ry
Caterpillar Trac
CBS
C.ianese
Chase Manhat Bk
Chessie System
Chrysler Corp
CitiC-3

Coca-Cola
Columbia Pict
Ccmsmt (Communicst ons
Sirelllte)
Cens Edison
Continental Can
Continental Oil
Control Data
Corning Glas»
CPC Intl
Crown Zellerbach
Dow Chemical
Dressjr Ind
Dupont

17 1/4
20 3/4
30 3/8

9 3/4
38 3/4

7 3/8
23 3/4
49 3/8
46
16 3/8
15 3 4
14 1/4
96 1/2

3/8
40 5'8
15 5/8
34
26 3/8
21
17 1/8

1/8
3/4

86 3/8

28 5/8
13
63 7/8
45
38 3/4
25 3/4
32
10 1/4
25 1/4
70

5 3/4

35 5/8
12
24 5/8
67 18
16 5/8
36
38 5/8
35
83 1/2
64 1/4

106 3/4

Eastern Air
Eastman Kodak
El Paso Ccmpany
Esmark
Exxon
Fairchild
firestone
Ford Motor
Gen. Dynamics
Gen. Electr.c
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen, Tell Elet.
Gen. Tire
Gctty Oil
Goodrich
Goodyear
Grace
GT Atl. e Pac.
Gulf Oil
Gulf • Western

Honeywell
IBM Int. Bus. Mach.
Int. Hervester
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel. « Tel.
Johnson « Johnson
Kaiser Alumin.
Kennecott Cop.
Ligge4t Myers
Litton Indust-
Lockheed Airc.
LTV Corp.
Manufact. Hanover
Marcor Inc.
McDonnell Doug
Merck
M.in Mng. e Mlg.
Mobil Oil
Monsanto Co.
Nabisco
Nat. Dlstillers
NCR Corp.
NL Indusll.
Northwest A.rl.ntl

Occidental Pet.
Olin.corp.
Otis Elevador
Owens Illinois
Pacific Gas e EI.
Pan Am. World A.r
Pcnn. Central
Pepsico Inc.
Pfizer Chás.
Philip Morra
Phillips Pet.
Polaroid
Procter e Gamble
RCA
Reynolds Ind.
Reynolds Met.
Rockwell Intl.
Royal Duich Pet.
Safeway Strs.
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singcr Co.
Smithkeline Corp.
Spsrry Rand
Std. Brands
Std. Oil Calif.
Std. Oil Indiana
Sun Oil

Teledyne
Tcnneco
Texaco
Texas Instrumenta
Textron
Trens World Air
Twent. Cent. Fox
Union Carbide
Uniroyal
United Brands
US Indu5tires
US Steel
Wen Union Corp.
Weith Elect.
Woolworih
Xeroâ Corp.
Ztnilh Rado

17
26 1/8
31
42 7/í
19 5/8

4
1 1/2

57 5/8
25 5/B
45 1 4
55 3/4
33 5/8
82 3/4
16 3/4
55 1/4
19
22,1/4
33 5 8
49 1/8
15 3'4
61 1/8
52 1/8
11
49
38 3/4
65 3/8
29 3/8
46 S/8
12 1/2

19 1/2
24 5/8
23 3/8
90 1'8
19 7/8

6 7/8
12 1/2
55 1/8

8 1/2
5
3 3/4

62 1/4
12
12 7/t
15 3'8
53 1/4

22 i/a.
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PREÇOS
PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES NO JORNAL DO BRASIL

LARGURA
4,5 cm
4,5 cm
9,0 cm
9,0 cm
9,0 cm
9.0 cm

13,5 cm
13.5 cm
13,5 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
22.5 cm
22,5 cm

ALTURA
4,0 cm
9.0 cm
4,0 cm
5,0 cm
7.0 cm

10.0 cm
5,0 cm
7.0 cm

10,0 cm
5.0 cm
8.0 cm

10,0 cm
15,0 cm
10,0 cm
15.0 cm

O JORNAL DO BRASIL R
FÚNEBRES

D. ÚTEIS
Cr$ 368,00
CrS 828.00
CrS 736,00
CrS 920.00
CrS 1.288.00
CrS 1.840.00
Cr$ 1.380 00
CrS 1.932,00
CrS 2.760.00
Cr$ 1.840,00
CrS 2.944.00
CrS 3.680,00
CrS 5,520,00
Cr$ 4.600.00
CrS 6.900.00

ECEBE ANÚNCIOS R
ATÉ ÀS 23 HORAS.

DOMINGO
CrS 528,00
CrS 1.188.00
CrS 1.056.00
CrS 1.320,00
Cr$ 1,848,00
OS 2.640,00
Cr$ 1.980,00
Cr$ 2.772.00
CrS 3.960,00
CrS 2.640.00
CrS 4.224.00
Cr$ 5.280.00
CrS 7.020.00
CrS 6.600.00
CrS 9.900.00

ELIGIOSOSE

Falecimentos
IMaximiliano Ferreira

Guimarães. 64 anos, na sua
residência em Copacabana.
Carioca, funcionário autár-
quico (aposentado). Deixa
viúva Dalila Salgado Gul-
marães e a filha Kilda Gui-
marães, casada com Mauro
Fernando Coutinho Cama-
rinha, além de dois netos.

Zenaidc da Cunha Ma-
lheiros. 60 anos, em Copaca-
bana, onde morava. Nascida
em Macaé, Estado do Rio,
era casada com Eu cá ri o
Pinto Malheiros e tinha
duas filhas: Vera Lúcia, ca-
sada com Antônio Luís Car-
valho e Euze, com Francisco
Teixeira Cabral.

Yolanda Silva Azevedo, 59
anos, em sua residência no
Leblon. Carioca, casada com
Sylton Rosas de Azevedo.
Seis filhos: Carlos, Francis-
co, Maria José, Ciara, Gero-
nimo e Jorge. Três netos.

Alexandre Pelosi. 62 anos,
na Casa de Saúde Santa
Tcrezinha. Carioca, fimeio-
nário do Estado, morava
em Copacabana. Deixa viú-
va Helena Catalano Pelosi.

Joana Maria da Silva, 30
anos, no Hospital Miguel
Couto. Paraibana, morava
no Estácio. Casada com An-
tónio Marques da Silva.

Sebastião Martins Teixei-
ra, 35 anos, no Hospital An-
tónio Pedro, em Niterói, on-
de nasceu e residia. Publici-
tário, era diretor da Rosijor
Publicidade e deixa viúva
Marli Martins Teixeira e os
filhos Márcia Cristina e
Marcelo Cristiano. Será se-
pultado hoje no Cemitério
do Maruí.

Antônio de Oliveira Alves,
66 anos, no Hospital São
Francisco, em Porto Alegre.
Gaúcho de Rio Grande, era
funcionário público aposen-
tado. Casado com Lúcia da
Costa Alves, deixa seis fi-
lhos: Lucy, Antônio, Coerci,
Lindomar. Luciano e Sueli.

Ciro Garcia, 55 anos, no
Hospital Ernesto Dorneles,
em Porto Alegre. Natural do
Estado gaúcho, farmacéuti-
co, em Uruguaiana (RGS).
Deixa viúva Malvina de Oli-
veira Garcia e quatro filhos
(Edson, Ana Maria, Sandra
Iara e Jesus Antônio).

Josephina Rizzo, 87 anos,
cm São Paulo. Viúva de Fe-
licio Rizzo, tinha os filhos
Adalberto, Rosa, João Batis-
ta, Edmundo Yolanda, Ire-
ne Lúcia, Fausto Victor.
Além de netos e bisnetos.

Lelícia Pastini Pinfildi, 69
anos, em Sáo Paulo. Viúva
de Nicola Pinfildi, dois fi-
lhos (José, Terezinha) além
de netos.

Eduardo Vieira tle Carva-
lho, 48 anos, em São Paulo.
Casado com Maria Cecília
Pereira Vieira de Carvalho.
Sete filhos: Constância,
Eduardo, Liliana, Ceciíia,
Cristina, Cecília Helena e
Silvia.

Vera Ncgrciros Penteado
Aranha, 52 anos, em Sâo
Paulo. Deixa viúvo José
Carlos Camargo Aranha e
os sete filhos Maria Lúcia,
José Augusto, Maria Hele-
na, Regina Maria, José Ri-
cardo, Francisco José e José
Gustavo.

Sebastião Maggi da Fon-
seca, 76 anos, em São Paulo.
Casado com Bendeita Paiva
da Gonseca. Seis filhos: Hu-
go, Leon, Silvia, Felipe, Ra-
quel e Amirena. Tinha tam-
bém genros, noras e netos.

Marcelina tle Barros tlel
Carretera. 81 anos, em São
Paulo. Viúva de Américo dei
Carretera. Tinha uma filha
iLaurinda), nota, cunhada
e sobrinho.

Thomas Dias Chaves, 99
anos, em São Paulo. Viúvo
de Carmen Rodrigues. Ti-
nha filhos, genros, noras,
netos e bisnetos.

"Puxador" de mais de 100
carros está preso no Rio
junto com um receptador

Responsável pelo roubo de mais de 100 carros,
depois vendidos em São Paulo, Paraná, Santa Ca-
tariha e no Nordeste, o. principal puxador de uma
quadrilha de ladrões de automóveis está preso na
Delegacia de Roubos e Furtos, junto com um dos
receptadores. Para trocar placas de veículos rouba-
dos eles usavam o estacionamento do Terminal Do-
mestiço do Galeão.

Salvador Panásio Filho, de 23 anos, casado, fre-
quentador antigo de xadrezes, confessou o roubo de
64 automóveis. Está detido há 12 dias e há 11 anos
rouba' carros. Também está preso José Nestor de Li-
ma, que caiu numa armadilha da polícia e veio de
Recife buscar um carro roubado para o qual trouxe
placa e toda documentação legalizada, em branco.

Vendas e armadilhas

Antônio dos Reis Este-
ves, 80 anos, em São Paulo.
Deixa viúva Viccntina Fer-
Mira Esteves e os filhos
Carlos Alberto, Fernando,
Américo, além de netos e
bisnetos.

No ano passado, Salvador
Panásio Filho conheceu Jo-
sé Amorim Torres, que por
sua vez o apresentou a Jair
José Bringnoli, um recep-
tador com facilidades de -

revender os carros rouba-
dos no interior do Paraná
e em Rio Sul, Santa Cata-
rina. Como o advogado Isi-
dro Monteiro cobrava CrS 1
mil para fornecer documen-
tação falsa a cada automó-
vel, Salvador roubou-lhe o
material de falsificação,
com o qual pôde vender 24
carros roubados ao Paraná.

Nessa época associou-se a
outro puxador, Elcsbão Me-
na Soares, e juntos foram
apresentados, no Rio, por
intermédio de José Carlos
de Carvalho, o Carlinhos
Gordo, a Valdir Souto Me-
lo e José Nestor de Lima,
dois receptadores para os
quais começaram a traba-
lhar. Os receptadores com-
pravam cada veículo rou-
bado por CrS 5 mil e os re-
vendia no Recife e no Ma-
ranhão. Salvador ganhou
com isso CrS 15 mil mas,

depois de sua prisão, a poli-
cia armou uma armadilha
para prender seus cúmpli-
ces no Nordeste.

Um agente telefonou pa-
ra o Recife e informou a
José Nestor de Lima que
havia no Rio um carro
para ser levado. Ele veio e
foi preso quando desembar-
cava no Galeão. Trazia as
placas e toda documenta-
ção em dia — uma guia de
recolhimento de Taxa Rodo-
viária Única, com quitação
bancária,, apesar de estar
em branco; certificado de
vistoria do Detran do Re-
cife; certificado de registro
do veiculo no Contran, for-
necido também pelo Detran
de Recife; e comprovante
do pagamento do seguro
obrigatório.

Segundo a policia, Sal-
vador Panásio usava tam-
bém o nome de Antônio dos
Santos Filho e, na Argen-
tina, onde tinha duas agên-
cias de automóveis, era co-
nhecido como Dr Santos.
No entanto, o preso nega
essa afirmação e diz que
nunca esteve na Argentina.

Maria Celestina da Silva,
65 anos, em Belo Horizonte.
Nascida em Crucilandia, era
solteira e tinha dois irmãos
— Marco Antônio e Márcio.

Antenor Correia Santana,
61 anos, em Belo Horizonte.
Natural de Pedro Leopoldo,
deixa viúva Sônia de Almel-
da Correia Santana e qua-
tro filhos — Cláudio, Rober-
to, Antônio José, Adalberto
— além de dois netos —
Wilson e Emerson.

Maria Aparecida da Sil-
veira, 21 anos, em Belo Ho-
rizonte. Solteira, nascida
em Campina Verde, era fi-
lha de Hermínio de Almei-
da Silveira e Joaquim de
Jesus da Silveira. Três
irmãos — Gilberto, José e
Rosana.

Fernando Amoedo, 3 2
anos, em Belo Horizonte.
Deixa viúva Maria Apareci-
da Amoedo, uma filha (Be-
te) e dois irmãos — Álvaro
e Pepe.

Pascoal Ramos, 65 anos,
em Belo Horizonte. Irmão
leigo pertencente á Congre-
gacão dos Sagrados Co-
rações. Veio da Holanda em
1949 e servia na igreja do
bairro Padre Eustáquio. Ti-
nha uma irmã.

José de Sousa Pessoa, 64
anos. em Recife. Alagoano,
cônego, foi ordenado em
1935, no Seminário de Ma-
ceio, onde permaneceu co-
mo pároco até 1938, quando
se transferiu para a Capital
pernambucana. Era pároco
no bairro de Tejipió.

Sebastião Marques Car-
neiro, 70 anos, no Hospital
do IPSEP, no Recife. Fun-
cionário público aposenta-
do, viúvo, deixa quatro fi-
lhos.

Polícia abre mala de carro
em Roma e acha uma jovem
assassinada e outra ferida

Roma _ Alertada por moradores que ouviram
fortes gemidos, a polícia arrombou ontem a mala de
um automóvel num bairro de Roma e encontrou
duas jovens. Uma morta a pancadas e outra bastan-
te ferida, ainda que sem gravidade. Ambas estavam
despidas. Quatro homens foram detidos e a moça
ferida falou de uma festa numa residência à beira-
mar, onde tomaram drogas e na qual os rapazes,
subitamente, passaram a espancá-las.

De acordo com a polícia, trata-se, pelo menos
aparentemente, do primeiro caso de assassinato, na
Itália, sob efeito de drogas, embora nos últimos me-
ses 1 o'jovens tenham morrido em Roma com excesso
de narcóticos. A garota morta foi identificada como
Rosaria Lopez, 19 anos, e a ferida como Donatella
Colasante,17.

Barras de ferro

AVISOS RELIGIOSOS

DR. ARY DE CASTRO
(Ary Clair Siaines de Castro)

(1.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

Sua família convida parentes e amigos para
a missa que será celebrada hoje, 5a. feira,

dia 2 de outubro, às 18 horas, na Igreja de

São José, da Lagoa. Antecipadamente agra-

dece a todos que comparecerem.

''Salvei-me porque fingi
que estava morta", contou
Donatella, depois de relatar
que haviam saido de Roma
no domingo para uma festa
no balneário de San Felice
dei Circeo, a 110 quilóme-
tros de distancia. Haviam
combinado passar alguns
dias numa casa à beira-
mar, em companhia de ai-
guns rapazes, mas, na ter-
ça-feira à noite após inge-
rirem algumas drogas, os
rapazes começaram a gol-
peá-las com barras de ferro.
"Em seguida, arrastaram-
nos para fora e nos coloca-
ram na mala do carro",
disse.

A jovem assassinada foi
colocada numa bolsa de
plástico e enrolada num co-

Balo Hoíiiont»
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bertor vermelho. Tinha o
crânio e o rosto esmagados
e feridas por todo o corpo.
Segundo os médicos, morreu
após longas horas de ago-
nia. Os rapazes presos para
interrogatório são filhos de
famílias abastadas e tèm,
em média, 20 anos.

Dois deles já estiveram
envolvidos em ca.sos de vio-
lações e roubo, e um tercei-
ro, Ângelo Izzo, filho de um
engenheiro, é estudante
universitário, teve vários
problemas por participação
em conflitos de estudantes
de direita e esquerda. Ante-
riormente fora condenado a
dois anos de prisão por vio-
lação, mas ganhou liberda-
de condicional.

+
ANTÔNIO CID GOUVÈA

+ 

Beatriz Gouvêa convida aqueles que
do CID ainda se lembrem com sau-

dade, a virem rezar juntos, na Igreja

da Candelária amanhã, dia 03, às 10,30 horas.

O advogado Tudi Tupi é avontado como
autor intelectual do assassinato do seu v™

Advogado se antecipa a 18
irmãos e manda pistoleiro
matar o pai rico em Minas

Belo Horizonte — Para apoderar-se da fortuna
do seu pai, o coronel Poti Tupi da Fonseca, ambi-
cionaria pelos seus 19 filhos - 10 do primeiro ca-
samento e nove do segundo — o advogado Tudi
Baiard Tupi da Fonseca, de Brasilia, contratou um
pistoleiro para assassiná-lo de tocaia em sua fa-
zenda de Almenara, no vale do Jequitmhonha,
acaba de apurar a polícia mineira.

"Você vai fechar meu pai" — assim falou o acl-
vogado Tudi Baiard ao pistoleiro Manuel Alves de
Sou<a Filho, o Nezinho, foragido da penitenciaria
de Brasilia e qne no dia 12 de maio deste ano, por
volta das 14h 30m, assassinou a tiros de revolver e
espingarda o Coronel Poti da Fonseca, diretor do
Instituto Brasileiro do Café no Governo Juscelmo
Kubitschek c chefe político muito querido na re-
gião.

PRISÕES

O intermediário do crime foi o sargento do Cor-
po d" Bombeiros de Brasília Miguel Pereira Alves, que
deu a Nezinho todas as instruções para a conse-
cuçâo di crime, inclusive um mapa, para que o pis-
toleiro Iccalizasse o coronel Poti em Almenara, e
C:S 4 mü. . -

O mandante e o pistoleiro tiveram suas prisões
preventivas decretadas pelo Juiz de Direito de Al-
men.ira. Sr Ailton Tiago da Costa, e se encontram
no DOPS de Belo Horizonte, informou ontem a Se-
cretaria de Segurança Pública de Minas ao liberar
o resultado das investigações policiais feitas na re-
gião. em cujos habitantes o crime causou grande
revolta.

Dono de uma fortuna em terras e gado calcula-
da em pelo menos CrS 30 milhões, o coronel Poti da
Fonseca também ex-presidente da Companhia de
Armazenaaem do Porto do Rio de Janeiro, sempre
esteve ás voltas com a ambição de alguns dos filhos,
tendo de certa feita, ficado sitiado na sede de sua
fazenda entre os fogos de dois grupos deles — um
com integrantes de seu primeiro casamento e o ou-
tro com alguns do segundo.

Os dois grupos se digladiavam e, no final das
contas, todos estavam contra o coronel Poti da Fon-
seca, que vivia assim praticamente entre dois fo-
eos pelo que conta uma testemunha de alguns dos
desentendimentos mais graves envolvendo alguns
filhos da vitima.

. DILIGÊNCIAS

O pistoleiro Nezinho, ao ser Interrogado pela
primeira vez, apresentou-se com um outro nome
e relatou uma versão diversa do fato para ver se
dava certo, livrando asaim o nome do verdade ro
mandante, Tudi Baiard, conforme consta no rela-
tório policial encaminhado à Secretaria de Segu-

O mandante apontado por Nezinho foi Peria-
no Vieira, de quem o pistoleiro disse ter recebido
CrS 150 para eliminar o Coronel Poti. Penano,
cunhado de Poti. residia em Imperatriz, no Mara-
nhão mas as informações obtidas pela policia da-
vam conta de que ele estava homiziado em Brasi-
lia. protegido por filhos da vitima.

Um promotor de Justiça de Belo Horizonte, a
pedido dos policiais, passou a acompanhar as in-
vestigacões. pois, de acordo com o relatório, mui-
tos comentários, até desairosos, foram feitos no
sentido de tumultuar as diligências policiais >

Na presença desse promotor, Sr Marcos Hermi-
nio de Araújo Milton, Nezinho, resolveu inocentar
Periano Alves e indicar dois outros implicados: tu-
di Baiard, 44 anos, conhecido como Dr Baiard e o
sargento Miguel Pereira Alves.

Tudi Baiard, formou-se em Direito pela Facui-
dade de Direito de Niterói e, além de advogado, pos-
sui um posto de gasolina na Super Quadra 309, bio-
co A Plano Piloto — o Posto Esso Brasília.

Em 1969 ele roquereu concordata a Justiça e o

juiz transformou-a em falência, mas na mstaneja
superior prevaleceu a concordata. Desde 1968 nao
visitava Almenara em virtude dos seus negócios,
tendo comparecido porém ao sepultamento do pai.
Ao ser interrogado, o Dr Baiard, alegando estado
de saúde precário, deixou de responder a pratica-
mente todas as perguntas.

&

JOSÉ ADLER
(ALAV ASHALOM)

A Diretoria e o Conselho Deliberativo da Hebraica-Rio. aderindo à ceri-
• • „ KHLOSHIM) em memória de seu fundador, benemérito e con-

X-orJOS ADLER co Jd3: ó quadro social par. o ato que terá lugar hoje,

2 dií outubro (Jl^ feira), às 20h30m na Synagoga de Copacabana, Rua Opel-o

Alvares Silva, 15 - Bairro Peixoto.

IZABEL PINTO DA ROCHA
FERREIRA DE CASTRO

Dr. Antônio de Castro Assumpção convida parentes e ami-

gos para a missa que será celebrada no próximo dia 4 de outu-

bro (sábado), às 10,30 hs., na Igreja de Nossa Senhora da Can-

delária na passagem do centenário do nascimento de sua querida

e saudosa madrinha e avó materna D. IZABEL PINTO DA ROCHA

FERREIRA DE CASTRO.

MAPAS DO TEMPO
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ANÁLISE SIN6I1CA OO MAPA DO DEPARTAMENTO NA-

&Nii' 0^ METEOROLOGIA .NTERPRETADA PE10 » -

ciclone noler marítimo c/tnra de 1 OU mo na 1«1

Córdoba e Buenos Aires.

NO RIO

Tempo nublado, temperatura
estável. Máxima: 30.0 IBangu\
Minima: 18.2 (Alio da Boa
Vista!.

O SOL

Nascer - 5h 34m
Ocaso - 17h 51m

A CHUVA
! 

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS

Chuva (em mm) reco'hlda no
poüo do Aterro di Flamengo,
Cidade do Rio de .l/tneiro

Ultimas 24 horas 0,0
Acumulada este mês 0.0

563Í2Normal mensal
Arumulada esle

¦ Normal anujl 1,075,8

Amazona* — Tempo nubb-
do a Oeste e demais reçiiões
bom, com nebulosidade. Tem-
peralura estável. Máx.: 33.6 .
- Min.: 24.5.

Acr* — Tempo nublado com j
chuvas esparsas. Temperatura
estivei.

Maranhão - Tempo nubla-
do no litoral. Bom com ne- j
bulosidade nas demais ¦ re-
pJõse Temperatura estável-
Máx.! 33.0 - Min.: 23.0.

Piauí — Ceará — R. G, do j
Norta - Paraíba - Peruam- |
huto — Alagoai — Sergipe —.
Bahia — Tempo bom com ne-
bulosidade. Temperatura es-
tivel, Máx.: 31.2 - Min.:
20.5.

Goiás — Tempo bom com
nebulosidade, instabüizardo-
se ao Sul a parlir da tarde.
Temperatura estável. Máx.;
32.0 - Min.: 21.0.

Minas Gerais — Tempo nu-
blado nas regiões do Triangu-
lo, Sul, Zona da Mata e Mo- i
talúrgica. Sujeito a in£tab;!i-
dade è tarde. Temperatura cs- |
tivel. Máx.: 30.2 - Min.:
16.5.

São Paulo -- Tempo nublado
no litoral. Bem com nebulo-
sidade nas demais regiões,
Temperatura cm elevação.
Máx.: 25.9 - Min.: 15.7.

Paraná — Tempo nublado
ainda sujeito a Instabilidado.
Temperelura em ligeira eleva-
ção. Máx.: 14.9 - Min.-. 13.1.

Santa Catarina - Tempo ins*
tável. Temperatura estável.
Máx.: 21.3 - Min.: 14.8.

Rio Grande do Sul — Tem-
po instável com chuvas e tro-
voadas esparsas a Oeste do
Estado. Nas demais regiões,
nublado a instável com chu-
vas e trovoadas. Temperatura
em declínio. Máx.: 25.0 -
Min.: 12.9.

A LUA

MINC.

Até 4 de outubro

OS VENTOS

*
JUI

Qte. Sul e tste, fracos a
moderados

O MAR
Maria

Rio-Nilerói - Preamar:
0h24m/l,lm e 13h25m/!,2m.
Baixa-mar: 7hl0m/0,0m e 19h
28m/0,3m. Cabo Frio - Prea-
mar: 0hl3nv*l,lm e '2,\5„3„ '
l,2m. Baixa-mar: 6h3lm/0,2m
e !9h56m/0,4m. Angra dos
Reis -¦ Preamar: Oh37m/l,2m e
13hl4m/l,2m. Baixa-mar: éh
42m/0,0m e I9hl2m/0,3m.

TEMPtRATURAJ
Dentro da baia .... ]8MFora d„ barra . . - ¦ l**9-1

TEMPO NO MUNDO
Temperaturas máximas de ontem e p evi.ao do tempo

para hoie, nas cidades seguintes: Amsterdã 18, bom -Aten»

30. bom - Berlim 18, nublado - Bruxelas 18, nublado -

Buenos Aires 19. nublado - Chicago 23, """ado -Genebra
20, nublado - Lisboa 22, bom - Undres l\',-"v°s° 

bL"
Anseie. 24. nublado - Modri 18, bom - México Mjtjom
- Miami 30, nublado - Montreal 19, nublado.- Moscou 1J,

bom - Nova lorctue 23, bom - Paris 15, nublado - ho..

27. nublado -- São Francisco
nublado - Tóquio 23, nubiodo

18, bom
M.-.fi.-i - iVlQiCÍ)

Roma
16, nublado - Estocolmo 15,
— Toronto 18, nublado.

SEBASTIÃO MARTINS TEIXEIRA
(FALECIMENTO)

+ 

A família de SEBASTIÃO MARTINS TEI-

XEIRA, e a Rossijór Propaganda Ltda., cons-

tentados, comunicam seu falecimento e

convidam' demais parentes e amigos para

o sepultamento, hoje, dia 2, quinta-feira, às 9 ho-

ras, saindo o féretro da Capela do Cemitério do

Maruí, Barreto, Niterói. (M,

L

Sr.a Comte. Armando Lopes
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de ZENAIDE GOMES DE MELLO

LOPES agradece as manifestações de pesar

recebidas por ocasião de seu falecimento

e convida parentes e amigos para a Missa

de 7.° dia que manda realizar dia 3 de outubro,

6a. feira, às 18h, na Matriz de N. Sra. do Rosário

do Leme, à Rua Gen. Ribeiro da Costa.
(*»

v i ?•
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Blessing reúne condições para ganha
If.' *-/' Seaundo colocado na última vez de vencer novamente em cancha

Edson Ferreira
crê em Duplon

Edson Ferreira depois do
trabalho de Duplon para
correr o Grande Prêmio
Doutor Frontin — 2 400 me-
tros, em 2m42s — passou
a acreditar numa boa exi-
bicão do pensionista de
Carlos Ribeiro, domingo,
írente aos clássicos Fnzli,
Obelion, Orfeão e Manacor.

A pista pesada nâo ofere-
cia base para boas marcas,
mas Duplon, mostrando os-
tentar no momento uma
excelente forma técnica su-
peron o obstáculo, como um
dos melhores exercícios da
semana.

Como trata-se de um po-
tro — três anos — o seu
confronto com 0.5 mais ve-
lhos, servirá de base para
a sua futura campanha nas
pistas.

Vcddemiro leva
Jam a S. Paulo

Valdemiro Gomes de Oli-
veira gostou da exibição de

', 
Jam, no Grande Prêmio
Carlos Telles da Rocha Fa-

• ria — tirou terceiro — e vai
" 

inscrevê-la no Grande Pre-

. mio Diana, a ser corrido em
Cidade Jardim, no primeiro

•, domingo de novembro.

Para esta corrida, Yalclc-" 
miro, convidou o freio Paulo
Alves para çonduzi-la. A do-
tação do Grande Prêmio
Diana é de CrS 200 mil.

2.

Nossos palpites
páreo - Retrospecto - Pelegrina
Trabalho - Terilara
Chance - Egana dei Galluzzi
Terilara — Egana dei Galuzzi - Dagmar

páreo - Retrospecto - Noel Blanc
Trabalho - Grão Mogol
Chance — Amelho
Noel Blanc - Amelho - Grão Mogol_

3." páreo — Retrospecto — Roflat
Trabalho - Black Steel . .... .
Chance — Bangu
Bangu - Black Steel - Roflat

4.° páreo — Retrospecto — Blessing
Trabalho - Campeão do AAorumbi
Chance - Artigo de Fé
Blessing - Artigo de Fé - Campeão do /Vio-

rumbi
5.° páreo — Retrospecto — Emuetê

Trabalho - Nátio ¦
Chance - Bright News
Dano — Bright News — Fajar '

6." páreo - Retrospecto - tady Glide
Trabalho - Praça da Catedral
Chance - Luzia
Praça da Catedral - Luzia - Lady Glide

7.° páreo — Retrospecto — Battman
Trabalho - Tenor
Chance - Seu Mercado
Tenor - Battman - Seu Mercado

8." - páreo - Retrospecto - Roselys
Trabalho - Albônia
Chance - Rare
Albônia - Rare - Roselys

_V

Argali

%
ÉBANCO DO BRASIL S. A.

é o maior
preço do leilão

O leilão de São Paulo,
apresentou u m resultado
satisfatório, pois foram ar-
recadados 1 milhão 340 mil,
em 20 produtos arremata-
dos. O maior lance foi da
Potranca Argali. tordilha.
filha de Lennox com o pré-
ço de CrS 90 mil.

Argali é uma irmã Inteira
da ganhadora clássica Auri-
jra, que recentemente ven-
ceu o clássico Roberto Alves
cie Almeida, no Hipódromo
de Cidade Jardim.

Co A Head já
está na Gávea

O paulista Go A Head,
inscrito na segundo páreo
de sábado, ingressou nas co-
cheiras do treinador Anto-

• nio Pinto da Silva. Já veio
pronto de Cidade Jardim.

O treinador AP. Silva in-
formou que possivelmente
mandará para o Grande

| Prêmio Turfe Gaúcho os
l>otros Doe Holliday e Dano-

: ne, filhos de Quiz. As parti-
. das destes animais v è m

sendo animadoras, daí a es-
, perança de contar com eles

prontos na data do GR
. Turfe Gaúcho.

CGC 00.000.000/0001

Assembléia Geral Extraordinária
Edital — l.a Convocação

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil

S A para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no

edifírio de sua sede social, nesta Capital, às 15 noras do dia 9

de outubro de 1975, cm primeira convocação, para deliberar sobre:

a) - Homologação do aumento de capital, aprovado pela As-

sembléia Geral Extraordinária de 9.10.74, totalmente

integral»zado;

b) - aumento do capital social, de CrS 5.760 milhões para

CrS 11.520 milhões, com a conseqüente alteração do

arligo 4." dos Estatutos - mediante bonificação de

100°o, com distribuição de 5.760 milhões de ações

novas,' proporcionalmente às categorias ordinárias nomi-

nativas e preferenciais ao portador, atualmente possuí-

das pelos Acionistas;

c) - alterações do artigo 38 dos Estalulos, com vistas a

institucionalizar, como alocação de parcela dos lucros

líquidos apurados em balanços^ o "Fundo de incentivo

de pesquisas lécnico-cientifícas";

d) - homologação de participação da sociedade em aumento

de capital da Companhia Aços Especiais Ilabira -

ACESITA;

c) - homoloaação da participação acionária da sociedade na

KUWAIT PACIFIC FINANCE, COMPANY LIMITED, sediada

em Hong-Kong, bem como no aumento do capital social

do EUROPEAN BRAZILIAN BANK LIMITED (EUROBRAZ),

com sede em Londres;

f) _ homologação de participação da sociedade no capital de

diversas empresas, em resultado da conversão de créditos;

g) - assuntos de interesse geral da sociedade.

Se nao houver "quorum" para a realização da Assembléia,

fica desde iá marcada a data de 15 de outubro de 1975, em

igual local e hora, para a segunda convocação, e, se necessário,

o dia 23 de outubro de 1975, também no mesmo local e hora,

para a lerceira e ultima convocação.

A partir do dia 9 de oulubro de 1975 até a realização da

Assembléia, ficarão suspensas as iransferéncias de ações.

Var gem Grande
reforça slnd.

O Haras Vargem Grande
vai entregar ainda esta se-
mana para o treinador E.
Quintanilha 10 potros, que
serão aproveitados para de-
fender as suas cores nas
pistas.

O mesmo treinador Quin-
- tanilha entregou a Mário
1 Mendes o.s animais Rubeniz

e Emoetè, que defendem as
« cores do Stud Guaba. Rube-
' niz, vem de triunfo na últi-
. ma segunda-feira.

Ernani entrega
potros a Serra

O treinador Ernani de
Freitas entregou ao seu co-
lega Orlando Serra três po-
tros do Haras São José e

," Expedictus, que deverão ser
colocados nos leilões deste', 
mes.

Pirenio, Rumaway e Ren-
i dilia são animais de bom' porte atlético e devem ai-
. cançar preços compensado-
' res nos leilões. O treinador
: Orlando Serra já reversou

novos boxes, pois é pensa-" mento de Ernani de Freitas
. mandar para o seu colega

mais alguns potros, de
- leilão.
I/
; GP Paraná pode

ter Manacor
Valter 

Aliano informou
que os proprietários do re-

leordista Manacor estão es-
.perando um convite oficial
. para levá-lo a correr no dia
-9 de novembro no Grande
.Prêmio Paraná.
' Recordista no Rio e em
•São Paulo — pista de areia,
"2 000 metros e 2 100 metros
¦— a sua presença seria real-
'mente uma atração a mais' naquele importante clássi-
-co. Na Gávea, o recorde de
\ Manacor é de 2m lOs para"os 

2 100 metros.

Brasília (DF), 29 de setembro de 1975.

(o) ANGEIO CALMON DE SÁ
Presidente

EDITAL
BANCO CENTRAL DO BRASIL

GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

Para os fins previstos no. art. 60 de Lei n.° 4.069, de . .

11.6 1962. torna-se público que devem ser apresentadas para ime-

diato resgate as Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reaius-

lável e Letras do Tesouro Nacional, vencidas no mes de setombro

do corrente ano.
Brasília (DF), 1° de outubro de 1975

GERENCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

(a) Gerente

Segundo colocado na última vez
em que foi apresentado e voltando
com um bom treino de lml9s nos 1
mil e 200 metros, sem ser exigido por
Gildásio Alves, Blessing tem chance
de sucesso na quarta prova de hoje,
à noite no Hipódromo da Gávea, po-
dendo derrotar Colorado Fleet, Cam-
peão do Morumbi e Artigo de Fé, os
mais perigosos competidores do pro-
vável favorito.

Blessing está bem situado na
turma, distancia e pista e volta bem
treinado por Oldemar Lopes, deven-
do ser um dos primeiros no espelho.
Inscrito de parelha com Barway, Ar-
tigo de Fé, cujo trabalho também
impressionou, pode escoltar o núpie-
ro 1, já que Colorado Fleet aprontou
regularmente. Campeão do Morumbi
é bom azar, devendo correr na

ponta.

Trabalho

Agradou o exercício de distân-
cia da égua Terilara, com amplas
possibilidades de vitória nos 1 mil e
300 metros do primeiro páreo. Teri-
Iara marcou lm23s2/5 nos 1300,
terminando com boa ação em treino
efetuado há 15 dias. Bem preparada,
deve levar a melhor sobre Egana dei
Galluzzi, que reaparece de cura, sem
trabalhos e partidas, treinando na
base da natação.

Força normal do retrospecto,
Noel Blanc é a indicação que se im-
põe na prova seguinte, em 1 mil me-
tros. Vem de segundo lugar na tur-
ma, devendo temer somente a pre-
sença de Amelho, de volta mais
manso, pronto para cumprir desta-
cada atuação. Dos outros, Grão Mo-
gol, cujo rendimento aumenta na
pista de areia leve, pode ser citado
como azar possível.

Repetição

Viável mais uma vitória de Ban-
gu, rendendo o máximo na raia de
areia leve. Ganhador em pista pesa-
da, o pilotado de Renan Marques po-

u

AVISO

MINISTÉRIO DO INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS CONTRA AS SECAS

GRUPO DE LICITAÇÕES DE
SERVIÇOS E OBRAS

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 15/75-DGO/G

O Departamento Nacional de Obras Contra _as
Secas (DNOCS), através do seu grupo de 

^citações
de serviços e obras, torna público, para conhecimen-

to dos interessados, que realizará às 15 (quinze) ho-

ras do dia 04 (quatro) de novembro do ano em curso,

na Avenida Duque de Caxias, 1.700 - 8.° andar -

salas 807/10, em Fortaleza - CE, sessão publica para
habilitação de licitantes e recebimento de propostas

para execução das obras de implantação da primeira
etapa do projeto de irrigação no Vale do Rio Verde

Pequeno, no Município de Sebastião Laran|eiras, no

Estado da Bahia. , .
O Edital e maiores informações poderão ser adqui-

ridos na sua sede em Fortaleza - CE, nas diretorias

regionais em «Ter-esina Pl.-ReCife - PE, Salvador -

BA e nas representações no Rio de Janeiro - RJ e

Brasilia - DF.

Fortaleza, CE, 29 de setembro de 1975

Eng.° Antônio Carlos Martins de Holanda

de vencer novamente em cancha
normal, pois progrediu em sua for-
ma física, voltando com ótima parti-
da. Roflat, Old River e Sadalysses
parecem os mais perigosos adversa-
rios. Muitas esperanças na vitória
de Sadalysses, bem colocado na com-
panhia.

Dano, Fajar, Nátio e Bright
News, este cheio de problemas, pois
além de baleaâo, sofre de hemorra-
gias, podem decidir o primeiro lugar
nos 1 mil e 300 metros da prova se-
guinte, onde Four Vallet, pelo que
mostrou no trabalho de lm26s, em
raia pesada, é excelente azar,""poden-
do surpreender os favoritos. Ampa-
rado pelo retrospecto, Deno talvez
seja a melhor indicação.

Forma física

Embora Lady Glide e Luzia se-
jam as principais figuras do retrós-
pecto, Praça da Catedral tem chan-
ce de vitória no quilômetro da sexta
prova, já que realizou excelente
exercício, percorrendo \ a distancia
em lm03s2/5, sem ser inteiramente
exigida por Carlos Valgas. Em ter-
mos de trabalhos e forma física, a
pilotada de Gonçalino Almeida é o
destaque da competição.

Autêntica loteria, uma vez que
vários concorrentes contam com
possibilidades de sucesso. Battman
pode vencer na distância, se conse-
gúir fugir na frente, enquanto Te-
nor vai agora entre os primeiros se
confirmar o apronto. Anyway tam-
bém convenceu na partida iinal, e
Seu Mercado volta bem movido, na
direção de Antônio Ricardo. É uma
carreira realmente complicada.

Outra prova difícil encerra a
programação de logo mais, não sen-
do difícil o prevaleeimento de um
azar, pois as favoritas trazem retrós-
pecto regular, apenas. Albônia, de
volta com sugestivo treino de dis-
tancia, é urna das opções da compe-
tição. Também Rare não pode ser
esquecida, enquanto Roselys, Ada e
Elucidation são as candidatas do rc-
trospecto.

PROGRAMA
PRIMEIRO PÁREO - AS 20H20M - 1300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - I'I8" 3/5

a 4.a prova
Porto Rico tem
muita chance na
pista de grama

Porto Rico participará do 9 provas, tem a partida do
segundo páreo da reunião primeiro previsto para as 14
de sábado à tarde, no Hipó- horas, com S e a s h o r. e e
dromo da Gávea, em 1400 Snow Flower como forças
metros de percurso, pista da competição, seguidas
de grama, sob a direção de da Dark Ages, Querima e
Gr-brtel Meneses, enfron- Quinda, nos 1600 metros e
tndo Piu Bello, Lisandrus, com um prêmio de CrS 19
Barichini c Go A Read. mil ao proprietário do ga-

A reunião, formada com nhador.

SÁBADO

fl* 
'Lto^S 

À. Sil 56 2-3 Oro. G. F Almeida . . 54
¦' Snow Flower, G. Meneses I 56 4 Somper, F. Esteves . . 57

2-2 Dark Ages, J, Pinto ... 56 5 Menoiç F. Pereira . . . 54
" Querima G. F. Almeida 56 3-6 índio Vago, W. Gonçalves 57
" Quinda, J. Machado ... 56 7 Dano, A Garcia 13 ->7

3-3 lucrina, G. Alves . ... Si 8 Fallon, J. Que'™*.; ¦ • ,2. s*

Inhadlta, G. A. Feüó ... 10 56 4-7 Carnaúba J M. Silva . 12 12

Shecr Luck, A. Garcia . 56 0 Pemer E R.ferreira 58

<Í 
Sa,.F- F^FWa' 

• 
f-cníi, 

• 
Ladeira 

'. 
. . 

'. '1 "

Tarsina E. Alves*. . . 3 56 69 Páreo - A, 161, Mm - 1 400 m-

2? Páreo - As 14h 30m - 1 '"O me- Iros - C.S 15 m (Grama)

tros - CrS 13 mil <G..m»' 1-1 Red.kln, G. Mene»»» ... 10 55

1-1 Porto Rico, G. Men«,as 57 .» Argos E Ferreira J5

2 Jaguar, |.. Maia 55 2-3 Vinhal. J. E-tc-ves . . . 56

2-3 Piu Rello, F. Esteves . 53 4 Bafafá, j Machado . . 55

4 Tivoli, J. Escobar 58 5 Norbell, G. Archamo . 11 58

3-5 Lisandrus, R. Rhomberg 10 58 3-6 Tafo, A. Morales 55

Roga, U. Bueno 5» 7 Bouzaki, P. Lima .... 55

Embrulhado, E. Ferreira 55 8 Çrochel 
R. Freire .... 55

4-8 Barichini, G. F. Almeida 55 4-9 Boryl, G. A. Fetio , ... 58

Go A Head, J. Machado 54 10 Aritomp. P. Alves .... 54

10 Orphoon, A. Ferreira ... 53 II Ibeno, P. Fontoura . . 55

3? Páreo - As ISh - 1 200 matros Ja 
pirs0 _ As i7h i5m - 1 400 me-

CrS 23 mil (Prova Especial de leilão )r(J1 _ CrS ,3 mii (Grama)
(Grama) - 148? Aniversário do Jornal ,_, qq„,;]. j. Machado .... 55
do Comércio " Unciai, F. Eitc-vcs .... 57
1-1 Alemanha, J. Machado . 9 56 2-2 Park Royal G. Meneses 58

2 Diana Vernon, F. Pereira 5 56 3 Toky0i j, pjnl0 54- 3 Can.bre, R. Freire .... 8 56 3_d Candido j. Esleves ... 10 57
2-4 VI Passion, F. Esteves .. 3 56 5 Ecri|0i j. M. Silva .... Í6

" Guadiana, A. Morales . 1 56 4_6 1ony Bov> A Morales . 58
5 Bec Fin, J. M. Silva ... 2 56 7 Sia,iio, F. Silva 58

3-6 Qualre-Saisons, l. Maia . 11 j6 8 ^brio, G. F Almeida . 54
Nouvello D'or, J. Queiroz 10 56 a„ páre0 _ À1 )7(, 55m _ 1 600 mo-
Kalidasa, G. Alves .... 7 56 (r0J _ C[S )5 mi| (Variante)

4-9 Jaciara, E. Marinho . . . j6 (_, |mbu|, F. Esteves .... 54
10 Snow Rose, U. Meireles . -'6 j Fullon, J. M. Silva ... 54
11 Thémoscyre, F. Menezes . 56 2_3 Rei da pratai f Pereira 57

40 Pár.o - As 15h 40m - 1 500 me- 4 Dom Carillo, R. Freire . 54

,,„s - CrS 15 mil (Grama) - (Dupla 3-5 Flore, O. F. Almeida . 54

_ Exa,.i 6 Aragano, J. Escobar ... 5j

1-1 D ..ro, E. Alve, 11 54 4-7 Rlngcr, G. Meneses . 54
" Toberno, A. Morales ... 56 8 Secretariado, P. Alves ..

2 Fripon, P. Cardoso .... 57 9 Moicano, F- Silva . . . . 1 S4

2 3 El Amigo I Pinto ... 53 9? Pareô - As 181, 30m - 1 OOO me-
« Balida,9;. Machado ... 53 tro, - CrS 13 ml (Dupla - Exata)

4 Violeiro, F. Carlos . . 57 1-1 Campos Gorais, C Abreu 8 .,8

3-5 Magnésio. W. Gonçalves 54 2 Hll Mundo, G To// . / 56

Deep, G. F. Almeida ... 53 2-3 Pernambuco J.- Escobar . 7 56

Anako, j. B. Paulielo . 55 4 Xarcal E R. Ferreira . . 5 50

4-8 Glgol D'Agfcau, A. Fer- 5 Royal Flash I. Oliveira . 9 54

-era 
y' 

54 3-6 Justiceiro, J. Esteves . 58

9 Passe,'J. M. Silva 
'. '. '. 

. 10 54 7 Dom Belardão j. M. Silva 58

10 Atami, F. R. Ferreira . . 12 55 a Freon, D. Neto . . . . 10 56

59 pi,. L A, ,61, ISm - 1400 ma- 4-9 Cronômetro, G. Alves . 58

tros - CS 13 mil (Grama) " Feuc lal, E. Ferre ''•••• f

1 -1 Lagarleiro, J. Machado . . 58 10 Green River, G. F. Almeida II JS

_ OmayaeGoldwater
venceram à noite

1-1 E. Dei Galluzzi, E. Alves
2-2 Terilara, W. Gonçalves ..

" Dagmar, G. A. Feijó .. .
3-3 Nageli, J. B. Paulielo . .

4 Pelegrina, G. F. Almeida
4-5 Stalle Belie, Juarez Garcia

6 Maré Mansa, L. San'os . .

56
58
58
57
54
54
54

8o (10) Cordilheira e Melodie d'Or 1 1 300 NP
6° ( 6) Présnin e Ermely 1 2C0 NM
7? (10) Anaville • Gazola 1 100 NP
9? (10) Juan de Dios c Ouro I 1 300 NI
79 ( 7) Archa e Petilc Amie I 1 500 GM
6? (10) Muheca Brava e Nageli i 3C0 NL
79 (12) Kaladieck e Petite Amie | 1 400 GL

1'22"2
1'I6"1
1'09"4
1'21"1
1'33"
1'22"2
II24"3

E. Quintrinilh*
G. Ulloa
N. P. Gomss
J. W. Viana
R, Morgado
B. Figueiredo

! i*A. Canejo

no turfe de Campos
SEGUNDO PAREÔ - A5 20H50M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - UNIESS I BONNE IDÉE - 1'00"

11- Noel Blanc, F. Carlos .
2 Atalara, G. Aachanjo .

2-3 Amelho, f. Esteves ...
4 Epirus, E. Alves 

3-5 Oceanum, H. Cunha ..
6 Macambo, F. Meneses

4-7 Art Blues, D. Neto .. .
" Feitiço, J. Queiroz . . .
8 Gráo Mogol, M. Peres

55
54
58
56
56
56
58
56
54

I 29 (11) Etólio elady Desmond

I 8° ( 8) Esquiva e Via Appia
79 (10) Manslindo • Taru

I 10? (II) Macambúzio « Oceanum

1 29 (11) Macambúzio e Balaguaçu

| 8° (10) Useiro e Bambrinus
| 109 (II) llalo e Osco
| 9? (II) Macambúzio e Oceanum

19 ( 8) Emuetê t Sinfônico

I 1 200
1 300
1 100
1 3C0
1 300
1 000

1 C00
I 3CO
1 300

NP
NP
NL
NP
NP
AP
NI
NP
NL

1'16"3
1'22"4ro4"i
1'23"
1'23"
l'0,"4
1 '02**3

1'23"
I'23"3

i J-li:
11.
I A.
| S.

I P.
I P.
I J.

L. Pc-drosa
Coutinho
B. Silva
C. Borionl
Araúio
d'Amor*
Durantí
Duranti
D. Moreíis

TERCEIRO PAREÔ - ÀS 21H20M - , 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD ,'I8" 3/5

Omaya confirmou amplo
favoritismo no quinto páreo
da reunião no Hipódromo
Lineu de Paula Machado,
em Campos, cm pista de
areia macia, nos 1 300 me-
troa de percusro da quinta
prova, sob a direção de P.
R. Santos e . assinalando
lm 23s l/õ, com índio Lindo,
Prima e Farruknagar na
complementacão do marca-
dor.

Ganharam ainda, na
mesma reunião, Discreto,
Que Lindo. E m p e 1 i c a d o
Goldwater, Tindayo e Quite,
e o movimento geral de
apostas foi de Cr$ 127 mil
631 e 10. Na última prova
foram retirados pelo Servi-
ço de Veterinária, os com-
petidores Rio Dólar, Tatu e
Gibador.

1-1 Roflal, F. Estevet  3
2 Bangu, R. Margues  8

2-3 Old River, P. Cardoso .
4 Sadalysses, E. Alves . .

3-5 Violino Cigano, J. Pinto
6 Ouro, W. Gonçalves 

4-7 Black Steel, P. Lima 
Parny, J. Malta 
Bâtaguaçu, R. Freire ....

58
57
54
58
55
52
58
58
48

29 (11) Omnium e Zenzen
IO (]0) Et Cetera c Rinceiy |
19 ( 9) Viol. Cigano e El Escoriai I
99 (11) Bon Enfant e Moço Guapo I
3? ( 8) Farley a Uranito 1
6° (10) Bangu « Et Celcrê I
19 ( 6) Tahsbar e Taru I
40 (11) Omnium e Roflat I
39 (11) Macambúzio e Oceanum

1 300
1 300
I 300
1 300
1 600
1 300
1 200
1 300
1 300

NP 1 
-22" A. Orciuoli

AP !'22" J. Borion
NM 1'22"3 A. Paim F°
NP 1'22"2 R. Morgado

1 NP l'42"4 E. Coutinho
1 AP 1 '22" G. Ulloa
1 NP 1'15"2 A. M. Caminha
1 NP 1'22" D. Cassas
) NP l'23" J. D. Moreira

Páreo a páreo
iç pj„0 _ 1 ,00 matros - CrS 2 mil

QUARTO PAREÔ - AS 21H50M - ,200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - VH? V» - °UPIA EXATA

1—1 Blessing, G. Alves 
2 Delmondo, L. Maia 

2-3 Colorado Fleet, S. Silva
Moncharmant, A. Morales
Ben-Hur, J. B. Paulielo

3-6 Camp. do Mor. E. Ferr.
" Hughetto,, J.,Julião ....
7 Banlila, C. Abreu 

4-8 Chuváo, R. Freire 
9 Artigo de Fe, F. Esteves
" Barway, J. Tinoco 

56
55
55
57
57
55
55
58
57
55
56

2° (16) Pai a Colorado Fleet
69 (11) Abildono c Mister Accguá
39 (16) Pai e Blessing
|0 (13) Arligo de Fé e Pacho
99 (12) Viíio Tinto e Col. Fleet
49 (16) Pai e Blessing
89 (16) Pai e Blessing
89 (12) Anagro e Jacksonvile _
59 (10) Campos Gerais e Gaypio
19 (12) Conte Blcu e Flood
69 (10) Mister Acegua • Hughctto

1 300
1 000
I 300
1 2C0
1 2C0
1 300
I 300
1 000
1 100
1 000
1 200

AL
NL
AL
NI
NL
NL
AL
NL
NP
AP
NL

1'21"1
l'0l"2
1'21 "1

,'I5"2
,'I4"2
l'21"l

¦ 1'21"1
roi"3
,"09"3roa"ru"i

O. B. Lope»
J. Boríoni
R. A. Barbosa
A. Mor-iles
J. W. Viana
S. d'Amore
5. demore
E. Coutinho
A. Paim F9

H. Cunha
H. Cunha

19 D^-rclo, O. Ricardo . . .
?9 Ap..:, G. Gomes
39 Nebri, E. William ....
<19 Ent.io, E. P-íula
59 Faxingo, M. R. Santos . .
6° Big Defll» P. Lins ....
79 Hcney Joice, O.' Fagundes

Vencedor (2) 0,33 - Duplas (12) 0,16

(2.1) 0,18 - Placês (2) 0,20 (1) 0,14
(6"! 0,14 — Tempo. lml2s2/5 - Trei-
r.adori O. Ricardo.

jo Párt-o — 1 100 metros - CrJ 2 mil

56
58
54
56
56
56
54

lml8s. — Treinador: J. Dim?.
59 Páreo - 1 300 metros - CrS 2 míl

ío Omaya P. R. Santos ... 52
29 Indin Lindo, E, Marinho . 52
39 Prima, E. Paula . . . 52
«íP Farruknacjar, O. Fagundes 55
5o Venezuela, A. André Ap2 52
69 Pagon, A. Gomes 58

Ret.t pelo S/V ÍNDIO DORADO N" 2

V-nced=r (II 0,24 - Dupla (14) 0.37
- Placés (1) 0,21 (6"1 0,14 - Tempo:
lm23s!/5. - Treinador: S. Morales.

QUINTO PAREÔ - AS 22H20M - 1 300 METROS - RECORDI AREIA - YARD - ,'18" 3/5

1--1 Dano, P. Cardoso à
2 Emuetc, F. Silva 4

2-3 Faiar, J. Julião .. 7
4 Pad-Fox D. Guignoni ... 8

3-5 Nati-j, F. Esteves .... 5
lord Lindo, G. A. Feüó 2
Four Valei, L. Santos .... 9

4-8 Bright News, G. F. Ah... 10
9 Zikov, J. Pinto 3

10 At Home, F. lemos .... 1

39 ( 8) Galã e Omaso
109 (13) Prenuncio e Battman

69 (II) Kimberlito e Lincónio
79 (11) Kimberlito e lincónio
50 (11) Kimberlito « Lincónio
5° ( 8) Hélicoc e Honey Ronald
59 (10) Abdevil e Barro Duro
99 (10) Deno e Lábaro
69 (10) Deno e Lábaro
89 (II) Kimberlilo e Lincónio

1 000
I uOO
I 200
1 200
1 200
I 300
I 

'500

1 400
1 400

I 200

NI
NP
NM
NM
NM
NL
GL
AL
Al
NM

1'02"4
1'04"
ri7"
1*17"
1'I7"
T23"2
1*31"
l'29"l
1'29"1
I'I7"

J A. Paim F9
| Ei Quintanilha"
i S. d'Amore
I H. Cunha

! B. Ribeiro
I G. Ulloa

M. Canejo
I R. Costa
] A. Miranda
J J. Coulinho
i

Que Lindo, G. Pessanha . . 55
Nandu, G. Gemes .... 57
locomotiva, A. André Ap.2 . 53
Ma'ek, E. Marinho 54
Do-aly, E. Paula 53

.. Pelo S/V: AJOPETER N9 5
Vencedor (2) 0,33 - Dupla (23) 0,36

- Placés (2) 0,21 (4) 0,22 - Tempo:
Imlls - Treinador: A. F. Silva.

30 pário — 1 100 metro» - CrS 2 mil

19
29
39
/I9
5°
Rei

69 Pá , 100 metros - CrS 2 mil

SEXTO PAREÔ - AS 22H50M - 1 000 METROS - RECORDE AREIA - UNIESS l BONNE IDÉE - ,',2" 2/5

19 Empei.cado, G. Gomes . . .
20 Br «mural, G. Pessanha . . .
39 ínterim, C. Xavier Ap3 . . .
49 Arenales, O. Fagundes . , .
59 Ormoc, A. Gemes
69 Carolina, A. André Ap2 . .
70 Mõrrevuelto, M. R. Santos . .

S9 Abali, E. William

Vencedor (3) 0,17 - Dupla (24)
- Placés (3) 0.15 (6"! 0,52 - Ten

lml2s2/5 - Treinador: J. A. Silv

56
52
32
57
56
55
55
52

 40 párao — 1 200 mttroí — Cr$ 2 mil

1-1 Lady Glide, J. Pinto .... 7
2 Bataglia, S. Silva '

2-3 Luzia, P. Cardoso 5
4 Monongahela, J. Machado 4

3-5 Praça da Cat., G. F. Alm. 6
Cananea II, E. R. Ferreira 2
Dasha, F. Carlos 9

4-8 Cardigan Grey, E. Ferr. 3
9 Comunicativa, R. Freire 8

10 Daraiana, W. Gonçalves 10

54 19 ( 9) Madness e Helene
57 I 59 ( 8) Esquiva e Via Appia
57 39 ( 8) Esquiva e Via Appia
50 159 (16) Zangsville e Hank
57 i 19(9) Mafalda e Pimpa
54 1 59 ( 7) Apelação e Actinia
54 I 29 ( 9) Hank e Ratada
57 | 59 (17) Zangsville e Hank
55 39 (17) Zangsville e Hank
54 | 49 ( 8) Britânica e Pana

I

1 200
1 300
1 300
1 100
i ooo
1 100
I 100
1 100
1 100
1 400

NP
NP
NP
NP
NP
NI.
NI
NP
NP
AU

1'16"
,'22"4
1'22"4
, '09"
1'04"
l'08"3
l'!0"2
1'09"
1'09"
1'29"3

A. Nahir,
E. C. Pereira
A. Paim F9
P. Morgado
R, Morgado
M. Mendes
J. I. Pcdrosa
J. Boríoni
S. d'Amore
N. P. Gomes

29
39
.19
5?
Rei
69

Goldwater, E. Marinho . . I
Verão Vermelho,, E. Paula .
Chatolorix, A .Gomes . • .
Gardona, A. André Ap2 . .
Hibernio, G. Gomes . . . .

: pelo S/Vl ABfRROJO N9 4
- Hilco, G. Pessanha . -,•••"
V«nccdor (1) 0,30 - Dupla (14) 0,69

Placês (1) 0,18 (5) 0,33 - Tempo:

57
55
57
55
55

19 Tindayo, G. Gomei .... 56
20 B?lt;ng, J. S. Franc. Ap3 53
39 Hilana, J. Julião 53
49 lembanca, E. William .... 54
50 Prjtty Molly, A. André Ap2 54
69 Evasif, E. Paula 56
70 Jan-oovisca, E. Marinho . . 54
8" 'Clvacha, O Fagundes .... 51
99 Barmln, A. Gomes .... 56

Vencedor (3"1 0,19 ¦¦ Dupla (12) 0,25
- Placês 13") 0,11 (2) 0,35 - Tempo:
lml2s — T.oinador: N. Souza.

79 Páreo - , 000 metros - CrS 2 mil

IO Quite, O. Fagundes 56
29 El Cuervo, E. William .... 56
30 Nour El Ayn, J. Julião ... 54
49 Brinco, E. Paula 56
59 Gracinda, G. Gemes .... 54

Rei.:'pelo S/V: RIO DOIAR N9 1 -

TATU N9 6 - GIBADOR N9 7.

Vonc-dor (2) 0,17 - Dupla (12) 0,16
- Placés (2) 0,10 (3) 0,10 - Tempo:

lm5s2/5 - Treinador: Ad. Lavor.

Movimento geral de apostas: Cri 127

mil 631,10.
Bolo máximo acumulado cm Cri 5

mil 949.
Pista de Areia Maça.

SÉT.MO PAREÔ - AS 23H20« - ,000 METROS - «CORDE - ARE.A - UNIESS E BONNE IDH - VOO"

I
1-1 Battman. R. Marques 58

Nosso Amor, F. Estevet 54
Love Glary, E. R. Ferr. 56

2-4 Intolerante, G. F. Alm. 58
Seu Mercado, A. Ricardo 57
Kc-Anderson, J. Esteves 54'

3-7 Zalou, D. Nelo 58
Macalvit, H. Cunha 57 |
Auditor, S. Silva 10 56 I

4.10 Tenor, R. Freire II 58 I
11 Anyway, N. Santos 58
12 Mordiscon, G. A. Feijó ..12 58

29 (13)
11? (11)
79 (13)
39 (13)
79 (14)
69 (13)
19 ( 8)

129 (13)
11? (13)

59 ( 8)
99 (10)

109 (10)

Prenuncio.» Sweet Kilten
Prenuncio • Battman
Prenuncio • Battman
Prenuncio e Battman
Giotto e Farrapo
Prenuncio e Battman
Dayton e Anyway
Battman t Nado
Battman « Nado
fralata e. El Paraiso
Farrapo e Bâtaguaçu
Fabiano t Anyway

1 000
1 000
1 000
1 000
1 ,00
1 000
1 200
1 000
1 000
1 300
1 100

1 300

NP
NP
NP
NP
NL
NP
NI
NP
NP
NP
NI
NP

1'04"2
1'04"2
,'04"2
l'04"2
l'H"!
1'04"2
l'14"l
,'04"4
1'04"4
1'22"4
1'09"4
1'25"1

S. T. Câmara
E. P. Coulinho
A. Orciuoli
M. Mende*
A. Ricardo
R. Costa
O. Serra
C. Pereira
C. I. P. Nunei

| J. D. Moreira
E. C. Pereira
N. P. Gomei

OITAVO PAREÔ - AS 23H50M - 1 ,00 METROS RECORDE - AREIA - CHAMATA - V07" 2/5 - DUPLA EXATA

Chefe do DGO/G

,-, Roselys, M. Pere»  2
2 Carlyze, F. Silva  II

.3 Sillagia, D. Guignoni ... 12
2-4 Ada, C. Abreu  6

Chica Viva, P. Alves ... "

Albônia, J. Esteves ....
3-7 Elucidation, S. Silva ....

8 Gerliné, G. F. Almeida ..
" Giseia, E. Alves 

4-9 Blanquette, C. Valgas ..
10 Rare, R. Freire 
" Falkenberg, P. lima ....

56
58
58
58
57
58
56
56
56
56
56
56

30 ( 9) Escarpada e Huri
89 (13) Yeta e Elucidation
70 ( 8) Dan'a e sfan
49 ( 8) Ofia e Aymera
80 ( 8) CHia e Aymera
4° ( 8) Danta e Isfan
60 ( 71 Kaladieck e Tatania
19 ( 9) Vila Rio • Raro
79 ( 8) Ofia e Aymera
19 ( 8) Fifith Avenue e Fahendra
19(9) Fahendra • Anne
69 ( 8) Day Queen • Elucidation

- «j -f
I 1 100 NM l'!0"l [¦ 1 100 NI I'I0"I I

•| 1 000 NL 1'03"4 |
1 400 AP 1'30"

I 1 400 AP 1'30"
1 OCO NL 1'03"4
1 300 AP 1'23"1
1 100 NI 1'09"3
1 400 AP 1'30"

I 1 000 NL 1'04"1
I 1 000 NM 1'04"3
i 1 100 NM 1*11"

:

H. Cunha
W. T. Sousa

I, P. Nunes
Abreu

i J. W. Viana
| J. L. Pedrosa
I R. A. Barbosa

I. C. Borioni
I. C. Borionl
R. Morgado
R. Costa
R. Costa

SUPERINTENDÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA

COLETA DE PREÇOS NÚMERO 139/75

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE VAGÕES

O D-oartamento Geral de Material da Superintendências Geral Ad-

'p^SA "si? "à qp"aet.,CDuqurCdebldCaXian,: 
^86- 

Li. 31^ - • W.
de janeiro às lí horas do di. 04 (quatro) de novembro de 1975,

McJfdíSt «-."•«• «S« ôotiSò'^ Mereço

acmí rçferido. , lo7.
Rio de Janeiro, 24 de ."'^fj^^ífóNTEIRO DA SILVEIRA

Chefe do Depto. Geral de Matei.al
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Frazier nao desiste e diz aue ainda enfrenta Ali
OUTROS ESPORTES

Automobilismo

Watkins Glen, Estados Unidos — Com Niki Lauda
já campeão, o Mundial de Fórmula-1 terminará do-
mingo com a realização do Grande Prêmio dos Esta-
dos Unidos na pista de Watkins Glen, distante 400
quilômetros ao Norte de Nova Iorque, perto da fron-
teira do Canadá.

Na prova de domingo, cujos treinos oficiais come-
çam amanhã, será decidido o vice-campeão da tem-
porada entre três pilotos: Emerson Fittipaldi, Carlos
Reutemann e James Hunt, que estão com 39, 37 e 30
pontos, respectivamente. Lauda, que assegurou a con-
quista do titulo por ocasião do GP da Itália, está com
55,5 pontos.

Apesar de Lauda já ser campeão, o GP dos Esta-
dos Unidos desperta muito interesse entre os pilotos;
de todo o calendário da Fórmulá-1 é nele que está em
jogo o maior prêmio. E Niki Lauda — que nas últimas
provas do Campeonato tratou de correr sem procurar
a vitória mas, sim, apenas se colocar bem para asse-
gurar o titulo — dessa vez mudará de tática. Ele é o
maior favorito, mas Emerson e Reutemann possuem
muitas possibilidades de vitória.

Emerson perdeu o titulo conquistado em 1972 e em
1974 devido apenas à conjugação de dois fatores: um
carro mais rápido, o Ferrari-312T, de Niki Lauda," e a
habilidade e inteligência desse jovem austríaco que ob-
teve três vitórias consecutivas (Mônaco, Bélgica e Sué-
ciai, além de vencer também o GP da França.

A prova, que será televisada para o Brasil, a partir
de 16 horas do Rio, será disputada em 59 voltas na
pista de 4.03 quilômetros de Watkins Glen. O últi-
mo vencedor do GP dos Estados Unidos foi Carlos
Reutemann, com Brabham.

Estão Inscritos no GP 24 pilotos, sendo que Wilson
Fittipaldi fará o seu reaparecimento nas pistas desde
o acidente sofrido na Áustria. Uma das novidades da
prova é a presença do francês Michel Leclere, com um
Tyrrell alugado.

Water-Pólo

Pela fase semifinal do II Torneio de Water-Pólo
de Jovens serão disputados dois jogos, hoje, a partir
das 20h 30m. Na piscina do Canto do Rio, jogam Flu-
minense e Botafogo e Tijuca e Canto do Rio. Sábado,
será realizada a fase final e o vencedor conquistará a
Taça Imprensa.

Os resultados da última rodada da fase de cias-
sificação, realizada esta semana, foram estes: Canto
do Rio 11 x 1 Gama Filho e Tijuca 12 x 7 Botafogo.
Domingo, na piscina do Mourisco^ a partir das 9 horas,
haverá a final do III Torneio Relâmpago de Water-
Pólo, com a presença das quatro equipes classificadas:
Seleção Brasileira, Guanabara, Fluminense/e Botafogo.

Dentro do programa da Federação Metropolitana
de Natação será realizado na próxima semana o re-
turno do Campeonato Carioca de Aspirantes de Water-
Pólo. O turno íoi vencido pela Universidade Gama
Filho, seguida do Botafogo, Tijuca e Fluminense.

Vôlei
Fluminense x Pioneiros, de Niterói, Tijuca x Fia-

mengo e CIB x Botafogo, a partir das 20h 30m, farão
hoje a segunda rodada do Torneio Aberto de Vôlei
Wilson de Lima (até 21 anos) na categoria masculina.
As partidas serão disputadas nas quadras dos primei-
ros. Como preliminar, serão disputados jogos do Cam-
peonato Infantil.

Hipismo

Com provas de salto para cavaleiros mirins, ju-
niores e sêniores, em conjunto, e para sêniores, iso-
ladamente, será disputado sábado e domingo (16h), na
Sociedade Hipica Brasileira, o Torneio Federação
Eqüestre do Estado do Rio de Janeiro.

O programa é o seguinte: sábado (16h), prova nor-
mal, para as três categorias, com obstáculos de 1,20 e
urna barragem, disputando-se, a seguir, uma prova
para sêniores com obstáculos de 1,50. Domingo, no
mesmo horário, haverá uma disputa ao cronômetro
com obstáculos de 1,50 de altura para as três classes
e, logo depois, uma prova de potência com obstáculos
de 1,50 só para sêniores.

O Torneio Souza Cruz, realizado anualmente, serã
disputado na Hipica entre os dias 9 e 26 de outubro.

, A competição constará de 12 provas de salto, sendo
quatro para cada categoria, e seis reprises, com três
de primeiro grau (n.°s 6, 7 e 8/75 da SHB) e três de
segundo (n.°s 11, 12 e 17/75 da SHB).

Do torneio devem participar cavaleiros do Mara-
pendi, Floresta, Santa Paula Quitandinha, Clube Hipi-
co Fluminense, Escolas de Equitação do Exército, Re-
gimento Andrade Neves, Colégio Militar, Centro Hípico
do Exército e Sociedade Hipica Brasileira.

Motociclismo
Porto Alegre — O Campeonato Brasileiro de Moto-

ciclismo reunirá 30 pilotos, domingo, nas provas de
velocidade e motocross no Autódromo de Tarumã. Em
velocidade, o naulista Antônio Bernardo Neto é o líder,
com 18 pontos, nas duas etapas já disputadas. O gaú-
cho Paula Fernando Araújo e o paulista Edmar Fer-
reira, com 15 pontos cada, dividem a segunda posição.

No motocross, a liderança está com o goiano Ro-
berto Boettcher, que soma 39 pontos. Uma disputa en-
tre ele e o tricampeão Nivanor Bernardi, de São Pau-
lo, é aguardada com muita expectativa.

Tênis

Mission Viejo, Califónlia — A brasileira Maria Es-
¦ ter Bueno foi derrotada ontem pela norte-americana
. Valerle Ziegeníuss por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/2) na segun-

da rodada do torneio de tênis de Mission Viejo.
No último set da partida de Maria Ester Bueno,

que aos 35 anos e após uma longa inatividade está cm-
penhada em retornar ao primeiro plano do tênis mun-
dial, houve uma série de discussões por decisões dos
árbitros e a brasileira queixou-se do que qualificou de
"decisão regionalista".

No sexto game do set final, a norte-americana de-
volveu uma bola suave de Maria Ester e deu a im-
pressão de que a mesma tinlia dado dois toques na
quadra. Apesar disso, a bola de Valerie Zlegenfuss foi
aceita. Maria Ester protestou quando as jogadoras tro-
caram de campo. No último ponto houve outra contro-
vérsla, quando uma longa bola cruzada de Maria Ester
íoi inicialmente validada por um Juiz de linha mas em
seguida anulada pelo árbitro.

Os brasileiros Thomas Koch e Edson Mandarino
participação da Copa Mitre do Campeonato Sul-Ameri-
cano de Tênis, que será disputado nesta cidade de 1.°
a 8 de novembro nas quadras dos clubes Aleman Des-
portivo e Manquehue, de Santiago.

Ricardo Cario e Julian Ganzabal, da Argentina,
confirmaram sua participação, entretanto Guilermo
Vilas, grande nome do tênis argentino, talvez não par-
ticipe. Pelo Chile. Jaime Fillol, Patrício Cornejo e Be-
lus Prajoux, já são certos.

No setor feminino, a Copa Osório conta com a par-
ticipação das tenistas chilenas Leyla Musalem, Mi-
che lie Roulle e Ana Maria Pinto, de Isabel Fernandez,
da Colômbia, Raquel Giscafre, da Argentina, e Fiorella
Bonicelli, do Uruguai,

Minilha/AF

CIAGA faz
3.a regata
no domingo

A III Regata Centro de
Instrução Almirante Graça
Aranha (CIAGA), que con-
seguiu em apenas três anos
ser a mais importante do
Rio de Janeiro, será dispu-
tada domingo na raia ¦ da
Escola Naval, a partir de 11
horas, com o limite de qua-
tro horas de tempo.

As inscrições para as
Classes Oceano I, II, III, IV,
V e VI poderão ser feitas
até as .12 horas de domingo,
no Departamento Náutico
do Iate Clube do Rio de Ja-
neiro. Para as demais Cias-
ses — Guanabara, Tahiti,
Carioca, Snipe, 470, Finn,
Lightlng, Sharpie, Pinguin,
Laser e Escaler — as Ins-
crições estarão abertas no
mesmo horário, na Sede do
Grêmio de Vela da Escola
de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante, e para
a Classe Optimist até as 11
horas, no mesmo local.

PRÊMIOS

Os prêmios serão entre-
gues no CIAGA, em data
posterior, até o segundo lu-
gar, independente da quan-
tidade de barcos participan-
tes e será observada a exis-
gência de haver no mínimo
três barcos para a for-
mação de uma Classe. Os
barcos concorrentes de-
verão estar com os seus
equipamentos de segurança
a bordo, já que poderá ser
exigida a sua apresentação,
sendo desclassificado pela
Comissão de Regatas o bar-
co que não preencher-os re-
quisitos.

O inicio das regatas obc-
decerá aos seguintes hora-
rios, domingo: Optimist,
llh; Oceano, Star e Soling,
13h 30m, seguindo-se de
meia em meia hora as de-
mais Classes.

UFRJ vence
PUC e lidera
no basquete

Numa partida de nivsl
técnico apenas regular, mas
muito disputada por parte
das duas equipes, a UFRJ
derrotou a PUC por 64 x 62
e ficou com a primeira colo-
cação na chave A de classi-
ficação do Campeonato Ca-
rioca de Basquete dos Jogos
Universitários JORNAL DO
BRASIL-Shell. A fase semi-
final começa hoje, com a
seguinte rodada: na PUC —
Rural x SUAM (20h) e
UFRJ x UCM (21h); na
UGF — UERJ x Bennett
(20h.) e UGF x PUC (21h.).

No jogo entre a UFRJ e
a PUC, as equipes atuaram
assim: PUC — Pedrinho,
Márvio, Rogério, C a n e p a ,
Goldman, Paulão e Mauro;
UFRJ — Ivan, Leandro, Ro-
naldo, Menescal, Sérgio,
Alexandre e Ricardo. No
primeiro tempo a UFRJ já
vencia por 31 x 24, lideran-
do o placar até quase o fi-
nal, quando a PUC conse-
guiu passar, mas por pouco
tempo, já que seus atletas
perderam muitas cestas du-
rante toda a partida. Hoje
ainda, pelo futebol de cam-
po, jogam na Vila Olímpica
da UGF, em Jacarepaguá,
Sousa Marques e UFRJ, às
19h 30m.

Cerca de 17 atletas repre-
sentando o Bennett, UGF,
AEVA, Moraes Júnior, AU-
SU, UCP, SUAM, PUC E
UCM confirmaram sua par-
ticipação na competição de
vela, Classe Laser, das.
Olimpíadas Benetenses, que
terá hoje a disputa de duas
regatas, sendo a primeira
às 13 horas, em raia arma-
da em frente ao Rio Iate
Clube de Niterói. Um dos
organizadores, Patrick Mas-
carenhas, espera a presença
de quase 30 iatistas, já que
a inscrição pode ser feita
até o hora da prova.

Mas de 500 pessoas, entre
elas r Diretor de Esportes
Terrestres da CBD, Hélio
Babo, representantes d o
presidente da CBD e do
CND, esse último o profes-
sor José Augusto Cisneiros,
estiveram ontem pela
manhã no Bennett, junto
com diretores e professores
de diversas escolas e íacul-
dades, assistindo à solenida-
de de abertura das olímpia-
das, que tiveram os seguin-
tes resultados de futebol de
salão: colegial até 13 anos
— Bennett 5x4 Ana Gon-
zaga, Fundação Romão
Duarte 5x0 Marilia de Dir-
ceu; até 15 anos — Alphon-
so Guimarães 5x0 Institu-
to Central do Povo, Bennett
6 x 0 Marilia de Dirceu;
principal — Peixoto 4x1
Alphonso Guimarães e Bcn-
nett 7x2 Heitor Lira.

Frazier, 31 anos, se acha em condições de lutar mais algum tempo

Dois nadadores se candidatam
a substituir Arantes no Pan

Está entre Paul Jounneau
e Carlos Antônio Azevedo o
substituto do nadador Rô-
mulo Arantes, na Seleção
Brasileira que participará
dos Jogos Pan-Americanos.
Rômulo foi dispensado pelo
Comitê Olímpico por ter so-
frido uma fissura no braço
c daí não dispor de con-
dições físicas que lhe per-

mitam chegar ao México
antes do dia 16.

Rômulo reside atualmen-
te nos Estados Unidos e os
módicos que o assistem ain-
da não lhe deram alta, o
que o impedirá de cumprir
o periodo mínimo de 15 dias
de aclimatação na Capital
moxicana, como pretende o
COB.

Rubens Dinard, assessor
técnico da CBD, considera
importante a ausência de
Rômulo na equipe brasileira
de natação. Ele jà estava
escalado p a r a participar
dos dois revezamentos —
4x100 (quatro estilos) e
4x100 i livres) — provas em
que esperavam conquistar
pelo menos o terceiro lugar.

Tênis perde preparador físico
Porto Alegre — O prepa-

rador físico Antônio Carlos
Correia Marques, de 3 9
anos, convocado pela Conte-
deração Brasileira de Tênis
para acompanhar a dele-
gação brasileira aos Jogos

Pan-Americanos, será inter-
nado hoje no Hospital Femi-
na. desta Capital, para sub-
meter-se a uma cirurgia no
tendão-de-aquiles do pé di-
rcito, que o afastará da via-
gem ao México.

O tenista José Carlos
Schmidt viaja hoje para o
Rio, a fim de se integrar à
equipe de tênis .que repre-
sentará o Brasil no Pan-
Americano.

Time de futebol está bem cotado

Viúlha — Não pretendo
abandonar o ringue, jà. Es-
tou com 31 anos e posso
continuar mais algum tem-
po. E até penso enfrentar
Ali pela quarta vez. Desta,
nãó gostei muito do resulta-
do, mas o técnico Eddie
Futch é o chefe e eu sem-
pre acato as suas decisões.

As declarações são de Joe
Frazier, ontem, mais tran-
quilo, embora os óculos es-
curos não bastassem para
esconder os seus olhos, ain-
da bem inflamados pelos
socos de Muhammad Ali.

MARCAS DA DERROTA

Sua, face estava coberta
de hematomas. Os olhos
quase fechados. Eddie Fut-
che chamou o árbitro Oscar
Padilla ao córner e solicitou
o médico. E veio a palavra
definitiva: Joe Frazier não
tinha condições de conti-
nuar, com o seu supercilio
aberto e a cara inchada e
sangrando.

Muhammad Ali (Cassius
Clay), com uma incrível sa-
raivada de golpes nos 13° e"* 14° rounds, tinha arrasado
definitivamente, na chama-
da nepra, o homem que a
8 de maio de 1971, depois de
quatro anos de ausência de

. Ali dos ringues (após ter se
negado a lutar no Vietnã),
tirara a invencibilidade da-
quele que é tido hoje como
o maior campeão mundial
de boxe de todos os tempos.

Voltando a defender o ti-
tulo, Ali o manteve desta
vez com muito mais varita-
gem do que em suas lutas
mais recentes, massacrando*
Joe Frazier, apesar da resis-
tência deste, considerada
unanimemente como acima
do normal. O próprio Ali,
que normalmente é de elo-
giar apenas a si próprio,
desta vez — sem deixar de
fazê-lo — abriu uma ex-
ceção para elogiar também
o adversário:

Ele é grande — disse
AU — é maior do que eu
pensava. Poderia ganhar de
qualquer um do mundo. Me-
nos de mim, é claro.

VANTAGEM APARENTE

Diferentemente de outras
vezes, quando as lutas fo-
ram menos violentas. Ali
desta vez assustou alguns
de seus torcedores. Houve
momentos da luta em que
alguns de seus admiradores
se preocuparam por julgar
que Frazier levava vanta-
gem nos pontos. Mas Ali,
viu-se depois, apenas s c
guardava para liquidar com
a luta no momento preciso.

Sou um campeão que
dança como uma mariposa
c pica como uma abelha.

E depois de muito cozi-
nhar a luta, Ali quebrou a
incrível resistência de Fra-
zier com golpes seguidos e
demolidores na cabeça do
adversário. No fim do 14°,
tudo acabado, Frazier quase
caindo. Já não podia conti-
nuar lutando.

O Coliseu de Manilha teve,
como era de se esperar, seu
recorde de renda com a luta

do mundial de boxe dos pe-
sos-pesados. Foram arrecá-
dados 1 milhão e 500 mil
dólares, para uma assistên-
cia de 25 mil pessoas. In-
cluindo os direitos de telè-
visão em circuitos abertos
e salas fechadas para ,o
mundo inteiro, a luta ren-
deu ao todo mais de 20 mi-
lhões de dólares (perto de
CrS 180 milhões).

Ali continuava ontem em
Manila e, embora não hou-
vesse nada confirmado,
afirmava que iria hoje para
Nova Orleans, a fim de que
aquela cidade comemorasse,
como estava programado, o"Dia de Muhammad Ali."

ESPERA NOVO
DESAFIANTE

Dois anos mais velho do
que Joe Frazier, Ali, que es-
tá còm 33, pensou mais se-
riamente do que seu derrota-
do rival em abandonar o
boxe. Depois, muito confian-
te e fazendo as mesmas brin-
cadeiras de sempre, confir-
mou que está disposto a
abandonar as luvas, mas só
após enfrentar o vencedor
da luta Geor?e Foreman x
Ken Norton, que indicará o
novo desafiante.

Por ora, Muhammad Ali
disse que prèten.lia descan-

,s a r . Surpreendentemente,
confessava, ao contrário de
outras vezes, que cioiam-lhe
os rins, os braços c as cos-
tas. Mas justificava isso di-
zendo que deixou de bailar
para aproveitei'*-.se de sua
melhor envergadura e cas-
tigar Frazier.

— A luta porém me can-
sou muito. Estou tão cansa-
do que descansarei uma se-
mana. Lutei quatro vezes
em 75: são 54 rounds em oi-
to meses.

QUEBRA-QUEBRA
Panamá — Uma falha

técnica ao impedir a trans-
missão em circuito fechado
para esta cidade da luta en-
tre Muhammad Ali e Joe
Frazier fez com que uma
multidão enfurecida des-
truisse uma ala do Estádio
Revolução, para onde esta-
va programada a trans-
missão e para a qual ti-
nham sido vendidos 7 mil
ingressos.

Além da luta principal
que seria transmitida das
Filipinas, o que provocou
maior enfurecimento d a
multidão foi que não se pô-
de ver também uma das
preliminares programadas
(cm transmissão de Nova
Iorque), entre o ídolo pana-
mense Roberto Mão de Pe-
dra Durán e o porto-riquen-
se Edwin Viruet. Cadeiras
e escritórios da parte térrea
do estádio ficaram total-
mente destruídos, assim co-
mo automóveis estaciona-
dos em frente àquela ala do
estádio. Na manhã de on-
tem uma multidão pedia
devolução de entradas, mas
os promotores da frustrada
transmissão alegavam que
havia mais gente pedindo
devolução do que os que ti-
nham comprado ingresso.

Depois de fracasso total
no Sul-Americano de juve-
nis de Lima. tudo mudou nu
Seleção Amadora do Brasil
e parece até que aquelas
derrotas inesperadas, sob o
ponto-de-vista dos Jogos
Pan-Americanos, foram be-
néficas, pois na volta Osval-
do Brandão assumiu o car-
go de supervisor (Zizinho
co7itinuando C07110 técnico
oficial) e convocou 7iovos
jogadores.

Com isso a situação me-
lhorou. Não tanto por
Brandão, que deu mais cn-
trevistas à imprensa do que
propriamente orientação à
Seleção, 7nas pelos novos
convocados, que levaram
para o time a experiência
de clubes grandes que já ti-
nham, como Edinho e Eri-
velto, do Fluminense; Zé
Carlos e Tiquinho, do Bota-
fogo; Tecão, do São Paulo;
e Cláudio Adão, do Sa7itos.

A reviravolta faz com que
se possa dizer que agora o
futebol brasileiro tem muito
boas possibilidades no Mexi-
co. Os A7iiadores passaram
a merecer da CBD cuidados
que ela só costuma dar às
suas represe7itações para a
Copa do Mu7ido, incluindo
uma estada rid Colômbia
com amistosos para que os
jogadores pudessem ir se
acostumando à altitude da
Cidade do México.

Mas se a CBD fez um
bom trabalho com os Ama-
dores para os Jogos Pan-
Americanos, o Comitê Olim-

pico parece que está fazen-
do força para estragar tu-
do, porque suas ordens para
que a Comissão Técnica se-
ja dissolvida ao fim da tem-
porada colombiana. A or-
dem partiu do Major Silvio
Padilha, presidente do COB.
e não foi bem recebida pe-
los homens da CBD, para os
quais a volta do 7iiédico Ar-
naldo Santiago e do massa-
gista Francisco de Assis
(pelo menos estes dois dc-
verão vólU r) prejudicará
sensivelmente o ritmo de
trabalho da Seleção.

A ausência do médico
especializado chega mesmo
a dar grande preocupação
à CBD, cuja esperança, en-
tretunto, cbnti7iua, porque
sabe que realmente a equi-
pe está boa depois das no-1
vas convocações que jize-
ram e da preparação séria.

O Brasil já foi campeão
de futebol nos Jogos Pan-
Americanos (São Paulo,
1903), quando revelou vá-
rias estrelas para o futebol
profissional, entre as quais
Carlos Alberto, Jairzi7iho,
Roberto e Rildo. A atual
convocação, co?n jogadores
que já fazem sucesso em ti-
mes de profissionais, pode
manter essa tradição do
Brasil, de revelear jogado-
res b07is para o. futebol pro-
fissional — e até para a
próxima Copa do Mtaido.

E7itre essas espera7iças da
Seleção atual estão, por
exe7iiplo, Edi7iho, que já jo-
gou várias partidas co7iio ti-

tular do Fluminense com
muito sucesso; Erivello,
também do Fluminense; o
goleiro Zé Carlos, do Bota-
fogo, que já foi titular e
mostrou excelentes qualida-,
des; Batista, do Internado-
nal de Porto Alegre, que, se-
gundo os gaúchos, pode
substituir Falcão sem des-
vantage7ii para o time; ou
o zagueiro Tecão, cujo passe
o São Paulo comprou há
pouco já com intenção dc
fazê-lo seu titular. Para não
falar em Marcelo, excelente
atacante do Atlético Minei-
ro, ou de Cláudio Adão, que
é titular no Santos, e Rose-
miro, do Remo de Belém do
Pará, pretendido por vários
clubes do Rio e de São Pau-
lo.

— Co?7i esses jogadores —
diz Zizinho — acredito que
possa trazer do México o ti-
tulo de campeão! No Sul-
Americano p guei um time
sem treinamento c com
pouco te7iipo para ser ajus-
tado, dai o fracasso. Agora
será diferente. T iv emos
tempo bastante e estamos
com gente realmente boa
depois das novas convo-
cações e tenho muita espe-
rança de que o time renda

¦¦ o máximo.

O preparo físico está en-
tregue a Luis He7irique, do
Botafogo, que írnnbém está
ani7nado e C07isciente do
bom trabalho de condido-
na7)iento físico feito com os
jogadores.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

LICITAÇÃO N.° 12/75 
'

TOMADA DE PREÇO N.° 06/75

AVIS©
Avisamos aos interessados na TOMADA DE PRE-

ÇOS N.° 06/75 para os serviços de RECOBRIMENTO
AEROFOTOGRAMÉTRICO 

"NA 
ESCALA DE 1/20.000

DA RJ-151, E OUTRAS A SEREM INDICADAS PELO
DER-RJ, publicada na Imprensa Diária de 20/9/75
e 21/9/75, que a realização da Licitação, ao invés
de ser no dia 3 de outubro de 1975, às 16,00 horas,
será no dia 7 de outubro de 1975, às 16,00 horas,
na Av. Presidente Vargas, número 1.100 — 12.°\
andar. ' '*¦

(a) ilegível

DINHEIRO
Emprestamos '
de CrS i 000.00 alé Cri IQÓ5Q,(
para você comprar o que quiser.
Basta ganhar CrS 600.00 líquidos
Liberamos seu crédito em 46 horas.

CMIDíTO. MKkMIfcMtKTO t INVtSlIVINlOt
•Centro: Ruo GONC<UvtS DIAS AS
Av N Sro drCOPACABANA.80/-S***lo*.;?01*-;0~
MADUREIRA R-J3AIMERINOA FREITAS41 &
.MEIER Ru»SILVA RABEIOIO Solo 30?
PENHA: AV. BRÁS DE PINA HO lo,a tf

Terminal de Graneis Líquidos
do Porto de Aratu

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/75
- COPAR >

AVISO r1
A Secretaria das Minas e Energia — Comissão

para Coordenação das Obras do Porto de Aratu —

Copar., torna público que fica adiado para o dia
05 de novembro de 1975, às 9:00 e transferido para
a sede do COPEC - sita à Fazenda Olhos D'Agua
no Km 1 da Rodovia de Acesso a Camacari, Munici-

pio de Camacari — BA., o recebimento das propostas
relativas ao Edital de Concorrência'01 / 75 - Ç-op"ar-
referente às obras civis do terminal de graneis li-

q.uides do Porto de Aratu. Tendo sido alterado o
Edital, as firmas interessadas poderão obter infor-
mações sobre o mesmo diariamente das 8:00 as
17:00 no escritório da Copar, localizado no Porto
de Aratu, Município de Candeias — BA:

Carlos Almeida Pereira dos Santos
Presidente Comissão Licitação (p
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Didi mostra nos treinos futebol do Flu
"Doping" vai
ter novo
regulamento

Porto Alegre - Aasim
Kue terminar o Campeonato
Nacional, o Conselho Na:

-'cional de Desportos devera,
anunciar o «ovo regula-
mento do exame anti-

'doping. O anteprojeto ja
pronto, prevê, entre outras
novidades, a obrigatoneda-
de do exame em todos os
esportes e respectivas ca-
tegorias, no pais..

A iniciativa íoi anuncia-
da ontem pelo professor de

. toxicologia da Faculdade de
Farmácia do Rio Grande
do Sul, Sady Corso, também
coordenador do convênio
•da Faculdade com a Fe-
deração Gaiicha de Futebol,
para realizar exames anti-
doping. Sady Corso fez uma
palestra sobre controle de
dopagem, na semana come-
niorativa ao 8o aniversário
da. Faculdade.

CONTROLE DE TREINOS

Para Sady Corso, muitos
métodos de preparação íisi-
ca nem sempre são reco-
mendávels. Por isso, o novo
regulamento classifica como
doping "todo agente quimi-
co, íisico e psicológico capaz
de produzir um rendimento
artificial no atleta ou pre-
judicar o seu organismo."
Dai, além do controle qui-
mico, o novo regulamento
prevê maior fiscalização so-
bre os treinos diários, em fu-
tebol e outros esportes. Mui-
tas vezes estes treinos obri-
gam a realização de corri-
das de vários quilômetros
por dia, superiores à capa-
cidade dos atletas, capazes
de causar doenças crônicas
—• como nefrites — e até de
lcva-ios à morte.

O novo regulamento pre- ,
vè também uma distinção
entre drogas (qualquer
substancia dopadora) e me-
dicamentos (substanciasnão
dopadoras usadas na terá-
pèutica, para prevenir e
afastar doenças dos atle-
tas). Mas os medicamentos
que tenham um principio
g,tivo enquadrado como ele-
mento d o p a d o r, mesmo
prescrito por médicos, leva-
rá ao afastamento do atle-
ta das competições, até não
precisar mais utilizá-los.

Se for obrigatória sua in-
gestão permanente, o atle-
ta será proibido de partici-
par de qualquer competição.
No caso do uso de medica-
mentos prescritos por me-
dicos, será obrigatória a co-
municação do fato à respec-
tiva federação ou entidade
esportiva: duas horas antes
da competição, se for inge-
rida antes ou. 15 minutos de-
pois do seu final, se o me-
dicamento for tomado no
intervalo.

PREVISTA A ELIMINAÇÃO

O u.so comprovado de do-
pmy determinará — segun-
do o novo projeto — desde
4 suspensão do atleta por
60 dias até sua eliminação
do esporte. Se o doping ti-
ver envolvimento de medi-
Co, o caso será também co-
íiiunicado ao respectivo
Conselho Regional de 'Me-
dicina, que poderá cas.sá-lo
do exercicio da profissão.

, Se o dopi-ig íor por de-
terminação da entidade es-
portiva ou clube, estes per-
derão os pontos e a renda.
Segundo o Sady Corso,
bambem será proibido o
"doping psicológico, como a
hipnose para atletas per-
turbados emocionalmente.
Da mesma maneira, isto le-
va a um rendimento artifi-
ciai e contraria a ética es-
portiva.
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Defesa dinâmica, saindo
jogando, para fugir à mar-
cação e ataque envolvente,
com os pontas investindo
em diagonal, criando espa-
ços para os chutes de Rive-
Uno e Paulo César, foram
as providências de Didi, on-
tem, em seu primeiro treino
como técnico do Fluminen-
se.

Ele não vacilou em trocar
o paletó elegante por uma
camisa número 4, vestiu
uma calça de atleta e apre-
sentou muito trabalho. Seu
empenho na orientação da
.equipe foi tão grande quan-
to o dos* jogadores, que se
esforçaram por assimilar as
inovações do novo treina-
dor.

Pela manhã, a defesa

^%mmW- ¦. ^__5§>á^-^<â^-______________r ^^

Pela postura e bom trato
da bola, Didi às vezes se confundia
com alguns dos melhores
jogadores da equipe,
como Rivelino e Paulo César

1g^y,.-.v.;-,A «*£**"•."' i'' ? ! ">:: "

Foi uma tarde de multas
lembranças. De dentro do
desgastado campo das La-
ranjeiras, com o mesmo
porte de seu tempo de joga-
dor, Didi proporcionou as
pessoas encostadas no
-alambrado, na maioria fun-
cionários antigos do clube,
momentos de recordações.
Seu jeito elegante como jo-
gador, sua liderança, os
chutes indefensáveis, tudo
foi muito lembrado e discu-
tido.

No campo, alheio a sua
forte atração, Didi coman-
dava a equipe tranqüila-
mente, sem gritos e gesti-
culaçõ<*s. Ele fez qu-stão de

À tarde,

passar o dia inteiro no clu-
ba.

Pela manhã, logo depois
de receber a visita de Cubil-
las, seu antigo jogador no
Peru, o técnico reuniu a de-
fesa e deu inicio ao traba-
lho. A finalidade era acos-
tumar os zagueiros a vencer
uma marcação sob pressão,
¦saindo jogando com troca
rápida de passes, tudo ten-
do por base os deslocámen-
tos sucessivos.

Essa movimentação foi
bastante repetida, com o
treinador oferecendo várias
alternativas aos zagueiros,
sempre acossados de perto
pelos atacantes.

^Jit. ;¦-•¦%«!»
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... EQUIPE DO
.. JORNAL DO BRASIL.

Ataque do Botafogo
faz bom treino mas
defesa erra muito

A tarde foi toda dedicada
ao ataque. Rivelino e Paulo
César, no ra&to-campo, da-
vam a saida da bola, en-
quanto Gil, Manfrini e Má-
rio Sérgio, no mesmo ins-
tante, iniciavam os desloca-
mentos. Tudo com a in-
tenção de desarrumar o
bloqueio adversário e criar
espaços para a penetração.

Rivelino e Paulo César
não deram a menor impor-
tancia à sua condição de
craques e atendiam com
boa vontade as mais varia-
das sugestões de Didi. Uma
delas foi para que se expan-
dissem nas jogadas e, em
vez de ficarem sempre ex-
piorando o s lançamentos
aos pontas, fossem para o
meio tabelar com Manfrini.
Sempre que este se desloca-
va para uma das extremas,
dava chance aos dois de
chutar a gol.

A intenção óbvia do têc-

o ataque
nico é dar muitas opções ao
ataque, de modo que ele
possa sair-se tem diante
dos mais variados tipos de
marcação.

Depois, Didi foi até o ou-
tro lado do campo, onde
Carlos Alberto Parreira
treinava os reservas, e deu
exercícios específicos para
Cafuringa e os goleiros Ro-
berto e Nielsen.

Domingo, contra o Bota-
fogo, o Fluminense jogará
com Roberto, Toninho, Sil-
veira, Assis e Marco Antõ-
nio; Zé Mário, Paulo César
e Rivelino; Gil, Manfrini e
Mário Sérgio.

Cléber, contrariando a
previsão do médico José
Hadad, que deu um mês pa-
ra a slia recuperação, volta
aos treinos amanhã. Pelo
menos foi o que afirmou o
médico Durval Valente. O
jogador, recentemente, so-
íreu um acidente de carro.

As opiniões
Ele era um sujeito com um associado do clube,
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Quatro partidas estão
marcadas para sábado, pelo
teste 255 da Loteria Espor-
tiva: Peru x Brasil (jogo n"
1), Ceub x Santos (n'.1 ?.),
Náutico x América RN (n°
3) e América RJ x Guarani
(n" 9). Kis os últimos resul-
tados verificados entre* as
equipes incluídas neste tes-
te:

Peru 3x1 Brasil, Ceub 1
x 3 Santos, Náutico 1x0
América RN, Tiradentes 0
x 5 Palmeiras, Moto Clube 0
x 0 Tiradentes, América MG
0 x 1 Coritiba, Esporte 1x0
Vitória, Bahia 1x0 Figuei-
rense, América RJ 0x3
Guarani, CSA 2 x 1 Santa
Cruz, Goiânia x Americano
(sem retrospecto), Portu-
guesa 1x0 Goiás e Botafogo
1x0 Fluminense.

Se o ataque do Botafogo
mostrou bom entrosamen-
to no treino de conjunto de
ontem, marcando quatro
gols, a defesa não se apre-
sentou no mesmo nível:
permitiu que o time reser-
va marcasse três, em lances
de pura desatençao. Zagalo
se viu obrigado a repreen-
der várias vezes os zaguei-
ros, pedindo inclusive mais
seriedade a todos.

Depois do treino, Zagalo
não parecia preocupado e
explicou que a displicência
pode ser considerada até
certo ponto normal, uma
vez que, ao contrário dos
reservas, que lutam por
uma chance no time prin-
cipal. os titulares procuram
sempre se poupar e muitas
vezes acabam perdendo.

UM ASPECTO POSITIVO

Para a partida contra o
Fluminense, Zagalo garante
que as falhas ocorridas du-
rante o treino de ontem não
mais serão repetidas e, pa-
ra reforçar sua tese, lembra
que a defesa do Botafogo
raramente sofre dois gols.

_ Nos treinos, os joga-
dores não se empregam
muito e duvido que o atn-
que do Fluminense consiga
marcar três gols, o que íoi
conseguido pelo ataque do
time reserva com relativa
facilidade — disse o técnico.

Outra preocupação de Za-
galo no treino de ontem foi
impedir que o time reserva

saísse tocando a bola. Quan-
do isso acontecia, fazia com
que o lance fosse repetido,
para que a marcação ho-
mem-a-homem ocorrese de
maneira mais severa.

A única dúvida de Zagalo
para a escalação do time
que enfrentará o Fluminen-
se está na ponta de lança:
Claudiomiro, Fischer ou Pu-
ruça. Um destes jogadores
será escolhido para atuar
ao lado de Nilson, que não
mais será utilizado como
extrema.

O médico Lidio Toledo
acha que Claudiomiro e Fis-
cher têm possibilidades de
se recuperarem. Entretanto,
só os liberará após o treino
de- sexta-feira, quando se-
rão submetidos a vários tes.
tes. Por enquanto, Puruca é
o titular, mesmo porque tem
treinado bem e sua presença
deixa Inclusive o ataque
mais veloz.

O treino de ontem, que
teve a duração de 60 minai-
tos, acabou vencido pelos
titulares por 4 a 3, gols de
Nilson (dois) e Puruca.. Pa-
ra os reservas marcaram
"Cremilson, Ézio c Marco Au-
rélio. Wendell, Fischer, Car-
boné e Claudiomiro não
participaram do coletivo,
sendo que este último se
exercitou à parte, correndo
em volta do campo acom-
panhado de Chirol.

muito sonso mas não dava
trabalho, como dizem. Seu
modo dc ser, sempre calado,
é que o torna uma pessoa
estranha. Apenas Carlyle,
seu amigo Inseparável,
quando ambos jogavam
a q ui, conseguia entender
Didi. (José de Almeida, an-
tigo funcionário do clube).

— Não se pode negar o
fato de ter sido um dos
maiores jogadores que o
Fluminense já teve mas co-
mo pessoa deixava a dese-
jar. O que ele fez com o fl-
lho, quando se separou de
sua primeira mulher, foi in-
qualiflcável. (João Coelho
Neto, pessoa tradicional no
clube).

— Eu tinha apenas 15
anos e tive uma briga séria

o Bernardo Brasil, que
achava Didi displicente
apenas pela sua célebre ira-
se "treino é treino e jogo é
jogo." (.Francisco Horta,
presidente do clube).

Nós precisávamos mes-
mo do tipo de treino que o
Didi está implantando. Com
Isso ele prova, mais uma
vez, que entende mesmo de
futebol. (Rivelino).

Ele tem toda a razão
nas observações feitas a
meu respeito. Pelo primeiro
tremo pude sentir que aos
poucos vou produzir me-
lhor. (Mário Sérgio).

Seu método de traba-
lho é duro mas podemos
confiar, pois ele entende
multo de futebol para que-
rer Inventar. (Toninho).

SIBISA DA

DINHEIRO
NA HORA.

PARA VOCÊ REALIZAR SEUS DESEJOS»

SIBISA FINAjNCfclJyHA SA.
¦flua Evarlsto da Veiga, 55- W and"
Fones: 222-3844-: 252-3103 e 222-0921.
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MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE

OBRAS DE SANEAMENTO
*Ai% AVSS0

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 99/75

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações - NEL do Departamento Na-

cional de Obras de Saneamento - DNOS, comunica, que às 15 horas do dia

04 de novembro de 1975, na Sede do DNOS, será realizada uma concorrência

para o fornecimento, transporte e montagem da estrutura metálica destinada
a execução de um galpão nas dependências do DNOS, situadas na Av.-Brasil
n.° 2540, 6a. Diretoria Regional de Saneamento (6a. DRS).

As firmas interessadas poderão obter informações no NEL e adquirir o

Edital cam -a .ESPECIFICAÇÃO N.° 99/75 na Divisão Financeira, localizados na

Sede do'DNOS* a Áv. Rr.esidente .Var.gas. n.° 62, ou na Sede da 6a. DRS, a

Av. Brasil n.° 2540, na cidade do Rio de Janeiro —,R*J.

(a) Alfredo Eduardo Robinson Aldridge Carmo
(Resp. peio Núcleo Executivo de Licitações) p

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ml - GOVERNO DO TERRITÓRIO
FEDERAL DO AMAPÁ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
'LICITAÇÃO 

PARA SELEÇÃO DE
EMPRESAS DE CONSULTORIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.° 01/75-CPLOS

A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS do Governo do Terri-

térlo Federal do Amapá - G.T.F.A., .trave» d. Comissão Per-

manente de Licitação de Obras a Serviços, designada pelo Decreto

(P) n° 0721/75, torna público, para conhecimento de quantos

possam se interessar, que fará realizar seleção para elaboração

de projeto de engenharia rodoviária, para o que estão abertas

a» inscrições.
Os interessados poderão obter o Edital e quaisquer outras In*

formações na: *•
Secretaria de Obrds Públicas
Avenida FAB, 1276
Macapá — AP.

As propostas scrao recebidas às 09:30h do di. 21 de outu-
'' 

b>o; no-cnder.eço dcíma.^

Macapá -AP, 8 de setembro de 1°75

(a) MANOEL ANTÔNIO DIAS

Presidente

São Lourenço
apartamentos classe A.

RUM
Diária completa a partir de

63,00
Descontos de até 20%

para estadias prolongadas
; Consulte-nos.
Informações e reservasmenuturismo
R,da Quitanda 19, Sala 617

Tel.: 232-9105

R.g. Embutiu- 338-Cst'. A >
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-Campo Neutro

1
José Inácio Werneck

71 /rUHAMMAD Ali mostrou mais
l\ /Ê uma vez que nós outros que
\ § sempre marchamos sob seu es-
'¦-*- tandarte estávamos com a ra-

zão. Deixai-os falar, AU, e chamar-vos de
falastrão e -palhaço, ó, inconseqüentes,
até hoje não percebestes sequer de relan-
ce o gênio ãa maior personalidade espor-
tiva do século.

Já pela manhã meu amigo Carlos
Nasser me telefona eufórico, querendo
que eu registre suas observações sobre o
"campeão de mil estilos". Contra Frazier,
Ali voltou a maravilhá-lo, como já o fi-
zera contra Foreman, pela riqueza de
concepção estratégica: ele frequentemen-
te alternou táticas durante a própria lu-
ta, revezando a média e a longa distan-
cias, passando ão saltitar ligeiro à falsa
imobilidade nos corners.

Em todos os espaços e situações, AU
dominou sempre (coisa difícil de perce-
ber para nossos críticos de boxe, acosta-
mados a analisar lutadores comuns, não
os fora-de-série). E ao fim, como ao fim
de todos os combates em sua carreira, es-
tava com o rosto intocado, enquanto o
de seu adversário era uma massa ensan-
guentada.

Concordo com todas as observações
do Nasser, mas para mim o mistério de
Ali vai mais além. O verdadeiro segredo,
mais do que na técnica, mais do que no
físico privilegiado, encontra-se na perso-
nalidade fascinante, que por si só está a
exigir um tratado de psicologia. A força
de Ali reside em sua mente, que realmen-
te o leva a acreditar-se belo, poderoso,
irresistível — e a agir de acordo.

Impelido por tal fé, como poderia ele
deixar ãe ser um campeão, sobrepondo-se
a adversários e até ao Governo de seu
país? Mais: derrotando o próprio tempo?
Sua exibição de anteontem foi de um
frescor primaveril, e de uma determina-
ção espantosa.

Acima do atleta quero assim saudar
o eqo indomável e, portanto, invencível.
Seu estandarte nos guiou durante muitos
anos sem temermos a sombra da derrota.
E se esta por acaso um dia chegar, nosso
tempo não terá sido perdido, nem a re-
ceberemos com amargor.

Pois a nossa foi sobretudo uma cam-
panha alegre.

E STA' a CBD jogando pela janela
um ano de importante trabalho
para a renovação de nossa Seleção.
Com efeito, mais do que lamentar

nossa derrota para o Peru (e a Seleção
Peruana é medíocre, nada tem de excep-
cional), devemos perguntar o que preten-
deu a CBD com esta mal concebida e mal
executada campanha do Sul-Americano.

De positivo ela não conseguiu nada,
pois ninguém pode acreditar que Wilson
Piazza ainda venha a participar de nos-
sa Seleção. De negativo, ela obteve minto,
como praticamente queimar Roberto e
Geraldo, personagens de estréias de todo
desastrosas.

j Seleção do Peru jogou bem, meus
/¦ amigos? Não, não jogou. Ela tinha

r~\ apenas um esquema, um plano de
•^ ¦*- jogo, que executou com consdên-
cia, e que consistia principalmente em
explorar os espaços às costas de Nelinho
(nosso zagueiro e principal atacante)._ A
isto o que contrapôs o técnico Brandão?
Nada, absolutamente nada, pois entre-
vistado pela televisão ao início do segun-
do tempo disse que suas instruções no
vestiário tinham-se limitado a mandar
Geraldo e Vanderlei avançar um pouco
mais.

Graças a instruções tão exóticas o
Brasil jogou todo o segundo tempo no
campo peruano mas não conseguiu armar
uma única jogada de gol (nosso gol foi
numa cobrança de falta), levando-me a
suspeitar que Brandão sofre no momento
de uma imaginação tão parca quanto a
de Zagalo na Copa. (Naquela oportuni-
dade, como vocês se lembram, nossa tatu
ca se resumia em procurar faltas para
Rivelino cobrar; agora são faltas para Ne-
Unho chutar.)

A Seleção do Peru, enquanto isto,
cansou-se de contra-atacar com perigo,
fazendo seis, sete, oito escapadas pelo
flanco esquerdo, até o gol de Cubillas. No-
te-se que naquele lance Miguel revelou
todo o primarismo a que já se acostuma-
ram os zagueiros do Vasco: simplesmente
jogou-se de peito sobre o adversário, para
fazer o foul. Um Figueroa teria encurtado
a distancia que o separava do oponente,
teria, pelo simples fato de se encontrar
entre a bola e o gol, manobrado o aãver-
sário até um canto neutro, onde o poderia
desarmar sem perigo. Miguel desprezou a
bola — e isto diz tudo sobre sua técnica
de jogar.

Mas o importante mesmo — e pre-
tendo voltar ao assunto — é que a CBD
está atirando pela janela um ano de tra-
talho para a próxima Copa do Mundo.
Copa do Mundo que precisamos começar
a ganhar aqui mesmo, em eliminatórias
contra os próprios sul-americanos.

Campo Neutro está diariamente às 8h35m

na RADIO JORNAL DO BRASIL. Sábados

e domingos, às 20hl5m.
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Seleções regionais não representarão mais o Brasil
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Vasco precisa da

 A fase preliminar do
Campeonato Nacional s e
encerra neste fim de sema-
na com os seguintes jogos:
sábado: América RJ x Gua-
rani, Náutico x América RN
c Ceub x Santos. O mando
dc campo pertence aos clu-
bes indicados cm primeiro
lugar.

No domingo, o progra-
ma é o seguinte: Botafogo
x Fluminense. Tiradentes x
Palmeiras, Moto Clube x Co-
ríntians, América MG x Co-
ritiba, Esporte x Vitória,
Baha x Figueirense, Des-
portiva x Campinense, CSA
X Santa Cruz, Goiânia x
Americano e Portuguesa x
Goiás.

Silvio Davi, auxiliado
por José Maria Brandão e
Eduardo Monteiro, será o
,iuiz de América e Guarani,
sábado, às 21h 15m, no Ma-
racanã.

Pelo Torneio Inte-
gracão do Rio de Janeiro,
Portuguesa e São Cristóvão
fazem hoje de noite, em
São Januário, a preliminar
de Vasco e Campinense.

No teste 254, houve sõ
\im apostador com 13 pon-
tos: Miron Vieira de Sousa,
cujo prêmio foi o maior até
hoje pago pela Loteria Es-
portiva (CrS 22 milhões «8
mil 209, 3G). O reflexo disso,
segundo os revendedores, é
cine, certamente, o teste
desta semana, de número
255, terá um rateio supe-
rior. Sempre que há casos
como o de Miron, aumenta
.sensivelmente o número de
apostas, cm todo país.

O jogo Esporte e Vitó-
ria domingo, em Salvador,
poderá marcar a despedida
dc Dario do futebol brasi-
leiro. Embora a diretoria do
clube não confirme, Dario
estaria na iminência de ser
contratado pelo Bayern de
Olimpique ou o Schalke
004, ambos da Alemanha,
que já teriam oferecido até
200 mil dólares pelo seu
passe.

Segundo sc informava
ontem, as negociações vi-
riam sendo conduzidas pelo
Cônsul alemão no Rio, Sr¦\Vilhclm Knopf, que já te-
ria acertado detalhes da
compra com a direção do
Esporte. O empresário do
clubcl Sr Janos Tatray, pe-
diu a Dario seu passaporte
e oulros documentos pes-
soais, afirmando-lhe Ira-
tar-se da sua contratação
por um clube'estrangeiro.

A venda de Dario é do
Interesse da direção do Es-
porte, por ser a fórmula
ideal para diminuir o pro-
blema das dividas do clube.
Há cerca de dois meses, o
Olympique, d e Marselha,
também mostrou-se interes-
sado na compra de Dario,
mas as negociações, à épo-
ca, não chegaram a bom
termo.

— Ao derrotar o Spartak
Trnava, por 'i a 0, a equipe
portuguesa do Boavista, do
1'orto, classificou-se para a
semifinal da Taça Européia.
O Benfiea, por sua vez, jo-
gando na Turquia contra o
Fenerbahche, foi derrotado
por 1 a 0, mas também ga-
rantiu a classificação por
ter vencido a primeira par-
tida, cm Lisboa, por 7 a 0.

O Atlético dc Madri e
o llasel, da Suíça, empata-
ram em Ial em partida da
Recopa e como o clube cs-
panhol venceu o primeiro
jogo por 2 a 1 passou para
a próxima rodada da com-
petição. O brasileiro Bezer-
ra marcou o gol do Atlético.

Pelo Torneio da UEFA,
o Barcelona derrotou o
Paok Salônica, da Grécia,
por 6 a 1 e está classificado
para a semifinal. Já o Real
Saragossa ]>2rdeu de 3 a 2
para o Internacional Bra-
t i s 1 a v a, da Tcheco-Eslo-
váquia, sendo desclassifi-
cado. O Real Sociedad em-
patou tm 1 a 1 com o
Grasshoppcr, da Suiça, ga-
rantindo sua classificação.

— Em partida amistosa
realizada no Estádio Serra
Dourada, a equipe goiana
do Vila Npva derrotou o
Internacional de Porto Ale-
gre por 2 a 1, placar cons-
tinido no primeiro tempo,
através de Lula (I), aos 3m,
Lúcio (VN), aos 21 c Márcio
(VN), aos 37. A renda somou
CrS 158 mil 350.

— O juiz carioca José Ro-
berto Wright teve uma boa
atuação na partida Paisan-
du 0 a 0 Palmeiras, ontem
à noite em Belém, mas ao
final foi agredido pelo mé-
dico do Paissandu, Rodolfo
Tourinho, que é também
vereador. O árbitro reagiu e.
com um soco, abriu o super-
cilio do médico. Tem sido
uma rotina no Estádio
Evandro de Almeida os
acontecimentos deste tipo,
no Campeonato Nacional.

vitória hoje para
se garantir de ves

- ¦¦:¦¦¦- ¦:-¦ biyK->-y^^tyrm:

¦MM,-

O Vasco precisa da vitó-
ria de hoje contra o Cam-
pinense, o único clube que
ainda não conseguiu vencer
no Campeonato Nacional, a
fim de garantir em defini-
tlvo sua classificação entre
os cinco primeiros colocados
do Grupo D.

Além de sua péssima
campanha, o quadro parai-
bano jogará mais desacre-
ditado ainda porque sua de-
fesa está desfalcada de vá-
rios titulares. No Vasco, o
reaparecimento de Dé pode
ser uma novidade: o joga-
dor treinou coletivo ontem

e espera a palavra final dos
médicos, após a revisão que
será feita à tarde em São
Januário.

O' jogo começará às 21
horas, no Estádio de São
Januário e o juiz será Ru-
bens Maranho, da Federa-
cão Paranaense. As equipes:

Vasco — Mazaropi, Deo-
doro, Moisés, Renê e Alfine-
te; Alcir, Zanata e Luis Car-
los; Freitas, Jair Pereira e
Dé (William). Campinense
— Carlos, Argeu, Paulinho,
Gerailton e Edivaldo; Va-
vã, Dão e Orlando; Porto,
Erasmo e Pedrinho.

Hill

Dé surpreende ao
pedir para jogar

Dé prontificou-se a jogar
contra o Campinense e, ao
chegar ontem a São Januá-
rio, muito alegre, afirmou
ter melhorado acentuada-
mente da contusão na coxa
direita.

A atitude do jogador cau-
sou surpresa a todos no
Vasco, porque ele mesmo
havia solicitado para só
voltar ao time na próxima
fase do Campeonato Nacio-
nal.

PLANOS ALTERADOS

Travaglini aproveitou o
entusiasmo do jogador e lo-
go mudou seus planos: ia
realizar um treino tático e
preferiu orientar um coleti-
vo, para ver Dé em ação e
reestruturar o esquema da
equipe.

— Sei que você ainda não
pode dar muitos.piques. Não
precisa. Jogue mais fixo e
faça a bola correr, que dà
cel'-to — instrui-o o técnico.

Dé cumpriu à risca sua
missão, nos 30 minutos de
coletivo. Sempre bem colo-
cado para receber os passes
e tocando a bola de primei-
ra. fez o ataque do Vasco
voltar a jogar com objetivi-
dade e agressivo. No final
do bom treino, os titulares
venceram os reservas por
2 a 0. gols do próprio Dé e
de Luís Carlos.

— Ainda náo vamos con-
firmar a presença dele con-
tra o Campinense, porque
precisamos esperar a sua
reação amanhã (hoje).
Contudo, o importante foi
não tornar a sentir a fisga-
da no músculo da coxa —
disse o Dr Otávio Martins,
referindo-se a Dé.

Para os médicos do Vas-
co, a rápida melhora na
contusão foi porque o joga-
dor deixou de dirigir auto-
móvel. Inclusive, o Dr Otá-
vio Martins, que mora per-
to cle Dé, o transportava
diariamente no seu carro,
para os treinos no clube.

O jogador tem outra ex-

plicação e só a contou de-
pois de muita insistência
dos jornalistas e dos pró-
prios companheiros.

— Sei que vocês vão me
gozar, mas o que estava
acontecendo é que tinham,
me fechado. Fui num lugar
ontem (anteontem), tomei
uns passes e agora estou
descarregado.

Em dúvida quanto à re-
cuperação de Dé, Travagli-
ni deixou William de sobre-
aviso. O técnico também
gostou muito, no treino de
ontem, da alteração que fez
na defesa: deslocou Deodo-
ro para a lateral direita c
colocou Alfinete na esquer-
da.

— O Campinense, tenho
certeza, atuará na defesa.
Vamos explorar o jogo pe-
las extremas, usando indis-
tintamente os pontas e os
laterais — esclareceu o
treinador.

A pedido do goleiro An-
drada, já curado por com-
pleto do problema na colu-
na cervical, Travaglini vai
intensificar os seus treinos
com bola. O jogador espera
voltar ao time na semifinal
do Campeonato Nacional'e
vem se submetendo a puxa-
dos exercícios com pesos.

O goleiro Andrada, agora de barba, voltou aos treinos e quer reaparecer no time nas semifinais

NACIONAL, ONTEM

OBJETIVO PARAIBANO

Sem chance de classifica-
ção e com um time bastan-
te modificado, principal-
mente na defesa, o Campi-
nense não deve oferecer
muita resistência ao Vas-
co. O único interesse do téc-
nico Zé Lima está em con-
seguir um bom resultado
para fugir à última coloca-
ção no grupo C.

Mas um marcador assim,
ele reconhece, é muito difi-
cil, ainda mais jogando no
campo do adversário e com
o time bastante desfalcado.
Além de várias contusões,
três jogadores foram sus-
pensos, obrigande-o a mu-
danças fundamentais na es-
trutura da equipe.

Ivo treina bem no
América sem saber
que CBD o chamou

Sem saber que Ivo seria
convocado para a Seleção
Brasileira, o técnico Danilo
Alvim lhe deu uma nova
atribuição no setor defensi-
vo do América, durante o
treino de ontem — a de
atuar como terceiro homem
no meio-de-campo.

A modificação permitiu
maior entrosamento à equi-
pe titular, que venceu por
3 a 2, gols de Manoel, Ivo e
Fidélis, enquanto Paulo Cé-
sar e Expedito marcaram
para os suplentes'.

TREINO EXCELENTE

Dentro do esquema ofen-
sivo determinado pelo téc-
nico, os jogadores do Amé-
rica realizaram um dos me-
lhores treinos dos últimos
tempos, no Andarai. Os su-
plentes receberam ins-
truçôes no sentido de mar-
car sob pressão, o que não
impediu a equipe principal
de se movimentar com de-
sembaraço.

Já liberado pelo Departa-
mento Médico, Ailton parti-
cipou normalmente do cole-
tivo e, tudo indica, será cs-
calado no lugar dc Ivo. Pa-
ra .substituir Geraldo — ca-
so também seja chamado
para a Seleção — Danilo
Alvim conta com Mareco e
Biluca. A escalação da equi-
pe só será conhecida após
o treino de amanhã à tar-
de, mas deve ser esta: Pais;
Orlando, Alex, Geraldo (Bl-
luca ou Mareco) e Fidélis;

Renato, Ivo (Ailton) e
Bráulio; Flecha, Manoel e
Gilson Nunes.

Expedito, Eraldo e Sued,
os dois últimos da Portu-
guesa. tiveram os seus do-
cumentos regularizados
junto a CBD e também já
poderão ser utilizados pelo
América. Sued assinou con-
trato ontem, por 90 dias, re-
cebendo CrS 3 mil mensais.
O América pretende ainda
o atacante'Zenon, do Avai,
com as negociações feitas
através do presidente da
Federação Catarinense.

OUTRO GAÚCHO

Porto.Alegre — O presi-
dente da Associação Santa
Cruz, Iltb Mainardi, infor-
mou ontem que seu clube
emprestará o ponta-de-lan-
ça Eluzaçdo, de 24 anos, ao
América, até o final do Na-
cional. ,

Depois de marcar seis
gols no último Campeonato
Gaúcho, dois deles contra
o Grêmio, Eluzardo passou
a ser visado pelos principais
clubes do Rio Grande do
Sul. Entretanto, Grêmio e
Internacional não sc acer-
taram com o Santa Cruz e
o jogador acabou ficando
no interior do Estado, dis-
putando a Copa Governa-
dor, torneio ciassificatorio
ao Campeonato Gaúcho.
Hoje, segundo o presidente
do Santa Cruz, o diretor II-
do Nejar, do América, via-
jará ao Rio Grande do Sul
para buscar o jogador.

Paissandu 0x0 Palmeiras
Tiradentes 2x0 Comercial
São Paulo 1 x 0 Portuguesa
Esporte 2x0 Santos
Ceub 0x0 Santa Cruz
Figueirense 1 x 1 Goiás
CSA 1 x 0 Sergipe
Nacional 1 x 0 Coritiba

Flamengo estréia
hoje em Bucareste

NACIONAL, HOJE
Americano x Vitória, Campos, 21 h
Remo x Corintians, Belém, 21 h

Bucareste — O Fia-
mengo estréia hoje às 10
horas (hora de Brasília)
na Romênia, em sua rá-
pida excursão pela Eu-
roupa, enfrentando uma
equipe universitária, que
está colocada em quarto
lugar no campeonato lo-
cal. Ontem, enquanto os
brasileiros treinavam no
campo pequeno cio Está-

dio 23 de Agosto; o Dina-
mo, no campo principal,
derrotava ô Real Madrid
por 1 a 0, pelo Campeo-
nato Europeu de Clubes.

O Flamengo jogará
com a seguinte equipe:
Renato, Júnior, Rondi-
nelli, Jaime e Rodrigues
Neto; Liminha e Edson;
Paulinho, Luisinho, Zico
e Luís Paulo.

mais

Experimente
o delicioso sabor
de Fanta Uva,
agora com o suco
dá própria fruta. \

Fanta Uva tem
o sabor gostoso
da uva, como você
quer e como sua
sede precisa.
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O supervisor dc fute-
boi da CBD, Almir de Al-
meida, disse ontem no
Galeão, no momento
da passagem da delega-
ção brasileira que ia de
Belo Horizonte para Li-
ma, onde faz sábado a
segunda partida com o
Peru pelas semifinais da
Copa América, que a
CBD não deve mais orga-
nizar uma seleção regio-
nal para representar o
Brasil porque a experiên-
cia foi má.

Osvaldo Brandão, re-
cebido no Galeão pelo
presidente da CBD, Al-
mirante Heleno Nunes,
disse a ele que o time vai
melhorar em Lima, por-
que realmente não pode
jogar tão mal como
jogou em Belo Horizonte.

O técnico convovou o jo-
gador Ivo, do América,
pedindo que se providen-
ciasse a viagem dele para
hoje, no lugar de Miguel,
por contusão.

Geraldo
cotado

Brandão prefere Ivo,
que já está inscrito para.
o Campeonato Sul-
Americano, mas, caso
Ivo não possa seguir por
qualquer motivo, pede
que seja providenciada a
ida de Geraldo, também
do América, em seu lu-
gar. O miolo da zaga, em
princípio, será Vantuir e
Piazza. Miguel levou
uma pancada na batata
da perna no fim do jogo
e estava mancando mui-
to ontem. Saltando do
avião, nem se reuni u
com os outros no ter-
minai da Varig, para on-
de Heleno Nunes levou
todos. Foi diretamente
embora para casa.

Roberto, cercado por
amigos que foram sc des-
pedir dele, dizia que o
jogo ficou ruim porque
o meio-campo isolou-se
muito. Nem encostava
n o ataque, impedindo
que sc criassem situa-
cões dc gols, nem ajuda-
va a defesa, permitindo
que o Peru criasse mui-
tas situações de gol. E o
técnico repetia para He-
leno Nunes:

— De repente, houve
um desentrosamento ge-
ral, Almirante, que nin-
guém explica. Mas isso
não pode se repetir.

Heleno Nunes parecia
muito triste com o resul-
tado do jogo dc Belo Ho-
rizonte. Mas a expli-
cação de Brandão pare-
cia animar mais um pou-
co o presidente da CBD,
com o técnico garantin-
do que em Lima a coisa
de qualquer maneira sc-
ria diferente.
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Cubillas,
o caro

Cubillas, 26 anos, uma
das maiores figuras do

jogo de terça-feira em
Minas, passou o dia de
ontem no Kio e uma das
visitas que íez foi a seu
velho amigo Didi (^cu
técnico na Seleção Peru-
ana de 70). O novo tec-
nico do Fluminense disse
que gostaria dc traba-
lhar com Cubillas, que
considera excepcional.
Cubillas, mais a i n d a .
disse, gostaria de jogar
no Brasil.

Mas no momento não
há a meno r possibili-
dade. Cubillas disse que
o Porto pediria 1 milhão
de dólares (Cr!. 8 mil
lhões 520 mil) pelo seu
passe. E seu contrato
ainda vai durar mais 10
meses. Cubillas viajou
para Lima no mesmo
avião em que foi a dele-
gação brasileira. Os ou-
tros jogadores passaram
o dia de ontem em Brasi-
lia e só viajarão hoje,
mas Cubillas, que tem
de voltar a Portugal
segunda-feira, quer apro-
veitar mais um dia com
a família em Lima.

)

Colômbia
na final

Tèm suco de uva.
Em Montevidéu, o

Uruguai derrotou a Co-
lõmbia por 1 a 0. gol dc
Morena aos 1(> minutos
do primeiro tempo, mas
foi desclassificado d a s
semifinais da Copa Ame-
rica, porque, em Mede-
lin, havia perdido para
os colombianos por 3 a
0. A Colômbia decidirá
o titulo com o vencedor
de Brasil c Peru.
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I APRENDA A MORRER
Uma terapia de apoio a doentes desenganados ensina, nos Estados Unidos, como se adaptará idéia Ja morte

Nova Iorque - (Via Varig) - Nos

Eslados Unidos, a morte é maquilada em

funeral homes e os velhos morremt sós,j

abandonados pelas famílias. Essa mor-

bidez e essa aversão, associadas à idéia

da morte, apenas eamuflam as dificulda-

des de enfrentar o sofrimento e a angus-

tia do fim. Até mesmo falar do assunto

realistieamente é considerado tabu. Mas

a morte está saindo das trevas, por inspi-

ração de médicos e psicólogos, que diante

da realidade de milhares de doentes de-

senganados, procuram romper a "barrei-

ra natural" que se estabelece entre a

morte e a vida. O Family Center and

Mental Health Center, de Illinois, desen-

volve uni trabalho pioneiro na organi-

zacãò de seminários para que médicos,

enfermeiras e assistentes sociais possam
ajudar aos doentes. Dessa experiência

surgiu o livro On Death and Dying.

Mas é em Nova Iorque que está

sendo aplicada a mais completa terapia

de apoio a um grupo de doentes cance-

rosos, que através de sessões coordena-

dás pela psicóloga Clelia Goodyear, ex-

primem sua insegurança diante do des-

conhecido da morte. Em entrevista ao

JORNAL DO BRASIL, Clelia Goodyear

conta a sua experiência nessa pova téc-

nica psicoterápica que ajuda, não só aos

doentes condenados, mas também a seus

parentes e amigos.
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RENASCERA
Móveis clássicos e modernos

meio século de beleza e bom gosto

RUA DO CATETE
194-196

Esq. Corrêa Dutra

Venha nos visitar e
conhecer a nossa nova
e suntuosamansão,
com exposição
permanente nos 3
pavimentos

Estacionamento Privativo
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De que forma você iniciou seu tra-

balho?

Há cinco anos- trabalhava
com uma agência especializada
em problemas das... famílias que
tinham algum parente condenado
à morte por doença, mas nâo ti-
nha uma ação direta sobre o
doente. Só há pouco é que iniciei
o contato com os doentes e pude
verificar como, nesta condição, fi-
cam isolados e sós. Todos me di-
ziam coisas semelhantes sobre
seus medos, suas raivas e seu iso-
lamento. A terapia de grupo me
pareceu a modalidade de trata-
mento que melhor atenderia às
suas necessidades e na qual po-
deria reunir outras pessoas que es-
tivessem na mesma situação.

E como nasceu o grupo para a te-

; Logo mais, às Choras,
o Grupo Fátima/GNAC .,
lança a linha Inside.

Um minuto depois, tudo que
você conhece de mobiliário ¦•;

já nao será tão atuar
quanto antes.

¦".:i. v"tí'i.:v-illSC
Rua Domingos Ferreira; 221-B- Tel, 256-7969
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rapia?

Depois de selecionar nove pa-
cientes, comecei o grupo. Minha
intuição provou-se verdadeira. Os
pacientes se sentiam muito mais
felizes de estarem juntos e fala-
rem de sua revolta pela doença do
que viverem apenas em torno da
morte. Outro tema também mui-
to discutido: o que significa ter o
corpo constantemente atacado por
cirurgias, drogas, radiação e as
conseqüências destas técnicas na
vida pessoal, financeira e sexual
de cada um.

Na medida em que o grupo
progrediu, começamos a ver os re-
sultados obtidos pelas pessoas que
tinham problemas psicológicos an-
teriores à doença. Algumas rea-
cões foram surpreendentes, como
a de uma mulher que confessou
estar feliz em contrair o câncer,
"porque não sabia como sair da
minha situação. Morrer é uma boa
solução". Com esse tipo de pessoas
faço psicoterapia profunda. Al-
guns até conseguem melhoras do
ponto-de-vista médico, mas sa-
bem qa*. vão morrer, ainda que
mais lentamente do que o pre vis-
to. Alguns estão, na realidade, em
melhores condições físicas do que
há dois anos.

É assim tão forte a relação psico-
lógica e fisiológica?

Sim. A pessoa quanto mais
forte emocionalmente, melhor
responderá psicofisiologicamente.
Há pessoas que nem precisam so-
frer de uma doença fatal. Ao se-
rem operadas, morrem e ninguém
sabe a razão, mas ao verificarmos
a realidade psicológica desses in-
divíduos, constatamos que eram
muito deprimidos ou que pos-
suíam tendências suicidas.

Entre seus pacientes cancerosos há

muitos com tendências suicidas?

Sim. Muitos de meus pacien-
tes de câncer sofriam dessas ten-
dências e já haviam considerado
a hipótese de suicídio, antes mes-
mo de contrair a doença. Mas é

apenas uma parcela dos pacientes
cancerosos. E há uma explicação
para esse fato. Todos nós carrega-
mos células cancerosas, mas con-
seguimos controlá-las através do
sistema imunológico do organis-
mo. Acredito que haja pessoas que
têm predisposição genética e psi-
cológica para contrair o câncer,
portanto, algumas se permitem
ficar doentes. Entrevistas com pa-
cientes de câncer no seio — mes-
mo mulheres que tiveram apenas
uma mastectomia e que não cor-
rem risco de vida — revelam esse
desejo. Uma senhora me disse:
"Queria ter o seio cortado para
que meus filhos vissem como eu
precisava deles". Outra comentou:
"Tinha que provar a meu marido
que realmente precisava mais de
sua presença ao meu lado".

E' terrível perceber, ao ana-
Usar um grupo, que simplesmente
todas aquelas pessoas estão mor-
rendo e que não vai haver nenhu-
ma modificação nesta certeza.
Tento fazer com que exprimam o
medo e o desamparo, ajudá-los a
lutar. Se o doente diz "não quero
mais continuar sendo mantido
vivo através do respirador, provo-
cando uma sangria no orçamento
de minha família, quando já es-
tou praticamente morto", penso
que o'médico deveria respeitar a
vontade do doente.

Como reaçie um doente que é man-

tido vivo artificialmente?

A maior parte dos pacientes
luta, mas chega um momento que
se diz pronta a morrer. "Basta,
não quero mais." Geralmente
ocorre de uma semana a um mês
antes da morte. Tanto para a
equipe médica quanto para a fa-
mília este é um momento dolo-
roso. Emocionalmente o mundo
desse paciente fica. muito restri-
to, já que o indivíduo está ape-
nas envolvido consigo mesmo. To-
dos que ficam à sua volta se sen-
tem rejeitados e feridos.

Este é o processo geral ou apre-

senta variações individuais?

Varia pouco. Quanto mais
perto da morte, há uma crescen-
te retração dos impulsos vitais. E'
um processo visível. Um membro
da família, a esposa por exemplo,
não compreende que o processo e
normal e pode pensar: "Meu ma-
rido não gosta mais de mim, esta
me rejeitando." Neste momento
tento ajudá-la a compreender o
que está ocorrendo, mas deixo
também que esta mulher expn-
ma sua frustração e raiva.

De que maneira essa especialidade
tão dolorosa afeta a você pessoal-
mente?

Tento manter o equilíbrio.
Vejo em minhas consultas todo o
tipo de.desordem psiquiátrica e

procuro manter o atendimento
aos doentes condenados à morte

Clelia Goodyear
é a responsável
por um novo

1 tipo de terapia
que procura
ajustar os
doentes
desenganados
à idéia da
morte

mima proporção de 25 a 30 % do
total de meus pacientes. Os de-
mais são pessoas neuróticas com
uma variedade ampla de proble-
mas.

Mas voltando aos pacientes conde-

nados à morte, até que ponto a terá-

pia pode ajudar o moribundo a en-

frentar algo que não conhece?

Ninguém esteve lá para saber
como é a morte. E' importante
que o terapeuta, ou qualquer pes-
soa que entre em contato com do-
entes desse tipo, esteja familiar!-
zado com os nossos sentimentos
relativos às nossas próprias mor-
tes. E' preciso, portanto, que o te-
rapeuta esteja de certa forma-
adaptado à idéia de morte, do
contrário se sentirá muito amea-
çado pelo medo e sentimentos do
doente.

E como você se sente em relação
à sua própria morte?

Se alguém me comunicasse
que morreria em breve, não fica-
ria satisfeita, mas gostaria de pia-
nejar a minha vida entre este dia
e a data de minha morte. Perma-
neceria junto à minha filha, con-
versaria longamente com ela e
continuaria a trabalhar, enquan-
to fosse possível. A minha vida se-
ria mantida o mais próximo pós-
sível do que é hoje. Quando não
mais pudesse ser útil, à minha fi-
lha ou a alguém mais, preferiria
terminar a minha vida, eu mes-
ma.

Quando você diz terminar, não se

refere apenas a cessar com os reme-
dios que prolongam sua vida, mas

substituí-los por outros que podem
acelerar o processo da morte?

Exatamente.

E o que pensam as religiões dessa
escolha?

A maioria das religiões de que
tenho conhecimento (católica,
protestante, judaica) diz que
quando não há nada a fazer para
manter uma pessoa viva, é permi-
tido deixá-la morrer. Isso não_e
suicídio. Suicídio significa a ação
em que o indivíduo tira a sua vi-
da porque está emocionalmente
desesperado.

Seguir uma religião, ter fé num«

vida futura ajuda nos últimos momerr-

tos da vida?

Creio que a atitude de uma
pessoa ao enfrentar a morte de-
pende bem mais da sua estrutu-
ra de personalidade, do tipo de
atitude diante da vida, do que
propriamente a crença em uma
vida futura. Se você é uma pessoa
forte, certamente enfrentara a
consciência da .morte de forma
mais combativa.

caiâütus "« casatrtus ABERTA DAS 7 DA MANHA
ÀS 7 DA NOITE

•
ENTREGA IMEDIATA

casa Vrtus
¦ Ü? PABX-223-5890
Ventro Av Marechal Ronano. 142/146 e 15

estacionamento à Rua Alexandre Mackenz,"
^„„o Q,,aRrvlivar 79- A .Tel. 235-I
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Cartas
dos

leitores

CINEMA José Carlos Avellar

UNIÃO DAS IGREJAS
"O encontro do qual par-

ticiparam sacerdotes cato-
licos e evangélicos sugere
alguns comentários sobre li-
ções de notável sabedoria
que nos oferece o Novo Tes-
tamento. Cristo, em respos-
ta a uma pergunta que lhe

foi feita, disse que a ver-
' dadeira religião "consiste

em amar a Deus sobre' 
todas as coisas e ao pro-" ximo como a nós mesmos"' 
Mas o homem, com suas

' imperfeições, começou a
criar dificuldades para a
vida cristã, inovando-a,'. 
adulterando-a e interpre-' 
iando-a, cada um à sua

, maneira.
. Nada disso, porem, altera

R essência do cristianismo', 
e aos seguidores de Cristo,
aos que aceitam sua doutri-

. na, só deveria interessar o
¦ cumprimento de seus en-
. slnamentos. Pequenos deta-
- lhes interpretativos jamais

deveriam constituir pretex-
to para campanhas entre os

chamados cristãos. O que
nos cumpre é combater,

unidos, o ateismo — só aos
ignorantes possivel — e o

politeismo, uma vez que
acreditamos na unidade •

cristã; zelar pela educação
religiosa dos jovens, hoje

mais do que nunca sujeitos
íi influências perniciosas, e

' educar a infância para que
cresça em um ambiente de
paz. harmonia e amor ao
próximo.

Deveriam as igrejas ins-
truir as massas, para que
sejam religiosas, mas sem
a preocupação de induzi-las
a passar de uma igreja pa-
ra outra, tendo como certo

que é o cristianismo que es-
tá senda difundido. Unidas
poderiam as igrejas traba-
lhar na obra social que Cris-
to pregou, conquistando o
homem para o caminho do
bem. Não importa se o ser-
viço religioso se chama cul-
to ou missa; se o cálice é
servido a todos os comun-
gantes ou só ao sacerdote;
se o batismo é por imersao
ou aspersão, se na infância
ou na maturidade. O que
importa é que o homem se
compenetre do que deve ao
Criador e do que terá de
íazer pelo próximo. Se o
casamento é celebrado por
apenas um sacerdote, muito
bem. Se por dois, melhor
ainda. O que Importa é que
os noivos sejam discípulos
de Cristo e conduzam seus
filhos no respeito a Deus e

| ¦ no amor .ao próximo.
J. S. Motta, Rio".

. ARROZ
"Recentemente o Gover-

no estabeleceu tipos e cate-
gorias para o arroz polido.
E' sabido que no "beneficia-

mento", quando se retira a
casca do arroz, r e t i r a - s e
também o farelo, que é a
¦parte realmente nutritiva,
rica em gordura, proteínas
e minerais. O arroz polido
perde grande parte dessas
substancias e praticamente
todas as vitaminas.

O "beneficiamento" é
uma operação que garante
apenas a melhor conser-
vação do arroz- Convém
lembrar, porém, que há

-métodos de tratamento que
permitem a conservação

-sem destruir o valor nutri-
, - tivo do produto, como a ma-

. leiquização. A praxe atual
>de "beneficiamento" repre-
; senta um desperdício de
-mais de um terço do valor

nutritivo do alimento. E'
bom alertar que há risco de

'• termos de importar arroz,'" 
segundo já avisou a FAO.

R. Sima Filho, Rio."*>..

f-íí ¦• ¦
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RÁDIO
"Patrocinados por anun-

ciantes fabulosos, predomi-
nam nas emissoras de rádio
os programas sobre crimes,
futebol e vida particular
dos artistas. A Roquette

; Pinto e a Rádio MEC são
. uma espécie de oásis nesse

deserto. Ainda bem que ai-
. gumas pessoas se manifes-

tam contra essa história
. absurda de transformar a

Roquette Pinto numa em-
. presa radiofônica vendedo-

ra de anúncios chulos.
Se o Governador Paria

. Lima não achar interes-
sante ficar com essa emis-

sora, passe-a para a Prefei-
tura. O prefeito do Rio pa-
rece ser um homem de bom
senso, do que é exemplo
querer comprar do Exército

a área de um forte paratransformá-la em lugar de
lazer para o povo. Cer-
tamente, faria o mesmo
com a Rádio Roquette Pin-
to, livrando-a dos malfada-

" dos anúncios. A. Roquette" Pinto passaria a porta-voz
das escolas públicas, dos

" professores, dos médicos
coih suas palestras sobre sa-
úde pública, do Detran com
seus conselhos aos motoris-
tas, dos alunos das escolas
de música, dos poetas e
compositores.

Júlio César Al. de Barros,
Rio."

No trecho final de A
Trama existe - um plano
onde o protagonista, um
repórter que investiga uma or-
ganização especializada em re-
crutar pessoas violentas e orga-
nizar assassinatos políticos, ca-
minha no salão de entrada de
um hotel. A câmara se encon-
tra num ponto alto, filma o re-
pórter de cima para baixo e
descreve um ligeiro movimento
panorâmico para acompanhar
seus passos.

Durante todo o plano a ca-
mara não sai do lugar, simples-
mente desvia o olhar para o la-
do. A platéia não sabe ainda,
mas a filmadora se encontra
em frente à parte superior de
uma escada rolante, que só irá
aparecer na tela bem mais
adiante. Por este motivo é um
efeito quase mágico o súbito
aparecimento do rosto de um
assassino (já visto em cenas
anteriores) que entra na tela
num movimento vertical, de
baixo para cima.

Antes' de poder compreen-
der o que acontece em realida-
de — ô bandido sobe por uma
escada rolante, o mocinho ca-
minha poucos passos atrás de-
le em direção à mesma escada
_ o espectador é envolvido
emocionalmehte na situação.
Ele vê o herói pequenino no
quadro. E, de repente, sua ima-
gem minúscula é coberta pelo
imenso e ameaçador rosto do
vilão.- :

A cena dura pouco tempo.
Não é especialmente importan-
te para a compreensão do fil-
me. Mas o pequeno susto que o
inesperado aparecimento de
um rosto provoca na platéia
exemplifica bem o tipo de efei-
tos visuais perseguidos em A
Trama. O estilo narrativo
parece diretamente inspi-
rado num erro fotográfico co-
muni nas antigas câmaras de
visor lateral (em lugar do pris-
ma e do espelho por trás da ob-
jetiva): o paralaxe.

O visor se colocava em ge-
ral à esquerda e um pouco aci-
ma das objetivas, e o campo vi-
suai visto pelo fotógrafo era li-
o-eiramente diferente do campo
realmente visto pela lente. A
dif erença era desprezível,
quando o assunto fotografado

. se encontrava distante da ca-
mara. Mas os erros de enqua-
clramento eram acentuados
quando o objeto se encontrava
perto da lente.

A câmara colocada muito
próximo de uma escada rolan-

APRENDA
A VER

AS COISAS
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A MONTAGEM DA FIGURA DO SENADOR HAMMOND EM A TRAMA, DE ALAN PAKULA JR.

te, por exemplo, poderia provo-
car um erro de composição ca-
paz de deixar a escada fora do
quadro, contra o desejo do fo-
tógrafo, e deste modo registrar
inadequadamente um aconte-
cimento. Mas o que pode pare-
cer uma falha de um ponto-de-
vista mecânico é o que empres-
ta uma particular força expres-
siva a este filme.

O título original (The Pa-
rallax Vieiu) sugere o paralelo,
logo confirmado pela maneira
da compor os planos e pela es-
trutura dramática adotada. O
formato horizontal da tela é
frequenteme n t e aproveitado
para isolar um personagem ou
uma ação num dos cantos da
imagem, numa área aparente-
mente pouco importante.

Uma vítima da organiza-
cão procurada pelo repórter
aparece meio escondida, por
trás de um barco num cais. Um
assassino da organização, per-
seguido pelo repórter, é prati-
camente abandonado pela ca-' mara que se concentra numa
pequena maleta que ele con-
duz. Aparentemente as ima-
gens são resultado de um erro
de enquadramento, o especta-
dor deixa de ver alguma coisa.

Numa época onde é tão
freqüente o hábito de mostrar
catástrofes em requintados
efeitos especiais, o filme perde,
à Drimeira vista por um erro de
composição, uma explosão
num aeroporto. A câmara se-
gue o herói, e quando ele desa-
parece por trás de uma placa
de sinalização do aeroporto, fi-
ca parada, 

"como se não soubes-
se o que fazer.

Esta mesma sensação, de
coisa incompleta ou mal arru-
mada, provocada pela imagem,
volta a sei- experimentada pela
platéia quando ela observa o
repórter se aproximar de seu
objetivo, a empresa especializa-
da em assassinatos políticos. Se
a imagem não mostra tudo, os
diálogos mostram ainda me-
nos, e o que podemos ver da
ação torna as coisas mais con-
fusas. Muita coisa escapa ao
nosso campo visual. Maior é a
aparência de uma visão deta-
lhada da Parallax Corporation,
maior a surpresa revelada
adiante, pela entrada em cam-
po de uma informação inespe-
rada.

O objetivo do filme parece
exatamente este: mostrar que
as pessoas em geral se encon-
tram dotadas de recursos vi-
suais incapazes de revelar in-

teiramente os desvios de nosso
sistema social. Talvez por isto
a história misture elementos
característicos do tradicional
espet á c u 1 o cinematográfico
americano e sinais do cinema
contemporâneo.

O protagonista, por exem-
pio, já não é o herói capaz de
explicar e resolver todas as coi-
sas (embora seja isto o que ele
pretenda) é antes um desaius-
tado Um violento em poten-
ciai, um tipo quase pronto a
ser recrutado pela organiza-
ção. Ao mesmo tempo em que
parece tentar funcionar como
o fio condutor de uma reflexão
em torno de atentados políti-
cos, A Trama se esforça por
transformar sua história num
espetáculo visualmente envol-
vente. As duas coisas não são
necessariamente antagônicas,
mas muito da reflexão se per-
de no prazer mais simples de
enfeitar uma imagem, no es-
forço de tornar uma idéia legí-
vel imediatamente numa ima-
gem. Aí então, como num erro
de paralaxe, coisas realmente
importantes ficam de fora.

Mas este herói desajusta-
do, que ocupa o lugar tradicio-
nalmente reservado ao moci-
nho invencível e todo-podero-
so, é sem qualquer dúvida um
claro reconhecimento de que é
preciso reaprender a ver as coi-
sas. O cinema habitualmente
se aproxima de um aconteci-
mento para tentar explicá-lo
exclusivamente através de um
envolvimento emocional, para
levar a platéia a conviver com
os fatos. O.que se descobre ao
final de A Trama é que esta vi-
são, aproximada e envolvente,
com freqüência conduz a erros
de enquadramento.

A Trama (The Parallax View). Dire-

ção e produção de Alan J. Pakula.
Roteiro de David Giler a Lorenzo
Semple Jr., baseado no livro de Lo-
ren Singer. Fotografia (panavision
e tecnicolor) de Gordon Willis. Mon-
tagem de Jack Wheeler. Música de
Michael S.mall. Som de Tom Over-
ton. Cenários de George Jenkins e
Reg Alien. Intérpretes: Warren Beat-
ty (Joe Frady). Paula Prentiss (Lee
Carter). William Daniels (Austin).
Walter McGinn (Jack). Hume Cronyn
(Rintels). Kelly Thordsen (L.D.).
Chuck Walters (o assassino). Earl
Hindman (Red). Bill Joyce (Senadoi
Carrol). Produção de Gabriel Katzka
Charles Maguire e Pakula para a Pa-
ramount. Distribuído pela Cinema
International Corporation EUA 1974

LITERATURA Hélio Pólvora

O SALTO PARA A CLARIDADE
Entrevistado em 1966, Ferreira

Gullar (") afirmou: "Preocupo-me
sempre em dizer as coisas da manei-
ra mais rica e mais verdadeira: a
qualidade literária, quando existe,
dedecorre disso." Palavras que po-
dem ser inscritas no pórtico de sua
pequena e significativa obra poética,
reunida até agora em dois livros, um
deles, A Luta Corporal, co77* os poe-
mas escritos até 1953, e o outro,
Dentro da Noite Veloz, com os poe-
mas de 1962 em diante.

A Luta Corporal reflete ainda as
preocupações estéticas de Gullar em
nível pouco pessoal. Um estetidsmo
livresco, cultivado, mas ao qual ele
já imprimia uma fúria muito sua de
sentir e de dizer. Surgido após os
fundamentos da chamada (e contro-
vertida) geração de 45, o livro foi
um marco: reagiu a uma tendência
formalista de teor academizante e ao
mesmo tempo reaproximou a poesia
brasileira do imediaüsmo modernis-
ta. Sob esse aspecto, A Luta Corpo-
ral é um poemário eclético, um resu-
mo. Gullar pratica aí uma poesia
subjetiva, porém distanciada do ni-
vel convencional da expressão in-
trospectiva. Reluta diante da idéia
institucionalizada, do sentimento
poeticamente coisificado. O lirismo
tem uma capacidade de atingir ca-
madas oclusas. O poeta fragmenta a
conseqüência do ser para, em proces-
so hermético, servido por uma alqui-
mia verbal que parece inspirada por
Mallarmé e Rimbaud, chegar aos
primórdios do ser.

Se há vestígios de um lirismo pie-
doso, de um subjetivismo confes-
sional, ele não tarda, em A Luta Cor-
poral, a ceder vez à exaltação ao fui-

¦ gor e ao fragor de quem experimen-
ta, hegellianamente, apreender a li-
berãade através do conhecimento da
necessidade. Instantes como este:
"Paredes de solidão/ sufocam minha
canção" serão poucos. A atitude se-
guinte é a de tentar uma compreen-
são que está além da aparência e da
superfície, tratando-se de pessoas e
objetos. O poema As Peras é uma
natureza-morta não figurativa. Galo

Galo, outro instante de aguda cons-
ciência poética do primeiro livro, é
de um hermetismo onde já se pres-
sentem rompimentos dilacerantes,
provavelmente rumo à claridade (e o
volume recente, Dentro da Noite Ve-
loz, confirmaria a transposição):
"Saberá que, no centro/ de seu cor-
po, um grito/ se elabora?"

A procura de uma limpidez, a
limpidez da rua, da esquina, já está
insinuada em A Luta Corporal, não
obstante o aparato de expressão for-
mal. Conceitos como: "Eis o que
somos: o nosso tédio de ser" du-
ram pouco. Em geral, Gullar, no poe-
ma em prosa ou no poema mesmo,
marcha para a desagregação do dis-
curso antes poeticamente organiza-
do, e chega às-vezes ao delírio. Se-
rão versos antecipatórios do concre-
tismo, do neoconcretismo e da poe-
sia praxis — movimentos, os dois
primeiros, que incluíram Gullar na
vanguarda poética brasileira, a qual,
posteriormente, julgada por ele
alheia à nossa temática, veio a rene-
gar como leboratório de poesia, em-
bora admitindo a validade do pro-
grama de renovação.

A fragmentação, ao pôr Ferreira
Gullar em face de essências poéticas,
não o deixou, como a outros contem-
poraneos seus, perante um muro on-
de brandia palavras soltas. O poeta
descobre nas palavras, quando arga-
massadas com fúria para exprimir
com simplicidade coisas simples, do
cotidiano dos homens e dos países,
rim instrumental poderoso de ação.
Dá-se então o salto para a claridade,
e num poeta tão afeito às partícula-
ridades de expressão, esse novo "es-
tar-no-mundo" deslumbra. É como
se ele, depois de muitos exercícios de
intenso cerebralismo, descobrisse de
chofre e coisa, o óbvio, o humano
contingente, imediato. A essa segun-
da fase correspondem os poemas de
seu recente livro, Dentro da Noite
Veloz, onde declara: "Eu te violento,
chão da vida,/ garganta de meu
dia." E onde, também, enquanto os
doutos debatem teoria poética e es-
quartejam textos, "a poesia vai à es-
quina comprar jornal."

A concepção de poesia em Gullar
deslocou-se já aí para uma zona de
covntnicação direta, participante,
apaixonada, o poeta vivendo por em-
patia e solidariedade destinos múlti-
pios e alheios. Eis sua definição de
¦poesia, sua filosofia de composição e
de idéias: "Poesia —- deter a vida
com palavras?/ Não — libertá-la,/
fazê-la voz e fogo em iiossa voz."

Longe está Gullar, pois, do for-
malismo e do irradonalismo i das
vanguardas esteticistas que ele quês-
tionou em Vanguarda e Subdesen-
volvimento. É um chavão dizer-se
que a boa poesia acontece por mila-
gre. Certos poemas de Gullar, sobre-
tudo os de Dentro da Noite Veloz,
dão a impressão nítida de que ele,
depois de elaborar a poesia, depois
de sentir e formular o poema por via.
livresca, dentro de uma oficina, foi
acometido de frente pela vida. E se
deixou assaltar, com o prazer somen-
te experimentado por quem redesco-
bre, livre áe pesquisas cerebrinas, a
verdade de coisas primordiais.

Subjetiva ou objetivamente, po-
rém, a alquimia jamais deixou de
percorrer-lhe os versos, os primeiros
e os recentes. Gullar pode dizer como
Rimbaud: "Je suis de Ia ráce qui
chantait dans le supplice". O suplí-
cio pessoal, da personalidade tortu-
rada pela inquietação; o suplício
mais largo dos anônimos, dos iguais.
Antes, a poética de Gullar parecia
agressiva porque contornava ima-
gens pré-estabelecidas, sentimentos
estereotipados; agora, a agressivida-
de decorre de uma libertação enseja-
da pelo conhecimento. Rimbaud,
sempre que entrava em choque com
a mãe repressiva, caía no escatológi-
co. A agressividade de Gullar, em ai-
guns casos estacotológica ("Intro-
duzo na poesia/ á palavra diarréia
(...) Mais que palavra, diarréia/ è
arma que fere e mata."), resulta dos
choques com a organização da vida.

atrações da noite
carioca

Atlântica,
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Ferreira Gullar - A Lula Corporal, 3a. odi5ío.

Dentro da Noite Veloz, Editora Civilização Braji-

Itira, Rio, 197S, 125 . 120 pp.. CrS 30,00. cada um.

RITMOS DO BRASIL - este é o novo nome do show
"Brazilian Follies 76", que estreou há 4 semanas no

Nacional-Rio. Isto se deve ao fato de que vinha

sendo confundido corn o 74 e 75. E na verdade,
cada espetáculo difere totalmente um do outro. No

elenco, Marlene liderando 100 artistas em cena.

Res.: 399-0100.
'¦*•**

UM CONSELHO DE AMIGO. Não sou eu apenas

que digo, aliás transcrevo as palavras do próprio
Pierre Bloch, que sugere o que degustar nesta épo-

íca: "Fondue de Fromages acompanhado de um

Gewurztraminer". O local é La Cave Aux Fromages
onde se desfruta de un coin de Paris em pleno Le-

blon. Res.: 267-8198. * + *
O SUCESSO DO MOMENTO: Whiskeria Alcazar, que ultrapassa «s

fronteiras da República Copacabanense e se notabiliza por Ioda par-

te como a melhor do bairro. O ambiente é requintado e as be-

bidas, honestas e baralas. Funciona anexo ao restaurante do mes-

mo nome, das 10 da manhã às 3 da madrugada, diariamente. Av.

3.530. Tel.: 255-1923.

INÂO SE ESQUECER (ou é melhor se lembtar) que Fafá

Ide Belém é a grande novidade no Prelo 22 com um

speeial à meia-noite. Sempre de 2a. a sábado. Desde

làs 21 h, as atrações são Emilio Santiago. Os B»luque.ro,

le a banda do maestro Cipó. Outro «bue o Conf den-

Icial" com Costinha. Direção Geral de Fav,o Cavalcante.

lCouvert artístico: CrS 70. Reservas: 227-0302.

A BARRA ADERIU AO SAMBA. Indo pela Estrada

do Joá, você vai encontrar o Casino Roya e e Ia o
"Fantástico Show do Samba", com Rico Medeiros,

Mima, San Rodrigues, llce de Paula e muitos outros.

Direção de Arthur Farias. Dois espetáculos por no.-

te: às 22h e 0,30h. Reservas:^399-J2ÓD.

A SUCATA PARA ESTUDANTES. Desde onlem, o showl

de Mièle « Juarez Machado entrou em novo esquema:!

>l ser! apresentado de 4a. a domingo sendo que. nes-J

e otJtras comedorias. Reservas^ 274-7999.

DICA AO VISITANTE, mas também serve para o ca-

rioca- se você pensa em assistir ^ um show de samba

uiêntico, a nossa indicação é o "New Brasa Samba

Show" na l« ««.«. Elenco numeroso formado por

sambista,, passis.as, cantores . mulatas, tendo.» frent,

o .nimador Gasolina. Todas as not.es, í parl.r das 22

hs. Reservas, pelo Tel.: 246-7858.
• * •

ATENÇÃO!» A "Festa da Criança" a primeira a ser

realizada no Rio, tem inicio amanha no T.vol. Park.

Haverá desfile de bandas, atrações circenses e d.s-

tribuição de brindes à garotada. Ingressos: Cr$

25 00 (crianças até 16 anos) com direito a tudo.

Adultos: Cr$ 5,00, pagando apenas os brinquedos.
+ • •

DOIS ANOS DE SUCESSO, aliás de absoluto sucesso,!

completa, depois de amanhã, o "Samba, Humor , Mu-I

lher" no S.mbão t Sinh». Para comemorar, g,gantesco|

bolo de velinhas, champã e parabéns pra você. lvon|

Curi apresentará show a caráter. Tudo a meia-noite

em cena aberta. Rua Constante Ramos, 140. ReservasJ

antecipadas, pelo tel.: 237-5368.

Notícias par. esta seção, tels, 243-7092 e 243-8294

1 *' la^B^a

Li %kül
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"j^ãríTOnassis e Frank Sinatra formam agora um pai quase
insewrável Ei-los novamente em tour peía noiíe noW^gmna, í<mdo,
. S Como chaperon a bonita e bem torneada

Sharon Duchin, mulher de Peter Duchin ^^

OPÇÃO DE FÉRIAS

. O Vietnã do Norte abriu des-
cle ontem suas portas ao turismo
internacional.

. Agora, em excursões organi-
zadas que partem de Bancoc, na
Tailândia, pode-se, durante seis
dias, conhecer o pais segundo
um programa que inclui até uma
visita a Dicn-Bicn-Phu.

A SAÚDE PAPAL

. A saúde <lc Sua Santidade
Paulo VI está inspirando cuida-
dos.

. Uni médico permanece de
plantão dia e noite acompa-
nhando o Papa em todas as suas
atividades, munido, entre outras
coisas, dc um possante estimu-
lante cardíaco.

GISCARD
> E A PORNÔ

• A pornô demorou mas che-
sou até o Conselho dc Minis-
tros da França, presidido 1'elo
Presidente Giscard d'Estaing.

. Explico: o assunto, hoje pon-
to obrigatório das conversas de
todos os franceses, foi levado ao
Conselho pelo próprio Presiden-
te da República, que .justificou
suas restrições à onda, manifes-
tadas através dos pesados im-
postos c luxações fiscais a que
os filmes cio gênero estão sub-
metidos.

— Quando Baudclairc ou Rim-
band abordavam esses temas,
eles eram levados por suas ins-
pirações, seus estados tle alma.
Hoje, tudo é movido pelos nego-
cios. pelo dinheiro. A isso, eu di-
go não.

RODA-V1VA
Marilu e Ivo Pitanguy rece-

beram anteontem para um jan-
tar intimo tendo como figuras
centrais seus afilhados de casa-
mento, Lilibeth Monteiro de Car-
valho e Fernando Collor de Me-
io. Como sobremesa, a luta
Muhammad Ali x Joe Frazier.

Nem um só dos 13 jogadores
gue. atuaram anteontem contra o
Peru mostrou ter condições, tec-
nicas ou tísicas, de jazer parte
da Seleção Brasileira.

Roberto Seabra parte no do-
mingo para os Estados Unidos.

. Esticando 710 Special, em sc-
guida ao beijo cm Chico, Florin-
da Bulcão c a Condessa Marina
Cicogna.

D Sofia Bernardes festejando
seu aniversário.

Contornado o problema da
locação, o Le Bec Fin deixou ds
correr o risco de fechar as por-
tas. E o maitre René abandonou
dc vez a idéia dc se transferir
para o Hotel Méridien. Continua
firme, à frente da casa.

O Embaixador Roberto Cam-
pos, que reassume seu posto era
Londres no principio da próxi-
ma semana, jantava anteontem
na Carreta exibindo vistosos sus-
pénsórios largos.

Negra c João Miranda Jordão
recebem para jantar na sexta-
feira em tomo do Embaixador e
Sra Luis BasUan Pinto.

O TOTAL DO RIO
• Durante o chá que oferecerá
dia 8 no Palácio Guanabara cm
retribuição às pessoas que cola-
boraram para o sucesso da Feira
da Providência, D Hilda Faria
Lima fará entrega ao Cardeal D
Eugênio Salles do cheque corres-

pondente ao total arrecadado em
todas as suas promoções pela
Barraca do Rio dc Janeiro — CrS
3 milhões 153 mil.

Aliás, sempre que dirige um
agradecimento pela ajuda pres-
tada á Feira, D. Hilda Faria Li-
ma faz questão de enumerar os
nomes de suas principais colabo-
radoras sem as quais — ela é a

primeira a dizer — não teria sido

possivel alcançar o mesmo êxito.

São elas: Sras Belita Ta-
moyo, Almira Balthazar da Sil-

veira, Laís Hasslochcr, Maurea
Pantoja, Uva Reis, Lina Franco,
Carméncita Vasconcelos, Lucia
Sabóia Cordis, Dorinha Pavan,
Maria Lucia Novis Guimarães,'
Neide Wanderley, Maria Isabel
Tavares dc Sá e Kimyé Osório.

Unia vez encerrado o capitu-
lo Feira da Providencia, versão
75, D Hilda Faria Lima dará
inicio aos trabalhos de. organi-
zação do Natal dos pobres.

O ponto de partida será um
grande almoço beneficente na
ilha dc Brocoió, residência de
verão do Governador, já marca-
do jiara o próximo dia 19, um
domingo, com a presença de 350
pessoas.

Bienal
ameaçada

• Os organizadores da
Bienal de São Paulo têm
recebido nos últimos dias
diversos avisos telefônicos
dando conta de que haverá
manifestações contra a
presença da Espanha entre os
participantes assim que a
mestra for inaugurada.

Aliás, esses telefonemas
não foram dirigidos
unicamente aos organizadores,
mas também ao comissário
espanhol junto à Bienal, Luis
Gonzales Robles, que já está
em São Paulo há mais de
uma semana e que foi
obrigado, diante das ameaças,
a mudar de hotel.

E mais: sabe-se
extra-oficialmente que o
júri internacional que
julgará a Bienal tem planos
de excluir — ou pelo menos
ignorar — a participação
espanhola, que, ao que tudo
indica, contará com a
presença mais uma vez da
Galeria Vandrés, de Madri.

COMUNISMO
COM REQUINTE

Os passageiros de primeira
classe dos aviões da TAP estão sen-
do obsequiados pela tripulação, a ti-
tulo de brinde, com um bolo orna-
mentado. num artístico trabalho
de confeitaria, com o logotipo do
Partido Comunista português.

Tamanho requinte de propagai.-
da não se encontra nem a bordo
dos jatos soviéticos Tupolev.

• • •

LEILÃO À VISTA
O mundo turfistico nacional cs-

tá .se preparando para o grande lei-
lão de cavalos árabes que os criado-
fes paulistas estão anunciando pa-
ra meados dc dezembro, no Parque
da Água Branca, em São Paulo.

Para o leilão — possivelmente o
maior já feito no setor — já há
lances antecipados de comprado-
res cle sete outros paises, além do
Brasil.

Inquilinato
na berlinda
Dentro de 60 dias, no máximo,

deverá estar aprovada a nova lei do
inquilinato, cujos estudos, feitos pe-
la Comissão Especial ãe Constitui-
ção e Justiça da Câmara Federal,
foram encerrados ontem.

Dos tres projetos estudados, úm
mereceu destaque especial — o do
Presidente do Tribunal de Justiça
ão Estado do Rio de Janeiro, Dc-
sembargador Luis Antônio de An-
drade, que defende a consolidação
em uma única lei das 10 atualmen-
te existentes regendo a matéria.

Essa nova lei do inquilinato, por
sua vez. se subdividiria em apenas
duas partes - as locações residen-
ciais e as não residenciais.

UMA FLÔ
PARA CHICO

• A medida precisa da empolga-
ção que tomou conta do público —
cerca de 3 mil pessoas — que assis-
tiú anteontem ao supershow do Ca-
necão toi dada por Florinda Bul-
cão que se levantou de sua cadei-
ra, próxima à passarela, e, na pas-
sagem de Chico Buarque, de volta
aos camarins, no final do espeta-
culo, ergueu os braços em sua dire-
ção, puxou-o e o beijou cinemato-
graficamente na frente de todos.

• Falar no espetáculo seria re-
dundante. E' suficiente dizer que
se juntaram pela primeira vez no
mesmo palco Chico Buarque, Caeta-
no Veloso e Milton Nascimento.
Quem assistiu ao show testemu-
nhou um momento inesquecível de
genialidade, talento e sensibilidade:
quem não o fez. terá como prêmio
de consolação o disco legado por
aquele encontro, que tão cedo não
sc repetirá, pelo menos acessível
aos sentidos do espectador comum.

• O que registrar, ainda, de tão
fantástico recital? Que os cravos
vermelhos que os três ostentavam
na lapela ao entrar no palco multi-
plicaram-se às dezenas durante o
show, traduzindo o carinho daque-
la enorme platéia para com seus
ídolos? Que mais de mil pessoas ti-
veram frustrada sua paixão Umi-
tada à lista quilométrica dc candi-
datos a possíveis desistências? Qite-
um quarto nome da nossa música
popular, Francis Hime, igualmente
grande, presente na sala, teve so-
berbamente cantada por Chico, em
primeira audição, sua última com-
posição, Passaredo? Pois está regis-

í trado.

Crianças
a reboque

• Outro dia, a impaciência
atingiu uma babá c uma crian-
ça, expulsas de dentro de um
automóvel pela volúpia reboca-
dora de um soldado da PM. A
mãe, de volta do que fora lazer,
encontrou-as desarvoradas zan-
zando pelo meio da rua.

• Anteontem, outra mãe. De-
pois de dar seis voltas pelo
quarteirão procurando inútil-
mente uma vaga, preocupada
com a filha pequena que esta-
va à sua espera no Colégio Cha-
peuzinho Vermelho, em Ipane-
ma, resolveu enfrentar as amea-
ças de outro policial e teve o
carro igualmente rebocado. En-
tre a aflição da criança e a in-
transigência do Detran, pre-
feriu aplacar a primeira.

Já se chegou a pedir aos po-
liciais condescendência para
com as áreas próximas às casas
de saúde. Nem todo o motorista
que procura um hospital é um
reles infrator a merecer puni-
ção nos quintos do inferno.

Pede-se agora à autoridade
rebocadora um pouco de boa
vontade também para com as
crianças.

Quc o Detran deixe ir às
mães as criancinhas.

PAPELÃO
À VISTA

Antes mesmo de se iniciarem
os Jogos Pan-Americanos,
programados para o México,
o Brasil já tem desclassificados
vários atletas — a seleção
de water-pólo, um velocista,
três nadadores, etc. — por
decisão do próprio Comitê
Olímpico Brasileiro.

Mais prático e realista que
os seus antecessores, o atual

presidente do COB, Major
Silvio Padilha, prefere, pelo

susto, não correr o risco de

perder abstendo-se de competir.
E' claro: quem não disputa
não perde.

Embora — este um pequeno
detalhe a empanar tão ladina

| estratégia — também não vença.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

Lidador.
50 anos de muito prazer neste
mundo cada vez més louca
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SAL
.EMPRESA,

. CONHEÇA ESTE NOVO SISIEMA
. ESPECIALIDADE EM
FORNECIMENTO PARA
ESCRITÓRIOS, INDUSTRIAS E

CLINICAS
. ENTREGAS HUNIUAIS Níl
LOCAL INDICADO. QUALQUER

O MÓVEL
MAIS
NOVOVELHO

. VÁRIOS TIPOS Ul íUfHÇO.S.
00 EXECUTIVO AD FUNCIONÁRIO
. DEFINITIVAMENTE () ALMOÇO

INTELIGENTE

246-9544

1
i

émwm.

E, num momento feliz como este, nada como
comemorar com Champagne De Greville Brut,

ticor Ccintreau, Sl. Raphael, Licor Renier
Cherry Brand/ e muitos outros produlos de

qualidade internacional Martini, que
estão no Lidador. Comemore. Brinde conosco.

K Rua da Assembléia, 65
Z/ Tels.: 221-4320 - 221-4613 - 221-4980
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Manequins 46 a 56
RSjEi^w^ Elegância e bom-gosto pa moda atual.

Novas coleções Primavera/Verão,
Vendas a prazo sem jurosÇ^' ÁÂ s- \s\S Vendas a prazo sem juros.

^/Jjf^YÁ Av. Copacabana, 1.066 Loja C

Peças
decorativa».
Trabalhos «
fogo sob
encomenda.
Autêntic»
rústico
brasileiro.
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REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE CASOS
Anfiteatro do Centro de Estudos Genival Londres

Clinica São Vicente - Rua João Borges-204.-Io.
andar - Gávea - Rio de Janeiro - Tel.: 274-4422

Carla 
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Fábnc . € _ít Rio—Friburgo
Km 75 - Mur,
Lou R Po.tug.1 14
Tol Vthl, Friburqo *
Aberto Sibadoi.e Domingr"

COMENTÁRIO DIDÁTICO
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/T_!/"_^*N ARTESANATO
I njM COLONIAL

MÓVEIS EM PURO VINHÁTIC0.
ESTOFADOS DE COURO.

FABRICA:
Estr.RioM. Opolis,115 • Quitandinha
10JAS:.R Darmstadt. 122124 Petrópolis
R.Dias_errêifal_28-lèl:29"42698"Let)loii
2",4"E 6"ABERTO ATÉ AS 22.00 HORAS

PETITE G4LERIE
LEIUÍO

DE>1RTE
SOMENTE HOJE AS 21 HS
170 OBRAS PRIMAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA

1

LIDADOR
ASSEMBLÉIA,65
Tels.: 221-4320 • 221-4613 . 221-4900

L Leiloeiro: ERNÂNI. financiamento: COPEG

R. Bario da Torre! 220 . Tels. 287-0231 e 267-0921

ti i Hp outubro é dia do Barman. Lembre-se dele.
iSSo^SS EIS de Barmen-Homen^e^aCac^o Sao Francisco.
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NA FAMÍLIA
NEURÓTICA,

ATÉ O CÃO ADOECE

Sorriso teve vários
ataques porque não podia
suportar a presença de
uma nova cadelinha em
casa. Bolinha era uni cão
pequinès normal, até o dia
em que uma cachorrlnha
com o mesmo nome
mudou-se para o apar-
tamento ao lado: proble-
mas de identidade sexual
levaram-no a ter um ec-
zema característico de neu-
rose. Maria Luiza, dona de
Natal, um gato siamês de
seis anos, não sabe mais o
que fazer: seu animal de
estimação já tentou o sui-
cidio três vezes.

A psiquiatria animal ain-
da é um ramo pouco co-
nhecido da veterinária. A
primeira palestra no Brasil
de um clínico especializado
— José da Silva Pereira —
levou mais de 500 estudan-
tes ao auditório da Facul-
dade de Veterinária da
Universidade Federal Flu-
minense. O conferencista
desenvolve suas experiên-
cias na Clínica de Repouso
e Veterinária MCP. em Te-
resópolls, que — segundo
ele _ tem conseguido re-
sultados surpreendentes.

— Dependendo do caso,
o animal é internado ou
acompanhado no lar onde
vive. E' muito comum re-
cebermos um cão doente e

depois de um estudo deta- ]
lhado chegarmos à cons- [
tatação de que estamos di-
ante de um quadro psicó-
tico ou neurótico. Nesses"casos é necessário um
acompanhamento dos . cli-
entes (os donos) e do paci-
ente (o animal). O tra-
tamento é encaminhado
em várias frentes: apli-
cação de barbitúncos idên-
ticos aos da medicina hu-
mana, muito carinho, loca-
lização e solução do proble-
ma que originou a reação.

Para o Dr Pereira, como
é conhecido na sua cidade,
a maior dificuldade da
psiquiatria animal é afãs-
tar a idéia de que o animal
age por instinto.

— Somos levados duran-
te toda a vida a pensar que
o animal não pensa. Mas
como explicar que o cére-
bro do cão se desenvolve,
aumenta de tamanho? O

i animal tem sensibilidade,
! pensa, age e reage; só que

[ demora mais tempo para
I descobrir, por exemplo, a
! melhor forma de abrir
¦ uma porta.

O Dr Pereira esclarece
i que a psiquiatria animal
! existe paralelamente à

psiquiatria humana.
_ Se existem homens' 

psicóticos e neuróticos, te-
; rá de existir um tratamen-

to psicológico de animais.
Os homens passam seus
problemas e ansiedades pa-
ra os cães. Até há pouco
tempo, não havia aceitação
da psiquiatria animal como
ciência. Fui alvo de descre-
dito e brincadeiras e isso
também me estimulou a
prosseguir nas pesquisas e
no tratamento para pro-
var que além de sério meu
trabalho é eficiente.

A clínica funciona desde
1972 e atende, no setor de
psiquiatria, a cerca de cin-
co cães por mês.

— Muitas pessoas me
procuram, mas nem todos
os casos necessitam de tra-
tamento especializado. Sin-
to um crescimento muito
grande da procura mas
nada aparece oficialmente
porque o medo de cair no
ridículo é geral. Socialmen-
te, o tratamento leva a que
as pessoas se exponham —
um cão doente é fruto de
uma família doente — e a
maioria não está em con-
dições de assumir isso.

O "amor aos animais" e
a vivência ao lado deles

i durante toda a vida leva-
| ram o Dr Pereira a concluir' que veterinária era a sua' vocação. Ele chegou a in-

! terromper o curso de Medi-
i cina, ao qual volta agora.
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umaaCeia"da qual o próprio
Cristo se ausentou?
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prender você da
primeira à última
página. Zé Mauro
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momentos.
244 páginas -
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Em todas as livrarias '

EDIÇÕES MELHORAMENTOS

DE PRANCHA, JUNTO AO MAR, ELE Ê APENAS

JOÃO, O PRÍNCIPE
Ele se amarra em natureza e curte
uma de mar, ainda que não
pinte em campeonatos porque, ao
contrário de outros caras,
não está num lance de competir.
João Príncipe, como qualquer outro
surfista. tem seu vocabulário próprio,
vive com simplicidade em
Parati e divide, democraticamente,
casa e comida com seus irmãos
surfistas. Sua história não
teria nenhuma particularidade a nao

ser pelo fato ãe João esconder
no apelido de Príncipe o verdadeiro
sobrenome: Orleãns e Bragança.
Descendente direto da Família
Real brasileira, filho de D. João

de Orleãns e Bragança e
bisneto da Princesa Isabel, João nao

qosta de falar ãa familia, de

política ou da monarquia. Aos 21

anos, João Príncipe só acredita no

contato do indivíduo com a
natureza, longe dos grandes centros
urbanos, vivendo a simplicidade de
dormir e acordar cedo, em
Parati, numa tentativa de volta as

¦ raízes. Junto ao mar e ao surf.
Sua condição áe Príncipe ,
lembrada pela referência do apelido,
está quase esquecida. João é tão-
somente um jovem que gosta áe surf.
"O meu lance é a natureza. Sou
uma pessoa que gosta de tudo
que se refira ao mar, fazenda,
campo. Aliás, toda a minha familia
é assim, pois tenho um tio que é
engenheiro agrônomo, outro que
é engenheiro florestal e outro
navegador. Já pensou que
incrível você ser pago para navegar?
O comportamento nada protocolar
de João Pnncipe chega ao ponto
de desprezar o terno e a gravata.
"Para mim gente que trabalha na
cidaáe acaba ficanáo neurótica, nao
volta às raízes. O homem nao
foi feito para botar terno e gravata
num país quente como o nosso.
O iâeal para mim, é passar
o dia inteiro descalço e de calção áe
banho. Meu pai vive falando
que a gente tem que voltar às raízes.
"E nada melhor, segundo Príncipe
para reencontrar os valores
primários do indivíduo que se
voltar para o surf que é "a comunhão
entre-o corpo, a mente
e a natureza, se for feito com amor.
Porque para mim existem dois tipos
de surfista: aquele que faz surf
porque gosta, ama mesmo, que luta
o ano inteiro para no fim
viajar para lugares de surf, c aquele
que tem uma prancha em casa,
pega onda um dia ou outro, nos
fins de semana, e com o objetivo
mais social. O grupo de surf

já não é mais um só, como
antigamente. Mas é sempre assim,
quando aumenta o número ãe
pessoas numa certa coisa,
aumenta a política. Mas os surfistas
mesmo são irmãos em qualquer
parte do inundo. Um surfista
sempre recebe outro em sua casa,
sempre tem cam e comida em
qualquer lugar. Isso na
África, Austrália. Sul do
do Paciiico, Bali, etc.
Chegando lá fiquei na casa dc outros
surfistas. No Havaí não,
a vibração já não está boa,
justamente porque muita gente, do
inundo todo, vai para lá todas as
épocas do ano. Já ouvi falar
que existe briga, muito roubo.
Apesar de tudo vou ao Havaí
no fim do ano, porque afinal de contas
láé o melhor lugar
para surf. Depois irei a Bali.
João Príncipe nunca participou ãe
campeonatos, aináa que tivesse
visitado o Peru, em 1973/74,
simplesmente porque "não me
amarro. Olha, eu gosto áe pegar onda
sozinho, ou então com uns dois
ou três caras, em lugares legais, sem
carro, sem barulho, sem ninguém
para chatear. Agora tenho ido a
umas praias incríveis perto ãe
Ubatuba, com onâas rosas áo pôr
ão sol, gaivotas e botos. Este é o
surf-comunhão, que áá alegria,
vontaãe áe viver e sempre vontade
ãe fazer áe novo. Mas é claro que

Texto e foto de FÁTIMA ALBUQUERQUE

pego onâa também no Rio."
No reinado de Príncipe, o mar é seu
domínio preferido. 

"Uma vez
passei uns dias na fazenda de um
amigo em Mato Grosso, que era
muito bacana, mas em poucos dias
já comecei a sentir uma falta
danada do mar. A fazenda de Parati
é na beira ãa praia. Parati, além
de ser uma cidade linda, tem um
pessoal muito bom: os jovens artistas.
Estamos tentando junto ao Patrimônio
Histórico, preservar a cidade depois
da construção ãa estrada Rio—
Santos. No mar estou em casa.
Outro dia vi no jornal a fotografia
de uma criança brincando com água,
como toda criança gosta de brincar.
Isso já foi explicado por psicólogos,
e é devido ao nosso passado: a água
era o Nirvana para as pessoas, foi
da água que nascemos. Por isso que
me sinto tão bem no mar,
principalmente no tubo, que é um
ãos mais importantes movimentos
ão surf. No tubo, você sc encolhe
todo, fica pequeno, e na sua
volta, energia rodando. Ou você
não fala naãa ou grita.
E o futuro?
— O futuro é trabalhar na fazenãa
c pegar onda, longe ãa ciáaãe. E saúâc.
E João Príncipe mantém a sua
áecisão áe não se envolver com
politica, mas conceáe responder
à pergunta ãe quem seria o
imperaáor na sua família. "O meu
tio, mas não é o caso."

y. "*jÍN ^\? * ^SSfl mm* IHBaW. t ¦Á'JIS ^?^^BSBfltflMWlaÍ. ' I
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Seu amor à natureza è uma lição ensinada pelo

pai. "O homem existe para viver )""«>

com a natureza. Sem ela, nada é possível

II
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SERVIÇOS
E COMPRAS

DESFILE EM IPANEMA - Hoje, às

15 horas, as boutiquet da Cida-

de de Ipanema promovem um

desfile geral, de primavera, den-

tro da própria galeria, Rua Vis-

conde de Pirajá, 330.

LUBRIFICAÇÃO E COMBUSTÃO
- A PUC, em combinação com

o Instituto Nacional de Tecnolo-

gia, abriu inscrições para o cur-

so do professor Ronald Pinto

Carreteiro, sobre lubrificação e

combustão. As aulas serão de

segunda a quinta-feira, das 18h

45m às 21h45m. Informações na

Rua Marquês de São Vicente,

209, casa 15. Tel, 274-9922,

ramal 335.

OFERTAS DA CORDOBÁN - Ao

mesmo tempo em que lança as

novidades do verão, a Cordobán

tem ofertas de fim de estação:

os sapatos fechados, finos, que

custam normalmente Cr$ 390,00,

estão por CrS 250,00. Rua Fi-

gueiredo Magalhães, 286 A, em

Copacabana.

PÃEZINHOS - Os pãezinhos

french rolls, especialidade da

Chuga-Chuga, são ideais para

chás e lanches. A embalagem

com oito unidades custa Cr$

7,00. Rua Aníbal de Mendon-

ça, 81 A.

$0ym

ÓCULOS PARA MOTOCICLISTAS
._ Em vários tipos e cores, se

encontram na Importadora Va-

nité, por Cr$ 90,00. Avenida

Copacabana, 664, loja 115.

CORTINAS - Painéis, cortinas

clássicas, stores, lisas, estampa-

das, com aplicações ou pinta-
das à mão, podem ser enco-

mendadas à decoradora Marilia

Leal. Ela trabalha no sistema de

visitas e planejamentos. Horários

devem ser combinados pelo te-

lefone 247-5184.

BIQUÍNIS PARA CRIANÇAS -

Em tamanhos de dois a 12 anos,

os novos biquínis da Little Peo-

pie têm preços desde Cr$ 25,00.

Av. Ataulfo de Paiva, 1 105 A.

ALUGUEL DE PLANTAS - José

Carlos Guimarães, paisagista e

dono da Exótica, é o pioneiro no

serviço de aluguel de plantas e

arranjos para decorações tem-

porárias. O custo diário varia de

CrS 30,00 a CrS 200,00, por uni-

dade alugada. Seu telefon* é

256-7349.

Ai nota» dwti colun»

¦ ío publil-dai gr-luitimtnU

O araaiteU, da moda, Avêri Courrèges, conhrma a vmáade .-

para o Lsü. Não em termo. «muM, corno estava prevuto, e »»a*«ee.
P 

de duas «boútiqm emiamem iguais às francesasEm enUe^ a

correspondente do JOWiAL DO BRASIL, ele explica as razoes

da mudança de planos

VESTIR COUMtÈGES
. _____ j'_. -d,.o_íi ! feririam viajar e c<

O PRATO DO DIA

Abacaxi
com salada

de frutas
e sorvete

Descasque e corte um
abacaxi ao meio, no sentido
do comprimento. Faça a se-
guinte arrumação: com uma
faca bem afiada, tire a par-
te dura do centro do abacaxi,
deixando um sulco ao longo
da fruta. Encha as cavida-
des uma das metades com
salada & frutas (maças,
uvas, peras, mamão, cortados
em pedacinhos) e a outra,
com sorvete de abacaxi pol-
vilhado de amêndoas torra-
das.

RUTH MARIA

SEM
IRA

PARIS
ARLETTE CHABROL

Paris (via Varig) — Em princípios dc
1976, serão inauguradas as duasmtiques
Courrèges no Brasil: uma no Rio. outta
em São Paulo. A confirmação e do pio-
prio dono, em meio a um entusiasmado
discurso sobre as maravilhas deste pais
dinâmico, de um potencial incrivelmente
rico, tanto pela sua imensa superfície,
como pela população, de uma gentileza
extraordinária".

Hã muito tempo, André Courrèges
sonhava em ter alguma ligação (de; pre-
ferència comercial) com o Brasil. Quase
realizou seu sonho no ano passado, com
uma instalação parcial da sua industria,
mas a idéia perdeu um pouco da sua
força.

— O Brasil c um pais de aventurei-
ros e eu amo a aventura. Um dos poucos
lugares onde as pessoas fazem ginástica
na praia, às seis horas da manha, onde
existe gente capaz de dar a própria pele
por um bom jogo de futebol. E eu, pes-
soalmente, julgo os países pelo seu lado
esportivo. Aqui na Europa, ninguém maia
se mexe, ninguém se diverte, é um enye-
lheclmento geral. No Brasil, tudo se agita,
tudo explode. E' maravilhoso.

A CHEGADA

Mesmo sem poder se instalar em ter-
ras brasileiras, por enquanto, Courrèges
já planeja sua ida, na época da inaugu-
ração das boutiques. Naturalmente via-
jando dc Concorde, avião que admira

muito, "porque abriu as portas do Brasil
para a Europa".

Courrèges pensa sempre em termos
de futuro, porém, é muito lúcido sobre as
condições do presente. Ao estudar as pos-
slbilWades de implantação de suas indus-
Sas no estrangeiro, sua pümegwn-

ocupação foi compreender as razoes e
causas do fracasso dos outros costureiros
franceses, quando tentaram o mesmo em-
preendimento.

Cheguei à conclusão de que a única
mane ra de escapar das armadilhas que

cgaram meus colegas é exportar a maio-
Ha dos produtos que estarão a venda nas
iÜ brasüeiras. E impossível conseguir

bom resultado, boa qualidade, de indus-
triais que não .conhecem nossas exigen
rias oue e.Hão longe e, o que e ma s im-
nortan e precüfem mudar de estilo de
seis em seta meses, para conseguir acom-
nanhar nossas coleções, que mudam pelo
menos duas vezes por ano. Simplesmente,
não é 

"entavel. 
Para se conseguir preci-

são nas cores, nos tecidos, nas formas,
nos S talhes, é preciso trabalhar com
confecções que conheçam nosse» estilo a
fundo, que estejam equipadas em função
dàs nossas exigências, e f*J™**m
produzir em grandes ^antidades_ Tudo
isso conseguimos fazer aqui, na França
mas é impossível repetir cm cada pais
enf que se a implantada a Maison Cour-
reges. Uma tentativa na Espanha foi de-
Ustrosa Os produtos que saiam dos ate-
SSe lacram inferiores aos originais,
a- mulheres espanholas preferiam vira
Paris, para comprar na matriz. No Ba-
sil, o sistema será o da exportaçac> prin-
cipalmente de malharia. Apenas algumas
roupas, de corte simples, serãoi coníeceto-
nadas in loco, mas com tecido íiances.

O CUSTO

Esse tipo de solução ocorreu aos ou-
tros costureiros, é claro. Mas todos desis-
riram da Idéia, porque os preços finais,
nXutiS sedam o triplo do cobrado
na matriz O encareclmento nao vem do
tiaSorte, mas das taxas alfandegárias
cobradas pelos produtos importados, con-
siderados artigos de luxo. Courrèges quer
enfrentar o problema. Acha que nao se-
ria o caso de duplicar nem triplicar os
preços, pais as brasileiras também pre-

O QUE COMPRAR
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Druimiioiid
de Andrade

feririam viajar e comprar na b?u.Í9ue
de Paris. Por enquanto, a solução seia
tentar conseguir preços razoáveis, dum-
nuindo ao máximo o custo de fabrica-
ção.

NADA ALÉM
DE

CINCO PALAVRAS

O costureiro não tem a menor in-
tenção de desenhar uma moda cxclusi-
va destinada às elegantes cariocas ou .
paulistas. A moda encontrada nas bou-
fiques brasileiras será exatamente igual
à parisiense.

— Tenho certeza de que a mulher
americana, japonesa ou brasileira quer
vestir a moda francesa, c nao moda lo-
cal. E' claro que as necessidades em ma-
teria de clima não são as mesmas. Nem
todos os modelos de uma coleção noi-
ma? servirão para o trópico Pi-evendo
isso, reservo sempre uma parte das co
ecoes, de inverno eu vçrao.paraum

estilo de praia, para o sol, para o lazer.
Porque as mulheres, cada vez mau. via-
iam para lugares mais quentes, mesmo
E européias. Dependendo do sucesso das
boutiques brasileiras, essa parte das co
leções seria ampliada.

A MODA PARA ESTE ANO

Alguns modelos da coleção ja podem
ser usados nas praias de Ipanema ou no
Guarujá: os maios duas-peças de espon-
ja vermellTO-geranio, o maio inteiro de
íycra branca, de costas cruzadas, os Mu-
soes de esponja, com capuz, que sao sai-
das-de-praia ou completam calças b an-
cas e os conjuntos de saia reta e curta,
mais a camiseta de algodão Para os ho-
mens, as calças ou bermudas de pope-
Una óu linho, com paletó ou Wusac> es-
portivo, e os ternos brancos. Enfim, e
uma roupa leve, esportiva, com a qual as
pessoas se sentem bem. Principalmente
na roupa feminina, o estilo nao se pre-
ocupa com sofisticações inúteis. O próprio
Courrèges define as razoes desse tipo de
moda:

— Não é a beleza física que me in-
teressa, em primeiro lugar. PreüM.vesUr

, a mulher que vive da sua inteligência,
.que trabalha, que enfrenta os proble-
mas da luta diária. Essas mulheres me
alegram, me motivam a criar, uma moda.

. o escritores brasileiros estão às
f\ voltas com um problema delica-
f § do- a dedicatória medida.
V^ Nã0 se trata, como pode pa-
recer à primeira vista, de medir intelec-
emente as ValavrascomaiieeUscos-
tumam oferecer seus livros a cnticos e
cmntstal literários, ou a arm^Escn-
tm- mie ê de fato escritor sabe quais os
àdietívos qui deve usar em tais casos
esepega bem adicionar "aMiiosamente

lu Cordialmente". Quando o ojertanteé
derramado, derrama-se; discreto evita
lantejoulas; prático ou seco, bota o mais

VenSTquestão é que, com base emprecei-
to da Convenção Postal Universal, inter-
vfetdâa ao pé da letra pela Empresa Bra-
Telraãe Correios e Telégrafos vem sen^
do recusada a postagem de limost que
contenham dedicatórias excedentes de
cinceTpalavras. Se esse limite vocabular e
transposto, o livro passa a ser-conggr*
rin carta E como essa carta e evidente
tenfegoLia pagará tarifa gordissima

Mas eu não escrevi carta nenhu-
ma protesta o autor do livro impugnado.
BoteTavenas "Ao professor Aurélio Buar-

queâ?Holanda Ferreira, homenagem de
João Brandão".

Sinto muito, cavalheiro respon-
áe-lhe a moca do quichê. O senhor ultra-

% oito crédito máximo de cvicovfa-
i-as que a Empresa lhe concede. Usoull
valavras, contei e recontei com o lápis
Ora isso é positivamente um exagero, so
se concebe em carta. Como a carta vai
dentro do livro, e é parte inseparável de-
le paqa o preço ãe uma carta pesada.

Isóo professor Aurélio leva cinco
palavras no nome, eu tenho duas. Como
é que posso reduzir tudo a cinco?

— Fácil. Basta comprimir: ' A Aure-
lio oferece João Brandão".' 

— Mas eu não tenho intimidade com
o professor. Ele havia de estranhar.

_ Ah se o senhor não quer cumprir
a convenção internacional um compro-
misso seriíssimo no Brasil, que e que eu

posso fazer? .
_ Me explicar direito essa histona

de cinco palavras. 0 0a iu_ Está legal. O Decretou.0 29 151,
áe 1951, em seu Artigo 71 letra C com-
binado com o Artigo ^>let™?>*"CZ-vencão Postal Universal (pausa paia um-
mr a gaiinta) admite a postagem de h:
Tosmrários e artísticos, com deáicato-
7a, desde que esta represente simples ho-
menaqem convencional.

_ _. a minha não é convencional,
embora sincera? _

_ Para ser convencional, nao podia
ir além de cinco palavras ou cinco iniciais.

Nunca me passou pela cabeçada-
ppr dedicatórias com iniciais. Exigmam
fódigo para serem decifradas Mas que
Ter que passando de cinco palavras, dei-
xãVscr dedicatória para se transformai
em carta?

Ê a lei, meu senhor. Dura lex...
_ Entendo. Isto é, não entendo na-

áa mas faz de conta quê. O convenciona-
ísmenião está nos termos nem no senti-
do das palavras, está na duanUdade ãe-
ias Mais precisamente, no numero 5. Se
eu escrever no livro: "A Lili, mil bcinnhos-
Ul» etfmi tendo bem convencional
S sefscrévoT"! Lili, mil beijinhos do
João"%nfrinjo a lei da homenagem con-
vencional.

— Exato.
_ A senhorita não acha esquisito

uma convenção universal ou um decre-
tolrasileiromolarem minha intimidade,
Xa contar as palavras dos meus oferto-
?íedeãdir se elas são de cortesia jtog
mal ou de exuberância carinhosa? Tem
ai outro documento universal, a Decla-
racãTdos Direitos do Homem, que «;
aura a todos, homens'e mn-.ie.es, dxm
to à liberdade ãe pensamento e áe ex-

pressão...
— ê, mas pensando demais e expri-

mindo demais, paga mais caro.
O debate prossegue, sem rendição de

nenhuma das partes, A ^taovemde1951 e ainda há dois anos, a escntoia,
Maria José de Queirós Vediaaintererei-
cia da Academia Mineira deLetias paia
acabar com a brincaâeira. O s ca Dias
CorZ advogado, escritor^ g^gggg.tar avoiou-a, invocando a Constituição,
% Si? palavras nosaiUorizaau^
miantas auisermos para traduza nosso
Sar e iwsso senti A Empresa nao es-
lutou os acadêmicos, e continua áevol-
venáo aos eâitores os pacotes de livios
am contenham mais áe cinco palavras áe
TdSria. Na ocasião, nesta mesma co-
luna, lancei uma idéia: adefcatonaem
branco Torno-a mais explicita, embran-
Tmas escrevendo-se ™%fZrTerem
palavras de oferendas que i™*™"egj
e mais outras especiais, dedl™?™aJle™
abrir os pacotes para escarafunchar nos
sas expansões.
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SERVIÇO COMPLETO
Colações: • ruim. +-* regular.

£** bom. -K-K-K-K muito bom.

+*•*-** excelente.

CINEMA TEATUO DISCOS CLÁSSICOS

O êxito ãe O Convite, produção franco-suiça
lançada pelo Lido-2, levou o Cinema-2

a progrlmS também, a partir ãe hoje Fica, assim,
a piuyiu ãiada a reapresentaçao de

Princesa BcK?a, a comédia do Gordo e o Magro,
que fora programada para hoje

ESTRÉIAS
0~CÃRRÃSCO DE ROMA (M.ssacr.

in Rom.), de George Pan Cosmatos.

Com Rtcliard Burton, Marcelo Mas-

tr0|anni, Leo McKern, John Stemçr,

Anthonv Sleel e Delia Boccardo.

Brunl-70 (Rua Visconde de Pirajá,

595 - 227-1880): 14h, lóh, 18h,

20h 22h. (18 anos). A partir de se-

gunda-feira no Bruni-Méi.r, Brum-

Tijuc» e Bruni-Copacabana, ;

X~VINGANÇA DE MILADY (Th.

Four Musk.te.rs), de Richard Les-

ter Com Charlion Heston, Ohver

Reed, Raquel Welch, Faye Dunna-

way • Michael York. Palácio (Rua

do Passeio, 38 - 222-0838), Leblon

(Av Ataulfo de Paiva, 391 -

227-7805), Capri (Rua Voluntários

da Pátria, 88): 13h30m, 15h40m,

17h50m, 20h, 22hl0m. Bruni-Tuuca:

14b, lóh, 181*1, 20h, 22hl0m. Santa

Alice: sem indicação de horário.

(Livre). Lester volta aos heróis de

Dumas vendo com humor « erolis-

mo as folhatinescas_aventuras,

AVENTURAS NA NEVE (Th. Snow

bali Express), de Norman Tokar.

Com Deon Jones, Nancy Olson,

Harry Morgan e Keenan Wynn. S.o

Luit (Rua do Catete, 315 —

125.7459) Copacabana (Av. Copa-

cabana, 801 - 255-0953): 14h20m,

16hl5m, lBhlOm, 20h05m, 22h. Ti-

jucá: 14li, 15h55m, 17h50m, 19h

45m, 21h40m. (Livre).
-)C Comédia dos estúdios Disney

localizando mediocremente exaustos

recursos de pastelão num cenário

dc esportes de inverno. Fraco in-

clusive o elenco, onde a exceção

é o velho Keenan Wynn no vilão

cia história. (E.A.)

ÍpÃNEMA ADEUS (Brasileiro), de

Paulo Roberto Martins. Com Hugo

Carvana, Monique Lafond, Bibi Vo-

gel e Cláudio Cavalcanti. Condor

Copacabana (Rua Figueiredo Maga-

Ihàes, 286 - 255-2610), Condor

Largo do Machado (Lgo. do Macha-

do 29 - 245-7374): 14h30m, lóh

20m, 18hl0m, 20h, 22h. Pirajá (Rua
Vise. de Pirajá, 303 - 247-2668):

14h35m, 16h25m, 18hl5m, 20h05m,

22h. América: lóh, 17h50m, 19h

40m, 21h30m. Madureira-1 (Rua

Dagmar da Fonseca, 45): 15h40m,

17h30m, 19h20m, 21hl0m. Olaria:

15h30m, 17h20m, 19hl0m, 21h, (18
anos).

¦Jejr-jc Um executivo bem sucedido

(Carvana) abandona a mulher (Bibi),
os filhos, o emprego e Ipanema, e

parte em companhia da amante

(Monique) para PoMo Seguro, à pro-
cura da felicidade perdida na ei-

d a d e_ grande. (J X.A.).

cTpODER DO ÉXORCISMO (Arcana),
d» Giulio Questi. Com Lúcia Base,

Tina Aumont e Maurizio Degli. Sea-

I. (Praia de Botafogo, 320): 14h,

lóh, 18h, 20h, 22h. Orly (Rua Al-

cindo Guanabara, 21): 12h, 14h,

lóh 18h, 20h, 22h, sáb. e dom.

a partir das 14h. Bruni-Méi.r: sem

indicação de horário. (18 anos). Pro-

dução italiana.
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VAGAS PARA MOÇAS DE FINO

TRATO — Drama de Alcyone Araú-

|o. Direção de Amir Haddad. Com

Glória Menezes, Yoná Magalhães

. Renata Sorrah. Teatro da Galeria,

R. Sen. Vergueiro, 93 (225-8846).
De 4a. a 6a. e domingo, às 21 h

30m, sábado às 20h e 22h30m, ves-

peral de domingo às 18h. Ingressos
de 4a. a óa. e domingo a Cr$ 50,00

t CrS 30,00 (estudantes), sábado,

preço único de CrS 50,00. Três

atormentadas personagens femini-

nas canalizam seus traumas para
uma coexistência difícil e agressi-

va. __

MOCK1NPOTT - Fábula de Peter

Weiss. Dir. d. José Luís Gomes.

Prod. do Teatro de Arena de Por-

to Alegre. Com Camilo Bevilacqua,
Miguel Ramos, Jairo de Andrade,

Nena Alnhoren . outros. Teatro

Opinião, Rua Siqueira Campos, 143

(235-2119). De 3a. a óa. e dom.

às 21h30m, sáb. às 20h e 22h30m,

vesp. de dom. às 18h. Ingressos a

Cr$ 30,00 e CrS 15,00, estudantes,

sáb. ao preço único de CrS 30,00.

Trajetória de um cidadão alienado

até a aquisição da consciência da

sociedade e do mundo em que vi-

ve.
• Uma encenação inteligente, que
funde harmoniosamente inspirações
da moralidade medieval e técnicas

do moderno teatro épico-didático.
Recomendação especial da Associa

«So Carioca de Critica Teatral.

(Y.M.)

A estréia de hoje no
Super Bruni-70: O Carrasco de Roma,

co/71 Richard Burton

18h, 20h, 22h. (18 anos). Sessão à

meia-noite, no Art-Copacabana.
•kifk Metade um filme policial,
metade uma ficção política. Um re-

pórter (Beaty) descobre uma em-

presa especializada na eliminação

de políticos julgados indesejáveis

por grupos industriais, e começa a

coletar dados para uma reporta-

gem. (J.C.A.) Ver crítica na pági-
na 2.

O ROUBO DAS CALCINHAS (Brasi-
leiro), de Braz Chediak e Sindoval

Aguiar. Com Felipe Carone, Maun-

cio do Valle, Lady Francisco, Sandra

Mara, Dirce Migliaccio e Marco Na-

nini. Plaza (Rua do Passeio, 78):

lOh llh45m, 13h30m, 15hl5m,

17h, 18h45m, 20h30m, 22hl5m,

dom. a partir das 13h30m. Madu-

reira-2 (Rua Dagmar da Fonseca,

45) Imperator (Rua Dias da Cruz,

170): 15h30rn, 17h20m, 19hl0m,

21h. (18 anos).
•fc* A promessa do titulo nao se

realiza. Em lugar do prometido as-

salto existem dois episódios desm-

teressantes entrecorlados por anota-

ções grosseiras em torno do :cxo.

No primeiro um Italiano assalta

um hotel. No segundo um porlu-

gués assalta a mulata da casa ao

lado. (J.CA.) _
O CASAL (Brasileiro), de Daniel F*

Os Alegres Subterrâneos
de Paris, ãe

Pierro Tchernia
continua em cartaz

no Lido-1
OS ALEGRES SUBTERRÂNEOS DE

PARIS (Les Gaspards), de Pierro
Tchernia. Com Charles Denner, Mi-

chel Serrault Philippe Noiret,^ Mi*

chel Galabru e Annie Cordy. lido-1

(Praia do Flamengo, 72): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (livre). Francês. Es-

tranhos sequestros levam a poli-
cia a descobrir uma comunidade qua
vive no subsolo da cidade, rebelde
ao sistema de civilização da su-

perfície.
^C-fc Divertida comédia aquém
das possibilidades de sua curió-
síssima história: a revolta de uma
comunidade que vive nos subterra-
ncos de Paris contra a ação de
modernização do Minislro das
Obras Públicas que, entre outras
coisas, pretende cobrir o Sena pa-
ra criação de uma rodovia cortem
do a Capital. (E.A.) 
O-SEQÜESTRO DO METRO (The
Taking of Pelham On. Two Three),
de Joseph Sargent. Com Walter Ma-
thau, Robert Shaw, Martin Balsam
e Hcctor Elizondo. Odeon (Pça. M.

Gandhi, 2), Roxy (Av. Copacabana,
945 — 236-6245): 13h40m, 15»i

45m, 17h50m, 19h55m, 22h, Ca-

risca (Pça. Saens Pena): 15h45m,
*17h50m, 19h55m, 22h. (16 anos).
Thriller americano. Quatro homens

dispostos a tudo seqüestram um

vagão (com passageiros e condutor)

,do metrô de Nova Iorque exigindo

lho Baseado numa história de Odu-

valdo Vianna Filho. Com Daniel Fi-

lho, Sônia Braga, Betty Faria, Fábio

Sabag Walter Avancini, Herval Ros-

sano e Susana Vieira. Cin.ma-1 (Av.

Prado Júnior. 286), Óp.ra (Praia de

Botafogo. 340 - 246-7705), Pathé

(Praça Floriano 45), Paratodos, Ti-

juca-Palace (Rua Conde de Bonfim,

214), Rio (Pça. Saens Pena), Aslor,

Bruni-Copacabana (Rua Barata Ri-

beiro 502 e Roma-Bruni (Rua Vis-

conde de Pirajá, 371 - 267-2382):

14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (16 anos),
.fc-jíc Tendo chegado antes á IV

(onde originou um especial), o sin-

gelo • lerno relato de Oduvoldo
Vianna Filho não contou com uma

visão realmente cinematogrilica na

adaptação ao cinema. Notáveis re-

cursos de produção, vários bons

alores (o destaque: Sônia Biaga),

mas, na soma final, pouco mais que
um transplante do sistema telemo-
cional vigente ao aparato da indús-

tria cinematográfica. (EA.)

O PÕDÍROSO CHEFÃO - 2a. PAR-

TE (Th. Godfofher - Part II), de

Frands Ford Coppola. Com Al Pa-

cino, Robert Duval, Diane Ke.non

e Robert de Niro. Metro-Boavista

(Rua do Passeio, 62), Metro-Tijuca

(Rua Conde de Bonfim, 366): 13h,
16h40m, 20h20m. Metro-Copaciba-
na (Av. Copacabana, 749): 13h40m,
17h20m, 21 h, sáb. às 13h, 16h40m,
20h20m, 24h. Pax (Rua Visconde de

Pirajá, 351): de dom. a 6a. às 13h
40m, 17li20m, 21h, sáb. às 13h,

16h40m, 20h20m, 24h. Coral (Praia
de Botafogo, 316): 14h25m, 17h

50m, 21hl5m. (18 anos).
-fc-fc-fc-fC-fc Os antecedentes do

império mafioso dc Vito Corleone

(o personagem de Marlon Brando,

agora a cargo de Robcrt de Niro),

e o apogeu da familia sob a di-

reção do filho, Michael (Al Pacino).

Admirável sob todos os aspectos.

(E.A.!

ladrões de carros atropelam crian-

cinhas, a polícia briga entre «i •

os construtores só pensam em ediff*

cios mais altos. Uma coletânea de

incidentes pouco interessantes cir-

culam alguns efeitos sonoros e truca-

gens tecnicamente curiosas. (J.CA.)

RÊAPRESENT AÇÕES
ACOSSADO (A Bout de Souffle),

de Jean-luc Godard. Com Jean-

Paul Belmondo e Jean Seberg.

Studio-Paissandu (Rua Senador Ver-

gueiro, 35 - 265-4653): 14h, .lóh,

18h, 20h, 22h. (18 anos).

^^íc^-^-^C O primeiro e o mais

importante filme de Godard - um

dos grandes momentos de renova-

ção formal do cinema moderno.

(E.A). ,—

JULES [ JIM (Jules at Jim), de

François Truflaut. Com Jeanne Mo-

reau, Oskar Werner e Henri Serre.

Jóia (Avenida Copacabana, 680 -

237-4714): 14h, lóh, lBh, 20h, 22h.

(18 anos).
^^^^C^{ Certamente o melhor

filme de Truffaut, que conta aqui

com uma valiosa colaboração dos

atores e da fotografia de Raoul

Co^lard1JJX:A.)__

JUVENTUDE TRANSVIADA (Rebel,

Without Cause), de Nicholas Ray.

Com James Dean, Sal Mineo e Na-

talie Wood. Ricamar (Av. Copaca-

bana, 360): 13h20m, 15h35m, 17h

30m, 20h05m, 22h20m. (18 anos).
-Jf-$C-*fc-*>C Drama de observação

psicológica e social. Seu maior va-

|or i a interpretação de James

Dean. (E.A.) . , 

O AMULETO DE OGUM (Brasileiro),
de Nelson Pereira dos Santos. Com

Jofre Soares, Anecy Rocha, Ney

Santana . Maria Ribeiro. CÍnema-3

(Rua Cde. de Bonfim, 229): 14h,

lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
J^-lt^C Uma das mais bem su-

cedidas tentativas de incorporar

os valores da cultura popular bra-

sileira ao cinema. A ação se passa

em Caxias, cm torno de um rico

bicheiro e um grupo de bandidos

contratados por ele para matar os

opositores.jP.CA.)

NA~ CORTE DE SUA MAJESTADE,

OS DELICIOSOS PECADOS (5usan

Play. Th. Palace), de François Le-

grand. Com Pascale Petit e Jofrey

Hunter. Alasca (Av. Copacabana -

Posto Seis): 14K, lóh, 18h, 20h,

PANO DE BOCA — De Fauzi Arap.
Direção de Antônio Pedro. Com

Carlos Gregorio, Luiz Rial Joselli,

Érico de Freitas, Ivan Setta, Marco

Nanini, Thaia Perez e outros. Teatro

Nacional dê Comédias, Av. Rio

Branco, 179 (222-0367). De 4a. a

dom., às 21h, vesp. de 5a., às 17h

e dom., às 18h. Ingressos 4a., 5a.

e dom., a CrS 15,00 e 6a. e sáb. a

Cr$ 20,00. História de um grupo
de atores que tenta sobreviver na

dificil conjuntura teatral brasileira.
• Fauzi Arap empreendeu uma

análise profunda e sincera dos úl-

timos 10 anos do teatro brasileiro.
No espetáculo de grande impacto

visual, destaca-se a participação de

Thaia Perez. (N.L.)

Moclrinpott, de Peter
Weiss, certamente uma

das realizações
teatrais mais

estimulantes ãe 1975,
e que nos revelou

o Teatro de Arena ãe
Porto Alegre,

um grupo ãe inn
tipo como não se faz

mais no Rio,
volta hoje para

•uma terceira temporada
carioca, desta vez

no Teatro Opinião.
Asdrubal Trouxe

o Trombone,
o grupo sensação ãe

1974 com o seu
originalíssimo

Inspetor Geral, inicia
hoje, na Aliança

Francesa da Tijuca,
uma temporada

try-out ão seu novo
trabalho,

Ubu, baseado em Jarry,
antes ão seu

lançamento oficial
110 fim ão més.

E Pano de Boca, um
espetáculo polêmico e

sofrião, bem
recebiâo no Teatro

Gláuáo Gil,
transfere-se para o
Teatro Nacional dè

Comédia.
YAN MICHAISKI

e dom. às 21h30m, sáb. às 22h

vesp. dom. às 18b. Ingressos de

4a a óa. e dom., a CrS 40 00

e CrS 15 00 (estudantes), sábado,

preço único de CrS 40,00. Até

domingo.

especialmente escritas por Bráuho

Pedroso, Ziraldo, João Bcthencourt,

Paulo Ponles, Armando Costa,

Lauro César Muniz e Jó Soares.

Direção de Jô Soares. Com Mauro

Mendonça, Rosamaria Murtinho, Ar-

lete Sales, Fúlvio Stefanmi, Osmar

Prado e Jô Soares. Teatro João

Caetano - Praça Tiradentes

(221-0305). De 3a. a dom. as 2lh,

vesp. de dom. às 18h. Ingressos a

CrS 15,00. Seis abordagens dife-

rentes, todas humorísticas, dê um

tema velho como o mundo. Ate do-

m i n£o- :—

GAIOLA DAS LOUCAS - Come-

dia de Jean Poiret. Direção de João

Belhencouri. Com Jorge Dória, Cer-

valhinho, Nélia Paula, lady Fran-

cisco, Mário Jorge, Miguel Carrano

e oulros. Teatro Ginástico, Aveni-

nida Graça Aranha, 187 (221-4484).
De quarta a sexta, às 21 h, sahado

às 19h45m e 22h30m, domingo as

21h30m, vesperal de quarta, às

17h e de domingo às 18h. Ingres-

$os na vesperal de 4a., a CrS 15 00,

4a., 5a. e dom., a CrS 30,00 e Cr$

15 00 (estudantes), sáb. na primei-
ra sessão, CrS 40,00 e CS 20 00,

e óa. e sáb., a Cr$ 40,00. O dono

(dona?) de uma boate especial!-

zada em show» de travestis envol-

vido em eróticas complicações. Ate

domingo. __ .
VELUDO, O COSTUREIRO DAS

DONDOCAS — Comédia de Jorge

Murad e Betty Berguer. Dir. de OI-

ga Lapsky. Com Costinha, Mário

Ernesto, Vilma Fernandes, Marilia

Gibaldi, Roberto Wanderley. Teatro

Serrador, Rua Senador Dantas, 13

(232-8531). De 3a. a óa. e dom.

às 21hl5m, sáb. 20hl5m e 22h

15m vesp. dom., 18hl5m. Ingres-

sos de 3a. a 5a., a CrS 30,00 e

CrS 20,00 (estudantes) de óa. a

dom. a CrS 40,00. (18 anos).
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AS TESTEMUNHAS DA CRIAÇÃO -
Texto e direção de Domingos de

Oliveira. Com Domingos dc Oli-

veira e Lenila Plonckzynska. Teatro

Ipanema, Rua Prudente de Morais,

824 (247-9794). De 3a. a dom., às

21h30*rr, sáb. à-. 20h 30m e 22h30m

vesp. dom. à 18h. Ingressos de 3a.

a óa. e dom. a Cr$ 20,00, sã-

bado a CrS 30,00. Ciência e misli-

cismo enfrentam-se nesta pesquisa
dramatizada sobre as figuras e as

idéias de grandes pensadores e

cientistas.

22h. (18 anos).

OS TRÊS-MOSQUETEIROS (Th.

Thre. Musketers), dc Richard Les-

ter Com Olivcr Reed e Richard

Chamberlain. Bruni-Gi-ajaú: 141l,

lóh, 18h, 20h, 22h. (10 anos). Ale

domingo. , ,
jl.m+[ Versão livre, descontraída

e caprichada do clássico de Dumas,

dando livre curso ao senso de hu-

mor do cineasta de A Bossa d.

Conquista (Th. Knack). (E.A.)

DRIVE-IN

uma fortuna de resgate.

CONTINUAÇÕES
O JOVEM FRANKENSTEIN (Youn9
Frankenstein), de Mel Brooks. Com

Gene Wilder, Peter Boyle, Marty

Feldman e Cioris Leachman. Veneia

(Av. Pasteur, 184 - 226-5843), Co-

inodoro (Rua Haddock Lobo, 145):

13h30m. 15h40m, 17h50m, 20h, 22h

lOm. (16 anos).
Jr-lCJ-C-y-f De como Frankenstein e

jeu monstro conquistaram as gló-
rias cientificas (e sexuais). A mais

estimulante corrente de ar criativo

que iá entrou no castelo cinemato-

gráfico do livro de Mary Shelley.

Irresistíveis interpretações dc Gene

Wilder, Peter Boyle, Madeüne Kahn

e (no genial corcunda) Marty Feld-

man. Excelentemente cinegrafado

(por questão de estilo) em preto
e branco. (E.A.)
Ã~TRAMA (The Parallax View), de

Alan Pakula. Com Warren Beatty,

PaiJs Prentiss, William Daniels e

Hume Cronyn. Art-Copacabana (Av.

Copacabana, 759 - 235-4895), Art-

Tijuca {P^s. Saens Pena): 14h, léh.

O CONVITE (Llnvitation), de Clau-

de Goretta. Com Michcl Robin, Jean-

Luc Bideau, Jean Champion, Corinne

Coderey. Produção franco-suíça.
lido-2 (Praia do Flamengo, 72 —

245-3904), Cinema-J (Rua Raul Pon>

péia, 102 - 247-3000): 14h, lóh,

18h, 20h, 22h. (14 anos).
J*r**Jr-*K Funcionários de um escri-

tório retirados de seu meio habi-

tual e reagrupados num fim de se-

mana para uma observação atenta
através de uma câmara interessada

em demolir a aparente tranquili-

dade e segurança de cada um.

(J.CA.)

O fANTASMA DA LIBERDADE (le
Fantôm» de Ia liberte), de Luis

Buiiucl. Com Jean-daude Brialy,
Adolfo Celi e Monica Vitti. Caruio

(Av. Copacabana, 1362 - 227-3344):
Studio Tijuca (Rua Desembargador
Isidro, 10): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

(18 anos).
^-X-k-tM Uma crônica da inu-

tilidade das convenções, da buro-
cracia e da aparente boa ordem do

mundo burguês feita com uma ad-

mirável jovialidade e bom humor.
Um filme extraordinário. (J.C.A.)

TERREMOTO (Earth*4uake), de Mark
Robson. Com Chavlton Heston, Ava

Gardner, George Kennedy, lorne

Greene e Genevlève Bujold. Vitória

(R. Senador Dantas, 45 - 242-9020):
12hl0m, 14h3'Jm, 16h50m, 19hl0m,

21h30m. (16 anos). Produção ameri-

cana.
-jfc* Uma ruidosa demonstração dos

extremos a que pode chegar a

divina ira quando um marido

(Heston) resolve trocar a mulher

velha (Ava) por uma amante jo-

vem (Bujold) numa cidadã onde os

VAMPIRA (The Vampire), de Clive

Donner. Com David Nivcn e Terc-

,a Graves, «ha Auto-Cin. (Praia

dc S. Benio - Ilha do Governador);

20h30m, 22h30m. (14 anos). Ale

sábado.
ir Comédia sofisticada com pou-

cas idéias e que a classe de David

Niven não consegue aproximar do

desejado: um filme na linha de

A Dança do» Vampiros. (E.A.)

O AUTO DA COMPADECIDA - Fai-

sa de Ariano Suassuna. Dir. de

Agildo Ribeiro. Com Agildo Ribei-

ro, Márcia de Windsor, Dirce Mig-

liaccio Ivan Sena, Roberto Azeve-
db, Jomery Posoli, tlomicio Costa,

Edson Guimarães e Outros. T.atro

Dulcina, Rua Akindo Guanabara,
17 (232-5817). De 3a. a 6a. e dom.,

às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h

30m. Ingressos diariamente a Cr$

30,00 e CrS 20,00 estudantes, sáb.

a CrS 40,00 « CrS 30,00, esludan-
tes (na Ia. sessão) e Cr$ 40,00,

? reco único (2a. sessão), vesp. de

6a. a CrS 20,00. Na Terra como
no Além graças à proteção da

Compadecida, João Grilo e seu
companheiro Chico derrotam sem-

pre a burrice alheia. (14 anos).

TRANSAS DA NOITE — Comédia

dramática de Frank D. Gilroy. Tra-

dução de Jorge Laclete e Antônio

Pedro. Direção de Anlônio Pedro.

Cenários e figurinos de Bia Vaicon-

eclos. Com Débora Duarte, Paulo

César Pcre*o, Angela Vasconcelos
e Vinícius Salvatori. Teatro da Praia,

Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De quarta a sexta-feira, às 21h

15m, sábado, às 201*. e 22h30m,

domingo, à-. 18h e 21h, vesperal

de 5a. às 17h. Ingressos de4a„ 5a.

e domingo, a CrS 20,00, óa. e sá-

b.ido a CrS 30,00. O difícil romance

de um pianista desempregado e de

uma corista, num inferninho de Las

Vegas.

A NOITE DOS CAMPEÕES - De

J-ison Miller. Direção de Cecil Thi-

ré. Com Sérgio Britto. ítalo Rossi.

Carlos Kroeber, Otávio Augusto e

Zanoni Ferrite. Teatro Senac, Rua

Pompou Loureiro, 45 (256-2746). De

3a. a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h
» 22h30m, dom., às 18h e 21h. In-

gressos de 3a. a 5a. e dom. a CrS

50,00 e CrS 25,00 (estudanles), 6a.

c sábados preço único de CrS 50,00.

Duas décac!:. após a conquista de

um campeonato, cinco ex-integrantes
de um time de basquete, a pretex-
to de comemorarem a façanha, co-

locam em confronto as trajetórias
das suas vidas.
• Uma vigorosa análise da men-

talidade da maioria silenciosa e um

brilhante trabalho de equipe do

elenco tornam o programa inte-

ressante e comunlcativo.: (Y.M.)

OH, CAROL! - Texto de José An-

tonio de Sousa. Dir. de Jô Soares

Com Teresa Raquel, Sandra Brea.

Pedro Paulo Rangel. Teatro Mesbla,

Rua do Passeio, 42/56 (242-4880).
De 3a. a 6a. e dom., às 21hl5m.

sábado, às 22h, vesperal quinta.

ás 171*1 e domingo às lBh. Ingres-

sos de terça a sexta e domir.-

go a CrS 40,00 e 25.00 (estu-

dante), sáb. a CrS 50,00, vesp. 5a.

a CrS 20,00. Num universo deca-

dente, um dramático conflito enfe

mãe e filha.

CONSTANTINA - Comédia de S.

Maugham. Dir. de Cecil Thiré. Com

Tonia Carrero, Rogério Fróes, Ro-

sita Tomás Lopes, Dienano Macha-

do, Roberto Maia, Felipe Wagner e

outros. Teatro Copacabana, Ave-

nida Copacabana, 327 (257-1818.
ramal do teatro). De 4a. a 6a.. às

21h30m, sáb., às 20h e 22h30m

dom. às 21h e vesp. de 5a. às 17h

e dom. às 18h. Ingressos de 4a. a óa

e dom., CrS 50,00 e CrS 25.00 (es-

tudantes no balcão) sáb. CrS 50,00

e vesp. de 5a. a CrS 35,00. (14

anos). No sofisticado ambiente

inglês de 1926, uma mulher rompe

com os preconceitos sociais e es*

colhe o caminho da independên-ia^

A MULHER DE TODOS NÔS - Co-

média de Honri Becque, adaptada

por Millor Fernandes. Dir. do For-

nando Torres. Com Fernanda Mon-

tenegro, Fernando Torres, Ari Fon-

loura, Susi Arruda, Eduardo torna-

phi. Teatro Glória, Rua do Russel,

632 (245-5527). De 4a. a óa. e

domingo às 21h, sábado, às 201*1

e 22h30m, vesperal da Ja., às 17h

e de dom. às 18h. Ingressos a CrS

50,00 e Cr$ 30,00 (estudantes). Pa-

ris, 1885: a hipocrisia da sociedade

burguesa, um ménag. à trois, uma

mulher de grande força de perso-
nalidade.

FEIRA DO ADULTÉRIO ou COMO

COBIÇAR A MULHER DO PRÓXIMO
- Coletânea d*! seis minicomédias,

UM HOMEM... UMA MUIHER - An-

tologia de textos, com trechos de

Augusto Boal, Cecília Meireles, Ga-

briela Mistral Millor Fernandes, Bet-

tolt Brecht, Gianfrancesco Guarnie-

ri e oulros. Dir. de Nobel Medei-

ros. Com Olcgário de Holanda e

Sueli Ribas. Teatro d. Bolso, Rua

Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871).
De 4a. a 6a„ às 21h30m, sáb., ai

2th e 22h30m, dom., às 20h30m

vesp. de 5a às lóh e de dom, às

18h30m. Ingressos de 4a. a 5a. a

CrS 30,00 e CrS 15,00, estudantes,
de óa. a dom., a CVS 40,00 ^ 

CrS

20,00, estudantes. Teatro Glaucio

Gil, Praça Cardeal Arcoverde

(237-7003). só às 3as.. às 21h30m.

Ingressos a CrS 10,00.

A CANTADA INFALÍVEL - Come-

dia de Feydeau. Dir. de João Be-

thencourt. Com Sueli Franco, Milton

Carneiro, André Villon, Francisco

Milani. luis Magnelli, Janine Car-

teiro Teatro Maison d. Franc Av.

Pres. Antônio Carlos, 58 (252-3456).
De 4a. a óa. e dom. às 21h, sáb.

às 20h e 22hl5m vesp. 5f, às 17h

e dom., às 18h. Ingressos 4a., 5a. a

CrS 30,00 • CrS 20,00 (estudanles),
6a a CrS 40,00 e CrS 20,00 (estu-
dantes), sábado a CrS 40,00 e CrS

20 00 (estudantes na Ia. sessão) e

dom., a CrS 40.00 e CrS 20,00 (estu-
dantes), vesp. de 5a. a CrS 15,00.

(16 anos). O dinheiro represen-

ta a mola propulsora das perse-

guições, equívocos, coincidência •

infldelidades, neste vaudeville. ori-

gi-vilmenle intitulado System. RI-

faadier. ,

Cristina Ortiz — a
figura ãe maior destaque
no jovem naipe feminino
do piano brasileiro —
aparece agora em disco
entre nós: dois dos seus
primeiros LPs, gravados
para a EMI Recorâs em
Lonáres, foram editados
pela Angel/Oãeon, num
tempo recorde em rela-
ção ao lançamento euro-
peu (em geral os discos
dos urtistas brasileiros
produzidos no exterior
levam anos para chegar
até aqui, quando che-
gani.).

Brazilian Soul, traba-
lho elogiado pela crítica
londrina, é antes ãe tudo
um importante disco
documental, cuja meta-
ãe é dedicaãa a Villa-
Lobos e o restante preen-
chiáo com obras de
Guarnieri, Frutuoso Via-
na, Leopoldo Miguez e
Lorenzo Fernandez. O
mérito de Cristina come-
ça na escolha do repertó-
rio, valorizanâo o que é
nosso. E' lima atitude ra-
ra entre a maioria dos
pianistas nacionais que
se destacam internado-
nalmente, pois em geral
só divulgam as pro-
ducões de Vida-Lobos ou
simplesmente ignoram a
música brasileira.

No disco em questão,
as execuções são bastan-
te apreciáveis, podenâo-
se admitir apenas um
excesso de languidez em
¦algumas peças, especial-
mente Alma Brasileira,
a música-título. A meu
ver, a nossa talentosa pi-
anis t a baiana captou
melhor "a alma do Bra-

sil" em outras obras
do próprio Villa (Im-
pressões Seresteiras, por
exemplo), bem como
na Dança de Negros,
de Frutuoso Viana, na
Dança Brasileira, ãe
Guarnieri, e até mesmo
no precioso Noturno, ãe
Miguez, que, apesar de
europeu no estilo e na
textura, tem em seu con-
teúdo algo ãe pro fun-
damente nosso.

O segundo disco (o
mais recente) foi lan-
çado há poucos meses na
Inglaterra. Neles, Cris-
tina é a solista dos Dois
Concertos para Piano, de
Shostakovitch, e preen-
che os minutos finais
com as Três Danças
Fantásticas do mesmo
autor. Suas interpre-
tações dos concertos
shostakovUchianos s ã o
verdadeiramente excep-
c ionais, revelando téc-
nica poderosa ao lado de
perfeita assimilação da
linguagem do composi-
tor.

Com eficientes contri-
búicões do trompetista
Rodney Sênior e do
soberbo naipe de cordas
ãa Orquestra Sinfônica
de Bournemouth, ela
percorre c o m incisiva
musicalidade os tempos
contrastantes d o Con-
certo n° 1. Com interpre-
tacão não m eno s bri-
Ihànte, o Segundo Con-
certo denota o perfeito
savoir-faire da solista:
acentuações exatas, re-
cjularidade rítmica e, so-
bretuão, intensa vitali-
dade.

RONALDO MIRANDA

A GREVE DO SEXO (La Conquêt.
du Pain) - Trabalho de Airlon Ke-
rensky, baseado em Arislófanes.
Dir. de Airton Kerensky. Com Vera
Fróes, Edgar. Ribeiro, Elias Silva e

Alexandre Acampora. Centro de

Pesquisa Ex-Teatro (Tealltb), Rua

Pinheiro Machado, 25 E. De 3a. a

6a., às 21h30m, sáb., às 20h e às

22li, dom., às 21h. Ingressos a Cr$

20,00 e CrS 10,00, estudantes. (18
anos).
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MATINÊS
AS MARAVILHAS DE AIADIM -

Carioca .':.14h. (Livre). "A 
FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHO-

COIATES - América: 14h._(Livre).

ÃTÃVENTURAS DO TIO MÃNECO
_ Lagoa Drive-ln: I8h30m. (Livre).

As crianças não pagam, somente

os adultos. Até amanha.

EXTRA
CINEMA E PROPAGANDA: O Ex.m

pio do Filme N.iist. (IV) - Exibi-

ção e debate de trechos do longa-

metragem Olímpia (F.st der Voei-

ker), de Leni Riefenstahl. Filme so-

bre as Olimpíadas de Berlim. Hoje,

às 19h, na Cinemateca do MAM.

Ingressos reservados apenas aos

inscritos. Colaboraçáo_doJCBAJ___

SESSÃO PASSATEMPO - Exibição

dos curta-metragens: A João Oui-

mar.es Rosa, de Roberto Santos,

M.str. d. Apicuços, de Joaquim

Pedro de Andrade Vid. • Obr. d.

Ferreira de Castro, de Faria de Al-

meida e Jornal do Sertão, de Ge-

raldo Sarno. Hoje, às 18hl5m, na

ABI, Rua Araújo Porto Alegre. 71,

9° andar. Entrada franca.

Oi horários e filmes são for-

nicidos pelas distribuidoras .,

portanto, d. lua inteira r.s-

ponsabtfdsd..

OS PORTUGUESES — Recital do ator

Walmor Chagas, dizendo poemas
de Camões, Antero de Ouental,
Cesário Verde, Antônio Nobre, Fer-

nando Pessoa, Mário de Sá C3rnc:-

ro, José Régio, José Gomes Fer

reira e Antônio Botto. Direção de

Luiz Carlos Maciel. Participação ev

pccial de lon Muniz (flauta).
Teatro Santa Rosa, Rua Visconde de

Pirajá, 22 (247-8641). De 4a. a 6a.

O grupo Asdrubal
Trouxe o Trombone
apresenta a partir de

hoje, no
Teatro Louis Jouvèt,

uma nova criação
coletiva:

Ubu, baseado cm
Alfred Jarry

EXTRAS
O FILHO PRÓDIGO — Ixerr.ício de

criatividade corporal baseado na

parábola contada na Bíblia, com

música de R,.vi Shankar e Maha-

vishnu John Mclaughlin. Com 7.ido

Santos, Ronaldo Tonini, Ronaldo

Melo c Hélio Figueiredo. Teatro

Pedro-Jorge, na Academia Stiibu-

kan, Rua Siqueira Campos, 43 -

sala 1 001. Todos os domingos às

18h. Ingressos a CrS 10,00. (14

Anos). ,

QUEM CASA QUER CASA - Come-

dia de Martins Pena. Di-. de Sil-

vio Campanha. Elenco do grupo
Grude e da Escola de Teatro Mar-

tins Pena. Teatro Luis Peixoto, Rua

20 dn abril, 14. Sábado e domingo,

às 19h.

UBU - Texto de criação coletiva

do grupo Asdrubal Trouxe o Trom

bom, baseado cm A!'rcd Jarry. Dir.

de Hamilton Va.- Pereira. Com Luís

fjrnnndo Guimarães, Regina Case,

Jorge Alberto Soares, Luís Artur
Peixoto, D.-.nic! Dantas, Gilda Gui-

lhon, Julita Sampaio, João Carlos

Mola. Teatro louis Jouv.t, Rua An-

dracle Noves, 315. De 5a. a dom.,

às 21li. Ingressos a CrS 15,00 em

iodas as Alianças Francesas e a

CrS 20,00 no local. As gloriosas
aventuras de um rei muito tirânico

p louco, Até dia 12.

DYSAVGELIUM (Hic .t Hoc), com

Edgtrd lüb-iro. C.ntro d. Pesquisa
Ex-Teatro (Tcalliib), segundas, às
21h

BRAZILIAN SOUl - Cristina Ortiz.

Piano - Angel - S3CBX. 499 -

LADO A: Obras de V»la-Lobos —

Festa no Sertão, Alma Brasileira, lm-

pressões Seresteiras e a Prole do Be-

bã n.° 1. LADO B: Dança de Negros

e Jogos Pueris, de Frutuoso Viana,

Noturno, de Leopoldo Miguez, Pon-
teios n°s. 24 e 30, Dança Negra e
Dança Brasileira, de Camargo Guar-
nieri, A lenda do Caboclo, de Villa-
Lobos, e Suite Brasileira n." 2, de

Lorenzo Fernandez.

ThÕsTAKOVITCH: CONCERTOS PA-

RA PIANO — Com a pianista Cris-

tina Ortiz e a Orquestra Sinfônica
de Bournemouth sob a regência de

Paavo Berglund. Parlicipação do

trompetista Rodney Sênior. — An-

gel - S3CBX. 500 - LADO A:

Concerto para Piano, Trompote .

Cordas, n.° 1, op. 35. LADO B:

Concerto para Piano n.° 1, op. 102,

Três Danças Fantásticas.

MÚSICA BRASILEIRA - Segundo

disco da série fonográlica cultural

editada pela Escola de Música da

UFRJ - Produção e gravação de

Frank Justo Acker. LADO A: Ca,-

limbo (Cantata Ritual d. Pescaria),

de Bap.is.a Siquein. LADO B: O

Canto do Poeta (sobre texto de

Cecília Meireles), de Ricardo Ta-

cuchian. Intérpretes: Jocl Teles de

Souza, Abelardo Magalhães, José

Cocarelli, Dectimar Braga, Jayro Ri-

beiro, Ângelo Pestana, Dirceu Ma-

chado, Coral Francisco Braga, Liega

Guimarães Tozzi, Celso Wonlzcnlo-

gel, Adaolpho Pissarenko, e Son:a

Ma'ria Vieira. Regente: Ricardo Ta-

cuchion.
• Para quem se interessa por

música contemporânea brasileira,

este disco oferece um interessante

trabalho de Ricardo Tacuchian, ba-

seado em quatro poesias de Ceei-

lia Meireles: Motivo, Retrato, Can-

ção e Ária. Como bem a definiu

na conlra-capa do LP a professora
Henriquota Fernandes Braga, esta

obra, produzida em 1969 "já anun-

cia uma mudança de orientação es-

lélica no sentido de uma linguagem

mais polemica, que seria a do au-

tor logo a seguir, especialmente na

série que ele intitula Estruturas.

MUSICA
JEAN-LOUIS STEUERMAN - Único

recital do pianista no Rio. Progra-

ma: Sonata n." 20 em Dó Menor,

de Haydn, Sonata Opus 109 om

Mi Maior, de Bcelhovcn, Prelúdio,
Coral « Fuga, de César Franck, Po-

lichinclo (da Prole do Bebê), de

Villa-Lobos c Sonata n.° 5 Opus 53,

de Scriabin. Amanhã, dia 3, às

181*1. na Sala Cecília Meireles.

EUGÊNIO MARTINS - Recital do

flautista acompanhado da pianis-
ta Marly Moniz. No programa,
obras de Beethovon, Marlacchi,

Schubert, Abdon Lira, Joaquim Vi-

dre, Pattapio Silva, Nazareih e In-

terpretação de A História da Flauta,

de sua própria autoria. Amanha,

dia 3, às 18h, no Auditório Loren-

,„ Fernandes, Av. Graça Aranha,

57 — 12.e_andar.

NELSON FREIRE - Recital de des-

pedida do pianista. Programa: To-

cata . Fuga em Dó Menor, de Bach,

Dua, So  de Scarlat. , P« udIo,

Coral . Fuga, de César Franck lm

promptu Opus 36, Tr.s Escoe....,

Due. M.iur«.i . Sch.r.o n.» **>* d»

Chopln/ A. Três Maria., de Villa-

lobos e Rapsódia Húngara n. 2.

de Liszl. Terça-feira, dia 7, as zin,

„o Teatro Municipal Os .qgrMW

c5,,0 à venda na bilheteria do tea-

CORAL DA IGREJA orST. PETRÍ

DE HAMBURGO - Apresentação do

grupo composto de 90 pessoas,

indo como regente Ernsl Ulrich

von Kameke. No programa, musi-

ca sacra dos últimos quatro séculos,

música profana, canções populares

eslovacas e peças românticas de

Brahms, Dvorak e Bartok. Hoie, as

21 h na Sala Cecília Meireles.

RECITAL — Do conjunlo integrado

por Airton Barbosa - fagote, Car-

los Ratto — flauta, Eros Martins —

oboc, Paulo Sérgio dos Santos —

clarinete, Carlos Gomes de Olivei-

ra — trompa. No programa obras

de Vivaldi, G. Schuller, Hindemith,

Edino Krieger, Radamés Gnatalli t

Ernst Widmer. Dia 6, segunda, às

21h, no IBAM, Rua Vise. Silva, 157.

Entrada franca.

EXPOSIÇÃO

IIVROS DA PALIAS - Mostra de

mais de 200 títulos publicados re-

centemente pela Editora Palia» nu-

ma promoção do Departamento Ge-

ral de Cultura. As obras ficam ex-

postas diariamente das 8h às 21h

e a partir de novembro passam a

pertencer ao acervo da biblioteca
As editoras interessadas poderão

procurar a Divisão dc Documenta-

ção da Biblioteca. Biblioteca R.gio-

nal d. Copacabana, Av. Copacaba-
na, 702/B 3." »nd»r. Até dl» 31

D PEDRO II E O DESENVOIVIMEN-
TO ECONÔMICOSOCIAl OO BRA-

Sil NO 2.° REINADO - Mostra em

comemoração ao sesquicentenário
do nascimento de D Pedro II, divul-

gando documentos, objetos pessoais
do Imperador, painéis fotográficos
mapas, livros, pinturas • outras

ilustrações. Biblioteca Nacional, Av.

Rio Branco, 219. De 2a. a óa., das

9h is 21 h.  _
ARTE" E~ COMUNICAÇÃO MARGI-

NAl — Exposição organizada por
Hervé Fischer com cerca de 200

trabalhos de artistas de diversos

países que utilizam um instrumen-
to de uso burocrático — o carimbo
— como forma de comunicação.. En-

tre os expositores estão Ângelo de

Aquino, Armnn, Eugênio Barbíe/e,

Joseph Beuys. Manzoni, Hervé Fis-

cher e outros. Coletiva de Arte So-

ciológica — Mostra de documentos

(livros, catálogos cartazes e outras

publicações) sobre a atividade em

desenvolvimento. A exposição reúne

três componentes do grupo de Ane

Sociológica criado em Paris: Hervé

Fischer, Fred Forest e Jean-Paul
Thenol com trabalhos que recor-
rem a diferentes veículos de co-

municação de massa, valendo-se de
métodos de animação, investigação
do meio e pedagogia. Museu d»
Art. Moderna, Av. Beira-Mar. De
3a. a sáb., das. 12h às 19h, dom.,
das 14h às 19h.
• Trazidas pelo artista francês
Hei^é Fischer, a primeira dessas
mostras reúne carimbos de quase
uma centena de artistas de lodo o

mundo, enquanto a segunda regis-
tra a atividade do Grupo de Arte

Sociológica, criado cm Paris em

maio deste ano, pelo próprio Fis-

ch.r, e ainda Fred Forest (conhecido
de nós por sua participação na ul-

tima Bienal de São Paulo) e jean-

Paul Thénot. (RP)

"n recente Ernst Ulrich von Kameke
« o CoraigdalgrEeja de St. Petri, de Hamburgo,

se apresentam somente
hoje, na Sala Cecília Meireles
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SERVIÇO COMPLETO
SHOW

A EMOÇÃO DE UMA NOITE ÚNICA

TELEVISÃO

Os filmes de hoje
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brâ apenas um espetáculo desastroso.

DR. FAUSTUS

TV Globo - 24h

(D.c >• ^^d^ií^^^nBU?^9^r.^t^
rUr 

°B. 
£~n!° __T Mclnlosh, Jeremy Hccle,

• Hugh Williams, Elizabeth Taylor. Colorido.

££_2d 
UpaoraGoeth^Sdq de um originalescritog*"c'c ."%,„_ ohrUtoDher Marlowe, mestie de _na_es

Saís%Tro?c_iSsaydor)o'Pn^ 
O* fume não consegue

dignificar o cinema nem o teatro.

RONAID F. MONTEIRO

CANAL 4 

., , 
_!:«,¦ 

«fa •mocío. o raro encontro de três
Milton Buarque Veloio: «m elim. «• «moçio, « r
Milton ^^dM 

nomM d< múiUi _epu,ir bra5lleirl

I0h15m
10h30m

lOhSSm •

llh

11h30m

llh55m

12h

CRAVO 

vermelho ao peito, Mil-
ton Buarque Veloso entrou no

palco giratório do Canecão,
apanhou os três violões en-

sarilhados que esperavam sob o foco
de luz e começou Travessia, com suas
fozes características e alternadas nos

trechos da letra.
Depois dc uma ansiosa espe; o de

muitos dia,, acrescida ãe mais horai«
mela de um atraso ja adivinhfoedo-
leraão sem muita, impaciência clava

sendo iniciado o que muita genteJa
considerava como um momento histó-
rZ da música popular brasileira

Dotado de fora, centenas de pes-
soas perguntavam por algum ingresso'Abrando, 

tinham a esperança de uma
eventual entrada sorrateira peto Je-
nevolência dos porteiros, ou simples-
mente tentavam ouvir os sons que es-

Zavam do interior. Mas 
fo 

agitou
a repetida chamada, em altos braaos,
dos nomes de seus Ídolos. Mesmo que
Houvesse boa vontade, todos os espaços
internos ão Canecão já estavam super-
lotados por um público absolutamen-
te heterogêneo, mas que demonstrava
u„ traço comum: uma intensa expec-
tama, «ma predisposição para ace-
tar com entusiasmo tudo o Q^sjava
para ser visto e ouvido, um oUm«M-
cional quase elétrico aumentando o
calor iá qrande.

ciando as luzes se apagaram
dando sinal para o vncio ão espetáculo,
a ansiedade era tão grande aueaspa-
lavras de Sérgio Ricardo em nome da

Sombras - um dos promotores -pas-

saram quase despercebiâas pauta
maioria das pessoas, ficando apenas no

ar o sentido da influência que os com-
vosilores populares, representados pe-
los três nomes, podem exercer sobre o

público, e o conselho para que pesem

muito bem, pensem muito bem quanto
pode esse povo". .

Após o primeiro numero conjunto,
permanece no palco Milton Veloso.
numa interpretação lindíssima de
Ponta de Areia. Depois, só Veloso can-
tando Milton - Para Lennon e Me-
Cartney — diante de um silencio aten-
to e impressionado, que se estendeu
para que se ouvisse voz e violão de Cae-
tano percorrendo músicas de Chico —
Samba e Amor — e suas — Lua, Lua.
Minha Mulher, Coração Vagabundo e

Qualquer Coisa, que o público reconhe-
ceu aos primeiros acordes do conjunto
e pediu repetição.

Com a entrada de Buarque, a pia-
teia acompanhou a dupla em Vai Le-
vando e, saindo Caetano. Chico fez a
sua parte só com músicas de seu pro-
prio repertório, sem a retribuição que
caracterizou os outros dois. E depois de
Notícia de Jornal, Com Açúcar, com
Afeto, Flor da Idade, Ana de Amster-
dam e Bem Querer, chegou a cantar
suas frases da proibida Tanto Mar vis-
fígado pelo público, mas teve que prós-
seguir só com violão e sem som ate
terminar a letra.

De música nova, Chico mostrou
uma de Francis Hime, tão nova que ele
teve que ir lendo sua própria letra ae-
dicada aos passarinhos brasileiros
ameaçados de extinção", e que reco-
menda a todos eles em seus versos,
¦¦bico calado, muito cuidado que o ho-
mem vem aí".

Milton Buarque cantou a duas vo-
zes Gota Dágua, ficando em seguida
Milton só e um pouco hesitante nas te-
iras alheias, como Tatuagem e O Ve-
lho, de Chico, Boa Palavra e Um Dia,
cie Caetano. Mas a recuperação foi
imediata e total com ^maravilhosas
interpretações das suas Sao Vicente e

Beco do Mota, pedida com insistência
pelo público. Tr„'i-„„

E eis que Milton Buarque Veloso
retorna ao palco para o grande final,
a Festa Imodesta, de Caetano, «u.
dançava com mais entusiasmo que seus
tímidos pares. Com boa parte do pu-
blico já postado em cima das cadeiras,
a festa dc duas horas e meia certa-
mente teria se transformado em car-
naval se o trio voltasse à cena para re-
vetir a música pela quarta vez diante
da insistência das palmas e do coro
que repetia com vontade os versos de
vivas ao compositor popular que, afi-
nal, era o quase esquecido motivo ao

Se houve falhas, elas não tiveram
importância dentro do clima emocio-
nal do espetáculo, que se ressentiu
apenas da reduzida apresentação con-

junta de Milton Buarque Veloso. No

jim das contas, era o que todos cs-

^Artistas de talento incontestável
na composição e sua expressão, cada

qual mostrou o que se esperava em ter-
mos dc repertório e interpretação Mas

raticamente como shows individuais,
sem a característica de criação mu-
sical conjunta que teria dado ao acon-
tecimento a importância histórica es-
perada, e que se resumiu ao fato iaro
de se encontrarem os três reunidos no
mesmo palco. .

O resultado foi um espetáculo for-
te e bonito, e para quem perdeu, nao
há possibilidade de recuperação: com
toda a certeza, o disco que foi grava-
cio ao vivo não conseguira repiodiu
o aue houve de mais intenso — o am-
bientede emoção por parte do publico,
nas palmas ou nos silêncios.

13h

13h30m

13h55m

14h
14h25m

14li30m

15h
16h55m

17h

17h45m
18hl5m

19h

19h50m

20hl5m

21h

22h

2_h40m
23h
24h

VU. Sí..mííI - Programa didático infantil com o, bonecos

G gu . Garibaldo . o. atores Araci Balabanian e Armando

Bofu. Com 20 personagens novos, entre rnagtco. bonecos e

_Xc«T Direção de David Grimberg e Milton Gonçalves.
PG.lbinh. - Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Co-

Tvtducliv. - Conv.rs. d. Orelhão, informações culturais

..^.^-^«o^ntil narrado por Berto Filho. Co-

. «!*_ Cor Especial - Apresentando dois 
^enho^anlm.dos

.'ferêntes. Hoie: Mons.ro. Camarada, . . Turma do Z. Col

. «2* - Noliciário apresentado por Sônia Maria Úgl..Maria,

Berto Filho . Nelson Mota com a sessão musical. Colpndo

- 5..nnl.7 um Gínlo - Filme com Barbara Éden . tarry Reg-

-G[onbinCh-°-0No,iciário infantil narrado por Berto Filho. Co-

_ F0.miíi. Dó-Ré-Mi - Filme com David Cassidy. Colorido

I Gl.binho - Noticiário infantil narrado por Ber,o Pilho, Co-

Vil.d.é..m. III - Programa didático infantil com os bonecos
" 

G gu 
" 

ribaldo . os atores Araci Balabanian .Armando

Boqu. Com 20 personagens novos, entre mágicos bonecos .

Xos Direção'de David Grimberg e_ Milton Gonçalves.

_ ....io d. Taro. - Filme: Dak.ari . Tar». Colorido.

I Globinho - Noliciário infantil narrado por Berlo Fllho. Co-

_ sttda. Cinco - Sempre desenhos animado, diferentes. Hoie:

O Vai. do» Dinossauros. Colorido.
c.lv. Nobre — Sally. Colorido.

Z „ Nobr. - S.nh-r. - Novela baseada na peça de José

d" Alencar. Direção de Herv.,1 Rossano. Com Norma Blum, Zilka

^r^rd^Jane^oit Direção de Fãbio Sabag-
~ 

Cm Araci BaTabanian. Carlos Alberto MY1 Mendev Njü«

Amaral, Carlos Eduardo Dolabella, Brcndao Filho, Aríete Sales,

íialo Rossi e Cláudio Cavalcante. . ' ,

iorna! NaciÔn.l - Noticiário com Cid Moreira e Serg.o Chapei-

lin Colorido ^ jw_ Direção

ffi&j&m w- "ü-j*», %Tjrei Fran'
cisco Cuoco, Mário Lago . Carlos Eduardo Dolabella.

cini Com Sônia Braga, José Wilker, Armando Bogus, M.lton

. K-ilk - Filme policial, com T.lly Savallas. Colorido.

. Coruja Colorida - Filme: Doutor Faustus.

CANAL 6

BELIA STAl

público, e o consei.no vu> •* *»" 

n, „ i . A» >, 22h »how infantil das 13h às 17h, cot

,om . dom., ás 20h. Ingresso, d. • ,«46,7181» 
D..3.. 6a 22h, . .. 

^ laba_ris,as, mag

TEATRO
^J^S-COMPOSIÇÕES í DOIS

TIQUES — Apresentação de mu-

dca progressiva com o composi-

t0r Guilherme Vaz e o grupo for-

mado de Walter Erismann (percus-

,So), Afonso Corrêa (bateria e per-

cussão), Ricardo Mattos (sax sopra-

„0 e flauta) Bruce Henry (baixo

acústico), Chico Julien (baixo ele-

tricô) e Mareio da Silva (sax tenor

e flauta). Programa: Diamba, Ao

Pá da Letra, Cinco . Moia da Tar-

d., Solo e Dois Tiques. Museu de

Art. Moderna, Av. Beira-Mar . . .

(231-1871). Diariamente às 21 h, do-

mingo às l°h. Ingressos a Cr$

40,00, Cr$ 20,00 (estudantes e so-

cios do museu). Até dia 12. 

DE RAPADURA E CU5CUZ ATE' ME-

NINO PASSARINHO - Show do

cantor e compositor Luís Vieira,

acompanhado de seu coniunto
Ts.lro da Lagoa, Av. Borges de Me-
deiros, 1 426 (274-7748, 274-7849
. 274-7999). De 2a. a 4a. às 21 h
30m. Ingressos a Cr$ 50,00 e Cr$
30,00 (estudantes).

REPÚBLICA DE UGUNGA — Show
de Antônio Pedro e Chico Buar-

que. Com o coniunto MPB-4. Par-

ticipação especial de Nilson Malta
— contrabaixo e Mário Negrão -

bateria. Tealro Fonto da Saudade,
Av. Epitácio Pessoa, 4 866. De 4a. a
domingo às 21h30m. Ingressos de
4a. a 6a. e dom. a CrS 40.00 e
Cr$ 20,00 (estudantes), sáb., pre-
ço único de Cr$ 40,00.

• Trazendo um repertório coercn-

te, de autores consagrados, inter-

prelado com extrema espontanei-
dade, e um texto humorístico que

peca apenas por um certo excesso
de repetição, o MPB-4 laz show
alegre e comunicativo. Sua grande
força é a verdadeira antologia de

obras-primas de música brasileira.

(M.V.).

NO QUARTO COM CHICO ANlSIO
— Show de Chico Anísio, com a

participação do coniunto Tempo

Sele. Direção de Oswaldo louiciro.
T.ítro da lagoa, Av. Borges de

Medeiros, 1426 (274-7748, 274-7849
• 274-7999). De 5a. a sáb., às 2lh

30m e dom., às 20h. Ingresso, de

quinta . dom., • Cr$ 50,00 . Cr$

30 00 (estudantes), 6a., . sab., pre-

ço único de CrS 50,00 (18 anos).

EXTRA

PAULINHO DA VIOLA - Apresen-

tação do cantor . compositor. Ho-

je, às 20h30m, no Colégio S. Vi-

cente d. Paulo, Rua Cosme Velho,

241. Ingressos a CrS 15,00.

POSTAIS DA BAHIA - Coniunto
folclórico apresentando cânticos,

ritmos e 17 danças entre elas ma-

culelê, samba de roda, coco, frevo

e outras. Direção de Renato Bran-

co. Hoie, às 21h, na ABI, Rua

Araúio Porto Alegre, 71 - 9.° an-

dar. Entrada franca. Os convites

para os interessados estão à dis-

posição na ABI.

NOITADA DE SAMBA - Com Nei-

son Cavaquinho, Baianinho, Vera da

Portela, Sabrina, Conjunto Nosso

Samba . Exporta Samba, Zeca da

Cuíca e passistas. Todas as segun

das-teiras, às 21h30m, no Teatro

Opinião, Rua Siqueira Campos. 143

(235-2119).

CASAS NOTURNAS

MIÈLE E JUAREZ MACHADO -

Show de Ronaldo Bòscoli, com

acompanhamento, a cargo do con-

junto de Edson Frederico e da,

bailarinas Bernardette e Mado. Di-

reção musical de Edson Frederico.

Coreografia de Bernardette Hill.

Sucata, Av. Borge, de Medeiros,
1 426 (274-7999 e 274-7849). A,

4a., 5a.' e domingos, 60,00 d.

couvert e CrS 40,00 de consuma-

ção mínima. Sextas e sábados, CrS
70,00 de couvert e Cr$ 50,00 de
consumação. Às 4a. . domingos,
CrS 30,00 de couv.rl e Cr$ 20,00
de consumação, para estudantes^

CHICO BUARQUE E MARIA BETA-
NIA — Show de Caetano Veloso,
Rui Guerra, Chico Buarque . O,-
waldo Loureiro. Direção de O. lou-
reiro. Regência do Maestro Gaia.
Coordenação de Pcrinho. Can.cio,
Av. Venceslau Brás, 215 (246-0617

246-718B). De 3a. a 6a.,

,ab. *• 23h30m . dom., à,

Ingressos a CrS 60J0.

¦TTtMOS OO BRASIL - Show da

3, a 5a. . dom., às 22h , 6a .

,áb. às 21 h. 0h30m. Direção de

Caribe da Rocha. Figurinos de Ar

lindo Rodrigues. Coreografia de

Leda luqui. Arránios musicais d.

Ivan Paulo e cenário de Fernando

Pamplona. Elenco com mais de 80

participantes liderado por Moriene,

Jorge Goulart, Nora Ney, Tric de

Ouro, Jackson do Pandeiro, Carlos

Poyare, e The Fabulous 50 Black

and White National - Rio Danccrs.

Hotel Nacion.l-Rio, Av. Niemeyer

(399-1000 e 399-0100). Couvert dr

CrS 90,00 e consumação mínima d'

CrS 30,00.

• Os extraordinários figurinos

criados por Arlindo Rodrigues sao

o ponto alto do espetáculo, uma

sucessão de cantos • danças esl!M-

zadas das diversa, regiões do pais.

Outro destaque: a produção impe-

cível, conseqüência do alto investi-

mento de quem acredita em «how

busin.s, no Brasil. (M-V-) 

SARAVA' - Show d. 2a. a ,áb.,

« partir das 21 h, com música ao

vivo para dançar com a Orquestra
de Nestor Schiavone e o conjunto

dc Elli Arcoverde. Couv.rt de 2a.

a 5a., a CrS 40,00 . 6a. e sáb. a

CrS 50,00. Hotel Sheralon. Av. Nie-

meyer, 121. ________———

REVISTA DO BATACIAN - Show

de Carlos Machado de 2a. . 6a, a>

23h e sáb. às 21h a 0h30m, com

Eddy Star, acompanhado do, can-

tore, Ana Roseli, Walter • Wilma,
do conjunto Samba Quatro e mais
de 30 bailarinos. Boit. Nlghl «nd

Day, no Hotel Scrrador Cinelandia

(242-7119 e 232-4220). Couv.rt de

CrS 60,00, sem consumaçã. mini-

ma. (18 anos).

SAMBA, HUMOR E MUIHER N.-> 2
- De 3a. a dom. 4 meia-noite,
.how com Ivon Curi apresentando
Wanda Moreno, os cantores Marli.

Sidney e Paulo Cristian e um «len-

co de 35 mulatas, passistas e ritmn-

tas Aberto todas as noites com co-

zinha brasileira. Todos os domingos

ao almoço apresentação d. um

,how infantil das 13h às 17h, com

o Capilão Aza, malabaristas, magi-

cos e palhaços. Sambão . Sinha,

^Constante:Ramo,. 140 (237-5368).

706 — Toda, as noite, a partir da,

23h, Osmar Milito e seu coniunlo,

com os cantores Angela Suarez

Djavan e Maria Alice. Couvert: CrS

20,00. Avenida Ataulfo de Paiva.

706. (274-4097).

SPECIAL BAR — Aberto diariamen-

te a partir das 19h. com Mr. Harris

ao piano. Música ao vivo para dan-

car a parlir das 23h, com os con-

luntos de Ronnie Mesquila e Tranca

e os cantores Áurea Marlins. Mareio

lolt Gracinha, Io e Telma. Rua Pru-

dente de Morais, 129 (287-1354 e

287-1369).  
'

PRETO 22 — Aberta a parjir da»

21 h, com música ao vivo para dan-

çar com a participação especial da

cantora Fafa de Belém, Banda Pre-

to 22, o coniunto Os Batuqueiros

e o cantor Emílio Santiago. A

meia-noite, o Flávio Confidencial,

com Costinha. Direção musical

do maestro Cipó, Rua Visconde

de Piraiá, 22 (287-0302 e 287-3579).
Cnuverl diariamente a CrS 70,00.

SAMBA DO BALACOBACO - Show

com Oswaldo Sargentelli e os

cantores Moacir, Ismael e Iracema,

a|«m das Mulatas que Nao cs-

tão no Mapa. Participação do saxo-

fonista Paulo Moura. Oba, Ob., Rua

esconde de Piraiá, 499 (287-6899

e 227-1289). De 3a. a 6a. e dom..

is 23h45m, sáb. às 22h30m . lh.

Coyv^^Çrj 70.00. (18 anos).

NIIDA APARECIDA - Apresenta-

ção da pianista todas M Sas. óas.

e sábados, a partir das 22h. Bo-

tequim 19, Rua Maria Quitéria, 19,

Aberto de 3a. a domingo, com mu-

sica ao vivo. De 3a. a 5a. e dom.,

CrS 15 00 de consumação mínima.

6a. e sJ^XriJSfi^
5-^MOR NO ENCONTRO E DE-

SENCONTRO - Show a partir das

22h30m, apresentado por Sérgio

Bittencourt. Com a participação de

Neusa Amaral, Everardo, Marilia

Barbosa, Ataulfo Alves Júnior, e o

regional Os Coroas. A partir da»

21 h, música ao vivo para dançar.

Dir de Armando Couto. "pinh».

Rua Barata Ribeiro, 90 B (255-0073).

15h

15h30m
16h
16h30m
17b
I8h
18h30m

19h

19h45m

20h30m

20h45m

21h
2l'h03m

23h

24h

HOJE NA RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66

AM-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

8h30m — Hoje no JORNAL DO BRASIL -

Apresentação de Eliakim Araújo.

8h35m — CAMPO NEUTRO (Esportes —

Apresentação de José Inácio Werneck e San-
dra Moreira.

15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA -

Programa: Snafu, Home e Pink Floyd. Produ-
ção de Alberto Carlos de Carvalho. Apresenta-
ção de Orlando de Souza.

23h _ NOTURNO — Lançamentos musl-
cais destaques internacionais e entrevistas,
produção de Luiz Carlos Saroldi. Apresenta-
ção de Eliakim Araújo.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h30m,
12h30m, 18h30m, 0h30m, sáb. e dom., 8h3üm,
12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação de EUa-
kim Araújo, William Mendonça e Orlando de
Souza.
INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS — Fia-
shes nos intervalos musicais e informativos de
um minuto, às meias horas, de segunda a sex-
ta-feira.

FAÀ-ESTÉREO. - 99.7 MHz

IftilEi 51
à lhDiariamente das 9h

HOJE
ofjh — Transmissão em quatro canais —

Sistema SQ - A Canção da Terra, de Gustav
Mahler (mezzo soprano Christa Ludwig e te-
nor René Kollo, com Filarmônica de Israel —

Bernstein - 62'25).

21h05m — Concerto para Harpa, em SI
Bemol Maior. Opus 4 n.° 6, de Haendel (Kuente
— 13'35). Sonata para Cordas n.° 5 e 6, de Ros-
sini (I Musici - 30'25). Sonata para Violão
Cravo e Viola de Camba Continuo, n.° 1, de
Rudolf Straube (Williams, Puyana e Savali -

u_7) Alvorada dei Gracioso, de Ravel (Dei-
vaux — TIO). Trio para Piano, Violino e Vio-
loncclo. cm Lá Menor ,Opus 50, de Tchaikovs-
ky (Trio Beaux Arts — 41'20).

AMANHÃ

20h - Suite em Lá Menor, de Telemann
(Baker — 23'30). Balada para Piano e Orques-
tra de Fauré (Casadesus e Bernstein) —

12'35). Quarteto para Cordas nP 69 em Mi Be-
mol Maior, Opus 64 nP 6, de Haydn 'Qua teto
Collegium Aureum - 16.5*. - Sonata em La
Maior, Opus Póstumo, de Schubert Sei km -

40-43*. Concerto a Tromba Pnncipale, de Hu-

mnel (Groot c/ Concerto de Amsterdã — 16 21».
mSnificat em Ré Maior, de Bach (Manate-
der Herta Toepper, Ernst Haefliger e Fischer
_ Dieskau c/ Coro e a Ora Bach de Munique _

Rich ter — 30'05i. Concerto para Dois Pianos,
cm Mi Maior, de Mcndelssohn (Lukas e Ogdon,
regência de Marriner — 29'30).

INFORMATIVO BB UM MINUTO — As

12h, 15h, 18h, 20h, 23h e 24h.

Correspondência para a RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Brasil, 500 - 7.° andar
- Telefone 264-4422.

GRANDE MO

TV Educativa - Imagens - Documentário sobre o Estádio Mi-

Vilena de Moraes.
Roy Rogert - Wastern.
Aboli Costello — Filme.

ST*-". C.Pto A..' -tht os Super H.r.s. Co.orido.

• SP"dllRa" -M'ilme'.COò0B.°ro 
- Novela infantil de Carmem¦ 

?«rw^- i U:.. iS." Mal.os. Com Dionlsio A«-

l^k£rsíS£SSm'mV^,^" 
Rodolfo Mayer, Henricue Marüns, Felipe Carone, Mana Esteia,

.„Xr"Nov:íir^'^°ComEvaWi,m,Tony

^°doeArco- N^-deSÍio Joc.mai, Com Uerle Mor-

íris le.Meíi, Fausto Rocha e Ferreira Martins. Colorido.

I ^p^^Vro.rtm.U.ico 
e musica,. Com Renato

_ S'5r SffirfStt ^mes McA iKk Urd.

- Futbo,0'- VT do iogo Vasco x Campin.n,.. Colorido.

NITERÓI ARTES PLÁSTICAS

CANAL 13

UhSSm -
12h

12h45m -

13h

13h30m

14h30m —
15h -
lóh -
17h -

17h35m -

18h30m —
19h
19h25m —

19h30m -

20h -
20h57m -
21h
23h

23hl5m -
0hl5m -

í£p«u»i. •* "-• - Pr03rama de J°5é Sa'eme' aPreS°n"

^^^.rrNo^-^^doinleriordoEs,,
do, apresentado por José Saleme.

K íifet&S-s-: S^ss
adolescente . seus problemas. Orientação do Psicólogo Vilena

pÍ.^r-H.l.n. S.n9ir.rdi - Programa feminino com novi-

dades sobre culinária, moda, ginástica . artes em geral. Colo-

rido.
Desenho.

• Film» — A ser programado.

: S'mkÍ«&o -o P.p.l - Prcram, infanli, com Guai-

trr^nfAr-^ma feminino apresentado por
Aríete Ribeiro.
Pufl Pufl - Desenho. Colorido. mlorido
C.lvirio .m- M.rch. - Programa ev.ngíl.co Colorido.

Futebol Total - Programa esportivo com Jo.o Saldanha. Ao

Jo^.CM^ - Noticiário apresentado por Carlos Bianchini .

Ronaldo Rosas. Colorido.

:.!ZrEa^-CMS;o apresentado por Dinoe, Santa,,.

Anita Taranto. Colorido.
O Despertar dos Magos.
Futebol - VT do iogo Vasco K Campinens..

CINEMA

com Vitorio Gassman. As 16hS0m,

lBhSSm, 21 h. (18 anos). Ate sabá-

ÉDEN - Os Intocáveis Chineses do

Caratê. Às UhIOm. 16h. 17h50m,

19h40m, 21h30m. (18 anos). Ate sa-

NITERÓI - O Roubo"das Calcinhas

C0m Filipe Carone e Lady Francis-
" 

Às UhIOm, lóh, 17h50m, I9h

40m, 21h30m. (18 anos). Ale do-

mingo. , —
ÍCARAÍ — Jovem Frankenstein,

C0m Peter Boyle e Gene Wlldor As

I3h30m, 15h40rn, 1.7h5pm 20h,

22h 1 Qrn. (18 anos). Até_d_omingo^

CENTRAI — Entre Dois Destinos.

A, 13h40m, 15h4Sm, 17h50m, l?h

55m, 22hl0m. (14 anos). Ate do-

mingo- •
SÃO BENTO - O Carrasco de Roma,

com Richard Burton e Ma rce II o Mas-

troisnnl, Às 15b, )7h, 
19h, 21h. (18

anos). ,

SHOW
7íi_^RIA E FEUÁoTrOUPEIRO -

Show de música folclórica brasilei-

ra, com a Banda de Pau e Corda

composta por Roberto Andrade -

bateria, Waltinho - violão e voz,

Sérgio - percussão e voz, Neto -

viola Beto flauta, Paulinho Reien-

de - contrabaixo. Participação es-

pecial do violonista e cantor Heitor

de Pedra Azul acompanhado cia

sanfoneira Maria Olivia e do con-

junto Divinah Kortissa. Dia 3 ama-

nhã, às 21 h, no Ginásio da Facui-

dad. d. Direito d. UFF, Rua Pre-

sidente Pedreira, 62 - Inga e dia

4 sábado, ás 20h, na Concha

Acústica d. UERJ - Maracanã. In-

gressos a OS 10,00.

COIETIVA — Com obras de Fcr-

nando Pedrosa, Franklin Guanaba-

rino e Joacir Lyra. I. Chat Galerie,

Rua Joaquim Távora, B4 (Icarai).

>ESTIVAL-EXPoYlÇÃO,DE-FOTO CAR-

NAVAl — Mostra fotogralica

de II artistas, apresentando traba-

lhos sobre temas de sambas-enrcclo.
Campo de São Bento (Icarai). De 3a.

a dom. das 15h às 22h. Ate dia 9

de oulubro. .—
COLETIVA — Exposição permanen-
le com obras de laerpe Mola, Hen-

rique Cavalleiro, Manuel Santiago,

Carollo, Gavazzoni, Dacosta, D'Alin-

court c Geraldo de Castro. Galeria

Monet, Rua Cinco de Julho, 344 -

loja 105 (Icarai). De 3a. a éa., das

15h às 22h, sáb. • dom. das IBh

às 22h. .

DUQUE DE CAXIAS

CINEMA
PAZ — Pensionato d» Mulheres,

com Magrit Siebert «Silva na Lopes.

Programa duploi A. M.os VtoUnli.

do C.r.ti. Às 13h30m, 16h45m,

20h. (18 anos)^_

j^VÊj} _ 007 Contra o Homem d»

Pistola d. Ouro, com Roger Moore.

Programa duploi S.bala, Adeus.

Às 15h25m, 17h05m, 19h30m .

21hl0m. (14 anos).

PETRÓPOLIS

CINEMA
DOM PEDRO - O B.b. d. Rose.

m,ry, com Mia Farrovv As_15h20m,

Iffl^ 9lh. 118 anos). Ate sábado.

PETRÓPOLIS - Conspiração Violen-

„, com Michel Caine a Sidney Poi-
"ér 

Às 15h30m, 17h30m, 19h30m,

21h30m. (18 anos). Até sábado.

_^S,i "vi
«Si H participação: TEMPO 7

c a vor de Suely May

DIR.: OSWALDO LOUREIRO

BENIL SANTOS
comunica que tem lugar pra você

QUARTo

CHICO ANÍSIO
T«»!ro di ligo». Int- *'?•" '

• ';,R



PÁGINA 8 Q CADERNO B D JORNAL DO BRASIL ? Rio de Janeiro, quinta-feira, 2 de outubro de 1975

SERVIÇO COMPLETO riLATELIA

ARTES PLÁSTICAS
i ISRAEl PEDROSA — Pinturas. Ga-
' leria Marte 21, Rua Fanne do Amoe-

; cio, 76. De 2a. a 6a. das 14h às
22. Até dia 31 de outubro.

; AUDIOVISUAIS-MINÉIR03 - Éx-

i po-proieção de trabalhos de jovens

participantes e premiados no VII

Salão dc Verão. As projeções es-
tão separadas em dois programas
distintos. Primeiro programa
hoie e sábado): Matadouro, de
Beatriz e Paulo Emílio, Desapareci-
dos e Quatro Paredes, de Murilo
Antunes e Biiça, Em Preparação,
de Jorge Helt, tlrbanites • Super-B,
de Maurício Andrés e Das Pessoas,
d* Luiz Alberto Sartori. Segundo

programa (amanhã e domin-
go): Festa ao Divino, Ponto • lm-

primatur, de Beatriz e Paulo Emí-
lio, Caretas e Lama, de Maurício
Andrés, Múmias a Madame Satã,
de Murilo Antunes e Biiça e Lin-

«u» • Paisagem, de Jorge Helf.
Sábado às I8h haverá um debate
com o grupo sob o tema O Audio,
visual como Novo Campo de Ex-

pressão. Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar, de 3a. a dom., às
16h, 17h é 18h. Até domingo.

ZUREMA BAENA - Pinturas. Clube
de Engenharia, Av. Rio Branco,
124/24.°. Diariamente, das lOh às
18h. Até amanhã.

ARTE POPULAR BRASILEIRA - Mos-
tra de trabalhos de arte popular
brasileira de autores anônimos ao
lado de outros já consagrados co-
rrro Mestre Noza, Ademar de Per-
nambuco e artistas ingênuos como
a tapeceira Marieta, Eucatexpo, Av.
Princesa Isabel, 350. De 2a. a 6a.,
das lOh às 21 h.

I

.i*y
W
Si

MARLY SERAFIN E MARIO FRANCO
Fotografias. Maison de France,

Av. Presidente Antônio Carlos, 58.
De 2a. a 6a., das llh às 18h. Até
dia 15,

NORA CÕRREAS E JÚLIO GUERRA
Tapeçarias e esculturas. Galeria

Vernissage, Rua Maria Quitéria, 42.
De 2a. a 6a., das 14h às 23h e
sáb,, das lOh às 23h.

WAKABAYASHI - Pinturas. Galeria
Ipanema, Rua Anibal de Mon-
donça, 27. Segundas, das 14h às
23h, 3a. a 6a., das llh às 23h,
sáb. das lOh às 13h e das 16h
às 21h, dom., das 16h às 21 h.

EURIDYCE — Desenhos. Real Gale-
ria da Arte, Av. Copacabana, 129.
De 2a. a 6a., das 12h às 22h, sáb.
e dom., das lóh às 22h. Até dia
12. 

COLETIVA — Exposição com obras
de Dimitri Ribeiro, Helena Hauser,
M. Menezes, R. Guida, Tuka e Wil-
sa Ribeiro. Restaurante La Figaro,
Rua Arislides Spinola, 19.

COLETIVA - Com obras de Mabc,
Tomie Ohtake, Antônio Maia, Mori-
coni, Vilma Martins e Osmar Dillon.
Grafitti Galeria de Arte, Rui Maria
Quitéria, 85. De 2a. a 6a., das llh
às 23h, sáb., das lOh às 13h e dus
lóh às 21 h, dom., das 17h às
21h. Até dia 14.

GRAVURAS MODERNAS — Exposi-
cão com gravuras de Salvador Da-
li, Le Corbusier, Fitreman e outros.
Galeria da Aliança Francesa de Ipa-
nema, Rua Visconde de Pirajá, 82,
12.° andar. Diariamente das 9h às
22h. Até dia 10 de oulubro.
MIKIO SONOYAMA - Pinturas.

Galeria Irlandini, Rua Teixeira de
Melo, 31. De 2a. a sáb., das 15h
às 23h. Até sábado.

ÁLVARO XAVIER - Pinturas.
Aliança Francesa da Tijuca, Rua An-
drade Neves, 315. De 2a. a 6a., das
14h às 20h. Até dia 8. __
TAPETES DA CASA CAIADA - Ex-

posição de 40 peças de um grupo
de artistas do Recife. Montparnasse,
Rua S. Clemente, 72. De 2a. a 6a..
das 9h às 22h e sáb., das 9h às
18h. Alé dia 8.

STEPHEN KENNETH - Gravuras.
Galeria Atelier, Rua General Dioní-
sio, 63. De 2a. a 6a., das 9h às 22h.
Até dia 9.  

PROJEÇÕES DO INCONSCIENTE -
Pinturas de Victoria Sagboni. Gale-
ria Quadrante, Rua Gal. Venancio
Flores, 125. De 2a. a sáb., das 14h

às 22h.

ENRICO FERRARI - Pinturas. Ga-
leria Ornatus, Rua Marques dc São
Vicente, 52/2.°, no Shopping Con-
ter Guanabara. Diarianiente, das
10h às 22h. Até domingo.

COLETIVA — Dos pintor-ss Sebastião
Januário e Vânia Reis e Silva e do
desenhista Luís Carlos. Galeria da
Aliança de Botafogo, Rua Muniz
Barreto, 54. De 2a. a 6a., das 14h
às 20h30m. Até dia 10 de outubro.

BERNARD CAPELIER - Pinturas.
Museu Nacional da Belas-Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das
13h às 19h, sáb. e dom., das 14h
30m às 19h.

COLETIVA — Exposição do acervo
com obras de Antônio Dias, Sérgio

Camargo, Mira Schendei, Lygia
Clarke, Eduardo Sued e outros.
Galeria luii Buarque da Hollanda
a Paulo Bittencourt, Rua Palmeiras,
19. De 2a. a 6a., das 14h às 22h,
sáb. e dom., das 15h às 19h. Até
diaMO.
MARIA BONOMI - Xilogravuras.
Galeria Bsnino, Rua Barata Ribeiro,

578. De 2a. a sáb., das lOh às 12h
e das lóh às 22h.
COLETIVA — Com obras de Dacos-
Ia, Ivan Moraes, Juarftz Machado,
José Pinto, Guima, Rebolo, César
Viclla e Januário. Galeria Studio
186, Rua General Polidoro, 186, De
2a. a 6a., das 9h às 21 lu Até dia
8 de outubro.

PARQUES E JARDINS
PARQUE LAJE — Com uma grande
mansão, sede do Instituto de Belas-
Artes, florestas, grutas, torreão, ca-
labouco dos escravos jardins, la-
gos, represas. Na Rua Jardim Bo-
tanico, 414. Das 8h às 17h30m, ex-
ceto às segundas-feiras.
QUINTA DA BOA VISTA — Antiga
Chácara do Elias, uma das mais be-
Ias residências da época que, ofer-
tada a D. João VI, se tornou o Pa-
ÇO de São Cristóvão. Ali moraram
Pedro I e D.- Pedro II. Hoje é sede
do Museu Nacional e onde está ins-
talado o Jardim Zoológico.

JARDIM ZOOLÓGICO — Várias es-
pécies de animais da fauna mun-
dial, especialmente da brasileira,
africana e asiática. Grande coleção
de aves e pássaros do Brasil'. Na
Quinta da Boa Vista (254-2024),
diariamente das 8h às 17h. Ingres-
sos a CrS 2,00. Crianças com me-
nos de l,20m não pagam.

PARQUE DA CIDADE — Com lagos,
bosques, jardins artísticos, extensos
gramados e ainda o Museu da Ci-

dade. Estrada Santa Marinha s/n.°
De 3a. a 6a., das 13h às 17h, sáb.
e dom., das I lh às 17h,
JARDIM BOTÂNICO - O maior
Jardim Botânico tropical do mun-
do com 1 milhão e 500 mil rr»2
de área verde. Com 12 km de
aléias e caminhos, lagos, • cascatas
e plantas da floresta amazônica,
entre elas a Victória-Régia, Sete
mil espécies de plantas classifica-
das e a mais completa coleção de
palmeiras do mundo, com cerca di
300 tipos diferentes, sendo ainda
o único que possui características
próprias para as bromélias. Pode-
se visitar prédios históricos, como
a Casa Grande da Fazenda Rodri-
go de Freitas a a Fábrica de Pól-
vora, fundada em 1B08. Há ainda
uma lanchonete e play-ground. Es-
tacionamento pela entrada da Rua
Jardim Botânico 1008 (287-3156).
Horário de inverno: das 8h30m às
17h30m e no verão até às 18h30m.
Ingressos a CrS 2,00 e crianças
com menos de 8 anos têm e*ntrada
gratuita.
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T^rgunte-' Porque 0 CASAL ja levou mais de
300.000 pessoas ao cinema ?

fâspozfà: Porque 0 CASAL mostra o casamento como
ele e': com suas aleorias/íraições,
incompreengoes.acertos e desacertos.

Participe você também do sucesso de 0 CASAL /<fosécWilkçr SoniefBfaga
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um filme de

Daniel Filho
uma historia de

OduvaldoVianna Filho

participação especial;
BETTY FARIA+SUZANA V(EIRA»HERVAL ROSSANO

•16 anos HOJios 2-4.6.8-IO hs. **i$S*"
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267-7749
2877794

6.°eSABADo!
__30,oq |

IfSAS
IfOITE ANTÔNIO PEDRO
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Paff. *\D. Felipe Wagner flOUPAS MASCULINAS DIJOfi

TEATRO COPACABANA
IELS: 257-1B1B e 257-0881- h=í. » i7.21,301». Am.nhi ».ai,30ht.

PELA
LIBERDADE

DE UM POVO
A Administração Postal das
Nações Unidas emitirá
no* próximo dia 22 um selo
comemorativo sob o
título Namíbia —
Responsabilidade Direta das
Nações Unidas. O desenho, do
artista gráfico norte-americano
Henry Bencsath,
mostra uma mão
espalmada e parte de um
antebraço, e ainda uma
projeção difusa do continente
africano, com a Namíbia em
relevo. Em 1966,
a Assembléia Geral da
ONU cancelou o mandato da
África do Sul sobre o
território, criando um Conselho
das Nações Unidas para a
Namíbia com as
funções de conduzir uma
campanha internacional
destinada a libertar aquele
território do domínio
da África âo Sul,
representar o mesmo e os
interesses do seu povo,
denunciar as atividades ilegais
da África do Sul no
território e prover os
fundos disponíveis para a
formação educacional do povo
namibíano. O novo
selo, impresso em
fotogravura pelas oficinas
gráficas Heraclio Fournier,
da Espanha, poderá
ser adquirido através do
agente de vendas credenciado
pela UNPA no Brasil,' Sr Adalberto Marcus, à
Rua Barão de Itapetininga,
262 s/306 — São Paulo.

FASCtCULOS PARA OS JOVENS
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A cada dia cresce no Brasil o in-
teresse pela filatelia, provavelmente
em função da transformação que vem
ocorrendo no processo de criação e
produção dos selos brasileiros. Com
o objetivo de difundir essa atividade
entre os jovens, a empresa brasileira
de Correios e Telégrafos preparou uma
obra que deverá preencher algumas
lacunas existentes nessa área. Trata-se
cios Fasciculos Temáticos, que men-
salmente, a partir do dia 12 de outu-
bro, estarão à venda cm todas as
Agencias Postais do pais, levando aos
interessados noções completas de fila-
telia. como e o que colecionar, rotei-
ros para o inicio de coleções temáti-
cas. reproduzindo, em cores, os mais
bonitos selos do Brasil, além de um
extenso vocabulário cios principais no-
mes utilizados na linguagem filatélica.

A iniciativa é pioneira no campo
das Administrações Postais, só estan-
cio em prática, atualmente, nos Esta-
dos Unidos e Canadá. Assim, de outu-
bro de 1075 a março de 1976 serão lan-
cados seis fasciculos, apresentando,
pela ordem, os temas Esporte, Fauna e
Flora, Ciências, Geografia, História e
Arte e Religião. Cada fasciculo terá
formato de 21 x 2Scm, ilustrado a qua-
tro cores, com 16 páginas e mais um
encarte com o título Pequena Enciclo-
pedia do Filatelista Mirim, vendido ao
preço de CrS 7,00. Paralelamente à
edição dos Fasciculos, a ECT lança
também um concurso para sugestões
de novos temas, a serem encaminha-
dos através de pequenas monografias,
dando às 10 melhores prêmios de via-
gem a qualquer capital brasileira.
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LOGOMANIA
PROBLEMA N.° 124

LUIZ CARLOS BRAVO

D
{__. ° á
Encontradas 50 palavras:
8 de 4 letras; 22 de 5,- 14 de 6; 4 de

7; 1 de 8; e 1 dé 9.

INSTRUÇÕES

O obietivo deste jogo é formar o maior número possível de palavras

de .uairo letra» ou mais, usando apenas as leira» que aqui aparecem

misturada» « que formam um» palavra-chave (. palavra-chave é sempre

apresentada na edição do dia seguinte, em letra» maiúsculas, iuntamente

com as palavras encontradas no problem» anterior). A letra maior deverá'

aparecer obrigatoriamente em Iodas as palavras, em qualquer posição.

Uma letra nãò poderá aparecer em cada palavra, maior número de vezes

do que na palavra-chave. O autor não usa dicionário a só apresenta

palavras de uso corrente, poC isso o leitor muita» vezes encontrará mais

palavras do que as publicadas no dia seguinte. Não valem verbos, nomes

próprios, plurais nem gíria.

PALAVRAS DO N." 123:

ágio, agre, «sro, «"9*. ««"9°, dengosa, digna, digno, doge, droga, en-

gorda, esgar, gado, ganido, gan.o, gari, gênio, genro, geri nio, gir«, giro,

gno.e, goii, gorda, gr.d., grado, grande, grão, gra.nido, grei, gro.a,

ignaro, tgn.a, igneo, n.gô, nega, n.go, negra, negro, n.«9«, ogra, orgia,

rasgo, rega, rígie, região, régio. RESIGNADO, «eringa, .igna, ••gne, «ga,

sogra.

CAULOS
l

mm
'^mmiè^

HORÓSCOPO
JEAN PERRIER

I FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

ÍVocè precisa defender seus I Vida sentimental equilibra-

interesses. Faça-o com de- d. . d. acordo com seu.

I cisão e não se deixe ultra- desejo», certamente porque

I passar pela concorrência você «erá meno. orgulho.o

que será bastanle perigosa. » agradara mau.

TOURO
Um assunto que estava atra-
sado, será resolvido. Dia

benéfico para os estudos,
os escritos e Iodas as assi-
naturas.

Controle tua exuberância e
não tenha muita confiança
nos outros. Apesar de tudo

já que Vênus o protege,
você nada dave temer. .

Sua forma física não
será das melhores, pru-
dencia.

Cuide de sua saúde:
controle seu nervosismo
e evite o cansaço.

No teu lar, irritabilida-
de, evile oi assunto» po-
lêmicos.

Não despreze um encon-
Iro e mostre »«u dina-
mismo.

RADICAL

PEANIJTS
CHARLES M. SCHULZ

GÊMEOS 21 de maio a 20 de junho

CÂNCER -

| Contatos, viagens de negó-
cios, a sorte o sustenta. No

plano financeiro, você pode

j começar uma coisa impor-
tante.

O dia lh» promete alegria

profunda e durável. Saiba
não estragá-la com um ciú-

me que não deve existir.

Seja prudente nas suas
viagens, se você guiar.

Espirito de empreendi-
mento, você atrairá mui-
ta» simpatia».

QUER UPAA BOUMHA
AUTOGRAFADA, BE-

L6ZDCA ?

POIS, VENHA TO-
MA'-LA í '

T
"" ' ' O GRKNDE. AS OA

i grande, guerra
VOLTA A
ATACA!

$
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21 de iunho a 21 de julho_
Mudança muito importante
e feliz na sua vida. E' pos-
sivel que esta mudança o
obrigue a viajar, não be-

site.

Dia sentimental excelente.
Você te sentirá feliz por vi-
ver e pode faier projeto»
para o futuro.

O cansaço nada lhe va-
le, não abu»e de »ua«
força».

Não se deixe distrair
sei» fiel ao» amigos,

LEÃO -22 de julho a 22 de agosto

Sua tentativa terá um ex-
celenie resultado, sobretu-
do para a sua vida profis-
sional. Especulações felizes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje espere por uma al«-

gria sentimental e amigável.
Talvez um antigo «mor ou
uma antiga amizade volte.

Saúde boa, saiba evitar
as tentações da mesa.

A diplomacia á a única

garantia de sucesso para
tuas iniciativas.

AC
JOHNNY HART

1 estado sentimental cie
I uma -feminista que deixou

de amar o sexo

O início do dia lhe trará
um problema financeiro.
Seja pontual no trabalho «
não tome parle nas dis-
cussòes.

Uma pessoa sensível fará
tudo para seduzi-lo. Não a
decepcione pois ê, talvez,
a certeza d» um futuro m«-
lhor.

Cuidado com seu» pás
pois seus tornozelos são
frágeis.

Decisão boa s« |ocê 
for

discreto em tuA.

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de ou'ub.r°_

fím[tüMú

Você terá várias possibill-
dades de se por em valot.
Procure não comeler erros.
Deixe de lado os prcble-
mas financeiros.

Aja sentimentalmente com
mai» simplicidade ou sabe-

doria. Sua polidez será
apreciada, você passará um
ótimo dia.

Tenha uma vida regular
e vigie sua alimentação.

No lar tudo irá b»m,

pense em renovar »ua
ctta.

f"^ ex-ame

I /ÒICIOMARIO ~^\ / DKJÕNlíktO \

__ _^Z JZ-
kid farofa TOM K. RYAN

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro^

IO dia lhe permite desci- Perdoe um p.qu.n£«••£ ^ ., banhos
volver seus projetos a con- de egoísmo da pe» o. ma

dições que eles forem bem da. Você também tem de- de sol ,T

determinados e que seus | feitos, seja mais compr.en- | fcçoe».

amigos o ajudem. sivo (»)•

Excelente inluiçio lhe
sugere nov«» iniciativa».

ACOEO, BOM&O^S .' TAO N\iNC\0<=>;

TÃO GECHEA.OOS,

ESCUTE., CIOCOALOO-. ^STOO PES-
D\CO A»U\.' SkSE. OKlOE. ESTAMOS? ;

CUAGO.se../ MOCH ESTA, M
p&QOlCO. EU, MA,\S OÜ

MEWOS AkSOI/

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro

CAPRICÓRNIO -

AQUÁRIO - 2l"

Se]a ordeiro e não gaslo
inutilmente sua energia,
tanto mais que suas posst-
bilidades hoje serão gran-
des, sobretudo no plano
financiei r o.

22 de dezembro a

Sorte, no conjunto tudo se-
rá fácil. Ponha ordem na
sua correspondência o nos
seus documentos. Todavia,
não especule.

Não complique tua» rei»-

çõe» com a» pessoa» que
ama, com palavra» desa-

gradáveis. Decepção fami-
liar.

Harmonia bastante miste-
riosa com uma pessoa im

I leressanle. Como Vênu» o

I protege isto lhe permitirá

j passar um dia muito agra-

i dável.

Leves indisposições, ir-
ritabilidade: relaxe.

Indisposição difícil de
definir pois é de ori-

gem nervosa.

Nio deix» certo» do-
cumentos n» mas».

I Cuidado com • influên-
ci» qu« alguns «migo»

[ exercem «obre você.

de janeiro a 19 de fevereiro

O dia lhe deve permiti!
pòr em prático várias ini-
ciativas. Espere por um dia
de negócios que será muito

proveitoso.

Se for solteiro, não te conv

prometa sem pensar ante».
Tom» o tempo necessário

para decidir. Rejolv» um

problema de herança.

Dia benéfico para ini-
ciar um novo trata-
mento.

O MAGO DE II> RIANT PARKER E JOHNNY HART

No lar, um mal-entendi-
do. Nada de grave.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março

^_L°r

Relações fáceis com seus
colaboradores, que saberão
entendê-lo. Não hesite a di-
zer o que está errado no
seu trabalho.

Boa moral, encontro agra-
dável e interessante. Será
melhor não comprometer
seu futuro sentimental-
mente.

Você pode realizar um

grande esforço físico.
Concentre-te mai», hoje,
e tudo irá muito bem.

/QUE \ (SETEMBRO /[7^/ OBRIGA- \
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CRUZADAS
1IENFIL

r
HORIZONTAIS — 1 — 'azer a extração d?» grainhas

de certos frutos; 9 - momentos de ócio dedicados a ai-

gum trabalho intelectual agradável; 10 - principio da

energia humana durante a vida (entre os egípcios); 11 -

abanico usado em cerimônias religiosas, da corte etc; 12

- que se pode dividir cm duas parcelas ou quantidades

Iguais; 13 - toldo de palha nas canoas; 16 - pequeno

ornamento oval, 17 grupo de dialetos romances das

provlnciw meridionais da França; 18 - filete torcido, para

ornaio de cerlas peças; 20 - afilho, cordel com que as

mulheres prendem as saias nos trabalhos agrícolas (Por-

tugal)- 21 - casla de uva minhota; 23 - demônio (enlre

os tibetanos); 24 - préslimo ou cornem; 25 - pequena

vara usada nos sortilégios e nas cerimonias dc Xangó e

que pertence aos deus Trovão; 27 - produto secundário

mu .
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CARLOS DA SILVA

da fabricação de gás e de coque, muito usado tanto em

estado livre quanto combihado, na Medicina e na Industrie;

28 - que não se ergue do chão ou que se levanta somente

a pequena altura.

VERTICAIS — 1 — dispositivo para a secagem arlifi-

ciai de frutas; 2 - rede em forma quase cônica, usada

para medir a porção de peixe que se pescou; 3 - sobre-

nome tle cada uma das musas, por lhes ser consagrada

a fonte de Aganipe (pl.)i 4 - faz locomover-se (o cavalo)

em galope curto, ora sobre a mão direita, ora sobre a

esquerda; 5 - sem mácula; 6 - uma das quatro sílabas

de que se serviam os bizantinos para solfeiar; 7 - uma

das formas femininas da desinência e do sufixo -ao; 8

andar dando meias voltas (falando do cavalo); 10 - caixa

ou canoa, instalada à margem de um curso dágua, para

lavagem de minérios ou diariamente; 12 - flauta s.amesa

de som agudíssimo; 14 - pássaro africano da família aos

laniádeos; 15 - oficial da antiga Roma, que recebia os

sufrágios; 19 - antílope da África oriental; 22 - realize,,

efetuei) 24 - planta herbácea da'família da. epiáceas de

flores coniuntas polipétalas; 26 - soberano de pais mu-

çulmano do Oriente; 27 - ditongo oral decrescente. l«xi-

cos utiliz.dos: Mor.i»! Fern.nde; Melhoramento» e Ca»a-

nova».
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©Ui 0 SOL.
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ofeRece^oo
Como AW<fc>
VtoS To^isTAS
m ASTA...
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SOLUÇÕES 00 NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS -. xixica» - ca - omexo - ar - xe-

rofitas - ilota - amai - lisol - noca - adeso - alum

_ cjj _ tu - edo — ovogenicos — ericina — flamar -

rus.

VERTICAIS - xixilado - xerose - imotos - ccfalote-

ca - axi - sotana - casacudo - ar - elidivel - amo-

lecer — Ismosos - unir — ora - gim — in.

T/To RWD0 SHo\WS;
ipftSSeToS 3)e «ATE,
SP^QOçTes, HoTeL.
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Correspondênci», colaborações e reme»»» d«

livro» e revist«» p«r« Rua da» P»lm«ir«», 57

apto. 4 - Botafogo - Z.C-Oi.
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OS 60 ANOS DÁ

VOZ QUE NUNCA

PRECISOU

SER TREINADA
NORMA COURI

Serestciro, rei do disco, colecionador de
troféus, freqüentador do extinto Café Nice,

cantor das multidões, arrcbatador de fãs,
sucesso garantido nos dois lados dos discos de

78 rotações, boêmio de um Rio fértil
em boêmia, Orlando Silva, sobrevivente de um

tempo que já não existe mais, eompleta
amanhã 60 anos. Falando pouco, sem gastar a

voz que há alguns anos faria uma fã rasgar
as roupas — deles ou as próprias —

o cantor de uma multidão
hoje inexistente relembra o passado.

A voz chega antes dele, vinda
lá de dentro, cantarolada no ba-
nheiro enquanto ele faz a barba,
penteia as costeletas, apruma-se
dentro da calça azul bem vincada,
ia camiseta, da camisa engoma-
da. A mesma voz que há uma de-
zena de anos causaria no mínimo
um desmaio da fã sentada no sofá
da sala. "Eu fiz uma verdadeira
revolução no rádio. Esse negócio
de rasgar roupa de cantor, sair
pelas mas perseguido pelas fãs,
começou comigo."

Sua guimba de cigarro joga-
ãa ao acaso pela janela de um
trem levava uma disputa às suas
últimas conseqüências e a desço-
berta do número de seu quarto no
hotel provocava a loucura de fa-
zer uma menina esconder-se no
armário, só para vê-lo. Seresteiro
autêntico do tempo em que ainda
havia serestas, Rei do Rádio que
nunca se importou com deixar o
titulo de Rei da Voz para seu ami-
c/o Francisco Alves — o Chico Vio-
la — ganhador áe mais de 100 tro-
féus cuidadosamente guardados
no armário, freqüentador do Café
Nice na extinta e boêmia Galeria
Cruzeiro, ele chega à sala depois
de uma hora de espera.

Chega calmo, piteira na mão,
cabelos pintados, penteados à ma-
neira de 1930, olhar jogado ao jei-
to do sucesso que hoje só se faz
lembrar nos discos de acetato, 78
rotações, espalhados no sofá.

Orlando Silva, 60 anos, 41 e
meio como Cantor das Multidões
entra na sala do apartamento em
Copacabana (uma das poucas coi-
sas que ficaram próprias em toda
a sua carreira) e canta, agora pa-
ra uma multidão bem menor —
resumida numa jornalista, num
fotógrafo e na mulher, Lurdes —
um sucesso antigo qualquer:

LÁBIOS QUE BEIJEI,
MEU CONSOLO É VOCÊ,

AMIGO LEAL,
ENQUANTO HOUVER SAUDADE.

Não sobrou ninguém. Nin-
guém daquele tempo, fértil em
Don g a, Pixinguinha, João da
Baiana, Lamariine Babo, Zé da
Zilda, Ratinho, Luis Americano,
Chico Viola, Jacob do Bandolim,
todos amarelados nos retratos que
Lurdes traz em envelopes bem
guardados.

— Não existe mais um ponto
de encontro. Um Café Nice, quar-
tel-general do rádio, ponto de con-
vergência de todos nós. Lá sabia-
mos de uma coisa de um e de ou-
tro. Hoje ninguém se vê, só nos
corredores dos aeroportos, uns in-
do para Minas, outros para São
Paulo.

Sem gastar muito a voz, fa-
lando pouco e fumando muito, sé-

¦rio e achando graça apenas quan-
do é Lurdes quem a provoca, Or-
lando Silva relembra o Rio do
tempo em que tudo era perto, "da
Glória a gente ia a pé para o Cen-
tro, passando pela Lapa, a um pu-
lo da Cinelándia". Do tempo em
que seu sucesso não era represen-
tado apenas "pelo busto encostado
na parede, cópia do que existe na
Praça Orlando Silva, no Méier. E
quando o cantor só contava com
o microfone para lançar a voz nos

ORLANDO SILVA
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Nos dias áureos,
com as
iniciais

bordadas no
pulôver

Nos bons
tempos do

rádio,
apoiado

pelo regional

Ao violão,
numa

serenata
doméstica

auditórios repletos (de gente pron-
ta para chorar quando o peito de
Orlando se abria nas últimas es-
trofes), "sem essa coisa toda de
playback. corte daqui e dali, ca-
mara de eco e máquinas que dão
voz a quem não a tem".

Junto com o aparato roman-
tico, a figura do seresteiro desa-
pareceu desse mapa novo ãa ci-
dade. Sem herdeiros, "embora

goste de música popular brasileira,
ãe todos os feitios, desde Carlos
Gomes até Chico Buarque, em es-
pecial aquelas coisas de Erasmo e
Roberto Carlos", Orlando Silva,
cantor ãe agradar nos dois lados ;
do disco — coisa rara na época — j
canta pedaços de músicas e conta \
a história comprida do sucesso.

Nasci no Engenho de Den-
tro, no subúrbio áa Central e esse
negocio de cantar surgiu logo nos
primeiros anos. Junto com os U-
vros que levava para a escola, ha-
via sempre um folheto de modi- ¦-
nha. E quando voltava do cole-
gio, aos seis ou sete anos, achava ,'de 

subir na amoreira da vizinha
para cantar. Naquela época, ](i
tinha fãs.

...ROSA, CARINHOSO,
JARDINEIRA, NADA AI.ÉM,

AOS PÉS DA CRUZ,
ÚLTIMA ESTROFE . . .

Cantando Mimi ele segurou o
microfone pela primeira vez, em
1934.

Foi uma emoção. Eu já es-
tava cansado de esperar pelo di-
retor, na Rádio Cajuti, quando o
compositor Bororó apareceu e se
encantou. Resolveu me apresentar
ao Chico Alves e a partir daí mui-
ta coisa mudou.

Ele apanha um retrato robus-
to dc Chico Viola. Retrato colori-
do, guardado junto com os tro-
féus:

— Chico era lindo, uma figu-
¦ ra maravilhosa.

Dá um risinho e completa.
Chico jazia misérias. Eu, só

na surdina. A gente convivia dia-
riamente no Café Nice: Silvio Cal-
das, Mario Reis, Orestes Barbosa,
Custódio Mesquita, Araci de Al-
meida, uma das poucas mulheres,
mas assídua.

Logo depois do contato com
Chico Alves, Orlando se lançava
na Rááio Cajuti e mais tarde can-
tou "em tudo quanto era estação,
a Rádio Sociedade, a Clube do
Brasil, a Guanabara, a Mayrink
Veiqa, a Cruzeiro do Sul'. Em
1936 surgiu a Rádio Transmissora
e lá ele ficou por seis meses. De-
vois veio a Nacional que ele inau
gurou" em 12 áe setembro dt
1936.

— Era linda, no 21.° andar, do
Edificio A Noite, o mais alto do
Rio naquele tempo. A Nacional foi
tomando conta, e eu junto, can-
tando tanto sucesso que nem sei.

Quem tem mais de 30 anos
sabe o que foi o programa âo meio-
áia, Quando os Ponteiros se En-
contram, o que era suspirar por
Orlando Silva ao lado do rádio
sintonizado na Nacional, a voz —
que o tenor Tito Schipa disse ja
ter "nascido no lugar, nunca pre-
cisa ser treinada, é só cantar sem-

de

pre assim como você cantou para
mim" _ totalmente ãesconheciáa
pelas cocotas áe hoje.

— Outro áia vi na televisão
uma menina torcendo o nariz pa-
ra o apresentador que pergunta-
va quem era Noel Rosa. Hoje Noel

¦é confundido com médico ou ci-
rurgião plástico. Ninguém lembra,
ninguém sabe.

...CURARE, NANÁ, ADEUS,
POR TI, SERTANEJA,

ABRE A JANELA, HOMEM
SEM MULHER NÃO VALE NADA...

Orlando Silva, "mais de
mil músicas gravadas", ex-estafe-
ta da Western, ex-operário na Ce-
ramica Trajano áe Medeiros, ex-
entregador de uma loja de fazen-
das da Rua do Ouvidor, ex-cobra-
dor de ônibus, ex-melhor cantor,
ex-melhor do disco, ex-boêmio
("hoje sou pacato até demais"),
faz 60 anos já quase nada signifi-
cando para a geração ão rock.

Seus discos já não são encon-
trados nos sebos. principalmente
aqueles da RCA Victor, Odeon e
Colúmbia, que ele (e poucos mais)
tem em casa: Por Ti (da RCA, Or-
lando na capa, moco, sentado no
sofá da mesma sala onde esta),
Orlando e Músicas Famosas de
Ary Barroso e Custódio Mesquita,
Quando a Saudade Apertar, Cari-
nhoso, Aquela Mascarada (Copa-
cabana), Uma Dor e Uma Saúda-

1 de, Enquanto Houver Saudade,
Vinte e Cinco Anos Cantando pa-

1 ra as Multidões (Odeon), Sempre
i Sucesso, Última Estrofe, e um

\ monte de outros, principalmente
os 7S rotações com toda varieda-
de de chorinhos, tangos, valsas,
fox, fox-bolero, marchas, valsas-
canções, sucessos casando-se dos
dois lados.

— Tem ainda um recente,
com músicas de Taiguara (Hoje),
Antônio Carlos e Jocáfi (Desespe-
vo), Edu Lobo e Torquato Neto
(Pra Dizer Adeus), Gilberto Gil
(Mancada). E' pra homenagear a
garotada — diz Lurdes.

Segundo Lurdes, Orlando ou-
ve rádio o dia inteiro e de televisão
sabe muito pouco. Também nao
entende muito desses casamentos
de hoje, "como o áa vizinha, que
casou em dezembro e deixou pas-
sar o carnaval, mas antes da Se-
mana Santa estava descasada. Na
minha época eu nao sabia o que
era isso ou aquilo, nem aquilo
outro", diz, rindo.

Por falar em carnaval ele re-
lembra os dele: "Gravava verda-
deiras jóias carnavalescas, como
zim disco com Jardineira e Meu
Consolo E' Você. Todo ano eu en-
caixavá um sucesso". Fala dos
períodos férteis, entre 37 e 44,
"por exemplo aquele ano em que
eu gravei uns 20 sucessos segui-
ãos", mas dos fracos nada diz.

A mulher — está casado há
2S anos — lembra a hora do re-
médio e do mingau e cle dá um
sorriso para a máquina do foto-
grafo. Seus 60 anos serão come-
moraáos sem festa. Mas ele não
está triste por isso. Diz mesmo
que nunca festejou aniversário e,
depois, a vida que viveu seria vi-
vida outra vez se multidão ainda
houvesse para seu canto.
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JORNAL DO BRASIL
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RIO DE JANEIRO, .QUINTA-FEIRA,
2 DE OUTUBRO DE 1975
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Como toda cidade-cigarra, que vive do verão para
não trabalhar no inverno, Veneza sempre

cobrou caro ao turista - de junho a setembro —

que procurou conhecer a sua
beleza e a sua fama nos dias de sol e de calor.

Mas este ano abusou: a sobretaxa,

que para tantos era até compreensível, aceita como
doação a tudo o de que incomparável

e único em matéria de emoção e espetáculo
oferecia a legendária "cidade dos

doges", tornou-se um assalto a quantos ousaram
vê-la ou revê-la. O incauto ou romântico

turista que ainda não se preveniu contra esta
mentalidade de exploração que

predomina em Veneza vem sendo o mais castigado
de todos. Paga por ele, pela sua

ingenuidade, e pelos outros, que já descobriram
e põem em prática o turismo

que menos ajuda e mais desserve Veneza.
Leia na página 6
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Toda viagem de férias é deliciosa e
inesquecível quando tudo corre bem.

Mas, para que isso aconteça é necessário
que ela seja bem planejada:
reserva de hotéis, reserva de passagens,
conhecimento prévio de preços, dicas sobre

. ' viaeem custe bem mais barata e cem por
os melhores passeios, restaurantes, ^mPlhor
festas típicas, locais de compras, etc etc etc. cento memor. .sso

E isso tudo você pode ter absolutamente Sem wwaru ^ ^
grátis. Antes de viajar, converse com um ™" das suroresas Fale sempre com o seu
fgente de viagens. Ele pode fazer com que sua sorteie 

^rP-sas.

TRANS^%BRASIL" *»*"'ww 
^T|^>ensa em você
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Hotelaria
Nos próximos 12 meses. Pernambuco terá mais

13 novos hotéis e motéis aumentando para 3 mil e
700 a disponibilidade de apartamentos no Estado e
aumentando, assim, para 9 mil a oferta de aloja-
mentos na região.

O Aeroporto Hotel tem novo gerente: Antônio
Marques, com oito anos de experiência no ramo.
Sua última colocação foi no Penina Golf Hotel, de
Lisboa, onde exercia a função de subgerente.

O Center Hotel tem inauguração prevista, em
regime de solt-opcning para a próxima terça-feira,
7. 

"o 
mais novo hotel do Rio conta com 151 aparta-

mentos, atapetados, equipados com geladeira, te-
lefone, ar condicionado, música ambiente. Será uma
escolha a mais para os homens de negócios já que
fica bem no centro da cidade, na Av. Rio Branco.

O grupo Monte Hotéis providenciando uma série
de reformas nas unidades de Recife e Salvador. Em
Pernambuco, o Miramar e o Grande Hotel também,
estão passando por reformas, enquanto na Bahia o
Hotel Plaza deverá reabrir somente em dezembro,
também com mudanças.

Ja estão concluídas as obras do novo salão de
exposições do Hotel Nacional que, com seus 3 mil
metros' quadrados abrigará o Tra'de-Show do Con-
gresso da ASTA, com 260 stands.

O Meririien Rio teve a confirmação de sua pri-
meira reserva: um grupo formado por 11 alpinistas
europeus para o dia 25 deste mês.

O novo e luxuoso shoio do Hotel Nacional, Rit-
mos do Brasil (Brazilian Folhes 76) tinha em sua
platéia de terça-feira 150 secretárias executivas da
Coca-Cola e IBM que foram comemorar a passa-
gem do seu dia.

Hotel Nacional terá tapete

floral à entrada para o

Congresso Mundial da ASTA
Uma técnica especial vai ser utilizada para a

confecção do tapete de 25 metros de comprimento
que estará na entrada do Hotel Nacional durante o
459 Congresso Mundial da ASTA, no Rio. O mate-
rial utilizado será cana-de-açúcar triturada, granito
de mármore e ração balanceada que, misturado com
anilina especial vai formar, em fundo vermelho, de-
senhos de flores verdes e brancas.

O trabalho de coleta e preparo do material já
começou e, alguns dias antes do início do Congresso
estará no Rio uma equipe de 10 estudantes lidera-
da pelo Padre José Radiei para desenho e monta-
gem do tapete.

Trabalho especial
A confecção de tapetes e feita com granito de már-

passadeiras com cana-de-
açúcar, ração e granito .de
mármore é característica
da cidade de São Manoel,
no interior de São Paulo,
que, desde 1948 vem utili-
zando essa técnica para a
ornamentação da procissão
de Corpus Christi.

No inicio de cada ano, os
estudantes daquela cidade
se unem em grupos para
criar os motivos dos tapetes
que serão expostos na festa
do final do mês de maio.
Depois disso, começam a
preparar o material a ser
utilizado. A primeira provi-
ciência é triturar a cana-
de-açúcar, deixar secar e
passar por dois tipos de pe-
ncira até surgir um farelo
branco.

Com tudo preparado, eles
passam para a fase seguin-
te que é a tintura desse ma-
terial com anilina importa-
da. A parte branca dos ta-
petes, no entanto, é sempre

more.
Especialmente convidado

pela ASTA, o Padre José
Radiei e sua equipe -já co-
meçaram a preparar o ma-
terial necessário , para a
montagem e confecção do
tapete floral na entrada do
Hotel Nacional.

Ese tapete terá 25 metros
de comprimeiro e cinco dt
largura, mas, ao contrário
dos que são confeccionados
na cidade de 'são Manoel,
não poderá ser pisado pois
se estragaria em poucas ho-
ras.

A equipe que vem montar
o tapete chegará ao Rio
dois dias antes da inaugu-
ração do Congresso ASTA
e o trabalho poderá ser
acompanhado p e 1 os con-
gressistas que já estiverem
no Rio. Na manhã do dia 27
de outubro, no entanto, tu>
do estará pronto para a
abertura oficial que será
feita pelo Presidente Geisel.

-g 1 /-â EM TODO

JlTW&vMO reserva a vista
FÉRIAS «LUA DE MEL «FIM DE SEMANA OU A PRAZO

B. HORIZONTE (MG) — Serrana Palact Holal — Central. AptOJ.
c/ar cond. c música. Suites, rest. Categ. interm. Estacionamento.
LAMBARI (MG) — Hotel Itaici — Piscina térmica. Sauna. Ducha
de padrão íniern. Salão de jogos. Em frente «o lago.
S. LOURENÇO (MG) — Hotel londres — Tradição e conforto. Rest.
jogos e diversões. Salão p/ leitura e televisão,
ANGRA DOS REIS (RJ) — Hotel do Frade — Praia particular. Pis-
cina. Apios. c/ ar cond. Rest. Barcos pi pesca e passeios.
Hotel da Praia — Aptos, e bangalôs c/ ar cond. Praia particular,
caça submarina, pesca. Bar _¦ ótima cozinha.
ITATIAIA (RJ) — Hotel Simon — Dentro do Parque Nacional. Aptos.
de Ia. Rest, Piscina e sauna. Salões aquecidos.
ITACURUÇÁ (RJ) — Hotel Jaguanum - Numa ilha tropical, onde o
Paraíso deixa de ser apenas um sonho. Todas as acomodações
c/ vista p/ o mar.
FOZ DO IGUAÇU (PR) — San Martin Hotel — Um excelente serviço
p/ quem vai conhecer as maravilhosas cataratas. Aptos, c/ ar cond.
Piscina e rest.
SALVADOR — Alto nivel. 1 suite presidencial. 9 suites luxo e 154
aplos. 2 salòes p/convencões, piscinas, garagem.. Ar refr. central.
CAMPOS DO JORDÃO (SP) — Grande Hotel — Categoria interm.
Aptos, de luxo. Piscina. Rest. de Ia. Amplos salões p/ convenções.

n&o^ rio
REPRESENTAÇÕES DE HOTÉIS E TURISMO ITDA.|
- Rua México, 119. s/1. Tel. 232-0676. 224-6089

Av. N. S. Copacabana. 1171. Tel. 247-6672 - Embratur 1591
S. PAULO - Tel 257-0065. Embrotur 577-SP -GB|

B. HORIZONTE - Tel 22-8942. Emoratur 142-MG.

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura

do JORNAL DO BRASIL
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O albergue gaúcho poderá abrigar 400 jovens

Albergue Porto Alegre, para
jovens, será o maior do país

Porto Alegre — Um anti-
go prédio de três pavimen-
tos, totalizando uma área
de 1 mil 722 metros quadra-
dos será transformado em.
180 dias no maior albergue
para jovens no pais, com
capacidade para alojar 400
pessoas, enquanto os sete
em funcionamento — Rio
de Janeiro <2), Brasilia, São
Luis, Vassouras, Campos do
Jordão e Cabo Frio — jun-
tos, não ultrapassam os 385
lugares. E' uma iniciativa
da E m pres a Porto-Ale-
grense de Turismo S.A.

O
O diretor presidente da

Epatur, Carlos A 1 b e r t o
Noronha Feyo. conseguiu a
cessão do edifício Félix de
Mattos, na Rua Sarmento
Leite li1? 55, no centro da ei-
dade, pertencente á Prcfei-
tura e que havia sido sede
da Secretaria Estadual de
Educação e Cultura. O pré-
dio tem uma capacidade
para abrigar 500 pessoas
porém o projeto a ser exe-

Em conseqüência de en-
trndimentos entre Carlos
Feyo e o presidente da Fe-
deração Brasileira dos Al-
bergues de Juventude, Luiz
Santiago Alvos Mesquita, a
Epatur já colocou à dispo-'
sição do Albergue Porto
Alegre CrS 1 milhão para as
obras de adaptação do edi-
ficio Félix de Mattos. O pro-

A instalação de um alber-
gue em 'Porto Alegre era
uma necessidade sentida há
muito tempo, conforme o
diretor da E p a t u r, que
lembra os problemas para
alojamento de jovens mem-
bros de equipes esportivas
ou excursões que chegavam
à cidade. Muitas vezes era
preciso recorrer aos quar-
téis do Exército ou hospi-
tais para conseguir abrigar
todos.

iEpatur), que assinou con-
vênio com a Federação Bra-
sileira dos Albergues de Ju-
ventude, do Rio de Janeiro,
para organização, adminis-
tração e supervisão do Al-
bergue Porto Alegre d e
acordo com o regulamento
da .International You th
Hostels Federation (IYHF),
de Londres, que congrega os
4 mil 364 estabelecimentos
em funcionamento no mun-
do.

O Albergue Porto Alegre
— como os demais — será

Albergue Porto Alegi
cutado para a adaptação
prove uma redução de 20'>
na área total para aprovei-
lamento como área de la-
zer, abrigando uma bibliote-
ca. miniauditório, sala de
estar e sala de refeições.

A intenção de Carlos
Feyo é desenvolver o turis-
mo jovem no Estado. Ele
acredita que, mediante os
baixos preços cobrados no

Certeza do sucesso
jeto ficará por conta da Se-
cretaria Municipal de Obras
Públicas e começará a ser
executado nos próximos
dias.

O presidente da Epatur
explica que as r e f o r m a s
serão feitas rigorosamente
de acordo com as instruções
da IYHF e vão abrigar mo-
ças e moços dentro das me-

O único do Sul
A hospedagem num ai-

bergue filiado à Federação
é limitada para 15 dias, no
entanto em casos especiais
como congressos, cursos, ou
movimentos culturais o pra-
zo pode ser ampliado. Além
disso Carlos Feyo vai nlan-
ter uma organizada infra-
estrutura administrativa vi-
sando o registro correto de
todos os hóspedes conforme

aberto para jovens com me-
nos de 30 anos associados
à Federação, independente
da condição profissional, so-
ciai ou racial. A Federação
cobra uma taxa de
CrS 70,00 anuais e que dá
direito a hospedagem em
qualquer albergue filiado à
IYHF mediante diárias que
variam de CrS 8,00 a
CrS 15,00, podendo sofrer
pequenos acréscimos e m
razão de serviços extras co-
mo uso de cozinha, lavande-
ria, ferro de passar.

Albergue, Porto Alegre pos-
sa sè transformar numa
atração a mais para a ju-
ventude do Brasil e dos pai-
.ses do Prata que pretendiam
seguir a filosofia mantida
pelos albergueiros desde sua
criação há 65 anos na Ale-,
manha — de manter inter-
cambio cultural, artístico e
esportivo, sem grandes des-
pesas.

lhores condições de higiene,
conforto e espaço. Cada
hóspede terá um armário à
sua disposição onde poderá
guardar a mala de viagem
ou a mochila. Essas con-
dições — aliadas ao baixo
preço e à localização — sáo
uma certeza de sucesso pa-
ra o Albergue Porto Alegre,
segundo o Sr Carlos Feyo.

as exigências policiais e en-
tregar a administração de
preferência a um casal ex-
periente em convívio com
jovens e de bom nível cul-
tural. Os administradores
farão um estágio na Fede-
ração Brasileira dos Alber-
gues para aprender .a ma-
neira correta de dirigir esse
tipo d e estabelecimento,
ainda desconhecido no Sul.

CONHEÇA NOVE PAISES EUROPEUS
PELO MUNDICOLOR DA IBÉRIA.

Você vai conhecer e viver os móis interessantes países d» turopa.

durante s temporada Qut on o-Inverno
A Espanha rianca. Inglaterra. Bélgica Holanda Alemanha Su.ça Aus

tria e Itália estão ao seu Blcance através dos mais bem programados e conlor

té veis Tours do mundo os programas Mundicolor 2 5 T e 2? da Ibéria

SAÍDAS DIAS 14 . 2B de dezembro de 7 _
4 e 11 de janeiro de /6

8 de fevereiro de 76
7 de março de 76

Consulte seu agente de viagens IATA.

MUNDI
COLOR
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Financiamos
sua viagem

em até 10 meses
nestes hotéis
(excelentes)

MARA (em Vassouras) — amplo
casarão colonial em lugar histó-
rico. Tem 2 piscinas, sauna, rc*
des e mesa com 54 pratos frios.
SIMON (em Itatiaia) — moderno
edifício a 1.200m, lodo cercado
pela natureza silenciosa e luxu*
ri ;rite. Tem piscina, sauna, etc.
De primeiríssima.
POUSADA OURO PRETO (em O.
Prelo) — deixe-se envoiver pela
arte barroca. Tem suite, boate,
restaurante, garagem, etc.
CANNES (em Vitória - ES) - bem
no centro, é o hotel dos exe-
cutívos. Tem suites com ar condi-
cionad-, tv e telefone. Realmente
bonito.
GRANDE HOTEL (em São Louren-
ço) — modernos apartamentos. Pró-
ximo ao parque das águas, com
sua tradicional beleza verde, e
diversas atrações.
ir Todas as informações podem
ser obtidas na Itatiaia Turismo
- Embratur 204 - GB (Av. Rio
Branco, 120 - s/1206). Tel.-.
231-2418 e 231-3751.

A ITATIAIA ENTENDE DE
TURISMO

Um jornal étão bom quantoas verdades
que ele diz.

Vm inmaltMn muitas nspon-ihilidulcs.
Mas .i nuíur Jcü> c levar a vtr_.iilc .1 %cw> leitores;

A verdade iu*- entrcwií..'.. nu*, rcportitctn,
iut pcsquíuf, ix* ediíoriaii. tu-, fnim

A tcnl.idc ilc uiii pai* tte 1 jJ,i esLitlo,
dc lüí-i tidjiJc.tlc cuj*. pe*Mu.

A lenl-dc do mundo sob todai •¦•* vtt« fornuc
Èstc c ii comrnjmiwt que peni t-\lj -i lwv-*,o

jud:: c j credibilidade dc urr. -ornai.
JÊttjfx j.itmiip-1. sei -jj.itT.ido.
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A vida retorna aos
rios da Inglaterra

Londres — Passear de barco,
pescar e pcrambular à beira de
um rio estão voltando a ser pas-
satempos populares na Grã-Bre-
tanha, graças a uma cara rejor-
ma gue traz de volta, o encanto
das águas do pais. O ressurgi-
mento da vida fluvial é um estu-
do fascinante, através das vigias
do meu lar.

Vivo a bordo do Olive May,
um veleiro Norfolk de 90 anos,
peça histórica è o último do gê-
nero que ainda flutua, gozando
agora de um merecido retiro
como moradia em uma curva
abrigada do rio Tâmisa, não
muito âistante do centro âe
Londres.

Quando o barco chegou a es-
te local, não faz muito tempo, as
perspectivas de pesca eram som-
brias. Ao lançar a linha podia
dar-se por feliz quem pescasse
uma velha botina, uma armação
âe cama enferrujada ou qual-
quer outra forma âe detrito. A
espera ãe um peixe, porém, seria
terrivelmente longa. As águas do
rio tinham mais resíduos indus-
Iriais e poluição do que qualquer
indicio de vida animal.

A transformação
Hoje, sou hóspede de vários

pescadores que chegam todos os
fins de semana para tranqüila-
mente lançar seu anzol da proa
do Olive May e que exiben). orgu-
lhosamente uma fileira de pei-
xes quando apareço para lhes
oferecer chá e perguntar co-
mo vão as coisas.

A Administração do Porto
dc Londres iPLA). para dar pu-
blicidade aos esforços emprega-
dos na limpeza tío maior e mais
famoso rio da Grã-Bretanha,
anunciou em 1973 que daria um
prêmio a quem pescasse o pri-
meiro salmão no Tâmisa, mas
náo apareceu ninguém para o
reclamar. A operação dc limpeza
foi agora entregue à recém-jor-
mada Administração das Águas
do Tâmisa (TWA), que abrange
toda a extensão do rio e náo
apenas as águas onde penetra
a maré.

Em novembro do ano passa-
do houve grande excitação
quando os trabalhadores que
limpavam as telas que filtram
as águas do Tâmisa para a cen-
irai de energia âe West Torrock
encontraram um salmão que ali
havia ficado preso. Foi o primei-
ro salmão apanhado no Tâmisa
durante mais de 140 anos.

O mais limpo do inundo
Segundo a TWA, o fato indi-

cava que o Tâmisa passara a ser
o mais limpo rio industrial do
mundo. A Administração do Por-
to de Londres ofertou um troféu
especial para a estação de ener-
gia, mas como o peixe não foi
apanhado com caniço e linha há
ainda um prêmio esperando pelo
primeiro pescador que assim pe-
gar um salmão.

Na Idade Média os salmões
abundavam no Tâmisa. Em vez
de serem o alimento de luxo que
são hoje, proporcionavam uma
rejeição barata para os pobres.
Podem imaginar-se os gritos de
"Salmão outra vez!" quando o
peixe aparecia repetidamente na
mesa. Na verdade, após um ve-
emente protesto de que estavam
fartos de ver salmão, os aprendi-
zes da "City" foram protegidos
por seus contratos dc terem que
comer salmão mais dc âuas ve-
zes por semana.

A pesca foi farta até 1830.
Dai em diante, o rápido
crescimento de Londres e a
chegada da indústria evenena-
ram e liquidaram a vida nas
águas do rio. O mesmo quadro
repetiu-se em centros industriais
à beira ãe rios, em todo o mun-
âo. No inicio desde século tudo
que restou nas águas do Tâmisa
onde penetra a maré foram ai-
gumas poucas enguias. Qualquer
outro tipo de viáa aquática
kbanâonou o rio.

Londres joi provavelmente
uma das primeiras ciâaâes a to-
mar em consciência âa poluição.
Em 1946 os londrinos começaram
a se sentir envergonhados da su-
jeira do jamoso rio. -A Câmara
âos Comuns aprovou uma lei,
autorizanão sua limpeza, e a
partir desse data tem havido um
continuo melhoramento.

Modernização
O Conselho da Grande Lon-

ares (GLC) merece o maior crê-
alto pela limpeza por ter moder-
nizado toâas as usinas de esgo-
tos ao longo do Tâmisa. A indús-
tria gastou recentemente mais
dc 30 milhões dc librar esterli-
nas (Cr$ 540 milhões) melhoran-
do o tratamento das emanações
das fábricas. Mais de 60 milhões
de libras iCrS 1 bilhão c S0 mil)
foram despendidos ao todo âu-
rante os últimos 15 anos.

A PLA. cujos barcos patru-
lham o Tâmisa, tem mantido
uma vigília constante para evi-
tar abusos nas águas do rio.
Uma vez por ano. os barcos que
servem dc moradia passam por
inspeções de surpresa por parte
dos inspetores da PLA para as-
segurar que os lavatórios este-
jam vedados c não sejam usados
enquanto os barcos permanece-
rem nas águas d) rio.

O mais importante contrl-

Clare Dover
do The Daily Telegraph

buinle da limpeza do Tâmisa
não se encontra na rota turisti-
ca de Londres. Trata-se âa
maior usina de esgotos do GLC,
em Beckton. Seu desaguamento
é o maior afluente ão rio, acres-
centando-lhe 223 milhões d e
galões de água por dia. O GLC
orgulha-se do fato de que a água
que faz retornar ao rio é mais
limpa do que a que retira. Para
ressaltar a alta qualidaáe âessa
água, o Conselho exibe sua
criação de viveiros de peixes em
outras de suas modernas usinas
de beneficiamento âe esgotos.
Vários tipos de peixes crescem
fortes e gordos nos tanques de

. águas tratadas.

O ref orno das aves
Os naturalistas empenha-

ram-se na verificação de como
a natureza estava reagindo. Cer-
ca de 75 diferentes espécies de
peixes retornaram ao rio. Em
conseqüência da limpeza verifi-
cou-se também a volta das aves.
O Dr Jeffreij Harrison, diretor
de conservação e pesquisas da
Associação dc Aves Selvagens da
Grã-Bretanha c Irlanda, des-
creve o retorno desses animais
como "extraordinário."

No final da década de 1950
o rio eslava tão poluído que ape-
nas alguns patos selvagens e eis-
nes ali permaneciam. Hoje. cer-
ca de 10 mí\ aves foram registra-
das entre o centro de Londres e
as docas de Tilbury.

Um problema que ainda não
está totalmente resolvido é o da
madeira flutuante. A PLA gasta
aproximadamente 50 mil libras
esterlinas iCrSOOO mil) por ano
para evitar que ela estrague as
hélices dos navios e agradecia
aos moradores de barcos por rc-
colhê-la c queimá-la. em uma
época em que todos podiam
acender seu fogo c o aquecimen-
to central não custava nada. Ho-
je, entretanto, tais economias
acabaram e voltamos a comprar
combustível que não desprende
fumaça. O rio está respondendo
ao tratamento.

Outros rios
Outros rios menos conheci-

dos têm sua história de sucesso.
Por inais dc 200 anos o rio St.
Austcll, na Cornualha. Sudoeste
da Inglaterra, teve suas águas
esbranquiçadas pelos resíduos de
minas de caulim. A pressão da
opinião local e o desejo da in-
dústria moderna dc melhorar
sua imagem, resultaram em um
esquema que fará o rio retornar
à sua antiga glória.

Em âmbito nacional, o qua-
dro da limpeza de rios apresen-
ta-sc variado, com o sucesso de-
pendendo do entusiasmo local e
dc dinheiro. Até abril de 1974. a
responsabilidade pelo tratamen-
to de esgotos permaneceu com
a administração local de cada
área urbana ou rural c nem lo-
das as autoridades estavam in-
clinadas a colocar essas obras no
topo de sua lista de prioridades.
Em abril do ano passado foram
estabelecidas novas adminis-
trações, cada qual abrangendo
uma área substancial da Ingla-
terra e do País dc Gales c com.
capacidade para coordenação dc
projetos. Os esgotos e sua elimi-
nação passaram a ser da alçada
dessas novas administrações.-
Não pode haver mais desculpas
dc que não vale a pena instalar
novas usinas dc tratamento por-
que a cidade rio acima não o es-
tá fazendo.

Os últimos rios poluídos logo
começarão a mostrar sinais de
melhora.

Histórias de sucesso
Os rios Tyne, Tees. Trent e

Merseij estão começando a res-
ponder aos esforços da antipo-
luição, embora os resultados es-
tejám atrasados em relação ao
Tâmisa, que deu inicio a tudo.
Cerca de 30 milhões de libras es-
terlinas (CrS 540 milhões) estão
sendo empregados cm serviços
de água e esgotos no Tyne, 20
milhões (CrS 360 milhões) no
Tees e programas ainda maiores
estão sendo elaborados para o
Trent e o Mersey.

Alguns dos melhores exem-
pios de êxito foram conseqüência
da determinação de particulares.
Em junho último o Alto Avon foi
aberto à navegação depois de
ser desobstruiâo, sob a chefia áo
arquiteto David Hutchings. por
pessoas não especializadas e que
restauraram 27 quilômetros.

A história da luta contra a
poluição em rios que nã~o o Ta-
misa data de 194S, quando da
aprovação de uma lei que estabe-

lecia conselhos na Inglaterra e
Pais de Gales para tratar-da po-
luição. drenagem e coisas sane-
lhantes. O sistema, porém, acha-
va-se de certo modo fragmenta-
do e até há dois anos 1 200 admi-
nistrações liâavam com o proble-
ma âos esgotos.

A Lei âe Proteção Ambiental
de 1973, que abriu caminho para
o controle eficaz iniciado em
abril último, abrangeu não so-
mente a poluição das águas e a
eliminação dc resíduos, como
também a poluição do ar e o rui-
do. -dando às cortes poderes para
i7iipo- multas substanciais c até
mesmo a prisão dos que persis-
tem em poluir inadvertida-
mente.
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Sra vos do Congresso da ASTA. O

£_££S Café de ia Paix, do Hotel Mera-

dien-Rio, às 10 horas.

. qnrüolòeia do Turismo, Geografia como oferta

turítica Transporte e Hotelaria são apenas três

dos muitos temas abordados durante o II Curso

Sr Desenvolvimento Turístico que a Sudene esta

Sromovendo em convênio com a Embratur, e que
somente em dezembro será encerrado. Os dois or-

rios pretendem dar à região, especialistas em pia-
nejamento turístico possibilitando assim o desen-
volvimento do setor de forma racional e organi-
zada.

. o Governador da Flórida. Reuben Asksw, acei-
tou a chefia de uma delegação de autoridades des-
te Estado que visitarão, a partir de 30 de novem-
bro o Rio de Janeiro, Bogotá e Caracas, visando ao
aumento do comércio e do turismo Frank Cobo,
assistente-execubivo do Prefeito de Miami, Mauyl-'ce 

Ferre, declarou que Askew demonstrou muito
interesse na viagem.

• O presidente da Embratur inaugurou na última
segunda-feira a primeira delegacia regional da
empresa no pais, com sede em Recife e jurisdição
nos demais Estados do Nordeste. Ainda em Per-
nambuco o Sr Said Farhat assinou convênio com a
Sudene regulamentando as atribuições do Finor pa-
ra projetos turísticos naquela região.

O Skal Clube de São Paulo iniciou na semana
passada as comemorações do seu vigésimo aniver-
sário de fundação com um almoço no Hotel Jara-
guá. O Skal é uma entidade que tem como única
finalidade manter o relacionamento entre pessoas
que se dedicam às atividades turísticas, não pro-
movendo atividades de cunho profissional ou pres-
tação de serviços.

Para sua temporada de 75/76 o Toúring Viagens
lançou um grande plano de cruzeiros marítimos
com inicio no dia 26 de dezembro através da ex-
cursão Réveillon na Argentina. A segunda excur-
são tem saída marcada para o dia 8 de janeiro com
destino a Manaus; a terceira, Cruzeiro à Argenti-
na, sairá no dia 5 de fevereiro e a última. Carna-
vaí na Bahia, tem saída prevista para o dia 19 de
fevereiro.

O presidente da Associação Brasileira de Agcn-
cias de Viagens, Sr Pedro Chaves Barcelos, inte-
grau a delegação da Embratur que foi a Nova lor-
que tratar dos últimos detalhes do Congresso da
ASTA.

A empresa de aviação holandesa KLM também
comemora os 700 anos de aniversário de Amsterdã
oferecendo na Holanda um dia por conta da casa,
em convênio com os centros de turismo do pais.
Hotel, aluguel de carro, um almoço ou jantar estão
incluídos no programa.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens
está convocando os agentes de viagens para uma
assembléia-geral extraordinária amanhã, em sua
sede, às 18 horas, a fim de tomarem conhecimen-
to dos fatos acontecidos em Brasília envolvendo os
agentes locais e representantes da Varig.

As agências BCF Turismo, Imperial, Intermares
e Nacional estão formando um pool de vendas com
programação semanal para Nova Iorque e Miami
via Pan Am.

A Empresa Cearense de Turismo está comemo-
rando o seu quarto aniversário de fundação.

A Bahiatursa, empresa oficial do turismo da
Bahia, apresentará, para os congressistas da ASTA,
shows folclóricos, exposição de artesanato, batidas
com sabor de Mercado Modelo e os famosos acara-
jés. A representação baiana ficará instalada no
segundo andar do Hotel Meridien Rio, de 26 a 31
de outubro, do meio-dia à meia-noite.

A Imperial Turismo contratou com a VASP 12
íretamentos Rio—Brasília para transportar impor-
tantes grupos da Chevrolet em visita ao Brasil e
coordenados pela Brazil Safari Tours.

A Pan American recebeu outra expressão de
apoio dos agentes de viagens em conseqüência da
muita imposta pela IATA porque a empresa de-
nunciou resoluções da organização relacionadas
com as comissões pagas aos agentes. O presidente
da Confederação das Organizações de Turismo da
América Latina i COT AL), Carlos de Janon III. en-
viou telegrama ao presidente da Pan Am decla-
rando que a COT AL havia exprimido sua insatisfa-
cão com a medida tomada pela IATA durante a
reunião do seu conselho diretor realizada recín-
temente em Porto Alegre.

Encontra-se no Rio com o objetivo de acertar
os últimos detalhes de sua publicação o editor e
redator-chefe da Asta Travei News e do diário Asta
Convenlion Daily, que será colocado de madruga-
da nas portas dos quartos de hotéis dos congres-
sistas. Um staff vindo especialmente de Nova lor-
que será o responsável por estas publicações duran.
te a realização do Congresso. Provavelmente a TV
Tupi ou a TV Rio colocarão no ar um programa
especial — Astavision — que comentará o dia-a-dia
do Congresso.
• Ainda a ASTA: o primeiro evento social do Con-
gresso será realizado no Centro de Convenções do
Hotel Nacional com a realização do show Brazilian
Night, oferecido pelo Brasil na noite do dia 27. Os
6 mil participantes deverão passar cerca de uma
hora e meia na recepção, indo em seguida para as
tribunas erguidas na praia de onde assistirão ao des-
file das escolas de samba. À entrada, cm todos os
eventos sociais, será exigida a presença de um
crachá de identificação.

• A falta de maiores atrativos que possam levar
mais visitantes a Niterói, está ameaçando a ei-
dade que pode perder um dos seus melhores res-
taurantes. O Rincão Gaúcho, diante dos pesados
ônus das obrigações trabalhistas, sociais, dos im-
postos que vêm se elevando sensivelmente e da
falta de incentivos fiscais por parte das autori-
dades estaduais e dos órgãos oficiais de turismo,
talvez não possa continuar funcionando por mui-
to tempo. Tal situação, segundo se informa, está
levando a direção da casa a pensar seriamente em
alterações no restaurante, mudar de ramos ou até
mesmo, em simplesmente fechar as portas ao final
do contrato. E' de se lamentar que isso aconteça
pois o Rincão Gaúcho ainda é um dos poucos res-
taurantes onde se pode comer bem, em ambiente
bom e por preços razoáveis.

• Na terça-feira, às 17 horas, o secretário da In-
dústria, Comércio e Turismo do Rio de Janeiro, Sr
Mareei Hasslocher, fará uma exposição sobre a po-
litica de turismo no Estado, na sede da Confedera-
ção Nacional do Comércio. O encontro será presidi-
do pelo presidente do Conselho de Turismo da Con-
federação, Sr Corintho de Arruda Falcão.
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PARA SUAS PRÓXIMAS FÉRIASJ2
SUPER NAVIOS EM

CRUZEIROS MARAVILHOSOS!
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ASüTdoTtuAS a Ilha Grande oferece as mais antagônicas atrações

Ilha Grande, para quem ama
tranqüilidade

EUGÊNIO C"
2 CRUZEIROS A

CARIBE E MÉXICO

22.01.7.a 14.02.76
_ 18.02.76
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o mar e quer
••

O mar, cem os seus caprichos, está 1

preservando da invasão de turistas de fi- 
j

nal de semana uma das partes mais be-
las do litoral Sul fluminense, conservan- •

do — o que parece vai durar muito tem- i

po — as praias semi-selvagens da Ilha
Grande, ou a tranqüilidade de vida de
suas pequenas povoações, como o Abraão. :

A rodovia Rio—Santos, pelas facili- i
dades de acesso ao litoral do Sul flumi-
nense, já alterou a paisagem das peque-
nas praias do continente que sobraram ,
à ação nem sempre cuidadosa das lami-
nas dos tratores. A Ilha, no entanto, fica
ainda de difícil acesso, o que permite
uma seletividade por qualificação: é fre-

quentada, apenas, por quem ama o mar
e deseja a tranqüilidade.

Um paraíso
No Abraão as pequenas casas bran-

cas enfileiradas não sofreram, ainda, na
dignidade da construção barroca, com a.
concorrência das residências de turistas,
as poucas casas pré-montadas de madel-
ra. Lá no final de semana, uma popu-
lação um pouco assustada com o vlsitan-
te — para se chegar ao acolhimento é

preciso mais de um dia de convivência
com os ilhéus — leva uma vida de roti-
na, embora na linguagem já se perceba
a influência dos veiculos eletrônicos de
comunicação (uma velha barca de traves-
sia até o continente é chamada de Selva
de Pedra).

Um pequeno e simpático hotel — o
Mar da Tranqüilidade — só ganha movi-
mento nos finais de semana, por estar
incluído num torr de saveiros, com 30

passageiros, que promete — e consegue
oferecer — um contato rápido com o so-
nho da vida tropical. Assim mesmo,
quando sopra o vento Nordeste, são raros
os hóspedes — e visitantes da ilha —

porque a travessia, embora sem oferecer
perigo, intimida aos não iniciados nos
mistérios do mar.

Em compensação, estando na ilha,
é certo que, além do contato com a natu-
reza, sem requinte, estará à disposição
uma variedade de pratos do mar, onde
o camarão tem posição especial. É a
oportunidade de um lazer que já desapa-
receu da realidade das praias fluminen-
ses.

Uma aventura
E' claro que visitar a Ilha Grande

representa uma pequena aventura, re-
servada apenas aos que desejam con vi-
ver com a beleza sem as atribulações dos
locais eleitos pelo turismo organizado.
Primeiro, começa pela viagem pela Rio—
Santos, com o motorista sendo obrigado
a descobrir, como possa, qual a estrada
a tomar, já que nos entrocamentos rodo-
viários dentro do território carioca, e na
divisa com Itaguai, os indicativos das

placas deixam muitas dúvidas.
Depois é escolher a alternativa. Mais

.próximo está Mangaratlba, onde difícil-
mente se consegue uma lancha a não ser
a de carreira — da Companhia Sul Flu-
minense, que utiliza as embarcações apo-
sentadas ao tempo da Cantareira na tra-
vessia Rio—Niterói — que sai em dias ai-
ternados, às 5h, na linha até Parati. O
recomendável é parar em Conceição do
Jacarei, um pequeno povoado, com uma
prainha, depois de Itacuruçá. Ali, depen-
dendo do vento e das condições da maré,
se pode alugar uma traineira por Cr$ 300
para a travessia até o Abraão.

A outra alternativa, de idêntico pre-

ço tura pouco mais se for o aluguel de

uma voadeira, que só navega com mar

calmo i, é seguir até Angra dos Reis. En-

coritrar o barco não é dificuldade, já que
nos finais de semana as embarcações

pesqueiras trabalham para o turismo.

Em Conceição do Jacarei os barcos que
transportavam banana já foram defini-
«vãmente transformados em embar-

cações turísticas las bananeiras desapa-
receram com a construção da Rodovia
Rio -Santos).

A simplicidade

No Abraão tudo ê simples, a começar

pelos pequenos bares que vendem de tu-

do, Inclusive o repelente para mosquito
mo litoral Sul fluminense eles represen-
tam um dos pontos negativos para o tu-
rismo). A vida é pacata, idêntica à de

centenas de cidades do interior brasi-
leiro. com as pessoas se conhecendo e o

cumprimento obrigatório a quem se co-

nhece ou até mesmo ao desconhecido (a

população da ilha é unTpouco menos ex-

pansiva que o normal do interior brasi-
leiro).

Quando o calor aumenta os meninos
da ilha têm um trabalho extra: vender

o que o turista pouco exigente deseja

comprar, no que se inclui até mesmo o

sorvete de fabricação doméstica. Os pou-
cos turistas-residentes já sabem das defi-

ciências de oferta de mercadorias, preca-
vendo-se, por isso, e levando o seu esto-

que do continente. -

A simplicidade está inclusive na ilu-

mlnação pública e das casas: a luz é
sempre fraca, fornecida pelo presidio, de
um gerador pequeno. Nas praças, com
um toque muito romântico, a tranquili-
dade do inicio da noite é sempre grande,
ipodendo-se, como complemento, ouvir
o pequeno concerto de sanfona ou o
violão quadrado dedilhando velhas e tra-
dicionais canções que a simplicidade tor-
nou eternas para o brasileiro.

O mar

Na Ilha Grande o mar é a presença.
Suas águas verdes, claras, limpas, con-
tornam a grande ilha, com suas praias
pequenas e grandes, sempre desertas. O
vento está sempre cantando na vege-
tação espessa, confundindo-se com o ba-
rulho constante dos motores dos peque-
nos barcos. As opções, para quem deseja
a praia, são muitas, a partir do Abraão,
recomendando-se, para os mais esporti-
vos, a caminhada (cerca de hora e
meia), entre a vegetação, até a praia das
Palmeiras, um dos pontos de maior bele-
za.

Além do barroco das construções da

pequena vila, o visitante deve, também,
conhecer as ruínas do antigo presidio,
junto à réplica dos Arcos da Lapa, que
existem desde o tempo da colonização,
quando a ilha funcionava como recepção
dos imigrantes.

O passeio exige bom gosto, já que
em termos de conforto o visitante pouco
encontrará. A tranqüilidade do ambiente
compensará, no entanto, aos que procu-
rarem a ilha para o descanso de final de
semana, com a certeza de que não se ou-
virá o barulho dos motores a explosão,
a não ser no inicio do dia, quando um
caminhão do presidio desce até o cais

para transportar mercadorias.

O HOTEL
O Mar da Tranqüilidade
c a única opção de
hospcclaçem para quem
visita a Ilha Grande. Fica
próximo à praia, com
instalações simples c comida
caseira, à base de pci.ve.
Os apartamentos são
limpos, bons para os que
não desejam o requinte
dos hotéis de luxo. A
diária tle casal, incluindo
refeição, c de CrS 220.
Para o turista existe ainda
a opção rtc acampar nas
praias sem o perigo de ser
perturbado. O Abraão é
bem policiado. F. como
passeio vale, uma visita à
mansão do Morcego, na
qual o cineasta Mário
Teixotn, durante longos
anos, reuniu um acervo de
peças consideradas tle
valor histórico nacional.
No mais, c saber que a
Ilha Grande, mesmo com
a Rio—Santos, continua
um paraíso particular dos
que gostam do mar c muita
tranqüilidade. Sem
esquecer, c claro, o muito de
poesia que o tempo e
movimento das cidades
estão afastando do
horizonte dos homens.

ENRICO C
3 CRUZEIROS A

TERRA DO FOGO
. NATAL A BORDO

• RÉVEILLON
•CARNAVAL

4 a 22.01.76
_ 18.01.76a 06.02.76
9 a 27.02.76
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HOTELPÁXANGA^*^ Teresópolis

Piscina térmica, calefação
Quadras cobertas para tênis
84 apartamentos, 16 suites.

Centro d»; Convenções

Informações: .222-0062 (Rio) ou nas ogéncios de viagens

MUITA BOSSA
Par» quem não qU-rí» i'

longa no fim d. s.man», mas que

pr.cisa d. tranqüilidade deixando

„ crianças bem s.guras, «mi boa

i o Hotel Caluio d. Mendes, que
t.m um ar rústico qu. agrada dei"

> saída. O inlrrior dos apartaman-
toi • todo rústico, com multa bossa

em madeira e latão A plKin. .

toda rodeada d. confortáveis cadei-

rinhas brancas, onde s. pod. tirar

aquele cochilo. O çampinho 
de

futebol é lodo gramado. Ha amen-

t.n-bar, sauna, playground (muito

grande), laguinho com barcos, . c.

A comida é um capitulo > PJ to.

No Rio, há dois telefones: 274-1174

• 287-1146. ._
BARATISSIMO

Há um hotel que cobra apenas

Cri 80 00 por casal em aparlamanlo,

poi. .stá em promoção especia a •

o fim de d.iembro. E' o Mirante

do Po.!., d. Rio das Ostras, um lu-

gar.io qu. pouc. gen e conhece,
ma, qu. lie. a ap.ni. Jh d. v.agem

do Rio. As praia, são sup.rcalmas
com bonitas am.ndo.ir.s em toda

, orla. Não há muit. g.nt. nunca

(a .xc.câo do Carnav.l), o qu. •

ótimo. O Mirant. nao • ym 
hot.l

d. luxo, ma. dá um .xc.l.nt. Ira-

lamento. Fic. f 
90 mili» *•*'•'»•

No Rio o. t.l.fon.» »ao: 243-0BB1
' '"PESCA 

E VELEIROS
A .moção com.Çi quando . lan-

cha encost. «m Itacuruçá. A viagem
rumo ao desconhecido • (•¦»» «m
mei. hora, por um mar di verei,
agressivo • nJo d. onda.. A. Una*

passam misteriosas, dis.rle. d.

g.nt. . poluição até chagar a d.
Jaguanum, perdida no oc.ano com
ap.na. um hotel rú.lico, d. apar-
lamentos • chalé, avirindado. com
vista di filir chorar o mau insen-
sivel. Em Jaguanum, ludo foi feito

para não marcar • ixlraordin.na
exuberância Virdi qui circl, domi-
na i invadi ludo. Há pisei, v.-
leiros e lanchas. A comida • exce-
lente (o café • almoc.0 «ao «ervido.
em n-esinhi. sob árvoris na areia!.
No Rio D. Socorro dá Iodas as In.
formaçôis pilo telefoni 242-7320.

ROSAS
Miguel Pereira - a Cidade das

Rosas - á um desse, lugaris, ondo

, calma i uma característica cons-
*a,.le. 

Situação a 611 metros do ai-

(Iludi, of.r.c um clima .xcapc.onal

(entidade, internacionais |a o c as-

sific.ram como o ••"•¦'•"» 
{?"£

dol Lá há um bom hotel para tiçar.

„ Miguel P.-ci'» qu. tom suites

. apartamentos muito bam decora-

ries o limões. Há sauna, muito es-

naco e o restaurante e fortíssimo.

O tolefon. dir.l. á 0232-840328.

TAPEÇARIAS
Penedo é um pequeno lugareio

d. linda, man.õ.s iiardinada.,
ótimo clima • saunas espetaculares

(ali nasceu a primeira no pais), na

poucos hotéis (pequenos . »"""•

aresl nara ficar. Um • o Bertell,
cuidado carinhosam.nl. nos mínimos
detalhes . qu. tem banho de no,

sauna, ducha, muitos jardins e um

pemar. A comida é esmeiadissima.
O inlarior do casarão principal tem

bonitas peca. de artesanato, ai-

gumas tapeçarias feitas pelo próprio
dono, sr. Carlos, e por sua mae. O

telefon. dir.lo do . Bertilh •

0223-540342 . no Rio 232-9375.

CIDADE-NOTÍCIA
Um» dai cidades mais conhecidas

do Espirito Santo • qu. semnr.

atrai muitos visitantes e Cacnoeiro
d. Itap.mirim. lá na.ceram Roberto
Carlos, Rubem Braga, Nar. Leac,,

J.c. V.ladão, Darl.ne Glória, Raul

Sampaio, Zuiuca, Joelma, Cario.
Imperial • muita gente ai» e noli-

cia O grindi painil d. Roberto

Carlos — inaugurado por ei. - "•

praça principal é sempre motivo d.

muit. curlosidad.. A poucos metros,
fica o Hot.l lubiri qui • o maior

di cididi. O Siu restaurante •

ótimo e .oonto di reunião da «ocii-
dada local

nhar grand. receptividade, pois a
Ilha Grande desperta muito curió-
sidade «empre, não »endo nada
daquilo qu. se pode p-»n"r. im
consoquência d» localiiação Ia do

famoso presidio, que fica lotalmen-
te isoladc. No Rio, o telefones d.
Marlin Tours sáoi 236-0413 •
236-3551.

ADILSON
A praii di Juruiubi é um dos lu-

gart. mil. bonito. • tranqüilo, di

Niterói. Mas, apesar de a apenas
lh di Copacabana poucos carioca.
> conhicim. A viagem é linda, pois
após Icarai o mar esta sempre a

direita, numa sucessão de elevações
e uma nova praia que se segue. Em

Juruiuba há um restaurante de cias-

s. internacional, à beira-mar e que
tem alé cais próprio. Verdadena-
mente lindo. E' o Samanguaia qu»
tem os domingos as canções di

Adilson disd. o almoço. O Saman-

gualá já «lá ricebindo reserva,

também para as comemoraçoe!i d.

fim d..»no. O telefone e 711-7B4B.

SOLENE
Para fugir, do verão, a familia

Imperial costumava sair do Rio indo

para Petrópolis. Hoje, a am.na P«-

trópolis conserva, ainda, a solene

atmosfera do Segundo Império, em-

bora sam servir tanto a Republica.
Ma. sempri há g-.nle impprtant.
na cidade veraneando ou simples-
ment. pas.ando o fim d. «¦-¦"••
Um dos restaurantes de melhor tri-

quência em Pelrópolis é o »»«•"«-

,q„b. (Ru. João Pessoa, 297], con,

siderado o melhor da cidade. O

..rviçoé excelente • a cozinha do

primeiríssima.

BANHO DE RIO
Um riachinho qui forma piscinas

de águas tranqüilas, milhares d» pi-
nheiros e eucalipto numa paisagem
muito verde, quase ninguém nas

poucas ruas a muito si encio »"•

pri Issso tudo é Visconde d.

Mau, a 1 200 mílros de allun •

a 3h do Rio. Bo» sugastao para
ficar: o R.li-o Buhler Santo. q«
„m diárias acessivei. .um. comi-

d» deliciosa. O Retiro fica ao lado

do riachinho. Aquele banho di rio

está semore no programa, «ra re-

servar telefone nara PS - 1 «n Vis-

cende de Mauá, pedindo a «•¦••

fonista do 101.

ILHA GRANDE
A mesm. .mpr.sa que organua

diariamenti viagens num saveiro

pelas ilhas di llacuruça - a Marlin
Tours - anora «lá fazendo lambem
um passeio di fim di semana •

famosa Ilha Grand. que tem nilUfi-
,. exuberante • 104 P'"'»»-,"":.0,"-
tro saveiro sai do mesmo late Clube
de Itacuruçá ã. novo da m.nli. Oi

sábado, voltando á» «eis da lirjM
de domingo. O preço inclui tudo,
ité a hospedagem num hotel a»

llh». Embori «ti nov» opção lenn»
menos d. um mês já começ. a g«-

1H45M
Nova Fribu.go, cada Vil mil.

badalada, está a apenas lh45m do

Rio (pela Ponte), em excelente as-

fá°to E' um. da, cidades s.rrana.
de melhor clim, no país. Par.

quem está querendo um hotel sim-

plc! . localiia-lo peno do centro,

Zl bo. opção é o i'«^i»y

líssimo Avenida qu. .St* P»>»nd°

p„, compl.ta r.forma . qu. «*

ãrias baratíssimas. O eaf. da rn.nh.

é muito bom. M». PV» «o-M •"•¦

te „m restaurante (lambem ehurr.s-

caria) igual aos melhores no 11,

É" a Mijóric. (bem na pr.ç. prm-

cipal) qu. s.rv. muito bem . qu*

é surpreendentemente barato. H.

um amplo .staeionam.nlo, musica

ambiente, bonita decoração •.•"••

,., prato. qu. variam ..manalminti.

SOL FORTE
Mesmo nessa época, Cabo Frio

é sensacional com suas P'«" «"

cheias nos fins d. «¦¦"•»»,••-* n.0'";

a temperatura cal (e bom l.ver

.g»,alho), ma, o sol pega flrm.. du-

rant. o dia. E a, água. d. Cabo

Frio «sláo cada vel mal, verdes •

limpa,. Um. b.1«...P.r. «M• b»m

aloiado um» ,ug.,l»o .. o Mar! n

Ho|*|,". 50 mitros d. P-ia do FoM.

«a 200 metros do Centro .da cda-

d. O Marlin tem excelentes apar-

tamento. 164) oferecendo ««•£":

nal conforto, embora sei. ».J"»}

mais barato .m .u. 'l»*°™-.%?t

ristaur.nt. serv. rrf..ç... «ul»»

* islá s.mpr. eh.io tthiio •

domingo. O telafon. dlr.t. *

0Í54-30267.

Noticias nesta coluna: 222-7571
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ifccamping clube de brasil

MEMBRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAl
DE CAMPING E CARAVANINO
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Juiz de Fora

Já estão quase concluídos os serviços
de terraplenagem da área de Juiz de Fo-
ra, doada pela Prefeitura local ao Cam-
ping Clube do Brasil. O terreno fica loca-
lizado às margens da grande represa João
Penido, em área de 30 mil metros qua-
drados.

Distante apenas 296 km do Rio de
Janeiro e situada num ponto estratégico
do triângulo econômico Rio—São Paulo—
Belo Horizonte, Juiz de Fora é das cida-
des mineiras que mais tem se desenvol-
vido como metrópole, devido ao seu cen-
tro urbano que já tem características
monumentais, mas não se descuida do tu-
rismo nas suas áreas periféricas, onde a
represa João Penido, local do camping, .
é um dos mais apropriados para o lazer.

A principal característica do cam-
ping de Juiz de Fora será a tranqüilidade
que oferecerá aos campistas. A área, bu-
colicamente localizada às margens da re-
presa, fica livre da civilização, apesar de
estar a menos de 10 km do centro da
cidade. Além disso, o camping se prestará
à pesca e à prática de todos os esportes
náuticos e isto torna o Prefeito daquela
cidade, Saulo Pinto Moreira, confiante
em que sua cidade passará a ser cotada
também como de características turísti-
cas, já que Juiz de Fora é, até hoje, reco-
nhecida mais pelo seu potencial econó-
mico.

Arroio Teixeira

Já estão em andamento as obras do
camping de Arroio Teixeira, que estarão
concluídas a tempo de funcionar no pró-ximo verão. O camping de Arroio Teixei-
ra, o primeiro praiano do Estado do Rio
Grande do Sul, localizado entre os sofis-
ticados balneários de Torres e Traman-
daí, vem funcionando em caráter precá-rio há alguns meses, com banheiros pro-visórios. Agora, com a conclusão do aces-
so e do trabalho de fixação das dunas
naturais do terreno, as demais obras de
infra-estrutura estão se desenvolvendo a
todo vapor.

O presidente do Departamento do Pa-
raná e Santa Catarina, Luís Augusto Jus-
tus Soares, permaneceu mais alguns dias
no Rio após a Assembléia Nacional deste
último fim de semana, para fazer um rc-
lato à direção cio CCB sobre o estado dos
campings que funcionam na sua jurisdi-
ção. Destacou a atenção que vem sendo
dada ao camping de 

"Praia 
de Leste, no

litoral paranaense. O acampamento está
sendo todo cercando com tela de arame
galvanizado para* proporcionar mais se-
gurança aos campistas. Além disso, o res-
tante da área* está sendo gramada, urba-
nizada e nesse trabalho se inclui a plan-tação de mudas de árvores de porte parasombra.

Praia de Leste fica no litoral para-naense, entre Paranaguá e Caioba, dc-
fronte ao mar, e a aproximadamente 118
km de Curitiba. A partir da Rodovia BR-
277, que vem de Curitiba, e percorridos93 km, chega-se a Paranaguá. De Para-
naguá a Praia de Leste são mais 30 km.
Para os que vêm de São Paulo, há a ai-
fernativa de entrar à esquerda, alguns
quilômetros antes de Curitiba, para to-
mar a Estrada da Graciosa — estrada an-
tiga, porém asfaltada e bem conservada,
oferecendo no seu trecho de serra lindos
panoramas.

Guarda-camping

Os Inspetores já iniciaram a distri-
bulção de um livreto, elaborado pela Di-
visão de Campings, com a finalidade de
padronizar a atividade dos guardas-cam-
pings e com isso também padronizar o
atendimento e o funcionamento de todos
os campings do CCB.

Todos os guardas-campings estão re-
cebendo este trabalho que, nos seus 27
itens, resume as atividades deste profis-
sional dos campings. Na próxima visita
que farão aos acampamentos, os inspe-
tores verificarão a assimilação de cada
guarda às novas normas estabelecidas, o
que será transformado em amplo relato-
rio à direção do CCB.

MEMIIIO DA FEDEKAÇÃO INTEINACIONAl OE CAMPINO ¦ CAKAVANING
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Conheça a Inglaterra usando acampamentos
Não há meio melhor de visitar a

Grã-Bretanha e conhecer o seu povo do
que acampando ou viajando com trai-
ler. O pais é compacto, apresentando no-
táveis diferenças de paisagens dentro de
áreas pequenas, de modo que se tornam
desnecessárias, longas e cansativas horas
de viagem.

Além de tudo, camping e trailers são
formas bem pouco dispendiosas de se
passar as férias, com a vantagem de go-
zar de completa liberdade de movimento,
indo para onde quizer e parando onde e
por quanto tempo desejar.

Você verificará que os britanices que
se servem de barracas e de trailers são
muito amistosos e prestativos, prontos
a dar informações quando surgem pro-
blemas, a sugerir locais especialmente
bons ou apenas a bater um papo ao sa-
bor de um copo de cerveja no pub local.
Você até poderá vir a gostar da cerveja
inglesa.

Para aproveitar ao máximo esse tipo
de férias, você deve fazer seus planos
com cuidado e obter de antemão as In-
formações corretas. Em primeiro lugar,
é necessário conseguir detalhes e mapas
de localização das áreas de acampamen-
to. Há cerca de 5.000 delas, tão espalha-
das pelo pais inteiro que você não preci-
sa ir muito longe para explorar os luga-
res de seu interesse.

O livro da British Tourist Authority
(Turismo Britânico) Britain Camping*
and Caravan Sites apresenta uma lista
de mais de 2 mil e 500 dessas áreas: a
maioria admite não só tendas como tam-
bém trailers. e o guia oferece grande nú-
mero de dados sobre preços, as facilida-
des e os centros de informações. Em to-
da a Grã-Bretanha existe uma rede de
centros desse tipo. que dão informações
sobre o local. Alguns também oferecem
assistência no sentido de indicar a locali.
zação da área. As áreas variam desde
sossegadas propriedades agrícolas, onde
você talvez seja o único ocupante do
campo, até grandes postos em zonas co-
merciais, com restaurantes, lojas, bares,
piscinas e playground para crianças. Os
postos em muitos dos parques florestais
da Grã-Bretanha gozam de especial po-
pularidade entre os que apreciam um
ambiente de grande beleza mas sem so-
fisticações. O guia da BTA está à venda
tm muitas partes do mundo; pode-se ob-
ter detalhes sobre o ponto mais próximo
de venda pedindo informações aos escri-
tórios da empresa.

O Caravan Club e o Camping Club
também publicam guias de áreas dc
acampamento e trailers, com indicações
para chegar até lá e informações sobre
as facilidades oferecidas. Se você perten-
ce a um clube afiliado quer à Alliance
International de Tourisme (AIT) quer à
Fédération International de Camping et
de Caravanning (FICO, você poderá go-
zar das vantagens de auxilio mútuo ofe-
recidas por tais clubes. Verifique se seu
clube é membro de uma destas organi-
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zações internacionais e escreva ao clube
da Grã-Bretanha pedindo informações.

OS PREÇOS
Os preços de estadia num posto de

acampamento ou trailer variam confor-
me a localização e as facilidades, mas a
maioria está entre Cr$ 9 e CrS 22 por noi-
te para uma tenda ou trailer. Algumas
áreas de trailers estão abertas o. ano to-
do, mas a maioria das áreas mistas abre
apenas durante a temporada de março
ou abril até setembro ou outubro.

Se você não tiver consigo seu próprio
carro, barraca ou trailer, talvez lhe in-
teresse alugar um, ou mais de um, deles.
O livro Camping and Caravan Sites e os
dois clubes já mencionados fornecem lis-
tas de companhias que alugam trailers
com carro, apenas trailers e equipamen-
tos para camping. Os preços variam con-
forme o tipo de equipamento e a época
do ano; um carro de tamanho médio e
trailer com quatro beliches custam ao
todo cerca de Cr$ 1 mil 2C0 — Cr$ 1 mil
440 por semana durante a estação alta,
isto é, bem mais do que na primavera ou
outono.

E' importante providenciar para o
aluguel o mais cedo possível, pois este
tipo de férias está-se tornando cada vez
mais popular não só entre os britânicos
mas também entre os turistas do exterior.
Neste ano de 1975, entretanto, haverá
uma nova série de posto de camping es-
pecialmente indicados para os visitantes
estrangeiros. Esta série é chamada Trax-

As áreas destinadas aos
campistas oferecem

todo o conforto e há
¦parques para

estacionamento de
trailers

Plus e abrange 60 postos de camping e
trailers em toda a Grã-Bretanha. Além
disso, a rede Trax-Plus oferece descon-
tos especiais durante a estação baixa, e
em algumas áreas o acampamento é to-
tal mente gratuito nos meses fora da es-
tação. Mais informações sobre como
aproveitar ao máximo estas facilidades
podem ser obtidas junto aos escritórios
da BTA no exterior. Para terminar, não
se esqueça de consultar seu agente de
turismo sobre as férias Landcruise da
British Airways. Esses dois planos são
destinados a tornar suas férias num
acampamento tão fáceis e agradáveis
quanto o possível.
GAS E COMIDA

Caso você alugue o carro cem trailer,
não terá dificuldade quanto ao forneci-
mento de gás butano, pois usará as mar-
cas comuns do Reino Unido. Se trouxer
seu próprio equipamento, poderá obter
Camping Gaz nas lojas, magazines e em
muitos postos de acampamento. A comida
não é problema: os supermercados ofere-
cem preços mais vantajosos do que as lo-
jas menores e, visto que você mesmo se
serve, desaparece qualquer dificuldade de
língua, caso você não conheça bem o in-
glès. As indicações para preparar a co-
mida poderão ser um tanto confusa,**-!,
mas neste caso basta você visitar seu vi-
zinho britânico e pedir-lhe que o ajude.

As estradas na Grã-Bretanha são
boas, e os que viajam com trailer rara-
mente têm dificuldades, mesmo nas es-
tradas de menor importância em regiões
montanhosas. No verão, as rodovias em
algumas zonas de férias ficam bastante
congestionadas, especialmente nos fins-
de-semana. Para não se sentir frustrado,
evite viajar nestas ocasiões, parta de
manhã bem cedo ou, melhor ainda, ciei-
xe de viajar durante os meses de julho
e agosto.

A questão do seguro é importante se
você trouxer seu próprio carro e trailer.
É aconselhável tomar todas as providên-
cias antes de deixar o seu país, e nisto o
seu clube poderá ajudá-lo. Em especial,
você deve fazer seguro contra o custo de
repatriação de seu carro e trailer caso
venha a envolver-se em acidente ou por
simples estrago de um dos dois; contra o
custo da estadia em hotel caso você não
possa, por qualquer motivo, usar sua ten-
da ou trailer; e contra o aluguel de qual-
quer veiculo na hipótese dc que o seu
não possa ser usado.

Além de tudo isso, certifique-se de
que a sua normal apólice de seguro feita
em seu pais cubra os objetos pessoais en-
quanto você estiver no exterior — e lem-
bre-se de trazer equipamento extra para
obter informações, você poderá valer-se
de um destes endereços: British Tourist
Authority (Turismo Britânico) Avenida
Ipiranga 318A. 12*? andar, Conj. 1201,
01046 São Paulo — SP. Caravan Club, G5
South Molton Street, London Wlí 2AB;
Camping Club, 11 Lower Grosvenor Pia-
ce, London SW1W OEY.

Nova área
em local
histórico

Recife — Pernambuco te-
rá o segundo camping do
Brasil situado em local his-
tórico, e o seu projeto já es-
tá em andamento na em-
presa de turismo do Estado.
A área selecionada pela
Embratur para tal finalida-
de é o Engenho Massarga-
na, no Município do Cabo,
a 33 quilômetros da Capital.

O engenho é tombado pe-
lo IPHAN, e está ligado à
influência do abolicionista
Joaquim Nabuco, que ali te-
ve seus primeiros contatos
com o drama da escravatu-
ra. Fica -entre Alagoas e
Pernambuco, a c a m 1 n h o
das aprazíveis praias do Sul
deste Estado.

A iniciativa partiu d a
Embratur e da Empetur,
sendo que em Pernambuco
é que se localiza, também,
o primeiro camping instala-
do cm área histórica no
pais. Trata-se do Monjope,
no Município de Igarassu,
a 31 quilômetros do Recife,
que funciona num antigo
engenho de açúcar.

HOTEL CABO FRIO
BANGALÔS

DIÁRIA CASAL Cr$ 120,00
Desconto de 2(1% para Lua-

do-iV.el, Férias Convenções —
Cal. Internacional — Dar — Res-
taurente — tini-lo Jardim íropicol
— Av. Apicu Tel.. DDD ...
025430306.

Rio: 221-3721.
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FCIRR DO
campino

ABERTO DTÉ 22 HORAS
SBBRD0 ME 18:30 HORAS
Ronald de Carvalho. 253

TeL 256-0194 -Lido

Por aclamação, a Assembléia
Nacional do Camping Clube do
Brasil reelegeu o arquiteto IUcar-
do Mcnescal para a presidência do
clube. Sem poder fugir á convo-
cação, já que todos a quem con-
viciou para a presidência re-
cusaram em favor do seu nome,
& Convenção Nacional do Cam-
pismo brasileiro transformou-se
em confraternização entre mais
de 100 campistas e suas famílias
que vieram de todas as regiões
do país para deliberar sobre o.s
destinos do clube, durante os
próximos três anos.

A Convenção Nacional do
CCB iniciou-se sexta-feira com
jantar oferecido pelo presidente
aos representantes estaduais e
terminou no sábado com visitas
ao camping da Barra, almoço e
Assembléia-Geral no Costa lira-
va Clube. Para a vice-presldên-
cia foi eleito o Sr Luís Bonori-
no, ex-presidente regional do
Rio de Janeiro; e para a 2a. vi-
ce-presidència. agora criada, foi
eleito o campista carioca Hed-
berto Pinela da Silva.

Convenção
Com os representantes rc-

gionais nomeados em cada re-
gião do pais, através de eleições
diretas nos seus respectivos De-
partamentos, no mês de julho,
mais os presidentes nacional e
regionais e membros do Conse-
lho Fiscal, no total de 72 con-
vencionais, houve a convocação
para a Assembléia Nacional rea-
lizada" neste final de semana pá-
ra a escolha do presidente Na-
cional, dois vices e diretores te-
soureiro, jurídico, de camping
e de obras, todos cargos não re-
munerados. A Assembléia tam-
bém foi convocada para apre-
ciar relatório da gestão anterior
c sua prestação de contas que ti-
veram prévia aprovação do Con-
selho Fiscal e deliberar sobre re-
forma parcial dos Estatutos.

Os representantes regionais,
convidados especiais e suas fami-
lias ficaram — a exceção dos re-
sidentes no Rio — hospedados no
Hotel Novo Mundo e vieram por
conta do CCB cm ônibus fretados
e aviões. O programa social foi
intenso nos dois dias da Conven-
ção, terminando com um almoço
inulão com presunto e bobó de
camarão, do maitre Elair Mar-

Assembléia do CCB
reelege Menescal

por mais três anos

quesi no Costa Brava Clube.
Presentes, entre representantes
regionais e convidados, mais de
130 campistas, além de autoridt*.-
des ligadas à atividade, entre os
quais o Secretário de Obras de
Alagoas e ex-presidente da Em-
presa Alagoana de Turismo, Ma-
noel Cavalcanti de Melo. Dos Es-
tados ainda sem Departamentos
Regionais, por não terem atingi-
do o número minimo de sócios
necessários para a sua constitui-
ção, participaram como convida-
dos Mário Azeredo, de Goiás e
Geraldo de Freitas, do Espirito
Santo.

No auditório do Costa Brava
Clube, os 72.representantes dos
Departamentos Regionais com
direito à representatividade por
terem mais de 500 sócios quita-
dos — Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná/Santa Catarina e Rio
Grande do Sul — assinaram a
ata da Assembléia e receberam
cada um uma pasta com do-
cumentos sobre todos os-assuntos
cm deliberação, blocos para ano-
tação, relatório da Direção Nacio.
nal e ata da reunião anterior do
Conselho Fiscal que aprovou, por
unanimidade e com votos de lou- .
vor o relatório de atividades e a
prestação de contas da gestão
anterior, sugerindo sua aprova-
cão pela Assembléia.

Hedberto Pinela da Silva foi
escolhido por aclamação para a
presidência dos trabalhos e esco-
lheu para secretário Tasso da
Silveira e para escrutinador Ty-
cio de Plinio.

O presidente regional de São
Paulo, Levy Geraldo Lopes, na
qualidade de relator, apresentou
sugestões para mudança de ai-
guns artigos dos estatutos do
clube que vinham regendo suas

atividades há nove anes — des-
de a fundação do CCB — mas
que necessitavam agora de pe-
quenas alterações para melhor
acompanhar o vertiginoso desen-
volvimento do clube que conta
hoje com mais de 60 mil sócios
e 40 acampamentos em todo o
pais.

As mudanças sugeridas: ex-
tinção do Conselho Consultivo,
formado por personalidades li-
gadas ao campismo, mas que se
mostrou desnecessário e não che-
gou a se reunir uma única vez
em nove anos: e nova proporcio-
nalidade para convocar numa
região uma assembléia, além
da troca de palavras cônjuge pela
palavra esposa, relativamente ao
título de propriedade, foram ai-
gumas das alterações que, sub-
metidas à assembléia, tiveram
aprovação unanime.

Antes da aprovação das con-
tas e do relatório da direção
nacional que terminava seu
mandato, o presidente Ricardo
Menescal explicou que foi ex-
traordinária a identificação de
propósitos entre os trabalhos das
regionais do Rio e São Paulo e
da direção nacional, dai a razão
do relatório conjunto. Quanto
aos estatutos, cujas modificações
foram estudadas em comum
acordo com o departamento re-
gional de São Paulo, esclareceu
que bem pouces estatutos de ou-
trás entidades resistiram tantos
anos sem alteração e que as do
Camping Clube do Brasil foram
mínimas, apenas para ajustar o
clube ao seu desenvolvimento.

Eleição de Menescal

Ao ser indicado, em eleição
por aclamação, para mais um

período de três anos à frente do
Clube, o arquiteto Ricardo Me-
nescal pediu a palavra à mesa
e explicou:

— Venho questionando no sen-
tido de que outros co.mpan.hei-
ros de ideal campista aceitassem
a presidência e todos a recusa-
ram paia que só meu nome no-
vãmente restasse. Fiz tudo para
conseguir outro candidato. Acho
que o Camping Clube do Brasil
não deve se personalizar; deve
mudar de líderes e ter vários li-
deres. Mas sou voto vencido e
como todos acham que devo con-
tinuar, isso me dá o direito de
exigir também. Se qualquer dos
companheiros que agora vou ci-
tar para me auxiliarem na pre-
sidência recusar pertencer à mi-
nha chapa, eu não serei caneli-
dato.

E passou o presidente Ricar-
do Mcnescal a ler os nomes in-
tegrantes de sua chapa — a
única: para vice-presidente,
Luis Bonorino; para 2o vice-
presidente, Hedberto Pinela da
Silva; diretor jurídico, Salomão
Levi; diretor tesoureiro, Vinícius
Meneses de Araújo Jorge; dire-
tor dc campings, Jaime Fonseca
Abrunhosa; diretor de obras,
Ornar de França. Todos aceita-
ram e a chapa foi apresentada
pelo arquiteto Ricardo Menes-
cal à mesa. Submetida à vota-
ção, foi eleita por aclamação,
sob demoradas palmas de toda
a Assembléia ali reunida.

A Assembléia teve a dura-
ção de quatro horas e íoi tal o
nível dos trabalhes que todas as
decisões e eleições foram toma-
das por aclamação, sem um uni-
co voto discordante. Houve''de-
bates sobre temas ligados ao
campismo, algumas discussões,
mas todas as deliberações por
unanimidade, em total confra-
ternização.

As delegações das represen-
tações regionais retornaram no
dia seguinte — a de São Paulo

por ônibus fretado e as demais

por avião — restando da Assem-
bléia Nacional do Camping Clu-
be do Brasil impressão geral de
uma acolhida das mais calorosas
ao Rio de Janeiro e um clima
de pleno entendimento, .muita
organização e total confraterni-
zação do campismo brasileiro.
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Aviação
,c, a, P»Y~'aaedi(.â0i uma análise minuciosa dos

^ _nco dè 5 nu 113 empresas que operam no Bra-

f£ Istudo, onde são apresentados os dados

i SnlSatlvôs do desempenho .empresarial, 
a

Vârig situa-se em destacada posição. Assim, na

ISffcaçãO Serviços de Utilidade Publ.ca -Trans-

porte Aéreo, aquela empresa o^P^»1;9 
exclusiva-¦Pinr_n ireral das empresas de capital exclusiva

nènte nacional está em 29 lugar, no item fatura-

SS, Santo aparece em& lugar PP to lucro -

quido. No item patrimônio liquido, a Vang igma

H?a"-sss"-sa. srH*ps§
(973); 310 milhões 800 mil (IW.ff-^.
CrS 1 bilhão 200 milhões (1972); CrS 1 bilhão 600

mühões Iffl); CrS 2 bilhões 400 mühoes («74
lucro liquido: CrS 109 milhões£00 mil (1972), CrS

22U milhões (1973); CrS 170 milhões (1974).

. O partir de novembro próximo, a THAI Inter-
natlonal começará a operar vôos diários entre a
Europa e Bancoc partindo das principais cidades
européias, como Londres, CopenhaSue, Amsterdã,
Paris Roma e Frankfurt. O importante, singular e
fundamental aspecto deste novo serviço, e que pela
primeira vez uma grande companhia aérea asiati-
ca recebe plenos direitos de tráfego entre Londres e
Roma, Londres e Amsterdã, Copenhague e Frank-
furt e finalmente entre Paris e Atenas, para todos
os vôos de e para Bancoc, e com seguimento pos-
terior para Sidney e Singapura. Operando em pool
com a SAS, a THAI International cria assim um
poderoso, conveniente e rápido sistema de conexões
e vôos próprios entre a Europa e a Ásia, colocando a
disposição dos milhares de passageiros das duas em-
presas/uma variedade de horários em equipamentos
DC-10 e OC-8-Ü3.

.77.. SS

_ _7
..«:;

Novo terminal do aeroporto de
Zurique vai operar em novembro

.-....,_ -».««.rt.n- . instalação telefôni- finalidade fazer a

Ainda em 1975, toda a área
do Aeroporto- de Zurique onde se
elevam os edifícios destinados
ao serviço de passageiros, carga,
lojas das transportadoras e de-
partamentos de controle de vôos,
tomará uma nova aparência. O
novo Terminal B será entregue
ao público no dia 1.° de novem-
bro e, quase ao mesmo tempo, o
edifício-garagem anexo, chama-
do Parque de Estacionamento
B, diretamente ligado ao Termi-
nal e que tem capacidade para
abrigar até 2 mil 100 veicuios.
Em 1970 as autoridades suíças
deram o sinal verde para a re-
forma e' aumento do aeroporto
atual, compreendendo a cons-
trução de uma nova pista su-
plementar, extensão do pátio de
estacionamento das aeronaves e
construção de um. segundo ter-
minai, o chamado Terminal B.
de capital importância para os
passageiros e seus acompanhan-
tes.

O Terminal B é composto de
um edifício principal, que abri-
ga em seu interior as instala-
ções para apresentação dos pas-
sageiros, com todas as facilida-
des e equipamentos necessários a
um rápido atendimento espalha-
dos por três andares e, perpen-
dicularmente a este edifício, a
área de embarque com nove pa-
tios de estacionamento para as
aeronaves, principalmente para
os aviões de grande porte, os
quais ficarão diretamente liga-
dos ao terminal por passarelas
telescópicas. Brevemente, os pas-
sageiros poderão dirigir-se dire-
tamente do edifício-garagem ao
avião, passando pelos guichês de
apresentação, ou vice-versa, sem
precisar sair do edifício. Além
disso, o Terminal B está ligado
por dois corredores cobertos ao
Terminal A, que lhe é contíguo:
um destes corredores, o airside-
corridor, ficará reservado aos
passageiros em transito.

Capacidade dobrada

destino à Europa Oriental, Ale-
manha e Áustria, assim como o
tráfego de charters (fretamen-
tos) continuará, como vinha
sendo feita até agora, no Ter-
minai "A". O Terminal "B" fi-
cará reservado aos vôos com des-
tino a todos os outros países da
Europa Ocidental e os vôos in-
tercontinentais, bem como ao
tráfego para o interior da Suíça
(Genebra e Basiléia).

Dados e cifras

O fenente-Brigadêiro Deoclécio Lima de Siqueira,
diretor-geral do DAC — Departamento de Aviação
Civil — do Ministério da Aeronáutica, e elementos
áa sua equipe estiveram em visita ao canteiro de
obras do Aeroporto Internacional do Rio dc Janeiro,
em construção na Ilha do Governador, onde foram
recebidos pelo presidente da ARSA — Aeroportos
do -Rio de. Janeiro S.A.. Major-Brigadeiro Jose
Vicente Cabral Checcía. Antes de percorrerem os
principais pontos das obras que estão em anda-
mento, os visitantes assistiram, no auditório da
ARSA. a explanações sobre o novo aeroporto e as
medidas que eslão sendo tomadas pelo seu supe-
rintenãcnte-geral, Sr Wilmar de Carvalho Lucas,
para a preparação áo futuro funcionamento e
localização c adaptação das empresas aéreas.

• A Hawkcr Siddeley oani-nctou que as vendas de
seu avião HS-748, equipado com turbinas Rolls-
Royce Dart, aumentaram para 308. De.sde a entra-
da cm serviço do HS-748, em 1902, ele vem preen-
chendo muitas funções civis e militares, sendo em-
pregado para transporte de passageiros, como avião
radar e como cargueiro, já que tem uma larga por-
ta traseira e sua capacidade de carga é de 6 tone-
ladas.

• O Concorde n'> 4, montado na Grã-Bretanha,
terminou a parte do programa de resistência que
tinha a realizar. Desde 7 de julho, o Concorde n<?
4 efetuou 128 vôos, cobrindo 523 040 Km em 380
horas de vôo e transportou 6 500 passageiros. Os
resultados dessas provas serão analisados em vista
da obtenção do certificado de navegabilidade que
será expedido dentro de algumas semanas e per-
mitirá à British Airways e ã Air France colocar o
Concorde nas linhas comerciais, no início de 1976-
Este programa está muito próximo do que foi rea-
lizado pelo avião nv 3 montado em Toulou.se que
efetuou, entre 28 de maio e 2 de agosto, 375 horas
de vôo e percorreu 592 080 Km em 125 vôos. Nos
dois primeiros meses, o Concorde n9 4 realizou di-
versos vôos para Bahrein, Bombaim, Kuala Lumpur,
Cingapura, Austrália, e o Atlântico Norte. Estes
vôos foram assim realizados: a 4 de agosto — A

primeira viagem de ida e volta, durante o dia, Cin-

gapura e Mclbourne, por um avião comercial. A

travessia mais rápida feita por um avião comercial
entre Cingapura c IMelbourne, ou seja, 6 200 Km
cm :.h:.7m, diminuindo quase que pela metade a
mclbor performance dos aviões subsônicos entre as
duas cidades; a 26 de agosto — A travessia mais
rápida efetuada por um avião comercial sobre o

Atlântico Norte e percorrendo 3 820 Km entre Lon-

dres e Gander, cm 2hl8m; a 1" de setembro — A

estréia mundial de uma dupla ida e volta sobre o

Atlântico Norte em um só dia, sendo que o aparelho

repetiu seu desempenho dois dias consecutivos, 6

c 7 de setembro.

Já está circulando o novo número de Aviação

cm Revista, com grande volume de informações so-

bre a aviação de um modo geral. Com matérias de

grande interesse e muitas ilustrações, esse numero

de julho/agosto da revista está bem do agrado da-

queles que se interessam por assuntos aeronáuticos.

Domingo passado realizou-se, sob o patrocínio
da Alitalia, uma Noite de Confraternização Ítalo-

Brasileira no Aerhotel de Milão. A iniciativa fez

parte das celebrações comemorativas do 1* Cente-
nário da Emigração Italiana no Brasil e contou com
a presença de conhecidas personalidades dos dois

paise.s. Na cidade em que se encontra o mais fa-

moso teatro lírico do mundo, Jair Rodrigues e seu
conjunto apresentaram músicas típicas brasileiras.
Dando prosseguimento às celebrações do 1? Cente-
nário da Emigração Italiana no Brasil está previs-
ta análoga manifestação no Rio de Janeiro em ou-
tubro e cm Sáo Paulo em época ainda não mar-
cada.

O Terminal B é um impo-
nente conjunto com um volume
total de 540 000m3. O edificio
central mede 229m de compri-
mento e a área de embarque
351m.

Graças ao Terminal B, tor-
nar-se-á possível dobrar a ca-
pacidade do Aeroporto de Zuri-
que. onde poderão ser atendidos
cerca de 12 milhões de passagei-
ros por ano, o que deverá ser
suficiente por bastante tempo
ainda. O custo de sua construção
se elevava, em novembro de
1971, a 270 milhões de francos
suíços (cerca de Cr$ 890 mi-
lhões), enquanto o edifício-ga-
ragem, para múltiplas utiliza-
ções, estava orçado em 53,8 mi-
lhões cle francos suíços (cerca de
CrS 180 milhões).

É importante que, desde já,
os passageiros e seus acompa-
nhantes fiquem sabendo a que
terminal se deverão dirigir a
partir de 1.° de novembro. A
apresentação para os vôos com

— O edifício central do Ter-
minai "B" tem 229m de comprl-
mento e a área de embarque
351m. Volume: 540 000m3.

_ O edifício-garagem ou
Parque de Estacionamento "B",

de oito andares, oferece acomo-
dações para 2100 veículos. Vo-
lume: 286 346m3. O edifício-ga-
ragem é uma construção com
múltiplas finalidades: está edifi-
cado por cima da futura estação
ferroviária federal suíça e con-
tém o hall da estação e um an-
dar inteiro de lojas e magazines.

A armação metálica do
Terminal "B" pesa 9 096 tonela-
das e o peso do ferro das arma-
ções é de 5 700 toneladas.

O volume do Terminal "B"
corresponde ao volume de cerca
de 500 espaçosas casas residen-
ciais.

17 passarelas telescópicas
cobertas fazem a ligação entre os
salões de embarque e os aviões.

Se a construção dos vários
planos do Terminal "B" tivesse
ficado a cargo de uma só pessoa,
esta teria que trabalhar durante
90 anos ininterruptamente.

— 15 transformadores, qua-
tro dos quais se encontram den-
tro do Terminal "B" estão conju-
gados à rede de alta tensão da
FIG (Cia. Imobiliária Aeropor-
tuarla). Em 1974, a.s faturas re-
lativas ao fornecimento de ener-
gia da FIG se elevavam a 1,55
milhões de francos suíços, ou se-
jam, quase 25 milhões de kWh
ao preço de SFrO.ôlkWh. Entre
1960 e 1972, cada passageiro con-
sumia em média 8,5 kWh.

— Quatro motores Diesel
fornecem a energia para os gru-
pos elétricos de auxilio (dois, no
terminal "B", um no terminal
"A" e um no edificio destinado
à carga). Capacidade. 2400 CV.

Nos escritórios da FIG cn-
contram-se numerosos quadros
da rede de distribuição elétrica,
num total de 635 painéis, dos
quais 260 estão instalados no
Terminal "B", 185 no Terminal
"A" e 190 nas instalações de
carga.

A extensão da rede princi-
pai de cabos do Terminal "B",
isto é, cabos de baixa tensão, ca-
bos do centro de controle, cabos
telefônicos, é de 120 km aproxi-
madamente. Isso corresponde a
cerca de 150 toneladas de cobre.
O conjunto da rede de cabos das
instalações com corrente de bai-
xa tensão das construções da
FIG mede 200 km de extensão.

O telefone é de uma impor-
tancia primordial também no

aeroporto: a instalação telef onl-
ca compreende 1 mil linhas ex-
ternas e 1 mil 200 linhas inter-
nas, com um total de 3 mil 500
aparelhos.

Dois mil quinhentos extinto-
res de incêndio automático es-
tão instalados atualmente nas
dependências da FIG. A estes
juntam-se 2 mil 500 detectores
de incêndio e de fumaças peri-
gosas no prédio do Terminal "B

e no edifício-garagem. O Termi-
nal "B" e o compartimento de
carga Leste dispõem do que se
pode chamar proteção integral
contra o fogo.

Triagem de bagagens

As instalações do serviço de
triagem de bagagens já foram
colocadas em funcionamento
desde o dia 3 de fevereiro de ....
1975, ou seja, vários meses antes
da inauguração do Terminal "B".

Para ali são encaminhadas as
bagagens dos passageiros embar-
cando no Terminal "A" e dos
passageiros em transito pelo Ae-
roporto de Zurique.

Pode-se dizer, portanto, que
a nova instalação para o serviço
de triagem de bagagens já foi
testada e aprovada. A Swissair,
a quem coube a tarefa de con-
ceber estas instalações, vê assim
seus esforços recompensados e
isso se reveste de capital impor-
tancia. Devido ao desenvolvi-
mento do tráfego aéreo nos últi-
mos anos, tornou-se necessário o
reexame da técnica tradicional
do transporte e triagem das ba-
gagens. O problema se impôs, em
primeiro lugar, por causa dos
aviões de grande porte. Um nu-
mero sempre crescente de baga-
gens deveria ser transportado e
submetido à triagem no mesmo
espaço dc tempo em que era fei-
to antes esse serviço. Como se
sabe, os aviões de grande capa-
cidade podem transportar ate
350 passageiros ou mais, por vóo.

.i">Os "containers

Depois de alguns anos, no-
vas unidades de transporte, os
containers, cujas dimensões fo-
ram padronizadas, fazem parte
igualmente dos equipamentos de
vòo. Eles ocupam muito espaço
e causam problemas no que con-
cerne à.s instalações adequadas
para o serviço de armazenagem.
O conhecimento aprofundado dos
problemas específicos de apre-
sentação dos passageiros e da
técnica industrial dc transporte
se fazem necessários para ela-
boração de um projeto de tais
instalações em bases econômicas.
As instalações do Terminal "B"

formam um sistema de trans-
porte e triagem de bagagens ul-
tramoderno, podendo ser consi-
derado como um modelo no ge-
nero.

Classificação
Como seu nome indica, as

instalações para triagem tem por

finalidade fazer a triagem e dis-
tribulr as bagagens dos passa-
geiros registrados no balcão de
apresentação, assim como dos
passageiros em transito por Zu-
rique, que prosseguirão para seus
respectivos destinos. As baga-
gens são então encaminhadas
por meio de uma esteira rolan-
te, por uma distancia de cerca
de 80 metros até as estações de
classificação. Estas estações po-
dem ser comparadas a um cen-
tro de codificação onde os fun-
cionários fazem o registro nos
aparelhos de classificação com a
ajuda de um teclado, mencio-
nando o número do vòo já indi-
cado nas etiquetas da bagagem.
Os dados assim transmitidos vão
para um computador que con-
trola a distribuição das bagagens
procedentes das estações de cias-
sifleação e os retransmlte aos
dois aparelhos de triagem para-
lelos, que funcionam de modo in-
dependente e medem mais de 70
metros de comprimento. Estes
aparelhos são constituídos de
uma cadeia sem fim, sobre a qual
estão colocados cinco dispositl-
vos basculantes. Assim que a ba-
gagem chega ao lugar previsto
pela triagem, um dispositivo sob
o comando do computador faz
funcionar o basculante que se
abre e deixa no lugar certo a
bagagem para ser colocada nos
co7iíai7ie;-s. E' importante frisar
que toda a instalação foi conce-
bida de modo a não danificar a
bagagem.

7 200 pecas por hora

Cada um dos dois aparelhos
de triagem pode encaminhar 3
mil 600 peças de bagagem ao seu

i destino correto, por hora. A ca-
pacidade total das instalações cle
triagem é, portanto, de 7 mil 200
peças de bagagem por hora. Es-
te número é ligeiramente mais
elevado que a capacidade cal-
culada tendo por base o movi-
menlo de aeronaves antes da
concepção do novo Terminal "B".

Graças a esta reserva, será igual-
mente possivel, nos anos futuros,
fazer face ao tráfego sempre
crescente resultante sobretudo
dos passageiros em transito.

Não é preciso dizer que, para
umas instalações desse porte, de-
ver-se-ia prever algumas solu-
ções de .substituição provisória
em caso de pane no sistema cle
funcionamento. Se, por alguma
razão, um dos aparelhos de tria-
gem deixar de funcionar, pode-se
ligar, mecanicamente, o segundo.
Se os dois entrarem em pane ao
mesmo tempo, o que não deverá
acontecer nunca, todas as baga-
gens deverão scr encaminhadas
por um transportador de auxilio,
já existente, até um transporta-
dor circular. De qualquer modo,
existe a possibilidade de comu-
tação no caso de funcionamento
normal das instalações, a fim de
economizar pessoal de classifica-
ção durante as horas de menor
movimento.

Aeromot produzirá estruturas
tubulares para os aviões Piper
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produzidas pela empresa gaúcha

Para o Bandeirante, 80 poltronas mensais

PORTO 

ALEGRE — Para
aumentar o indice de na-
cionalizaçâo dos aviões da
linha Piper fabricados pe-

Embraer, a Aeromot — Aerona-
ves e Motores Ltda. vai produzir,
estruturas tubulares soldadas
(berços de motor, suportes de
trem de pouso e poltronas), que
serão instaladas, progressiva-
mente, a partir de janeiro do
próximo ano, naqueles apare-
lhos.

Empresa gaúcha que já pro-
duz, há três anos, as poltronas
das aeronaves Bandeirantes, fa-
bricadas pela Embraer, a Aero-
mot iniciou um programa de cx-
pansão, que prevê um investi-

mento de Cr$ 1 milhão, até mar-
ço de 76, no desenvolvimento do
ferramental (gabaritos e ferra-
mentas de estamparia necessá-
rias para a confecção das peças
da linha Piper). As estruturas
tubulares soldadas serão insta-
ladas nos diversos tipos de PI-
per: Navajo, Chieftaln, Seneca,
Minuano, Corisco e Carioca.

ACESSÓRIOS

Segundo o diretor-técnico da
Aeromot, Sr João Cláudio Jotz,
a empresa, fornecedora de com-
ponentes para os aviões Ipane-
ma e Bandeirante, vai coorde-
nar. também, a produção de

acessórios para aparelhos agri-
colas, como polvilhadores, barras
de pulverização e acessórios agri-
colas em geral.

Também já esta acertado
que a Aeromot vai fornecer es-
truturas tubulares soldadas a
Embraer para os três novos pro-
jetos de aeronaves: o Xingu, mo-
delo EMB-121, bimotor, com ca-
pacidade para seis passageiros, e
nue será lançado pela Embraer
já em 76; o Tapajós, modelo
EMB-123, com capacidade para
10 passageiros, que a Piper ad-
quirirá, na base de duas uni-
dades mensais, para serem ex-
portados para os Estados Uni-
dos; e o Araguaia, para 20 pas-

sageiros, que será lançado em
março de 1977, juntamente com
o Tapajós.

A Aeromot é revendedora oa
linha Piper no Rio Grande do
Sul e está instalada numa
área construída de 2 mil 800
metros junto ao Aeroporto
Salgado Filho, de Porto Alegre,
com 80 funcionários. A produção
atual de 80 poltronas para os

Bandeirantes da Embraer, per-
mite iun faturamento mensal de
CrS 300 mil, que deverá subir pa-
ra Cr$ 1 milhão até o final de

1976, com o programa de expan-
são da empresa.

A indústria
aeronáutica

inglesa
Londres — A indústria

aeronáutica inglesa de-
pois de sucessivas trans-
formações em sua com-
posição é atualmente en-
cabeçada por três grupos
principais. Desses, a Bri-
tish Aircraft Corporation
e a Hawker Siddeley
Aviation são predomi-
nantemente construto-
ras de aviões, enquanto o
terceiro, a Rolls-Royce, é
efetivamente a única fa-
bricante de motores aé-
reos na Inglaterra. Uma
quarta empresa, a West-
land Helicopters, tam-
bém produz estruturas
de aviões, mas é especia-
lista em helicópteros.

A indústria emprega
cerca de 200 mil pessoas,
das quais 30 mil estão
nas folhas cle pagamento
dos três principais gru-
pos. Em 1973, o último
ano do qual se tem as es-
tatísticas, a produção to-
tal, inclusive com aviões
completos e seções, mo-
tores e pecas sobressa-
lentes, foguetes teleguia-
dos, satélites espaciais e
outros produtos foi esti-
mada em 800 milhões de
libras esterlinas. As ex-
portações atingiram um
total de 621 milhões 229
mil libras esterlinas.

A British Aircraft Cor-
poration deu um grande
passo na_ promoção da
colaboração internacio-
nal em projetos europeus
de fabricação de aviões.
Na parte civil, o avião su-
persõnico Concorde, pro-
duzido pela BAC e pela
Aeropastiale ilustra bem
este tipo de cooperação.
O principal produto da
sua Divisão de Aviões
Comerciais é o BAC One-
Eleven, um dos primeiros
jatos comerciais do mun-
do de curta e média au-
tonomia.

No momento, a com-
panhia estuda a criação
de um One-Eleven maior
e mais silencioso da série
700, acionado por um
motor Spey derivativo,
com grande capacidade
de absorção de ruído.

A Hawker também es-
tá num programa euro-
peu de colaboração in-
ternacional, o ônibus aé-
reo A300B,um jatobimo-
tor comercial de fusela-
gem larga e grande ca-
pacidade. O projeto e de
responsabilidade de cin-
co países: Inglaterra,
Franca, República Fe-
¦deral Alemã, Países Bai-
xos e Espanha.

O ônibus aéreo foi pro-
jetado especificamente
para operações de mé-
dias e curtas distancias c
iniciou seus vôos comer-
ciais na Air France em
maio de 1974. Outros
aviões civis da HSA sao o
Trident-3B, o HS-748 e
o HS-125. Um projetado
jato quadrimotor para
curtas distancias, o HS-
146, para operação em
rotas tão curtas quanto
as de 160 quilômetros
mas com uma autôno-
mia de 1 mil 600 quilo-
metros está atualmente
suspenso, embora as pes-
quisas de desenho conti-
nuem deixando para
mais tarde a decisão de
seu lançamento.

Entre os helicópteros
produzidos pela West-
land Helicopters encon-
tra-se o Sea King, acio-
nado por dois motores
turboshaft Rolls-Royce
Gnome. Trata-se de um
aparelho de avançado de-
senho destinado a mis-
soes anti-submarinas e
busca e salvamento. Os
três outros helicópteros
que a íirma produz são o
Lynx com motores tur-
boshaft Rolls-Royce Gem,
o Gazelle acionado por
uma turbina a gás Tur-
bomeca Astazou e o Pu-
ma, com duas turbinas
Turbomeca Turmo. Esses
três aparelhos são proje-
tados e construídos se-
gundo um acordo entre a
empresa e a Aerospastia-
le para as Forças Arma-
das inglesas e francesas
assim como para opera-
dores civis.

¦_íiSB__.
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gôndolapelo Canal. Guande Dar müho aos pombos é sempre uma atração a mais para as crianças

0 turismo de elite na cidade das gôndolas
Por menos de Cr$ 60/ Çrf

70 hoje não se come (e mui-
to mal) em qualquer tratto-
ria veneziana de segunda ou
terceira categoria. Por me-
nos de CrS 160 não se conse-
gue um quarto com banho
num modestíssimo hotel da
cidade que há séculos vem
sendo sonho e uma das me-
tas de quantos, um dia, deci-
diram-se e puderam soltar
as amarras — para viver o
mundo antes que seja tarde
demais.

O turista que hoje pre-
domina é o que assumiu
uma agressiva atitude de le-
gítima defesa contra Vene-
za, contra os seus serviços e
contra os que a exploram.
E' um turismo que enche,
perturba, suja, enfeia — e
só deixa a Veneza os resíduos
de sua sempre mais breve e
mais nociva passagem pela

cidade que continua a ser
patrimônio da cultura e da
civilização do homem.

E' o que não tsm di-
nheiro para ser assaltado —
ou, quando o tem, procura
defendê-lo de um assalto cs-
timulado e legalizado. De
Veneza, no máximo, vem le-
vando alguns cartões pos-
tais, uma camisa ou um cha-
péu de gondoleiro, no máxi-
mo uma serenata na gôndo-
Ia quando está em lua-de-
mel.

Da maravilhosa Praça
de San Marco, esse turista
fez um mercado árabe. Ou,
à hora do almoço, o melhor
acampamento para consu-
mir o piquenique que trouxe
de casa, de uma cidade vizi-
nha, ou que tenha comprado
em qualquer 

"pizzicheria".
Tudo à base de pão com quei-
jo, mortadela, presunto, en-

golidos com a ajuda de cer-
veja ou Coca-Cola em lata ou
de uma caixa de leite.

Quando é jovem — de
idade ou de espírito — esse
turista dá uma de hippie:
dorme dentro de sacos, ao
longo da grande praça da
estação de trens, debaixo de
uma velha arcada, deixa-se
acordar pelos policiais das
primeiras horas da manhã.
Quando lhe falta uma da-
quelas juventudes, quando
já se fez um irremediável
burguês, o turista prevenido
contra Veneza assume duas
outras atitudes. Abandona-
a ao começo da noite, vol-
tando à cidade vizinha (Pá-
dua, Vicenza ou Verona) em
que fez base — ou vem se
recolhendo a um dos gran-
des barcos que as agências
e organizadores de excur-
soes deixam ancorados no

Grande Canal e que ven-
dem (sobretudo aos norte-
americanos) dentro da fór-
mula de "viagem mista"
que começa com um vôo de
Jinnbo e termina com um
cruzeiro pelo Mediterrâneo.

Em qualquer uma des-
sas situações o seu consu-
mo em Veneza reduz-se ao
mínimo. Quase ao nada. Pa-
dua, Vicenza e Verona são
três belas cidades a uma ou
duas horas de ônibus de Ve-
neza, com um outro mundo
de atrações — e, mais ain-
da, com a vantagem de ofe-
recer casa e comida (das
melhores) a preços 50 ou
60% mais baixos. E no gran-
de barco, pelo conforto e pe-
los serviços de um hotel e
restaurante, paga r-se-á
muito menos do que por
uma normal estada em Ve-
neza.

Às sete horas da noite
Veneza deixa de ser um for-
migueiro, mas será uma das
cidades mais sujas da Eu-
ropa. A multidão que a fez
quase intransitável durante
todo o dia — desapareceu,
num passe de mágica. Mas
as escadarias, as arcadas, as
praças, as calles, os 'becos,
os pórticos, os pedestais dos
grandes monumentos e dos
grandes leões-símbolos da
sua grandeza, enfim tudo o
que Veneza tem de mais be-
lo e respeitável transforma-
se, às sete horas da noite,
num mundo de lixo e de
cheiro de urina.

Investir contra esse tu-
rismo predatório, culpá-lo
como o responsável por esse
atentado, por esse outro ti-
po de poluição de Veneza —•
é o mais errado e também
o mais injusto. Outra cidade

já teria sido abandonada
por ele. Sua presença é a
maior prova de amor e de
interesse. Mesmo o mau tra-
tamento que lhe dispensa é
parte de um círculo vicioso:
é atitude assumida por quem
não renuncia a uma paixão,
violência cometida por quem
não aceita a idéia de ser ex-
cluído — mas sobretudo por
quem não pode pagar o pre-
ço absurdo da curiosidade
ou do privilégio de ver Vene-
za, que o The Neio York Ti-
mes alinhou a Tóquio e No-
va Iorque, como as três ci-
dades de vida mais cara em
todo mundo.

Onde por dois cafés senta-
dos na Piazza San Marco
está se pagando Cr$ 20 —
sem gorjeta. Caro demais
mesmo até para quem sabe
de estar no "Pérola da Itá-
lia", no coração da grande
amante do Adriático.

PM

^Hn/FF *.^^BjbP^ * ?.^'^'«ájB^SB^BjL*'^»'**'^^^^^^'^? > ". •• ¦ - 
tnS'i9l ^mu- 'iB«-*-: 1 í%-,FF; íLl^^imW^^í^sW^^^y^- ¦ ¦ ^-*iRt$g3BlE^fe3c3r^i^^._. . ' 

jftit^^H^^t^^m^mmmmmmmt^^^^^'^ 
'''^^^ÉÍÊ^^mÊX^&BMmm^^^^iJ* ' 

^^^r™*** w->^~ ¦¦-•.: ¦..•:* ¦..• ^ví£w£Íj^H ^^B ¦ ..¦¦^:-í:§^â£'^^m ¦' u ....¦.*.4M>*v*l^^£^:::v,

^mmm&Ê!mmMm^^Êm\:''"'''-I^B ^Bf^*^^^i^^^BÉÉÍ@w3SÍ9b 'immm ^b! B^'f,,'í t' 5í,:— ?s! F.^..^»:^)^M^]^g<ggtg^j»gMj||B ^^^^8P ^Pr^wBB ^B^^^ ^^BF^K. lH^I ^H :í^B ^B fe"

(H^^mh^H ka^^^^^^I i^^V^^^HB9^^k 

^^^kE& í. ^v t^mÊmMf^Smwm^mm^^m^m^m^mMr---^^B^fo*tI^^^^^MP^^^SSB^BB^^^^fcJB^B:^vV'^'V^\^> TÍ^^H^^Bff?f ¦wP^^£^.«^FFj *' r-'^^K^^B . ^r^^m^m ^m%'^P^mm\ ^^^^tl-'^^r ,iijÃ^r?T^^^^^BI HP- r^^^H^'^^k$i^^^HMf^^Br -

^mm^3mmÊÊ&** ^^^9 ^S^^ÍBlK^*^^**" ^t***- '^m^m\mmr ^mw^^^r 
^^^^ím\ ^^Ê^^^y^^ÊÊÊ^M *^^^fc *^^L^^b ^^V^^^^S ^^^k * x^ ^^w i^^mssi H^^^^M^^^^^^^^^^^^^^je^^^H^^s * 

^^V^VI ^^H mò\ Vj^ ^^. ^^^^^^ ^^^^^^^^j^^^^» *a^L^K Wt *.m íà ^^^IKaflÉ

Gijjjjíaj 3BiBBHSBi*v:,''v'í:' -¦>*¦/.'."¦¦/**¦*'¦•£<;'* *í'*íw .'sfe^aH^^BBF ^^^mmmtm}jMjmmMm,

WÊÊk '©"KW

I

«i

i

O turista^revenia^cmtmTs a^r^eços, pouco freqüenta os cafés da Piazza San Moico
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