
Tempo liutávol c/ prrío-
iln ile molhori.i. Tcmperi**
tur*. oit-ivnl. Máxima dt
ontem: 25.7 (J.i..ii**|i.*riu.i).

Minima: 16.6 (Alto da
Boa Visla). (Mapas no
CtK-tfjrno de Clíiüsifictidoa)
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S. A. JORNAl DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 (2C-0B). Tol.
Dedo Inlorna: 264-4.122 -
End. Tcleçiráfico: JOKBRASIl
— Telex números 21 23690 e
21 23262.

SUCURSAIS:

São Paulo — Av. Sáo luis,
170, loja 7, Tol.: 257-0811.
Brasilia — Selor Comercial
Sul — S.C.S. — Quadra 1,
Bloco K, lidilicio Denasa, 2.°
and. Tol.: 24-0150.
Balo Horizonte — Av. Afonso
Pena, 1 500, 7,o and. Tel í
4.12-3955 (ourai) o 222-83/8
(chefia),
Niterói — Av. Amaral Pcixolo,
207, salas 705/713 - Ed. Al-
berlo Sabin - Tel.: 722-1730.
Administração: Tel. 722-2510.
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, -1.° andar
Tel. Redação: 21-8714. Selor
Comercial: 21-3547.
Salvador - Ru.i Chile. 22 s/
1 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Ru.i Sete de Solem-
bro, 42, B.° andar. Tekíone:
22-5793.

CORRESPONDENTES:

Kio Branco, Manaus, Belém,
São Luís, Terosina, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi»
tiba, Florianópolis, Goiânia
Washington, Nova Iorque,
Paris, Londres e Roma.

Indústria di

Serviços tclcgráficos:
UPI, AP, AFP, AN3A DPA t
Reuters.
Sctviços Especiais:
7hc New York Times, The Eco*
nomist, l'Exprcss e The Times.

PREÇOS, VENDA AVUISA:
Eslado do Rio de Janeiro e
Minas Gerais:
Dias úteis • ¦ • Cr$ 2,00
Domingos ¦ • ¦ Cr$ 3,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, 3E,
Al, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
Dias úteis • • • Cri 3,00
Domingos • ¦ • CrS 4,00
CE, MA. AM, PA, PI, AC e
Territórios:
Dias úleis • - ¦ Cri 3,00
Domingos - - - * CrS 5.C0
Argentina . , . P$ 5
Ponugal .... Esc. 1200
ASSINATURAS - Via tcrre-.fr.
em todo o território nacional:
3 meses .... CrS > 7.1,03
6 meses • • • CrS Pao.GO
Postal — Via aérea cm todo
o território nacional:
3 meses .... CrS 2C0.00
6 meses ¦ ¦ ¦ • CrS 400,00
Domiciliar — Rio e Niterói
3 meses • • • ¦ CrS 175.00
6 meses • ¦ ¦ • CrS 320.0J
EXTERIOR (via aó.ea): Améri-
ca Central, Américi do Norte,
PorUgal c Espam*:
3 meses .... Uj$ 11:3.CO
6 meses .... USS 225.00
América do Sul:
3 meses .... USS 50,00
6 meses ¦ • • • USS 10)0..

ACHADOS E
PERDIDOS
CACHORRO POODIE - Preto

filhote. Perdcu-:e na Rua Lcón-
cio Correia, trans.ersa| Av.
Visconde de Albuquerque. Le-
blon. Pede-se por favor a
quem encontrou, dovolver o
mais rápido possivel, pois há
5 meninos esperando por ei*.
Gratifitíi-se, Informar pelo :el.
274-23SO.

PROCURA-SE cachorro policial,
cima, 6 anos, fugido 5a. feira.
Favor avisar 237-5770 Marcos.
Oratiticç-se.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A BABA* E COZINHEIRA - Pri.

cisa-se do 2 pessoas, boas refs.
e does. Paga-se bem. R. Cal.
Artigas, 361/501. leblon. Tel.
294-3854, Após 20 horas.

ÁRRUMADEIRA - 400,00. 25 a
35 anos. Só c/ referências. Tel.
399-0391. D. Edna. R. Álvaro
Niemeyer, 187. Sáo Conrado.

ARRUMADEIRA - Sabendo pas-
sar. Preciso de 25 a 30 anos.
Dorme. Folga quinze. Refs.
min. 1 ano. CrS 600,00. R. Joa-
qúlm Nabuco, 92/901. Depo>s

_do 12 hs.
ATENÇÃO DOMESTICAS, casal

s/ filhos necessita, paga 700,
folga aos domingos, tratar
2a.-feira ã Rua Evaristo da Vel*
.3a, 35 apt. 1412.

ARRUMADEIRA - Casa 2 pes.
soas. ordenado 500,00 dormir
emprego. Rua Almeida Bastos,
274 Encantado."ÃRRU 

MADEÍRA - Precisa-se
Trô lar R Miguel Fornandes,
437 Meier

ARRUMADEIRA - C/ prát. exi-
ge-se ref. o does. Ord. 650,00
mais INPS. R. Prudente de Mo.
raes, 1122-4? and. Ipanema.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
atende imediato c/ empregadas
realmente selecionadas o */
pedido de cozinheiras, cop.,
babás, etc. Rua Evaristo da
Veiga, 35 conj. 1412.

AGENCIA RIACHUELO - Qut
desde 1934 vem servindo a GB
oferece copa, arrum. babá» —
coz,, a diaristas a partir de

_400. 23JI3191._242-7485. _
ASSÕC. CATÓLICA 

" 
CRISTÜR

— Dirigida p/ assist, sociais
oferece excelentes doméstices
c/ honesta e rigorosa seleção.
Atende imediato. Tel. 231-0503.

AGENCIA STA. MÓNICA - OI«-
rece p/ casa fino trato, babás
c/ noções enferm. cois. f/fo-
gão, cops. gvlat. mords. ttc,
Rafs. min. 1 ano. Atendo do-
mingo. Tal.: 252-1946.

ARRUMADEIRA - Gue também
lave e passe. Exiio refs. CrS
600/ mês. Assino cart. R. Soa-
res Cabral 71 ap. 502. Laranjei-
ras.

AG. ITAMARATY 255-6770 - Dl-
rjgtda p/ religiosos oferece as
melhores domesticas c/ ref.
doe. cart, saúde o folha corrida
da policia. Taxa minima.

AÇÃO MÍSSIONARIÁ~DCr~BEM
^ Além de empregadas do*

mestiças em geral • babás ofe-
rece enfermeiras e acompa*
nhantes para pessoas Idosas e
enfermas, 236-1891 - 255-8546.

ARRUMADÉIRÀ~E COZINHEÍRÃP/ senhor viúvo trivial va-
r.ado folga todo domingo c/
doe. ref. Ord. 900,00. Copaca-
bana, 1066 ap. 1103. Atendo
2a.*-felra,

ARRUMADEIRA - Pana.se bam.Referências, laranjeira» 3 2 2•pt? 502. Tel.: 245-6590.

z
que energia e
cara e injusta

A politica tarifária cie ener-
gia elétrica, pela qual é descarre-
gada sobre o consumidor todo o
ônus da formação de recursos pa-
ra investimentos em geração e
distribuição, não se levando em
conta a utilização da tarifa co-
mo instrumento de desenvolvi-
mento econômico, está sendo cri-
ticada cm vários setores indus-
triais.

Um desses setores é o de pro-
cessamento de minerais não fer-
rosos através da eletrometalur-
gia, que se queixa das altas tari-
las no Brasil em comparação com
outros países. O sistema de Fur-
nas é o mais criticado, porque co-
bra o dobro da oferecida pelo Ca-
nada a uma empresa estrangeira
que desejava ter suas instala-
ções no Brasil. (Página 13)

U Aaton/Saara Espanhol - UPI
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Príncipe Juan Carlos diz a Pólisários, chefe de tribo do Saara, que" prefere a paz

Arena quer facilitar casa
do mo este ano própria para assalariados

Movimento caiu
nos cemitérios

Com tantos problemas de
transito quanto nos anos' ante-
riores, embora o movimento de
visitantes tenha sido menor, o
Dia. dc Finados levou milhares de
parentes e amigos dos mortos aos
cemitérios para deixar flores, ora-
ções e, em alguns casos, pedidos.No São João Batista o dia foi cal-
mo, mas no Caju, houve prisões,acidentes e até venda de cachaça
entre os túmulos.

As rosas, caras (CrS 40 a dú-
zia), acabaram sobrando, mas
venderam-se outras flores, velas e
caixas de fósforos. O comércio de
limpeza, capina, caiação e lava-
gem das sepulturas — geralmen-
te executado por meninos desen-
volveu-se bem. Em Teresina, as
flores e preces deram lugar à li-
teratura de cordel. Foram vendi-
dos 20 mil exemplares do cordel
que conta a história de um mo-
torista atropelador assassinado
por ura ex-tenente da polícia.

Hoje o motorista seria um
santo, autor de vários milagres.
De ano para ano, aumentam as
romarias ao seu túmulo e ao local
em que foi assassinado. Em São
Paulo, a chuva parou, levando
grande parte da população aos 32
cemitérios da cidade. Nos de Sal-
vador ouviram-se muitas preces,mas houve poucas flores, por cau-
sa do preço.

Em Cerrito Alegre e Boavista,
em Pelotas, no Rio G. do Sul,
as carpideiras rezaram terços,
cantaram ladainhas e choraram
ao preço de CrS 15, dando um ca-
ráter cie originalidade às cerimô-
nias do Dia de Finados nos ce-
mitérios gaúchos. (Página 5)

Delinqüente
de 17 anos
mata Pasolini

O corpo encontrado às 7h da
manhã de ontem, num terreno
baldio, perto do mar de Ostia, foi
identificado pela policia romana
três horas depois: Pier Paolo Pa-
solini, 53 anos, um dos mais im-
portantes diretores de cinema
contemporâneo, morto a paula-das e com o tórax esmagado pe-las rodas de um automóvel, pro-vavelmente o seu (um Alfa-
Romeo).

O assassino — ou um dos as-
sassinos — é Giuseppe Pelosi, 17
anos, com uma ficha de antece-
dentes penais, autor de pequenosfurtos e pequenas bravatas nas
borgate (favelas) da cidade. Dias
atrás, Pasolini escreveu num ar-
tigo de jornal que a sociedade de
consumo massificara até a violên-
cia, que nos jovens da Roma bem
situada "não diferia da existente
na Roma dos barracos." (Cad. B)

A liderança da Arena no
Congresso encampou a sujljcs-
tão do Prefeito Marcos Tamoio,
para que a política habitado-
nal seja alterada em benefício
dos assalariados. Por isso será
convocado pelo presidente do
Partido, Deputado Francelino
Pereira, a fim de debater sua
proposta dc retirada automáti-
ca do Fundo "le Garantia para
pagamento das prestações.

Responsável pelo conven-
cimento da liderança arenista,
o Deputado Álvaro Vale (Are-
na-KJ) afirmou que o atual

sistema da correção monetária
c injusto para o assalariado e
que a politica do tianco Nacio-
nal da Habitação só favorece a
construção de edifícios de lu-
xo. "A lendência do BNH c dc
acabar financiando obras pú-blicas", observou.

A área licenciada paraconstrução, no Rio, caiu de 19!)
mil 695 metros quadrados em
julho para 305 mil 165 metros
quadrados em agosto, com a
Barra da Tijuca, Lagoa, Penha
e Vila Isabel liderando a que-da. A ausência de grandes pro-

jetos. com elevado número dc
unidades, diminui as atividades
da indústria imobiliária.

O Ministro do Interior,
Rangel Reis. reúne-se hoje com
o presidente do BNH. no Rio.
e em seguida deve anunciar a
ampliação do benefício fiscal
concedido neto Governo aos mu-
tuários do Sistema Financeiro
da Habitação. O Ministro pre-tende ver reduzida cm 50% a
incidência da correção mo-
netária nos financiamentos
destinados à faixa po-
pular. (Páginas 14 c 15)

Montoro acha indispensável
entendimento no Congresso

O líder do MDB no Sena-
do, Sr Franco Montoro, disse
ontem que é indispensável um
clima dc permanente diálogo e
entendimento entre as lide-
ranças do Governo c da Opo-
sição no Congresso Nacional,
pois os problemas políticos da
atualidade têm de ser coloca-
dos em termos dc interesse na-
cional.

— O MDB — afirmou —
defende insistentemente a de-
mocracia, a Arena bate-se pc-

Ia segurança. Por que não fa-
Íamos juntos em democracia
com segurança? A Oposição
quer a democracia, mas quer
igualmente a segurança. Inte-
ressa-nos, como maioria da
Nação, a estabilidade das ins-
tituições. a força do Estado pa-
ra conter nos limites a ofensi-
va dos inimigos das liberdades.

O Senador Franco Montoro
deplora a má vontade de cer-
tos setores da Revolução para
com o Congresso Nacional,
"hoje uma espécie de bode-cx-

piatório de tudo quanto de er-
rado sc produz. Poder desar-
mado, o Congresso tem, no
entanto, atuado com sabedo-
ria para deter crises".

O Presidente Ernesto Gei-
sei não tem a intenção dc re-
formar agora o seu Ministério,
no todo ou em parte, apesar das
opiniões favoráveis à medida
que têm sido expostas no Con-
gresso Nacional, após o discur-
so do Senador Teotônio Vilela,
da Arena dc Alagoas, que pro-
pôs a medida. (Página 3)
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Marco Antônio fez o 3° gol dò Fluminense após penetrar até a linha de fundo

Espanha ameaça
Marrocos com
uso da força

A Espanha advertiu que re-
pelirá com "todos os meios a seu
alcance, inclusive a força arma-
macia", a projetada "marcha
verde" do Rei Hassan II do Mar-
roços sobre o Saara Espanhol,
que ontem recebeu uma visita de
surpresa do Príncipe Juan Car-
los de Borbon, o qual assegurou
que "tudo será feito para o Exér-
cito conservar intato seu prestí-
yio e sua honra".

Na ONU, a Argélia afirmou
que se o Conselho de Segurança
e _ a comunidade internacional
não cumprirem suas responsabi-
lidades com relação ao Saara,"assumiremos as nossas", ao
mesmo tempo em qúe o Conse-
lho exortava "todas as partesimplicadas e interessadas" a se
absterem de todo "ato unilate-
rai" no problema do território.

Enquanto isto, Hassan II
chegou a Agadir, em viagem
para Tarfaya, de onde liderará a
marcha de 350 mil pessoas, e à
noite informava-se em Madri
que forças marroquinas estavam
avançando para a região Noroes-
te do Saara.

A polícia espanhola pernii-
tiu que os dirigentes das cinco
facções cia ilegal Democracia
Cristã se reunissem numa casa
particular em Madri — onde fo-
ram examinadas as condições
mínimas para um processo de
evolução democrática — e limi-
tou-se, na saída, a pedir-lhes
documentos de identidade. O
Generalíssimo Francisco Franco
ainda conserva a lucidez, revela-
ram dois boletins. (Página 9)

Egito e Israel
terão dos ELA
reator nuclear

O Secretário Henry Kissinger
confirmou que um acordo para for-
necimento de reatores nucleares dos
EUA ao Egito, divulgado pelo jornalAl Ahram, cio Cairo, está na agenda
dos Presidentes Gerald Ford e An-
war Sadat, mas — acrescentou queIsrael receberá oferta semelhante.

O Libano continua sendo a
principal preocupação no Oriente
Médio: o próprio Governo mostra-
se pessimista em relação ao suces-
so de um novo cessar-fogo, e são
calculados em 400 os mortos do fim
de semana. Os Estados Unidos fize-
ram apelo para que os 2 mil norte-
americanos ainda em Beirute saiam
o mais depressa possível. (Pág. 11)

Flu vence de
3 a 0 e já
se classificou

O Fluminense, embora jogan-
do ainda muito desfalcado, voltou
a conseguir outra boa vitória ao
derrotar o Flamengo por 3 a 0, fa-
zendo com o Internacional (que
empatou de 0 a 0 no Paraná com
o Coritiba) a primeira dupla cias-
sificada na tabela dos vencedores
para as finais do Campeonato Bra-
sileiro. Ambos estão com 15 pontos
ganhos.

Apesar de o Flamengo vir de
duas derrotas e a tarde ser chuvo-
sa, a renda passou de CrS 1 mi-
lhão 200 mil, com 80 mil pagantes.
Reportagem especial mostra que se
a CBD quiser que os campeões de
futebol do Pan-Americano conti-
nuem como amadores até as pró-
ximas Olimpíadas de 76 em Mon-
treal terá de concordar com a exis-
téncia dos chamados "contratos
de gaveta" (Caderno de Esportes)

ARRUMAR E COZINHAR - Ap.
to. dt cfls.il sem filhos. Pago
1.000,00, Poço relerôncla, Av.
Copacabana, 583-806.

r~ÜNTA<TA~0VÊNTIStÃ~7em
empregada competente respon-
eivei • amiga, babás e enfer-
meiras para recóm-nascidos, co-
xinheirds, copeiro (a) â fran-
ia, motorista, etc, Todas com
referenciai. Av. Copacabana,
583-1106 - 256-9526, 255-3688.

ARRUMADEIRA 
"-" 

Que saiba lor
e tenha referências'. Tratar tel.i
399-1599. Gávea Paga-se bem.

AGENCIA DE BABAS SERV-LAS
— A única que oferece babás
práticas • enfermeiras especia-
lixadas em recóm-nascidos. To-
das com cart. saúde e referên-
cias. 255-8546 o 236-1891.

A BABA' — Exporienl. tm b.bí
com carteira de saúde e r«fe-
rências. Pago CrJ 1.500,00, Av,
Copacabana, 583-806.

ATENÇÃO — Precisa-se de em-
pregada à R. General Clarindo
103. Eng. de Dentro que durma
no serviço e seja de maior ida»
dc.

ATENÇÃO preciso boas coz. p/
casal t. serviço p/ sr. viúvo
babás ót. salários t. 2a.-feira
Largo Machado 29/712.

AGENCIA STO. ANTÔNIO of.
coz. babás arr. acomp. d:aristns
fax. c/ ref. garantias alta se-
leção tel. 265-9529,

BABA' — Precisa-se, carinhosa
e experiente, para 3 crianças
na escola. Exlgom-se does. e
refs. Paga-se bem. Não se
apresentar sem as condições
acima. Tratar Rua Tonelero, 308
ap. 703. T. 235-0658.

BABA' — Procura-ia com práti*
ca e referências, para bebê,
com 11 moses e 2 crianças na
escola, Que saiba ler • escre-
ver. Apresentar-se com do-
cumentos na Av. Atlântica n?
3680, apto. 501. Paga-so muito
bem.

BABA' — Que arrume p/ cri. 6
anos. Começa 650,00. Doe. e
refs. Av. Copacab., 484 ap.
10OI. Tel. 256-8123.

COZINHEIRA de (orno e fogão
com referências minimo 2 anos.
Tralar no tel. 227-1593.

CrS 700,00 - Empregada p/ todo
serviço, 3 pessoas, referencies,
dorme no emprego. R. Moura
Brasil, 60/ 803. Tel.: 225-1425.

COZINHEIRA - Forno,
fogão.: cr$ 1.000,00, refer. R.
Rainha Ellzabtth 653 apt. 601.
Só pessoalmente.

CASAL — Ela cozinha, lav. passa
cie jardim faxina carro todos
serviços casa Sta. Teresa. Apt.
separado, 1,600,00 iniciais foi-
ga completa cada 15 dias. Mui-
1a prática e referências telefo-
nar 222-1453.

CASEIROS - Silio Rio-
Teresópolis. Precisa casal s/ fi-
lhos com prálica de cozinha,
lavar, jardinagem e tratamento
de piscina. Salário a combinar.
Tratar à Rua Cardoso de Mo-
rals, 105 - Tel.: 230-3179 -
Bonsucesso.

COPEIRA — Boa aparência refs.
does. Rua Frederico Eyer, 200
casa. Gávea. Tel. 274-3366.

COZINHEIRA - Documentos,
trivial simples dorme empreqo.
600,00. Av. Atlântica, 3892, I?
andar.

COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial simples e peq. serv. Pa-
ga-se bem. Av. Edison Passos,
835 ap. 102. Uslha/Tllüca. Tel.
J58-2034.
COZINHEIRA - Precisa-se trivial

fino variado, pedom-se refe-
rências. R. Montenegro, 208/
C-01. Tel. 247-7134.

CASAI ESTRANGEIRO PRECISA
Coílphefra triv. variado só p/
cozinhar lavar na máq. Folgas
aos domingos. Tratar c/ refs.
does. ,Av. Copa., 788 op. 303
2o..feira.

COZINHEIRA - Precisa-se boa
em trivial fino que dê rcfcrèn-
cias nao dorrne no emprego
não trabalha em fins de sema-
na. Rua Antônio Basilio, 31 ap-
to. 602. Telef. 288-9475.

COZINHEIRA - Precisa para ca-
tal — trivial variado, c/ refe-
rências, não lava, nem passe.
Anita Garibaldi 83 aplo. 1002.

COZINHEIRA - Precisa-se que
durma no emprego. Paga-se
bem. Tralar á Rua Parelo n?
42 aplo. 1002. Tijuca. - Pja.
Saens Pena,

CASAL - Precisa-se p/ casa naGávea ela serviços Internos,
ele serviços externos. Tel.274-3366. Rua Frederico Iver200 casa. Gávea.

COZINHEIRA - Salário mirTimcTPequena familia1, lavar pecasligeiras. Bom aspecto, 25 a 30anos. Refs. Av. Atlântica.
2856-204.

COPEIRA.ARRUMADElRÃ"r"fam":
rmo trato precisa c/ multa
prat. Exicje-s. 1 ano refs. Pa-
Sa-:o bom. Tr. 2a. Tal274-2327. " ' *
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¦Coluna do Castello-
Dos Estados

crônicos
Brasília — Fazendo ao mesmo tempo

o elogio c. a critica da personalidade ão
Presidente Ernesto Geisel, um homem
que lhe acompanhou toda a carreira dis-
se an Brasilia na semana passada: 

"Es-

tou convencido de que ele é o mais bem
preparado dc todos os Presidentes da Rc-
volução, do ponto-de-vista ádmlnistratl-
vo. Mas não é um animal politico, como
o Castelo soube ser, quando necessário.
Geisel ó um h orne m relo, competente,
vias lhe jalta a habilidade política, é um
descuidado das coisas políticas, um au-
sente. E essa ausência, muitas vezes, per-.
mite que os problemas se ampliem, criem
distorções, quando poderiam, ser resolvi-
dos ou contornados na origem".

O registro dessa critica parece-nos
oportuno no momento em. que o Presiden-
lc colhe os resultados cie sua primeira
ação política de envergadura, enfreiitan-
do em suas raízes e em toda a sua com-
plexidáde a crise deflagrada em São Pau-
lo por um inesperado agravamento da re-
pressão da qual. resultou a morte de inn
jornalista e um estado de comoção no Es-
tado, com reflexos em todo o país. A cri-
se terá o seu rescaldo e exigirá atenção
continuada do Governo para evitar o seu
retorno. E' certo que a Oposição não con-
tribuiu para agravar problemas que se si-
tuaram cm áreas especificas tendo, pelo
contrário, malgrado o aparte de um se-
nador que feriu a sensibilidade dos mili-
tares, colaborado para o prestigio da au-
loridade c a preservação de valores que
cm São Paulo encarnava o Presidente da
República.

Politicamente, todavia, o Chefe do
Governo continua desarmado para uma
ação continuada e coerente no rumo das
suas convicções. No seu Ministério pre-
dominam os técnicos e os poucos politi-
cos ali instalados tentam disfarçar essa
condição, como se se tratasse de uma in-
ferioridade c não dc uma qualificação
adequada ao exercício do posto. Não há
notícia da presença política, ainda em
acontecimentos como o de São Paulo que
envolveu amplamente o meio uhiversitá-
rio, do Ministro da Educação, no entanto
um político com 25 anos de profissionali-
zação. Do Sr Arnaldo Prieto, que fez car-
reira dentro da Arena, nada se sabe além
do que noticiam os setoristas do seu Mi-
nistéiio. E o próprio Sr Armando Falcão,
que já passou por tudo em matéria de po-
litica, assumiu a postura do técnico. Ele
é um técnico em segurança e, para iden-
tificação universal, só lhe falta a indu-
mentária. A Arena, assim, está e não es-
tá no Governo. E' a parte envergonhada
(pela sua origem) do Governo.

É claro que há razões para isso. O
Governo, em essência, não se preocupa
com política e só nas emergências, quan-
do verifica que existem problemas politi-
cos e esses chegam a subir ao primeiro
plano, é que atua politicameiite. É na-
tural assim que os Ministros oriundos do
Partido oficial procurem um desempe-
nho segundo a índole geral ão Governo.
Isso, todavia, não contribui para inte-
gração do Partido com o Governo ne.m
para o prestigio de que tanto necessita
a Arena para comunicar-se com o eleito-
rado e assumir cá fora o comando das
articulações políticas. Sinal alarmante
do pouco caso com que o Governo trata
a questão política é a própria constitui-
ção da equipe política oficial. O Ministro
Golbery do Couto e Silva, que era a es-
trela da constelação, parece inibido ou
está com seu papel reduzido. 0 Minis-
tro da Justiça está a serviço da ordem e
do cumprimento unilateral ãa lei, isto
é, o cumprimento ãa lei pelos governa-
ãos. A presidência do Partido foi confia-
ãa a um homem honrado mas sem qual-
quer experiência áe política nacional.
Nas lideranças, temos o Senador Petró-
nio Portela, hoje o mais bem apetrecha-
do da equipe governamental, e o Sr José
Bonifácio, cujas arestas o tempo não li-
mou.

O quadro em seu conjunto é desesti-
mulante e não parece em condições de
abrir canais e ãe impor-se permanente-
mente como parte ão centro de decisões.
Os políticos, malgrado a intervenção epi-
sádica âe um ou ãe outro áesses próceres,
continuam marginalizados e continua-
rão a sé-lo até que o Presiáente áa Repú-
blica perceba que a política é o cerne ão
Governo. Nesse caso de São Paulo, o Pre-
sidente terá tião uma visão nítida ou pelo
menos alguém que com segurança o
aconselhou, apontando-lhe o rumo da
ação política como meio único áe enfren-
irar uma conjuntura política. Seu êxito
ai está, as áecisões imperativas desapa-
receram, a ordem e a tranqüilidade foram
restauradas e o acontecimento, nas suas
seqüelas, não deverá ser perdião de vista,
pois as crises de natureza crônica re-
nascem periodicamente.

A reforma âa equipe política do Go-
verno, publicamente preconizada pelo
Senador Teotônio Vilela, é uma necessi-
âaãe que parece eviãente aos homens que
no Congresso e nos Partidos acompa-
nham apreensivamente o estado geral da
Nação, recém-emergida de um episódio
que, parcialmente contornado, não foi
ainda aborâaão a funáo.

Carlos Castello Branco

Geisel recebe
31 mil cartas
em um ano

líiasilia —¦ Desde novem-
bro do ano passado, quando
começaram a ser cataloga-
das pela .secretaria parti-
cular da Presidência da Rc-
publicai, 31.MO cartas c to
logramos já chegaram ao
Palácio do Planalto, direta-
mente endereçadas ao Pre-
sidente Ernesto Geisel, tan-
to elogiando medidas por
ele adotadas quanto solis!-
tando providências p a r a
problemas diversos.

Pelo menos cm uma des-
sas ocasiões as mensagens
dirigidas ao Chefe do Go-
verno resultaram cm pro-
vldéncias imediatas, como
no caso da Escola para Ex-
cepcionàis Bem-me-Quer, no
Leblon, ameaçada de des-
pejo de suas instalações. O
Presidente da República en-
caminhou o caso .'i aprecia-
ção do Ministério da Justi-
ça e do Governo do Rio de
Janeiro, para a devida so-
lução. Aba lxo-asslnado
com duas mil assinaturas
íoi enviado ao Palácio do
Planalto, solicitando a in-
terferônclá do Chefe do Go-
verno no caso.

SERVIÇO ORGANIZADO

Uma das cartas enviadas
ao Presidente da República
após sua interferência no
caso da Escola Dem-me-
Quer observava que "o ri-
gor do viver na easerna não
lhe tirou do coração e do
espirito o amor pelo seu se-
mslhánte";

A tarefa de organizar e
catalogar a correspondência
presidencial está a cargo de
uma equipe chefiada pelo
mais discreto assessor do
Presidente Geisel, o profes-
sor Heitor de Aquino Fer-
reira. No Governo Geisel
essa atividade ganhou maior
importância, pois anterior-
mente os relatórios sobre a
correspondência de parti-
culares e organizações
classistas eram feitos se-
mestralmente, tornando-se
volumes maciços e de lei-
tura tediosa, cm conseqüên-
cia de muitos dos assuntos
já estarem superados pelos
acontecimentos.

O professor Heitor Aqui-
no Ferreira e sua equipe de-
cldiram elaborar relatórios
semanais sucintos, no má-
ximo de uma página, que
são lidos pelo Presidente
Geisel a cada segunda-feira,
juntamente com as sinopses
diárias do SNI da Agência
Nacional. Os nomes dos re-
riietentes não constam des-
ses relatórios.

Considera a secretaria
particular da Presidência
que através da leitura do
resumo da.s mensagens que
lhe são endereçadas o Che-
íe do Governo pode ter uma
visão aproximada da reper-
cussão das decisões do Go-
verno junto á opinião pú-
blica, bem como sentir os
seus anseios com relação a
determinados assuntos de
interesse nacional.

Embora a maioria das
mensagens enviadas ao Che-
fe do Governo seja de elo-
gios. as criticas também se
fazem sentir com certa in-
ten sidade. principalmente
com relação à demora na
implantação do Plano de
Classificação de Cargos do
funcionalismo federal.

Semanalmente, conforme
acentuou a secretaria par-
ticular da Presidência, em
relatório de fevereiro pas-
sado, "embora não consti-
tua lato novo ou recente,
registra-se a ocorrência de
dezenas de mensagens orl-
undas do exterior e patro-
chiadas por organizações
que se definem como de de-
fesa dos direitos humanos.
Solicitam informações sobre
pessoas presas e dadas como
desaparecidas, pedem a 11-
berdade de presos politicos,
manifestando pesar pelos
supostos maus tratos e exi-
gem a constituição de advo-
gados de defesa e julga-
mento de acordo com a Car-
ta da ONU".

Os pronunciamentos à
nação feitos pelos Presiden-
te da República são geral-
mente seguidos de centenas
de manifestações de apoio,
sendo que o último, animei-
ando medidas econômicas
para o equilíbrio da balan-
ca comercial e adoção de
contratos de risco pela Pe-
trobrás atingiram a 1.730 no
espaço de duas semanas.

No discurso de 1' de agos-
to, quando o Chefe do Go-
verno ampliou o conceito
da distensão, abordando-a
também em seus aspectos
econômico e social, e não
apenas politico, 1 mil 868
mensagens de apoio chega-
ram ao Palácio do Planalto,
mas RO por cento delas eram
de congratulações pelo ani-
versário do Presidente Gei-
sei, transcorrido na mes-
ma semana.

Em média chegam ao Pa-
lácio do Planalto mais de
500 cartas e telegramas pa-
ra o Presidente da Repú-
blica. A maioria delas ver-
sa sobre assuntos de atuali-
dade, mas muitas apresen-
tam também pedidos desça-
bidos e Inconcebíveis,

Jerônimo diz que INCRA
enfrenta campanha de
grileiro e dono de terra

Brasilia — O Deputado Jerônimo Santana
(MDB-RO), que tem sido um do.s críticos mais aten-
tos da política do Instituto Nacional de Colonização
o Reforma Agrária, entende que um dos graves pro-
blemas da autarquia está situado na existência clc
uma corrente de grileiros e latifundiários que tem
por objetivo desmoralizá-lo e finalmente liquidá-lo.

Na outra extremidade do campo, entretanto ¦—
faz questão de acentuar o parlamentar — há o.s que
defendem a atuação do INCRA como órgão executor
da Lei 4 504, que é a da reforma agrária no Brasil,
preconizando apenas uma reforma total para que
ele possa executá-la e saia do ciclo burocrático cm
que está se fechando.

Cattete
pede por
Santarém

Ac esso a Icrra
Nos últimos dias tem-se intensificado, no Con-

gresso, as criticas á política de terra no pais, e no
entendimento de deputados tanto da Arena como do
MDB, a CPI que na próximo semana deverá ser
constituída para examinar e.ste problema, deverá fi-
car na história destas comissões como a que mais
mergulhou nas questões que lhe foram deferidas.

O Deputado Jerônimo Santana coloca como o
maior desafio à sobrevivência o á credibilidade do
INCRA o acesso do homem ii terra, "o que atual-
mente não vem acontecendo."

— Conseguir um lote através do INCRA é hoje
para grandes e pequenos uma verdadeira batalha.
Parece-nos imperioso que se simplifiquem os pro-
cedimentos quanto aos loteamentos, facilitando a
titulação, sem o que o detentor da.s terras não po-
dera conseguir apoio crediticio. E' preciso que o
INCRA passe por uma dinamização imediata nesse
.sentido. Por outro lado, a autarquia se queixa de e.s-
tar desaparelhada para enfrentar o combate à gri-
lagem, plrnclpalmente no setor de pessoal. Todos co-
nhecem a evasão, principalmente na Amazônia, on-
de advogados da autarquia são aliciados com altos
vencimentos para trabalharem nas empresas imo-
blliárlas que, normalmente, vêm grilando a.s terras
no Acre, Rondônia, Norte de Mato Grossa e no Ama-
zonas, principalmente em Labria, Canutama, Ta-
pauá e Pauni, Esses municípios, conforme mapa cm
nosso poder, vêm sendo loteados por elementos que
atuam na grilagem de terras e ninguém sabe de
qualquer providência do INCRA para evitar isto
e para amparar os nativos, castanheiros, serin-
gueiros e sorveiros, nessa região da BR-319, próxi-
mo a Humaitá. O desaparelhamento de pessoal do
INCRA realmente é total.

Monopólio
Outro fato que dá uma medida da falência do

INCRA na região citada pelo Deputado é o mono-
pólio da colonização oficial por ele mantido. O re-
presentante dc Rondônia na Câmara sustenta que,
dentro do que preceitua a lei. o INCRA deveria con-
vocar empresas de colonização e permitir que elas,
especialmente no Acre c em Rondônia, elaborassem
os loteamentos rurais em modelos a serem estabe-
lecidos e que não deveriam ultrapassar de 3 mil hec-
tares, promovendo-se também o assentamento dos
colonos.

Cita ele, como exemplo positivo, a colonização
no Paraná, feita em moldes privados e espontâneos
e considera absurdo hostilizar o colonizador priva-
do, como vem se fazendo em Rondônia.

E' preciso distinguir entre o colonizador que
tem know-how e que já fez inclusive verdadeiras
cidades pelo país afora, do simples grileiro que quer
apenas vender ilegalmente as terras e iludir a boa-íé
das autoridades e dos seus próprios clientes.

Corrupção
Problema de aspecto escabroso, citado também

pelo parlamentar, é a existência dc grileiros atuan-
do dentro da própria autarquia. Quem quiser se cn-
volver com terra, segundo o Deputado Jerônimo
Santana, ou se associa a esse grupo fechado ou se-
rá até perseguido.

Para conseguir os lotes, mesmo os pequenos
de 100 hectares — afirma o Deputado — os colonos
chegantes precisam dar propina até de Cr$ 5 c 10
mil em Rondônia. Só assim serão premiados com o
recebimento de lotes, como aconteceu por exemplo
em Caçoai com o Projeto Jyparana. Isto sem falar
no monopólio para a compra dos produtos dos co-
lonos por armazém oo INCRA.

Há também irregularidades nas empreitadas
dos projetos para estradas e picadas e até de de-
marcação de lotes. Citando ainda exemplos de Ron-
dôriiáj o parlamentar afirma que é conhecida a so-
ciedade feita entre o Sr Silvio Gonçalves Farias,
chefe do Projeto Fundiário do Território, e um ex-
topógrafo do INCRA que aliás veio a falecer.

O mais escandaloso é que às vezes a emprei-
tada é dada a uma firma e o trabalho executado
pelo próprio pessoal do INCRA. Hoje funciona um
topógafo que montou firma semelhante à do seu co-
lega anterior. Este setor de implantação dos projetos
em si, afora a concessão da terra para terceiros, é
onde me parece se localizar o maior foco de cor-
rupção do INCRA na Amazônia.

Dona de terras denuncia
ameaça de morte

Acusando o INCRA de contribuir para a legali-
zação de grilagem em Mato Grosso, a proprietária
de terras no Município de Barra dos Garças, Sra
Maria da Conceição Moreira Manes, chegou à Bra-
silia a fim de pedir proteção ao Governo federal
por estar ameaçada de morte naquela região.

Acompanhada de seu advogado, ela vai tentar
se avistar amanhã com o Ministro da Justiça, Sr
Armando Falcão e denunciar a Invasão de suas ter-
ras pela empresa Agro-Pastoril Barra dos Garças
S. A. que, segundo afirmou, vem trazendo "desar-
monia social" àquele Município. Sábado, ela se avls-
tou com o Governador do Mato Grosso, Sr Garcia
Neto, a quem pediu intervenção na área.

Expulsão
A Sra Maria da Conceição Moreira Manes dis-

se que íoi paulatinamente expulsa de suas terras,
que ocupam 20 mil hectares em Mato Grosso pela
empresa agropecuária. Apesar dela estai* ali há
mais de 20 anos, com titulos de posse legalizados,
a empresa ocupou a área por meio de grilagem e
regularizou a situação junto ao INCRA, que não
exigiu nada além do pagamento dos impostos pa-
ra a legalização das terras no nome do invasor.

O Governador de Mato Grosso disse que "são
grupos poderosos" contra os quais só o Governo
federal tem poder para intervir". Segundo ela, o
proprietário da agropecuária, Sr José Casal Del Rey
Júnior, ameaçou-a de morte e também àqueles que
permanecerem nas terras Invadidas.

Com o cadastro regularizado no INCRA, essas
propriedades foram inclusive utilizadas pelo Sr Jo-
sé Casal Del Rey Júnior para efeito de fusão da
financeira Faigon, de sua propriedade, com o Ban-
co Bandeirantes, segundo denunciou a Sra Maria
da Conceição Moreira Manes.

Ela também pretende denunciar ao Ministro
da Justiça que a Sudam vai financiar um projeto
da empresa agropecuária a despeito do litígio sobre
a posse da terra.

— A empresa tomou conta de tudo e mantém-
se ali forte e ameaçadoramente — afirmou — co-
mo se losse a legitima posseira ou proprietária das

• terras. Usa e abusa da sua usurpação, confiante no
seu poderio econômico com o qual pretende manter-
se tranqüila e impune.

Brasília -- O senador
Cattete Pinheiro (Arena-
PAi declarou que o JORNAL
do brasil "prestou um
grande serviço ao meu
Estado", com a reportagem
publicada no dia 20 de ou-
tübrò, confirmando que "há
desalento ria população dc
Santarém e que é grave o
problema do desemprego,
com todas a.s conseqüências
sociais (pie o fato gera."— O desabafo dos santa-
renses, publicado neste po-
deroso órgão da imprensa
— frisou —, é, antes de tudo,
colaboração positiva ao Go-
verno federal. É uma con-
tribuiçáo pani que se co-
nheça um diagnostico e .se
apliquem os -medicamentos
necessários. Com as denún-
cias, os empresários estão
convocando a administra-
ção pública à realização de
tarefas difíceis, mas funda-
mentais para a região.

SANTARÉM

Saaientou o Sr Cattete
Pinheiro que Santarém deve
ser o local do estaleiro de
construção naval, da Ama-
zónia. Disse que seu porto
é o mais importante da área
e o rio Tapajós, sem o pio-
blema geológico, permite a
entrada, a qualquer época
do ano. de navios até Gã mil
toneladas.

Na realidade — prosse-
guiu — o ambiente social e
econômico de Santarém, e de
todo o interior amazônico,
precisa de especial atenção.
Quando os empresários ío-
calizam problemas e consi-
deram soluções, é pontue
eles — mesmo com o entu-
siasmo natural e o sentido
de objetividade, que são ca-
racteristicas da iniciativa
privada — sabem que so-
mente a ação governamen-
tal dispõe de meios e con-
dições para ultrapassar as
dificuldades.

Relativamente à produ-
ção de juta, afirmou que os
empresários enfrentam obs-
táculos intransponíveis, "pa-
ra que o Brasil se torne
auto-suficiente em fibras
vegetais". Criticou "o bolcn-
te que industriais do Sul
praticam, há decênios, con-
tra a Amazônia, que pode
até quadruplicar sua pro-
dução, mas sofre as restri-
ções causadas pela importa-
ção, sobretudo desnecessâ-
rias, de dezenas de milha-
res dc toneladas de juta, do
Paquistão e da índia".

— Batido pelas enchentes
e desestimulado pela gran-
de indústria, que ora impor-
ta, ora adquiro fibras sin-
léticas, o produtor de juta
precisa de apoio da.s autori-
dades monetárias, das quais
depende a exuberância ou o
exaurimento de uma das
mais promissoras fontes de
divisas da Amazônia.

GADO

Quanto ao drama dos
criadores do Baixo Amazo-
nas, o Sr Cattete Pinheiro
acredita que se deve ao fa-
to de um "erro de localiza-
ção".

O criatório, nas vár-
zeas, deve ser substituído.
Os rebanhos bovinos, equi-
nos e suínos não podem ser
mantidos em áreas que, sa-
bidamente, são periódica-
mente cobertas pelo rio. In-
sistir em terras sujeitas à
invasão anual das águas é
teimosia prejudicial ao cria-
dor e ao pais. A várzea se
presta a iniciativas diferen-
tes.

Para o Senador, a várzea
deve ser encarada "como
um dos maiores brindes"
que a natureza colocou à
disposição do homem brasi-
leiro. Nela, a cada enchente,
se renova a fertilidade do
solo, e as colheitas se repe-
tem abundantes, sem neces-
sidades de fertilizantes.

Até agora — ressaltou
não soubemos aproveita-

Ia. Por que tentamos no ga-
do bovino que, apressada-
mente, é levado, de seis em
seis meses para os tesos ou
as 7/iaro7/ibas. Por que não
tornamos a várzea um solo
de produção intensiva de
arroz, cana-de-açúcar, fei-
jão, soja etc?

Entende Cattete Pinheiro
que os rios são muito im-
portantes para a Amazô-
nia, porque são caminhos
naturais.

— Por eles — disse — po-
demos transportar tudo, in-
clusive o minério de ferro
da serra dos Carajás ou o
carvão mineral para a si-
derurgia a ser instalada
na Boca da Mina. "O capri-
cho dos grandes rios", de
que fala um santarense de-
cepcionado, é apenas um
convite ao aproveitamento
inteligente dos nossos cur-
sos d'água.

Aí está o Curuá-una, que
vai oferecer energia até pa-
ra fazer funcionar o estalei-
ro de construção naval, que
proponho seja instalado em
Santarém — prosseguiu o
Senador Cattete Pinheiro.

CPI conclui tomada dc
depoimentos sem saber
se o Mobral vale a pena

Vinle e sete dias depois de sua instalação, a
CPI do Senado que investiga as atividades do Mo-
bral concluiu na semana passada a sua primeira
íase, sem que fosse possivel obter resposta a uma
de suas principais indagações: a alfabetizarão dc
adultos constitui investimento de bou rentabilidade?

Embora contasse para a sua formação do
apoio substancial da Arena, a CPI do Mobral aca-
bou esvaziundo-se, quando os membros do Partido
governista, percebendo as contradições que esta-
vam surgindo nos depoimentos, resolveram ante-
cipar a conclusão da primeira fase, desconvocando,
inclusive, o primeiro presidente do órgão, Ministro
Mário Henrique Simonsen.

A instalação
Formada por iniciativa

da bancada do MDB no Se-
nado, a idéia de sua insta-
lação surgiu após uma sé-
rie de discursos do.s Srs
Jarbas Passarinho e João
Calmou, ambos da Arena,
de críticas a um misterioso
programa iníanto-juvenii
que iria suprir a.s deficiôn-
cias dos municípios mais
carentes no setor do en.si-
no fundamental, ólfabetl-
zando crianças na faixa de
nove aos 14 anos.

Sem ter no Senado um
terço necessário de parla-
montares para requerer sua
instalação, o MDB buscou
o apoio da Arena, conse-
guindo 17 assinaturas de se-
nadores tio Partido do Go-
verno que, somados a 12
oposicionistas, viabilizou a
criação da comissão no dia
20 dc setembro, com cinco
membros da Arena e dois
do MDB.

A investigação
A CPI, criada principal-

mente para investigar o
programa infan to-juvenil
acabou invadindo outros
setores do órgão, sem que
se conseguisse saber exata-
mente, quando foi iniciado
o programa e a quem cabia
a responsabilidade pela sua
realização.

Durante a fase de depoi-
mentos, criticas de todas as
partes surgiram por parte
dos depocnte.s. O ex-Minis-
tro Jarba.s Passarinho cri-
ticava o.s ex-secretários-
executivos do órgão, en-
quanto estes responsablli-
eam o Senador paraense
por muitos de seus males.
Segundo o Sr Passarinho,"se o Mobral alfabetizava
realmente crianças duran-
te minha administração, eu
passei todo este tempo na
condição de marido enga-
nado."

O Sr Marcos Candau, ex-
secrctàrio-cxecutivo do Mo-

bral, porém, levou à CPI
uma fita na qual o Minis-
tro Passarinho fazia um
discurso durante uma sole-
nldade de dlplomàção de
jovens pelo órgão. Revolta-
do, o Senador solicitou en-
tretanto aos membros da
Comissão que ouvissem to-
da a gravação, pois nesta
mesma solenidade ele se
colocaria contrário à alia-
betização dc jovens, e aque-
le seria um "fato episó-
dico."

Ainda nesta fase, algu-
mas revelações supreen-
dentes foram feitas, como
os gastos feitos com publi-
cidade, o.s salários dos mo-
nitores, a forma pela qual
era feita a aquisição de ma-
terial didático, além da de-
claração' cio presidente do
órgão, Sr Arlindo Lopes
Correia, que não soube di-
zer ao certo qual era o
montante de ssus venci-
mentos.

As revelações
Para o presidente da CPI,

Senador Gilvan Rocha
iMDB-SEi — que teve co-
mo principal tarefa a de
evitar confrontos pessoais
entre o.s depoentes — três
aspectos negativos do órgão
foram revelados durante a
primeira fase dos trabalhos:"o superdlmensionamento
de sua autoridade, a fuga de
seus objetivos iniciais e a
pouca utilidade deste pro-
grama".

Segundo o parlamentar
sergipano, o Mobral está
criando uma casta de pro-
fessores, muitos dos quais
ganham salários fabuloso",
já que seus ordenados sáo
calculados de acordo com o
número de alunos matri-
culados, provocando assim
seria discriminação salarial.

Além disso, o Mobral quo
objetivava única e exclusi-

vãmente a alfabetlzação dc
adultos, está deixando seu
leito primordial para invadir
áreas alheias à sua compe-
tência, como saneamento,
higiene, teatro e refloresta-
mento.

O Senador Gilvan Rocha
coloca também em dúvida s
utilidade do programa "que
seria de alta rentabilidade
em um pais estável, que con-
seguisse controlar o analfa-
betismo pela base":

— O que ocorre porém —
diz ele — é que o número
de analfabetos no pais au»
menta, anualmente, em 500
mil. Era preciso que se cui-
classe, antes da alfabetiza-
ção de adultos, do ensino
fundamental. Aqueles que
escapassem a esta educação
inicial, seriam então alcan-
çaclos mais adiante.

Os depoimentos
Além do presidente do

Mobral, Sr Arlindo Lopes
Correia, e do ex-Ministro
Jarbas Passarinho — o pri-
meiro durante 12 e o se-
gundo durante nove horas
— prestaram também de-
poimentos na CPI. a pro-
fessora Tcrczinha Saraiva e
o.s Srs Frederico Lamar-
chia, Marcos Candau e Fe-
lipe Sportorno — todos cx-
secretários- executivos do
órgão; o Deputado Flexa
Ribeiro que lá esteve na
condição de ex-diretor-ge-
ral de Educação da "UNES-
CO; Dom Luciano Cabral
Duarte, presidente do Mo-
vimento de Educação de
Base; a Sra Zulmira Car-
valho, coordenadora do
Mobral em Pernambuco; e

a professora Ana Bernar-
des, diretora do Ensino
Fundamental do MEC e,
talvez, uma das principais
vitimas da CPI.

Em um depoimento de
apenas quatro horas — o
mais rápido de todos — a
professora Ana Bernardes
falou das deficiências de
seu departamento, c disse
que o MEC já havia sus-
pendido os estudos sobre o
programa infan to-juvenil.

O Senador Eurico Re-
zende, da Arena do Espirl-
to Santo e que tem diver-
gências regionais com a
professora Ana Bernardes,
interpretou seu depoimento
afirmando que "o MEC sus-
¦pendeu apenas o programa,
mas não sepultou" a idéia.

As sugestões
O relator da CPI, Senador

José Lindoso (Arena-AM)
tem agora um prazo até o
dia 24 de novembro para
apresentar seu trabalho,
que será discutido pelos
demais membros da Comis-
são, que estão programando
ainda uma visita de surpre-
sa, na próxima semana, a
uma das escolas do Mobral,
em data e local ignorado.

Projetos, indicações e re-
comendações às autorida-
des governamentais deve-
rão surgir após a aprova-
ção do relatório, no qual o
presidente da CPI pretende

. incluir as seguintes suges-
toes: "a transformação do
Mobral de fundação em um
departamento do MEC, in-
serindo-o no organograma
geral do Ministério, para ser
acionado sempre no senti-
do emergencial e que res-
trinja sua ação à alfabetiza-
ção de adultos".

Deverá ser sugerida a
realização de uma pesquisa

com ex-alunos do Mobral,
que verifique não só os in-
dices de regressão, como
também de promoção social
dos diplomados, segundo a
tese levantada pelo Depu-
tado Flexa Ribeiro que, em
seu depoimento, disse que"pouco importa o número
de adultos que sáo alfabe-
tizados pelo Mobral":

— O custo de um progra-
ma desta natureza — disse
0le _ tem que ser calcula-
do sobre aqueles cuja exis-
tência se modifica após
essa conquista. Se não hou-
ver neles profunda altera-
ção no modo de viver e de
trabalhar, instala-se no
adulto recém-alfabetizado
um processo regressivo que
termina anulando, quase
por completo, o trabalho
realizado. E, por isso, a al-
fabetização sai cara, por-
que é pouco rentável em"
termos educacionais, e por-
tanto, em termos econômi-
cos e sociais.
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Montoro convida lideranças da
/ i rena para diálogo permanente

Dias Menezes
pede coalizão
São Paulo — "O MDB es-

tara disposto a oferecer
apoio ao Presidente Geisel
nos programas fundamen-
tais do pais, mas a crise
institucional que ora so
observa só seria superada
flLravc.s de um governo de
coalizão", dls.se o Deputado
Dias Menezes (MDB-SP) ao
regressar do Rio de Janeiro,
onde participou do Congres-
so da ASTA.

Para aquele parlamentar,
entretanto, diante do ambi-
ente politico tumultuado, a.s
declarações generalizadas de
lideres — a exemplo de Pau-
lo Brossard e Itamar Fran-
co —, que se referem à sus-
tentação de um apoio do
Partido ao Presidente Gei-
sei, são apenas uma coneli-
cional.

POSIÇÃO ATUAL

Segundo o Sr Dias Mene-
zes "o Governo está enfren-
tando dificuldades para
administrar o pais. não por-
que lhe falte apoio parla-
mentar, pois a Arena conta
com ã maioria no Congresso.
Não por falta de quorum no
Senado e na Câmara. O pro-
blema mesmo é politico e
não se pode deixar de re-
conhecer que a administra-
cão federal está se ressen-
tindo de valores políticos."Ocorro — disse ainda
— que os Ministros não têm
nenhuma atuação ou vin-
culação nas áreas partida-
rias c não podem correspon-
der á expectativa nacional.
E' certo que o MDB. prestes
a assumir o poder em l!)78,
está em condições de ofere-
cer, desde já, urna demons-
tração da sua capacidade
administrativa, porque está
se preparando para ser Go-
verno".

COALIZÃO
Na opinião do Sr Dias Mc-

nezes, claro está que a Na-
ção, para superar e.sta crise,
precisa da coalizão.

Não se trata de colocar
o MDB, de imediato, no po-
der. mas sim de aproveitar
a colaboração do MDB,
através dc uma união nacl-
onal. a fim de sair das difi-
culdades. E seria, ainda,
uma grande experiência pa-
ra a administração total,
dentro do que pode o MDB
conseguir através da vitória
que se alcançaria em 1978.
Quanto ao problema do Par-
tido vir a assumir o Gover-
no. acho que nenhuma área
militar deve recear que o
MDB vitorioso venha a se
tornar um dispositivo confli-
tante com o Presidente da
República, que será eleito
pelo Congresso atual.

CRISE PRESENTE
"A euforia dos meios po-

liticos, acreditando que a
crise esteja acabada, não .se
Justifica" afirmou, ontem,
o Deputado federal Aurélio
Campos iMDB-SP), desta-
cando que "a tempestade
apenas amainou, mas as
ameaças continuam laten-
tes e novas crises poderão
ocorrer".

O Deputado Aurélio Cam-
pos fará um pronuncia men-
to amanhã, na Câmara fe-
deral. lamentando que "se
esqueça muito rapidamente
tudo o que passou, com üm
suspiro de alívio como se
nada mais pudesse aconte-
cer, enquanto se reclamam

»medidas urgentes para var-
rer os resquícios dessa crise
e de outras que vão se su-
ceder". O Sr Aurélio Cam-
pos é favorável, também, a
uma reforma ministerial,"face à comprovada inefi-
cácia de alguns setores".
CRISE POLÍTICA

Em seu pronunciamento
dc amanhã o Deputado Au-
rélio Campos proporá "a
m u d anca completa nos
meios de investigação, pri-
são e condenação dos pre-
sos políticos, com absoluto
rigor na defesa dos direitos
humanos, pois ninguém po-
de assegurar que não have-
rá novas arbitrariedades".

Segundo o Deputado, "o
que se passou foi um extra-
vasamento dc um acúmulo
de tensões, numa crise po-
litica ligada intimamente a
uma crise social, pois o po-
der aquisitivo caiu, refletiu-
do-se cm uma queda nas
compras que, este ano, fo-
ram 2'i% inferiores que as
de 1974, com graves con.se-
quências no comércio e na
indústria".

Com ba.se nesses fatos, o
Sr Aurélio Campos proporá,
também, uma revisão nos
critérios dc reajuste sala-
rial, "pois ambas as crises
estão ligadas, provocando
Inquietações no país, o que
exige permanente atenção
do Governo e do Congresso".

Brasilia — O lider do MDB no Se-
r.ndo, Sr Franco Montoro, disse que o.s
grandes problemas políticos da utuaü-
dade têm de ser colocados "cm termos
do Interesse nacional, dai porque julgo
Indispensável um clima dc permanente
diálogo e entendimento entre ns lideran-
ças cío Governo c da Oposição no Con-
gresso Nacional".

Ao elogiar o.s esforços do líder gover-
nista Petrónio Portela, para superar a
crise política da semana passada, o Sr
Franco Montoro defendeu uma linha de
entendimento que não comprometa a
dualidade de posições, continuando a
Arena como Partido do Governo c o
MDB como Partido da Oposição.

Democracia c segurança
Insiste o Senador Franco Montoro

em que o MDB não pode abandonar a
sua tese central, aquela que constitui o
próprio núcleo e a razão de ser do Par-
tido e de seu nome: o restabelecimento
de um regime de franquias democrátl-
cas no pais.

O MDB defendo insistentemente
a democracia, a Arena bate-se pela se-
gurança. Por que náo falamos juntos em
democracia com segurança? A Oposição
quer a democracia, mas quer igualmen-
te a segurança. Interessa-nos, como à
maioria da Nação, a estabilidade da.s ins-
tituiçóes, a força do Estado para conter
nos limites a ofensiva dos inimigos das
liberdades — disso.

Sustenta o Senador paulista a nc-
cessidade de que as lideranças de ambos
os Partidos procurem identificar os pon-
tos dc contato o de entendimento nas
grandes linhas do pensamento doutri-
nárlp da maioria nacional "a fim dc que
seja possivel inaugurar um novo e har-
monioso tipo dc relações para um clima
dc maior tranqüilidade politica."

Deplora a má vontade de certos se-
tores da Revolução para com o Congres-
so Nacional, "hoje uma espécie dc bode
expiatório de tudo quanto dc criado se
produz". Poder desarmado — lembra o
parlamentar — o Congresso tem, no cn-
tanto, atuado com grande sabedoria pa-
ra deter crises, embora sensivelmente di-
mlnuido como poder da República.

O Congresso — observou — guarda,
ainda, algumas das mais marcantes fi-
guras da vida pública brasileira, figu-
ras que têm um grande cabedal de cx-
periência e de saber, uma vez que ocupa-
ram Governos de Estado e Ministério.
São essas pessoas que têm ajudado a dc-
lectar sinais de crise e a prevenir a sua
emergência.

Todas a.s crises têm sido supera-
das graças ao concurso da sabedoria e da
sensibilidade do Congresso Nacional. O
Importante é que a nossa instituição par-
lamentar não fique marginalizada do
processo, no ar, deslnformada de tudo e
de todos — acentuou o lider do MDB no
Senado.

Advertiu o Sr Franco Montoro que o
Congresso representa o pensamento do
povo brasileiro, e que só o Senado se
apresenta ao pais com a força que lhe
deram os votos de 26 milhões de brasi-
leiros, sendo que 15 milhões da Oposição
c 11 milhões da Arena.

Essa representatividade dá-nos
autoridade para falar em nome do povo,
para interferir no processo como seus le-
gitimos representantes — disse.

O Senador considera errado o enfo-
que atual da problemática política, pois
a Arena vem se preocupando, cm dema-
sia, com os pequenos problemas políti-
cos e eleitorais, interessada em faturar
votos, "em ganhar do MDB. quanto se
desinteressa pelas grandes questões". No
fim. disse, ninguém ganha e todos per-
dem, inclusive o pais.

União
Essa consciência leva o Senador

Franco Montoro a propor uma união dc
todos os homens públicos responsáveis,
acima da.s paixões e dos interesses par-
tidários, para a defesa das instituições
permanentemente ameaçadas pela ofen-
siva dos radicais de todos os lados.-

A divisão da classe politica, em seu
entendimento, só pode contribuir para o
agravamento da crise política a um ni-
vel insuportável, senão insuperável."Existe, evidentemente, tim grupo poli-
tico interessado em enfraquecer o Pre-
sidente da República para forçar a cria-
ção dc um estado geral de violência".

Nenhum brasileiro em sã conscièn-
cia poderá se interessar pelo enfraqueci-
mento do Presidente da República. Só
vim insano ou um extremista de direita
ou de esquerda poderá perseguir objeti-
vo tão louco quanto desesperado — disse
o Senador oposicionista.

Acentuou que a Oposição tem dado
ao pais uma demonstração dc maturida-
dc, oferecendo sua quota de contribuição

para não agravar o quadro politico, já
de si precário. No cn.so dos contratos dc
risco, a Oposição sabe dc seu imenso
potencial de fogo eleitoral, mas se nega
simplesmente "a oferecer carne aos ti-
gres". Podíamos, n essa altura, estar dc-
flagrando a nova bandeira do petróleo é
nosso. Estamos na mesma posição que o
Presidente da República tinha até há
pouco tempo. Sendo obrigado a mudar
por razões cie Estado. Ma.s, náo estamos
interessados na exploração fácil, na ati-
vidade demagógica que, se rende votos,
podo produzir frutos deteriorados —
disse.

Voltando ao.s deveres dos políticos o
ao comportamento que tem sabido man-
tir, cm seu prejuízo c em defesa do in-
teresso nacional, disse que, recentemente,
o Congresso Nacional se uniu, Arena o
MDB deram-se a.s mãos, para evitar que
um colega fosse atingido pelo alcance dc
uma sanção revolucionária, "pois com
ele seriam atingidos a instituição c o
pais".

Depois de elogiar esforços empreen-
didos no sentido da união c do entendi-
mento pelo lider Petrónio Portela, o Sr
Franco Montoro lembrou que o Senador
Daniel Krieger (Arena-RS) exerceu esse
tipo dn influência saudável durante o
primeiro Governo revolucionário, conso-
lidando a Imagem da instituição parla-
montar c revigorando a atividade politi-
ca através do harmoniosas relações com
a Oposição.

Ao analisar o.s focos da crise latente,
o Sr Franco Montoro disse que. no fun-
do mesmo, nada mais fraco do que um
Governo forte, obrigado que é a dividir
fatias do Poder com a engrenagem mon-
tada pelo sistema. A saida definitiva só
poderá sor um regime democrático, den-
tro do qual coexistem harmonicamente
os Poderes da República.

A democracia é o produto de milê-
nios de experimentação da ciência poli-
tica dos homens, e ainda não surgiu ne-
nhum gênio, segundo o Senador paulls-
ta, capaz de fornecer a formula dc um
novo regime político mais sábio, dentro
do qual se conciliam os interesses do Es- ,
tado o das instituições com o.s direitos e
os deveres dos seus cidadãos,

O? Estado.1; Unidos enfrentaram
duas guerras mundiais na primeira me-
tado ciesse século, o atravessaram todas
a.s dificuldades delas decorrentes com ga-
lhardla. Também superaram a divisão
racial, os choques das minorias de ati-
vistas c até um jogo de Poder extrema-
mente complicado que veio a dar na do-
posição ele Nixon da Presidência da Re-
pública.

A democracia — disse — cria pesos
c contrapesos, absorvendo as crises poli-
ticas emergentes sem comprometer o
equilibio de Poder, que é a pedra angu-
lar dc sua sistemática politica. Por isso
é quo a Oposição continua a propor um
acordo nacional das forças vivas da Na-
ção para operar o milagre da transforma-
cão do um Estado autoritário num Estado
democrático.

O Presidente Geisel quer de cora-
cão levar o pais para a democracia atra-
vos do programa cie distensão política.
Infelizmente, sentindo a força de resis-
tendas, como Cheíe de Estado, é obri-
gado a conduzir o barco com cautela c
consciência. Estamos solidários com o
Presidente da República nessas horas
de extremas dificuldades políticas —
acentuou o líder da Oposição no Senado.

Está ocorrendo com o Presidente
atual o que já ocorreu com seus anteces-
sores. Com todos eles, de Castelo a Medi-
ci. passando pelo Marechal Costa e Sil-
va. Temes esperança de que sua expe-
riência de antigo Chefe do Gabinete Mi-
litar nos dias tumultuados de Castelo,
sirvam para no.s retirar do túnel escuro
para a normalidade democrática. Rcspei-
tamos o Presidente da República c a ele
oferecemos todo o apoio nessa luta que
empreende com inteligência e patriotis-
mo — disse o Senador paulista.

A Oposição está disposta "a oferecer
uma cobertura total ao Presidente Gei-
sei", sem comprometer sua linha de apon-
tar erros, falhas e omissões.

— Não podemos dar um cheque em
branco. Mas, na linha da política de dis-
tensão, o Presidente conta com todo o
nosso entusiasmo. A nós interessa um
Presidente da República forte, salvaguar-
dado por uma retaguarda politica ina-
movivel, imune às pressões e contrapres-
soes.

Reconheceu a existência de uma
ameaça de extrema esquerda sempre la-
tente, mas observou que, muito mais pc-rigosa, no momento, é a ameaça da ex-
trema direita, enquistada em postos de
responsabilidade, dominadora de podero-sos c inacessíveis instrumentos de poder,
que utiliza para criação de uma cadeia
sucessiva de crises.

Simon dá apoio a Geisel
Salvador — O presidente do Direto-

rio Regional do MDB gaúcho, Deputado
Pedro Simon, afirmou ontem nesta ca-
pitai que sem implicar adesismo às di-
retrizes políticas do Governo federal, o
Partido da Oposição está disposto a
apoiar o Presidente Geisel numa ação
eletiva de combate aos extremismos que"tenham origem fora ou dentro do pró-
prio Governo".

O Sr Pedro Simon, que veio acom-
panhado do presidente da Assembléia
gaúcha, Sr João Carlos Gastai (MDB),
para conhecer a experiência baiana na
construção do pólo petroquímico, con-
siderou sem maior importância a refor-
ma ministerial proposta pelo Senador
Teotônio Vilela, "pois o fundamental
seria a mudança de espirito do próprio
Governo como um todo".

Normalidade
O presidente do MDB do Rio Gran-

de do Sul disse que 99 por cento da po-
pulação brasileira são constituídos de
democratas, que "desejam a pacificação
do nosso país e a normalidade institu-
cional". O um por cento restante é as
minorias exóticas que não desejam a so-
lução democrática, como ocorre em todo
pais do mundo com liberdade política.

— O estranho e lamentável, porém— acrescentou o Sr Pedro Simon — é que
ao contrário dos outros paises, a maio-
ria destes extremistas esteja atuando
como parte dos próprios órgãos oficiais,
trazendo intranqüilidade ao povo brasi-
leiro, a exemplo do que ocorreu há pou-
cos meses na Bahia com a realização
de prisões em massa, inclusive do Ve-
reador Sérgio Santana e outros mem-
bros do MDB, ou dos recentes episódios
que culminaram com a morte do jorna-
lista Vladimir Herzog, em São Paulo.

Tranqüilidade
O Deputado Pedro Simon disse que

aceita a afirmação do Presidente Gei-
sei de que a situação no Brasil é de noi'-
malidade, mas o que a Oposição não
pode admitir sem crítica é que fatos
como os que citei continuem a ocorrer
estranhamente à margem da ação e da
vontade do Presidente da República,
como prática de elementos extremistas
que operam como verdadeiros agentes
de intranqüilidade. Não se justifica, da
mesma forma, que a pretexto da exis-
tência de minorias insignificantes, ee
imponha permanentemente ao povo bra-
sileiro um estado de exceção que nas-
ceu para ser provisório".
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Líderes
examinam
tensões

Brasília — Algumas figu-
ras credenciadas da Oposi-
ção que permaneceram nes-
ta capital no fim de sema-
na, entre a.s quais os lide-
res Laerte Vieira, Mauro
Benevldes c Fernando Lira.
num rápido exame do qua-
dro político diante das ten-
soes registradas no.s últimos
dias, tiveram opiniões se-
melhantes: foi valiosa a co-
labora .ão do Congresso pa-
ra assegurar a normalidade.

Observou o vice-líder do
MDB no Senado, Sr Mauro
Benevldes, que na hora pre-
sente, mais do que em qual-
quer outra, "nota-se o lou-
vãvel propósito da Câmara
e do Senado de evitar que
tenh a m desdobramentos
prejudiciais ao regime as
crises oriundas dc descon-
tentamentos políticos e so-
ciais".

COMPORTAMENTO

O líder Laerte Vieira,
lembrando criticas recentes
do Senador arenista Luiz
Viana Filho ao comporta-
mento cia Oposição, dis.se
que o MDB poderia reela-
mar, da mesma forma, me-
lhor tratamento de parte
do Governo ou de setores do
Governo.

Sc há má vontade para
com o MDB e pelo papel
que um Partido de oposição
representa, dc nossa parto
nunca reclamamos, ressen-
ticios, que nos falta apoio,
confiança e compreensão.
Nosso juiz é a opinião pú-
blica. Não se pode ignorar
quo o MDB, como bem disse
o presidente Ulisses Guima-
rães, faz oposição respon-
sável ao Governo e não ao
pais".

Lembrou o representante
catarinense que o seu Par-
tido, sempre que entende
justa e conveniente ao pais
qualquer medida do Gover-
no, nunca faltou com o seu
apoio. Em conseqüência,
quando o MDB julgar que
determinadas providências
da administração náo são
corretas, apresenta sua cri-
tica, esperando que o Par-
tido do Governo possa cs-
elarecer, "o que nem sem-
pre acontece".

O minimo que se espe-
ra de um Partido oposicio-
nista é que fiscalize os atos
do Governo.

COLABORAÇÃO

Disse ainda o Sr Laerte
Vieira que o Congresso não
deu e nem dará motivos à
perturbação da ordem, até
mesmo "para não fornecer
pretextos aos que conti-
nuain ávidos de interrom-
per a marcha do pais rumo
à redemocratização".

Nos últimos dias sen-
timos bem Isso. Houve es-
íorços para superar e esfor-
ços para agravar as ten-'
sões, O que é preciso deixar
bem claro é que o Governo
acostumou-se a agir cum
auto-suficiència, talvez com
a intenção de mostrar que
está forte, dispensando a
colaboração político-parla-
mentar. O Congresso, infe-
lizmènte, continua margl-
nalizádó no equacionamen-
to dos grandes problemas
políticos e administrativos
e o que é pior: continua
sendo um Poder clesinfor-
mado. Quase que é preciso"forçar a porta" e oferecer
colaboração.

Presidente não paisa em

qualquer reformulação de
seu quadro de auxiliares

Brasília — O Presidente Ernesto Geisel não
tem a intenção de reformar agora seu Ministério,
no todo ou em parte, apesar das opiniões favoráveis
â medida que têm sido expostas no Congresso, após
discurso do Senador Teotônio Vilela, propondo a
reforma.

A informação é dc fonte da Presidência da Re-
pública, ressaltando que o Presidente Geisel está sa-
tisfeito com o desempenho dc seus Ministros de Es-
tado nas tarefas que lhe são específicas, enquanto
no conjunto comportam-se também dc maneira
coerente com a orientação do Chefe do Governo.

Acentua o mesmo informante náo ser esta a
primeira vez que surgem rumores sobre a possibili-
dade dc uma reformulação do Ministério, sendo
as anteriores desmentidas pelo comportamento do
próprio Presidente da República, que não chegou
sequer a considerar a hipótese.

Se o Presidente Ernesto Geisel decidir cm ai-
guma circunstancia pela alteração do quadro dc
auxiliares imediatos, mesmo em setor especifico,
sua atitude não será adotada inesperadamente.
Conforme dizem seus assessores, não é do tempo-
ramento c do hábito do Chefe do Governo se des-
fazer de um auxiliar, principalmente um Ministro
de Estado, sem antes examinar meticulosamente os
fatores que poderiam levar a essa decisão, e dis-
cuti-la com a outra parte envolvida ria questão.

Ressalta o informante que a premissa é válida
também para as atuais lideranças do Governo no
Senado e na Câmara, pois o Presidente da Repúbli-
ca náo tem interesse cm modificá-las no memento.

Comissão da Câmara vai
apreciar irregularidade
na administração pública

Brasília — Graves irregularidades em vários
órgãos da administração direta e indireta, já cons-
tatadas pelo Tribunal de Contas da União, como
a realização de cursos fantasmas pelo Departa-
mento Nacional de MãO-de-Obra c despesas ile-
gais da Cepiac c do Mobral, deverão ser exa-
minadas pela Comissão dc Fiscalização Financeira
e Tomada de Contas da Câmara, que apreciará
esta semana um requerimento do Deputado Vai-
ter Silva cMDB-RJ) neste sentido.

O Deputado oposicionista —. vice-presidente da
Comissão — disse que a função especifica do TCU
c a de examinar, do ponto-de-vista técnico, as con-
tas dos órgãos do Governo, aplicando-lhe sanções
nos casos de irregularidades, mas como auxiliar
do Poder Legislativo que tem agora competência
para realização de exames profundos sob os as-
pectos políticos, podendo, inclusive, impetrar na
Justiça ação criminal contra os culpados.

As irregularidades
Pretende também o Deputado Válter Silva so-

licitar processos com relação ao Incra, ao IBDF,
à Embrapa e ao Departamento Nacional de Pro-
priedade Industrial, que vêm sendo apontados
como tendo inúmeras irregularidades em suas res-
pectivas administrações. Essas contas, entretanto,
somente poderão ser requeridas ao TCU mediante
a aprovação da proposição do parlamentar na Co-
missão c, posteriormente, polo Plenário.

Com relação à Cepiac, ao Mobral e ao Depar-
tamento Nacional de Mão-de-Obra, o Deputado
ressaltou que esses processos já foram apreciados
pelo Tribunal de Contas da União c que, cm ál-
guns casos, foram constatadas irregularidades c até
mesmo a aplicação de sanções aos administrado-
res.

O que a Comissão de Fiscalização Finan-
ccira tem que fazer é exercer, em toda a sua pie-
nitude, os poderes que lhe foram conferidos pela
Constituição, regulamentados em lei ordinária e
que obteve o apoio do Presidente Geisel, razão pela
qual a Arena não pode deixar de ser favorável à
iniciativa.

Demora
Embora saiba que a apreciação de seu reque-

rimento não será imediata — o requerimento que
solicitava as contas do DNER levou 90 dias para
ser aprovado — o Deputado Valtcr Silva preten-
de conseguir a aprovação dessa proposição
ainda este mês, mesmo que deixe para o próximo
ano o exame profundo dos documentos.

Além de ocorrer demora na tramitação de
um simples requerimento, é necessário lembrar
que a Comissão terá que examinar os processos
que o TCU enviar, de maneira a oferecer à opi-
nião pública um julgamento politico que corres-
põrida aos atos práticos nos órgãos da adminis-
tração direta e indireta — salientou o parlamen-
tar.

Transito
pode mudar
C. Pena!

Brasília — O Senador OV.-
van Rocha 'MDB-SEi — rc-
In tor de projeto de lei a ser
examinado esta semana pe.
lo Senado que define as In-
frações penais de trânsito
— sugeriu a reformado dis-
po.-ltivo do Código Penal, de
forma a proibir em defini-
tivo a concessão de cartel-
ras para quem fór encon-
trado embriagado ao vo-
lante.

No longo parecer que pre-
parou, aprovando o proje-
to em questão, o Senador
sergipano, que é médico,
focalizou principalmente os
ii.spcctos que interessam à
saúde, manifestando sua
concordância com a preo-
cupação geral em torno da
embriaguez c do cansaço
fisico, duas das principais
causas dc acidentes de
trânsito no pais.

TENSÃO

Baseando-se em estudos
médicos, o Senador Gilvan
Rocha advertiu que é real-
mente tarefa dificil dirigir
com segurança um carro,
no tráfego atual, pois o ai-
to senso de responsabillda-
de que isso requer, provoca
no motorista enorme ten-
sáo, afetando diretamente o
sistema circulatório.

De acordo com recen-
te levantamento nos Esta-
dos Unidos, ficou demons-
trado que no tráfego urba-
no mais de 80ré dos mo-
toristas examinados ti-
nham pulsação 20 % acima
do normal, isto sem
q u e atravessassem uma
situação crítica, quando a
pulsação atinge até 40 por
cento a mais.

Ressaltou também que"na verdade, motoristas de
bom funcionamento circu-
jatório têm apresentado, por
meio de eletrocardiografíã,
desequilíbrio entre o volu-
me de oxigênio á disposição
do miocárdio e a de que es-
té precisa. Daí por que os cs-
pecialistas incluem entre os
riscos de dirigir, o aumento
da velocidade do pulso e da
pressão sangüínea, além de
alterações patológicas tem-
porárias verificadas nas
curvas clctrocardiogramas."

ÁLCOOL

No longo parecer aprova-
do pela Comissão de Saú-
de do Senado, o Sr Gilvan
Rocha advertiu também pa-
ra os perigos que envolvem
o motorista sujeito a seda-
tivos ou estimulantes, di-
zendo que alguns compri-
micids de anti-histaminicos
podem curar o resinado do
condutor de veiculo ou mo-
dificar-lhe o humor, mas
também podem causar-lhe
resultados desastrosos, pois
as anfetaminas podem in-
terferir nas reações do or-
ganlsmo.

Mas o perigo maior é
mesmo o álcool, "que pre-
judica a visão, o raciocínio
e a coordenação, estan-
do diretamente relaciona-
do com acidentes e viola-
ções das regras de trânsito
nas cidades e nas rodovias.

Reconhece, no entanto,
que a adoção do sistema
em âmbito nacional vai exi-
gir, antes de mais nada, a
Instalação de uma formidá-
vel infra-estrutura, sob pe-
na de se criar mais um pre-
cclto que não será aplicado.
"E' importante um estudo,
•em maior profundidade, da
questão da aplicabilidade
da lei."
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Faria Lima faz esquema Vereadores da Ar enavão
para que a Assembléia
recupere prédio antigo

O Governador Faria Lima já definiu com oDeputado José Pinlo um esquema financeiro quevai permitir à Assembléia Legislativa do novo Esta-
tio do Rio a realização, a curto prazo, dc obras dc
ampliação no prédio do Ministério dos Transpor-
tes, situado à Rua Dom Manoel, que foi doado peloGoverno federal ao Legislativo fluminense.

A doação do prédio, fronteiro à parte dos fun-
dos do Palácio Tiradentes, será efetivada cm mar-
c;o do ano que vem, mas o Presidente da Assembléia
já tem pronto o projeto dc sua ampliação. Para
atender a todos os 94 deputados e aos serviços ad-
ministrativos do Legislativo estadual, o prédio vai
subir três andares.

V solução
O Presidente da Assem-

bléia explicou que a solu-
vão para o problema ria
falta dc espaço do Poder
Legislativo do novo Estado,
encontrada pelo Presidente
Ernesto Geisel, "atende ao
que a classe politica espe-
rava, em melo ao projeto de
fusão, quando começou a
manter entendimentos com
os Ministros da Justiça o
dos Transportes. Srs Ar-
mando Falcão e Dirceu No-
gueira".

Com a conquista do pre-
dio do Ministério dos Trans-
portes, que se ligará ao Pa-
lãcio Tiradentes, por passa-
rela, o Deputado José Pin-

O es<
O Presidente cia Assem-

bléia vai iniciar, hoje, em
reunião da Mesa Diretora,
os debates cm torno do es-
quema de aproveitamento
do Palácio Tiradentes e do
seu anexo. Conseguiu do Sr
Dirceu Nogueira as plantas
do prédio do Ministério dos
Transportes e terá condi-
ções de executar o projeto
da sua ampliação um dia
depois da assinatura do
termo de doação.

O Palácio Tiradentes ab-
sorverá, depois de amplia-
do o anexo, as atividades do
plenário e das Comissões
Técnicas, alguns serviços de
apoio e os gabinetes dos
membros da Mesa Diretora
c dos lideres de Partidos c
bancadas. Os deputados que
não presidem Comissões
Técnicas nem exercem fun-
ções de liderança terão seus
gabinetes Instalados no no-
vo prédio, onde funciona-
rão, também, os serviços ad-
ministrativos da Assem-
bléia.

Por sugestão do 1.° se-
eretãrio da Assembléia,
Deputado Márcio Macedo, o
anexo do Palácio Tiradcn-
tes poderá contar, ainda,
com conjuntos de salas que
permitam o funcionamento
dos Diretórios Regionais da
Arena e do MDB.

to antecipou soluções, ain-
da. para o problema dc lo-
calização da Câmara do
Pio, a ser instalada dia 31
de janeiro do 1977, e de íal-
ta dc espaço da Câmara de
Niterói, esta funcionando,
há 'JO anos, em local de
poucas acomodações.

Para a Câmara do Rio sc-
rá doada o Palácio Pedro
Ernesto, que serviu de sede
à Assembléia do extinto
Estado da Guanabara, cn-
quanto o prédio que foi
ocupado pela Assembléia do
antigo Estado do Rio será
cedido á Câmara dc Nite-
rói.

[UCIllll
A Comissão dc Justiça da

Assembléia vai iniciar hoje
a apreciação da Lei Orgânl-
ea das Municipalidades do
Estado do Rio, admitindo a
sua presidenta, Deputada
Sandra Salim, a' apresenta-
cão de substitutivo ao pro-
jeto original do Governo.

O substitutivo aproveitará
parte de projetos dos
Deputados Alberto Torres
(Arena), Cláudio Moacir
(MDB) e Paulo Pfeil
(Arena), mas a sua elabora-
ção não será concluiria este
ano. A Comissão dc Justiça
deseja consultar prefeitos s
vereadores e especialistas
cm problemas políticos mu-
nicipais.

Constituiria há um mês e
meio, a Comissão de Justiça
da Assembléia, segundo a
Deputada Sandra Salim, já
relatou 200 dos 226 projetos
que recebeu. Na sua reunião
de hoje, a Comissão vai exa-
minar projeto do Governa-
dor Faria Lima, de abertu-
ra rie crédito especial de CrS
743 mil, devendo baixá-lo
cm diligência.

A Comissão firmou pon-
to-dc-vista contrário à
aprovação de projetos do
Executivo, abrindo créditos
especiais, que não sejam
acompanhados de um plano
que especifique a aplicação
rios recursos.

O Deputado Jorge Leite
(MDB), que integra a Co-
missão Especial para Assim-
tos do Municipio do Rio de
Janeiro, disse ontem que "o
anexo do orçamento da Ca-
pitai, referente a 1976, cs-
tampa números decadentes
c inexpressivos diante dos
grandes problemas da cida-
de".

Destacou o representante
oposicionista que "é dificil
concordar com a estimativa
do ICM, para 1076, prevista
na proposta orçamentária
em estudos na Assembléia,
porque o Rio, este ano, vai
atingir CrS 4 bilhões, 720 mi-
lhões e 100 mil na arreca-
dacão do tributo".

— O Governo fica a dever
uma explicação aos cariocas
quanto ao orçamento do Rio
— continuou o Deputado
Jorge Leite — porque se este
ano o ICM vai atingir a
mais de CrS 4 bilhões, a pre-
visão para 1976 não pode os-
cilár em torno de CrS 1 bi-
lhão, 155 milhões e 701 mil.

Critica o Deputado oposi-

Orçamento
cionista, ainda, a retifica-
cão do orçamento do Rio,
através de mensagem suplc-
mentar do Governo, "que
transforma uma contribui-
ção original de CrÇ 1 bilhão
e 100 milhões que a cidade
ia ganhar do Governo fe-
deral, cm autorização para
contrair empréstimo".

O Rio, pelo que se
observa da proposta orça-
mentária em estudos na As-
sembléia, ingressa na faixa
autorizativa de empréstimos
e consequentemente do en-
dividamento — acentuou o
Sr Jorge Leite.

E concluiu:
"É uma força de ótica

periférica esta dos técnicos
que inspiraram o orçamento
do Rio. Uma força que eu
não aceito, por vê-la como a
entronização do déficit an-
tecipado ou confissão do ab-
surdo. Uma situação estra-
nha que vai dar ao Rio, pela
primeira vez em sua histo-
ria, a sensação de uma crise
de liquidez".

Arena mineira se reúne
hoje para examinar a
assistência ao interior

Belo Horizonte — A Comissão Executiva daArena mineira vai se reunir, hoje, às 91., para exa-
minar diversos recursos relacionados com as Con-
venções Municipais realizadas em julho último, e
iniciar as providências relacionadas com os prepa-rativos da assistência política que a direção do Par-
tido pretende dar a todos os Diretórios Municipais,
para o lançamento de candidatos às eleições de
1976.

O objetivo da Comissão Executiva da Arena é
resolver todos os casos pendentes relacionados com
as Convenções Municipais, a fim de permitir que
o Partido possa disputar as eleições de 1976 em
todos os municípios mineiros. Além do exame dos
recursos, a Comissão Executiva vai, ainda, estudar
a organização de equipes técnicas para dar assis-
tência aos Diretórios.

Eleições
Recife — A Comissão

Executiva da Arena per-
nambucana se reunirá hoje
à noite para examinar o
calendário eleitoral do pró-
ximo ano em todo o Estado,
p elaborar o programa de
visita que o presidente na-
cional do Partido, Depu-
tado Francelino Pereira, fa-
ré, a Pernambuco a partir
do próximo dia 8.

Em Recife, o Sr France-

li no Pereira inaugurará a
nova sede da Arena e co-
nhecerá as diretrizes de
ação, anexadas pelos poli-
ticos pernambucanos, ao
programa do Partido. Até o
pleito municipal do próxi-
mo ano, a Arena deverá ter
Instalado diretórios muni-
cipais em todas as cidades
que tenham população su-
perior a 80 mil habitantes.

à Justiça contra o
prefeito de C. dè Abreu

Os vereadores '/.limar Borges o Nn.sslm Gonçal-
ves, ambos da Arena, encaminharam representação
ao Promotor Público de Casimiro de Abreu solici-
tando o afastamento do Prefeito Wilson Vieira rio
cargo, sob a alegação rie que ele incorreu em crime
dc responsabilidade, realizando obras sem concor-
rência e adquirindo viaturas sem licitação pública.

O Sr Wilson Vieira amplia uma lista de outros
três prefeitos que têm seus mandatos ameaçados por
vereadores: Noé Vargas (Bom Jesus rio Itabapoana),
Frutuoso Fernandes (Miguel Pereira) c Denoziro
Afonso (São João dc Meriti). Há dois meses, por mo-
tivos diversos, os prefeitos de São Gonçalo e Mendes
foram afastados do.s cargos e o dc Nova Iguaçu rc-
nunciou ao restante do mandato.

Febre,
Para o Deputado Paulo Pfell (Arena), que foi

Secretário de Interior e Justiça do antigo Estado do
nio, "o interior fluminense assiste a uma perigosa
febre de pressões contra prefeitos, que desgasta lide-
ranças arenistas e emeriebistas e coloca cm risco a
própria posição da classe política".

Acha o parlamentar arenista, que o decreto-lei
201, editado ao tempo do Governo do Marechal Cas-
telo Branco, "com ampla Interpretação, cria situa-
ções dc fato nos municípios e coloca os prefeitos, sem
garantias ideais rie defesa, à mercê do.s vereadores".

Pelo decreto-lei 201, os prefeitos podem ser im-
pedidos por dois terços das Câmaras Municipais, a
partir do recebimento da denúncia dc crime de res-
ponsabilidade. Recebe, ao curso da apuração, a cargo
rie Comissões Especiais rie Vereadores, prazo dc 10
dias para a apresentação de defesa.

A defesa de um prefeito não chega a ser lc-
varia muito a sério pelos vereadores que resolvem
impedi-lo c o recurso que resta ao Chefe do Exc-
cutivo afastado do cargo é o de apelar à Justiça.
O decreto-lei 201 permite, além da.s facilidades pa-
ra a formação do processo de impcachmcnt, a re-
prescntaeáo rie vereadores ou dc simples eleitores
ao Judiciário, denunciando prefeitos por crimes
de responsabilidade, como acaba dc ocorrer em
Casimiro de Abreu.

Afastados
Dos prefeitos eleitos em 1972, no último pleito

municipal realizado no antigo Estado do Rio, o Sr
Francisco Gomes, de Mendes, íoi o primeiro a cair.
A Câmara de seu municipio, embora integrada ape-
nas por vereadores da Arena, seu Partido, votou
por 6x3 o seu impedimento, isto há dois meses c
melo.

O prefeito de Mendes recorreu da decisão da
Câmara de Vereadores ao Juiz da Comarca, mas o
seu mandado de segurança foi denegado. Ele vai
apelar, agora, para o Tribunal de Justiça do Es-
tado. Em São Gonçalo. há 20 dias, os vereadores
dos dois Partidos resolveram impedir o prefeitoJoaquim Lavoura, baseando-se em parcecres de
médicos que o davam como incapaz de reassumir o
cargo, depois de sofrer distúrbios cardíacos e de
ser internacio às pressas num hospital de Niterói.

Em Nova Iguaçu, o prefeito Joaquim de Frei-
tas, acusando "pressões irresistíveis" da Arena, seu
Partido, resolveu renunciar ao mandato. No muni-cipio dc Bom Jesus do Itabapoana, que fica no ex-tremo norte fluminense, o prefeito Noé Vargas, doMDB, responde a ação penal, impetrada por verea-cores arenistas, que aguarda julgamento, em graude recurso, no Tribunal de Justiça do EstadoCorre perigo, há duas semanas, o mandato doPrefeito Denoziro Afonso, de São João de Meriti
que tem contra si parte da bancada majoritária naCâmara de Vereadores, dominada por representan-tes do seu Partido, o MDB. Uma outra crise latcn-te, no Sul do Estado, é a que coloca o Prefeito deBarra Mansa, Sr Feres Nader. contra parte dosvereadores da Arena, em mais uma luta municipalentre correligionários.

O Prefeito Frutuoso Fernandes, que acreditouna sinceridade de políticos oposicionistas e aceitousua candidatura à Chefia do Executivo de MiguelPereira, cm 1972, para vencer um forte esquemaarenista, se ve agora, dois anos depois, no centrorie uma crise gerada por seus companheiros do MDB.
Fenômeno

O Deputado Paulo Pfeil julga que o fenômenodas crises municipais "não encontra uma perfeitadefinição, no campo da lógica, pois elas nascem ese desenvolvem tanto em grandes como em peque-nas cidades". Vê o prefeito "como um prisioneirode sistemáticas modernas, principalmente as deefeito orçamentário, que o deixam quase sempre àbeira dos erros administrativos de boa fé".— A falta de meios técnicos e de pessoal qua-lificado — prosseguiu o parlamentar arenista —
não permite que o prefeito possa acompanhar aevolução das normas financeiras ditadas pelo Go-verno federal e, na Improvisação de métodos, eleacaba por se perder. Entram em cena, então, osfatores políticos e nascem as crises.

As ameaças constantes a mandatos municipais
constituídos, na opinião do Deputado Paulo Pfell"não devem ser vistas, por sua gravidade, comofatores isolados". Concluindo, ele disse que "cada
prefeito impedido abandona, naturalmente, a ati-vidade politica, desestimula lideranças comunitá-
rias com pendores para a vida pública e abre cia-ros dentro dos estreitos quadros partidários exis-tentes no interior".

Partidários de Chagas
montam esquema eleitoral
nas principais cidades

O grupo chaguista do MDB vai concluir a mon-
tagem de seus esquemas eleitorais em vários mu-
nicipios do novo Estado do Rio, até março de 1976,
para precipitar nos grandes centros fluminenses
a campanha eleitoral de prefeitos e vereadores.

Em Niterói, o candidato do grupo, já em mo-
vimentos eleitorais, é o Deputado estadual Sílvio
Lessa. Em Nova Iguaçu, a ala chaguista do MDB
trabalha, a candidatura da Deputada Sandra Sa-
Íim, a mais votada nas últimas eleições da antiga
Guanabara para a Assembléia Legislativa, enquan-
to em São Gonçalo o nome das preferências da
corrente majoritária do Partido de Oposição é o
do Sr Darci Brum, um ex-arenista.

Na Baixada
Na Baixada Fluminense, o interesse do grupo

chaguista é o de ganhar as eleições de prefeito em
Nova Iguaçu, Nilópolis e São João de Meriti, mas
nesses dois últimos Municípios os esquemas em
organização serão mais demorados. Em Campos,
o próprio ex-Governador carioca participa de ar-
ticulações visando sensibilizar o Deputado Ama-
deu Chacar, a fim de levá-lo a aceitar a cândida-
tura a prefeito.

A corrente amaralista rio MDB não definiu,
ainda, maiores esquemas municipais, mas os seus
articuladores pensam, no caso de Niterói, em con-
solidar a candidatura a prefeito do Deputado Fe-
deral Wellington Moreira Franco. É do Senador
Amaral Peixoto, por enquanto, um esquema elei-
toral forte montado em Campos pelo Deputado
federal Walter Silva e pelo Deputado estadual Hé-
lio de Azevedo Gomes.

BEC e feira
dão vida
a Barreiras

Barreiras — Uma praça,
meia dúzia dc bancos, a
Igreja, o cinema, o Paço Mu-
nicipal, o Tribunal. No Cen-
tro, uma feira que vende
de tudo um pouco e o tra-
diclonál camelô pregando"os milagres do meu ellxlr,
recomendado por Deus", ce-
nário de uma cidade peque-
na, do Interior baiano, on-
de, na era da comunicação,
a televisão não passou de
uma tentativa frustrada e
o telefone, "um luxo pra
gente rica", só funciona no
âmbito Interno.

Assim é Barreiras, com
.seus 23 mil habitantes c o
orgulho de ter dado à Ba-
hia, um Governador, Antô-
nio Balblno. Mas, em que
pese este fato, os seus ha-
bltantes não deixam de rc-
conhecer que "não fosse o
41? Batalhão de Engenharia
e Comando, estariamo_ Iso-
lados do mundo".

DESENVOLVIMENTO

A cidade é Igual a todas
de seu tamanho, com uma
população oriunda, cm sua
quase totalidade, da zona
rural. O comércio c fraco,
mas atende às necessida-
des mínimas e. na educa-
ção, a sua situação é pre-
caria, com alguns grupos
escolares e uma escola nor-
mal e que dá curso técnico
de contabilidade também.

Situada a Oeste do São
Francisco, quase na divisa
com Goiás, Barreiras entre-
tanto está praticamente iso-
lacla de Centros maiores.
Tem um pequeno aeroporto
que recebe .semanalmente
aviões da FAB levando cor-
respondència, mantimentos
c medicamentos. Por via ter-
re.stre é dificil chegar, em
especial na época das chu-
vas A cidade mais próxima
é Brasília que, fica a 020
quilômetros, distância que,
traduziria em tempo, che-
ga a ser de 20 horas.

Um quartel - o 4? BEC
— sob o comando do Coro-
nei Ferreira, gaúcho de Pe-
lotas, é, hoje, mais rio que
uma simples corporação ml-
litar da região.

Enquanto constróem a es-
trada BR 020, que ligará
Brasília a Fortaleza, numa
economia de cerca de 700
quilômetros da atual, os ofi-
ciais e sargentos do 4* BEC
dão vida à cidade. Fora do
expediente normal do quar-
tel, se dividem entre outras
diversas atividades, lecio-
nando, orientando a popula-
ção. prestando serviços mé-
dicos e promovendo festas e
todos os tipos de esportes.

Nas quartas-feiras e sá-
bados, a cidade fica movi-
mentada com a feira. As
jovens colocam seus me-
lhores vestidos, os rapazes
procuram o barzinho, local
de encontros, a praça vira
passarela com o footing.

A FEIRA

Motivo de festa, a feira
é acima de tudo, a oportu-
nidade da população rural
mostrar seus artigos. Des-
de o peixe, íresqulnho, pes-
cado no rio Grande ou no
rio das Ondas, até "moder-
nas sandálias", ou artigos
de couro, como chapéus, coi.
dres de revólver, tudo é ex-
posto.

Nas esquinas, as conver-
sas giram a respeito das "úl-

Umas noticias do rádio", en-
quanto as músicas de Odalr
José são cantadas com fre-
quência, ao lado das de Ro-
berto Carlos, cujo rosto apa-
rece destacado no bar prin-
cipal.

Televisão? Não, nunca
vi, não senhor. Já ouvi ia-
lar... Mas aqui a gente só
conhece as antenas, nas ca-
sas dos ricos. Lá no quartel
é que andou funcionando
alguns dias, depois não deu
mais — diz uma garota,
aparência de 15 anos, que
vende bonecas na íelra.

Vivendo basicamente do
que o 49 BEC oferece, na es-
perança de que "um dia a
Bahia nos reconheça", os
habitantes aguardam, com
calma (uma tranqüilidade
hoje reclamada nos gran-
des centros), que o progres-
so chegue.

Quando a estrada fl-
car pronta, Isto aqui vai fl-
car grande. Já estou até au-
mentando o hotel e o res-
taurante, pois por aqui pas-
sarão todos que viajarem
entre Brasília e Fortaleza —
diz o dono do Hotel Bar--
retras.

Professores apontam onde o Tabela nova
sistema de ensino impede a
integração dá universidade

Brasilia — O reconhecimento das múltiplas
possibilidades de aproveitamento do potencial da
universidade, face a aplicação da reforma universi-
tária e da Lei 5 692 71, levou uma equipe de diri-
gentes das instituições federais dc ensino dos Es-
tados do Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do
Norte, a relacionar uma série dc obstáculos à inte-
gração das universidades e sistemas de ensino.

Os integrantes desta equipe classificaram atra-
vés de um documento, cm duas categorias, a série
de obstáculos que as instituições vêm enfrentando
para o cumprimento das reformas preconizadas nas
leis: A) os relativos à organização e administração
da Universidade; B) os relativos a atitudes, tanto
por parte das universidades quanto por parte dos
sistemas de ensino.

Obstáculos

No documento, a equipe
integrada por especialistas
do.s três Estados, sob a co-
ordenação da professora
Rizza de Araújo Porto, da
Secretaria-Gcral do Minis-
tório da Educação c Cultura,
admite qiie as evidências
quanto aos meias disponi-
veis pelas universidades bra-
silcira.s p a r a cumprirem
suas missões junto ao.s sLs-
tcma.s de ensino não .sc
apresentam, até o momento,
a.s mais cncora.iadora.s para
uma resposta positiva.

Evid

O que se verifica, confor-
me assinala esse trabalho,"é uma universidade que
forma recursos humanos
para sistemas de ensino que
não conhece, do que é prova
irrefutável o fato de os re-
cursos humanos formados
não serem, muitas vezes,
aproveitados e sistemas que,
por sua vez, partem para a
criação de centros de trei-
namento para seu pessoal
docente e técnico, rejeita n-
do ou ignorando a univer-
sidade".

evidencias
O primeiro dos obstáculos

relacionados pclo.s especia-
listas é o "regime de tra-
balho e ria remuneração dos
docentes", onde eles vêem
a predominância* do regime
parcial cie trabalho clificul-
tando a maioria clo_ docen-
tes o desempenho de suas
funções, principalmente as
de pesquisa e serviço.

Consequentemente, "evi-
dencia-se carência rie estu-

dos que fundamentem as
inovações metodológicas,
imprimam caráter mais ci-
cntííico à ação pedagógica
e investiguem .sobre a.s reais
necessidades dos sistemas dc
ensino". Por sua vez, "as
restrições salariais Impostas
aos professores os desesti-
mulam a realizar qualquer
outro tipo de atividade que
não as de rotina".

Bm•ocraeia e comunicação
A burocracia e o alto grau

de centralização que se
observam na organização
universitária brasileira, no
entender dos elaborariores
deste documento que -s rvirá
de ba.se ao IX Encontro de
Secretários de Educação e
presidentes rie Conselhos de
Educação, "desencorajam
suas unidades a tomarem
qualquer iniciativa que fuja
às realizações tradicionais. A
organização das universida-
des brasileiras não acompa-
nhoú, no mesmo ritmo, a
evolução administrativa de
órgãos governamentais de

nutras áreas e do sistema
empresarial do pais".

Por outro lado. "a preca-
riedade e, muitas vezes, a
ausência de canais de comu-
nlcaçâo dentro da própria
universidade e entre a uni-
versldade e os sistemas dc
ensino de âmbito local, e.s-
tadual e nacional, consti-
tuem óbice de grande im-
portaneia e com implica-
ções bastante sérias. E' co-
muni as universidades des-
conhecerem documentos e
estudos elaborados por ór-
gãc-s governamentais, e vi-
ce-versa".

Ausências
A ausência de sensibilida-

de no modo de encarar os
demais niveis de ensino
também é apontada pelos
integrantes da equipe como
um sério obstáculo à. inte-
gração universidade / siste-
ma de ensino, uma vez que"o corpo técnico e docente
da universidade parece des-
conhecer as dificuldades e
reivindicações dos sistemas
de ensino". No documento
eles chamam a atenção, por
exemplo, para a formação
inadequada e/ou inexisten-
te dos recursos humanos em
relação às quatro primeiras
séries do primeiro grau e em
relação às dificuldades de
formação especial do pri-
meiro e segundo graus.

Outro tipo de ausência
pela equipe é a do "diálogo
sistemático com a universi-
dade para a solução de pro-
blemas comuns". Ressaltam
os especialistas, a dificulda-
de que encontram muitas
unidades universitárias na
obtenção de estágios para
seus alunos, ou permissão
para que realizem pesquisas
e observem a atuação de
professores e alunos cm sa-
Ia de aula. Queixam-se eles
que "os sistemas de ensino
não parecem acreditar na
eficiência da universidade
para atender as suas neces-
sidades de formação de re-
cursos humanos e outros".

Pesquisa ajudará Trabalho
na distribuição de verba-_»

para assistência sindical
Até agora não foi divulgado o resultado da Pes-

quisa Sindical realizada pela Secretaria de Rela-
ções do Trabalho nos meses de fevereiro e março e
que vai permitir ao Ministério do Trabalho melho-
rar a distribuição de verbas para atender às neces-
sidades assistenciais de sindicatos de empregados,
empregadores e profissionais liberais.

A pesquisa proposta pela Secretaria dividiu-se
em duas partes: identificação da entidade (nome,
abreviatura, endereço, carimbo, âmbito, categoria,
federação a que está filiada e nomes de seus dire-
tores) e informações gerais sobre o funcionamento
do sindicato, com o número de associados e bene-
fícios prestados.

Importância

Com esse levantamento,
que engloba também os tra-
balhadores autônomos e da
orla marítima, o Ministério
do Trabalho dispõe de da-
dos sobre o atendimento
prestado aos vários grupos
de sindicalizados. Alguns
darão uma falsa Idéia da vi-
da sindical, como o que se
refere ao número de as-
sociados de dezembro de
1972, 1973 e 1974.

Foi pedida a discrimina-
ção do número de associa-
dos homens, mulheres e me-
nores, mas muitos dos ins-
critos nos diversos sindica-
tos não pagam as suas men-
saudades, deixando portan-
to de estar em gozo dos be-
neficios oferecidos. O cen-
so pediu ainda uma estima-
tiva dos integrantes da ca-
tegoria profissional em sua
área base.

Para avaliar como é gas-
ta a verba do sindicato, a

Secretaria de Relações do
Trabalho verificou o total
da contribuição sindical no
ano passado e a individual
de cada associado, se a en-
tidade possui sede própria,
escola, colônia de férias,
instalações esportivas, equi-
pamentos audiovisuais, hos-
pitai, ambulância, farmá-
cia, gabinete dentário e mé-
dicos (próprios ou em con-
vênio com o INPS e Funru-
ral), assistência jurídica,
contador próprio, cooperatl-
va e refeitório.

A Secretaria de Mão-de-
Obra quis saber se o sindi-
cato mantém cursos de for-
mação profissional, quais
são estes cursos e se são
ministrados em Instalações
próprias. A única Informa-
ção pedida pela Secretaria
de Emprego e Salário é se
existe nas entidades um ser-
viço de colocação ou enca-
minhamento a empregos.

de seguro
é publicada

Brasília — A nova tabela
rie prêmios do.s seguros obrl-
gatúrios de danos pessoais
causados por veiculos auto-
motores — que aumenta-
ram de Cr$ 60 pára Cr$ 1!)0,
para carros de passeio — foi
publicaria no Diário Oficial.

Com 10 categorias cie veí-
culos, a nova tabela vai de
CrS 40, o mais baixo pré-
mio, para reboques destina-
dos ao transporte de car-
gas, até CrS 2 mil, para ôni-
bus, microônibus e lotações
com cobrança rie frete (ur-
banos, interurbanos, rurais
e internacionaist.

A proporção que vence-
rem os bilhetes cie seguros
já pagos pelos proprietários,
a renovação será feita pelos
valores atualizados, ü au-
mento rie preço foi decidido
8 :i de outubro pelo Conse-
lho Nacional rie Seguros
Privados, que definiu tam-
bém os novos moldes da co-
bertura a .ser contrataria pc-
los proprietários de veicu-
los e extinguiu o Funcio E.s-
pecial de Indenização, subs-
tituindo-o pelo Consórcio
Especial de Indenização.

Pneumólogos
pedem mais
áreas verdes

Brasília — Os baixos In-
dicas ria relação área ver-
de/habitante nas principais
capitais brasileiras, consi-
deravelmente interiores à
média estabelecida pela Or-
ganização -Mundial de Saú-
dc, foram condenados on-
tem pelo presidente da So-
ciedade Brasileira rie Pneu-
mologlà, Paulo Tavares, que
os considera um motivo dc
preocupação para as auto-
ridades sanitárias. O índice
minimo seria garantia con-
tra a poluição.

A situação é mais grave
para as cidades onde pi-:-
valece alto grau rie polui-
ção, como São Paulo, que
tem apenas meio metro
quadrado por habitante. A
natureza tem conseguido,
através cie um complexo
sistema bioenergético. man-
ter a concentração de oxi-
gênio do ar atmosférico,
mas são imprevisíveis as
conseqüências para a vicia
humana se for mantido o
crescente ritmo, em todo o
mundo, de redução das
áreas verdes.

Para os integrantes da
Sociedade Brasileira cie
Pi teumologia, preocupados
com o aumento das doen-
ças pulmonares em algu-
mas cidades, prineipalmen-
te devido à poluição. Brasi-
lia. com suas extensas
áreas arborizadas, é um
exemplo da necessidade de
conservar o verde, replan-
tar o que o progresso su-
prime, não quebrando o ci-
cio de produção do oxigênio
através da função clorofi-
liana.

A preocupação ria Socic-
dade é que, confiados no
sistema da natureza, a
agressão à respiração, com
a destruição das áreas ver-
des, se torna cada vez mais
intensa. Enquanto a Orga-
nização Mundial de Saúde
preconiza 25m2 de área
verde per capita nos cen-
tros urbanos, São Paulo tem
0,5. Salvador 0,6, Belo Horl-
zonte 1, e Rio de Janeiro 2.
Já em Brasília, que apre-
senta um índice de doenças
pulmonares, relativamente
baixa, a percentagem é de
67 metros quadrados.

Como a natureza man-
tém constante em todo o
mundo a concentração do
ar atmosférico, não há ain-
da, notadamente no Brasil,
a necessária preocupação
com as conseqüências da

redução da área verde. Pai-
ses como a Suécia, a No-
rüegà e a Dinamarca não
admitem em suas cidades
menos de 50m2 por habi-
tante, o que representa
uma preocupação com o fu.
turo dos seus habitantes e,
indiretamente, uma gàrari-
tia contra a poluição.

Sistema de
empregos
opera em 76

Porto Alegre — O Minis-
tro do Trabalho, Sr Amai-
do Prieto, anunciou que na
próxima semana assinará
convênios com os Governos
de São Paulo, Bahia, Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul, para instalação do sis-
tema nacional de emprego,
que começará a operar já
em janeiro rio próximo ano.

"Nosso objetivo é raclo-
nalizar todos os esforços,
orientar e facilitar o traba-
lharior na obtenção de em-
prego, ao mesmo tempo em
que o empregador poderá
obter, com mais rapidez, a
mão-de-obra necessária à
sua empresa", disse o Ml-
nistro.
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Cordel
rompe
tradição

Tcreslnn — O Dia de PI-
nados teve um ritual dífe-
rente no Cemitério de São
José, o principal cie Toresl-
na, onde a literatura cie
cordel superou o tradleio-
nal comercio de flores, ve-
las c orações eom a venda
de mais de 20 mil exempla-
res de O Mártir Gregório e
a Derrota de um ex-Tcnen-
te, sobre a morte de um
motorista em 1927, que e.s-
taria agora fazendo müa-
gres no Piauí.

O túmulo de Gregório Pe-
reira dos Santos, ciue atro-
pelou e matou o filho do
ex-Tenente Florentino Car-
doso, que o assassinou três
dias depois nas margens do
rio Poti. transformou-se
ontem cm verdadeiro pon-
to de romarias com a ven-
da do cordel que o transfor-
ana cm mártir e sua recita-
ção nos portões dos cerni-
térios da cidade.

O MÁRTIR

Gregório era motorista
do Padre Lindolfo Uchoa.
vigário de Barras, no Nor-
te do Estado, quando atro-
pelou e matou, casualmcn-
te. o filho do ex-tenente da
Policia Militar do Ceará.
No rastro da vingança do
pai do menino há muitas
versões, mas a mais divul-
gada é a de que o ex-mili-
tar, para cobrar a morte do
filho, levara o motorista,
acorrentado, até Teresina.
matando-o a tiros debaixo
de umas árvores na mar-
gem cio rio Poti.

O crime teve grande rc-
percussão, levando Grego-
rio, com o passar do tempo,
à condição de santo, agora
autor de vários milagres.
No Dia de Finados, de ano
para ano, aumenta o nume-
ro de peregrinos ao seu tú-
mulo e aó local em que íoi
morto.

João Agrícola dos Passos
aproveitou o movimento de
ontem para lançar seu cor-
dei sobre a morte de Gre-
gório, vendendo cada exem-
plar de 10 páginas por Cr$
2. Tornou-.se, assim, a prin-
cipal atração do cemitério.
Muitos crentes do novo
santo compraram vários
exemplares para deposita-
los sobre os túmulos de pa-
rentes e amigos.

O ex-tenente assassino
ainda vive em Crateús, Cea-
rá, e recentemente disse em
entrevista que não está ar-
repéndido. Pelo contrário,
sente-se gratificado por ter
transformado em santo um
pecador.

S. Paulo por dia
eulemi 1800

São Paulo — Milhares de
pessoas visitaram ontem em
São Paulo seus familiares e
amigos nos ll'.i cemitérios cia
cidade. Embora o céu se te-
nha mantido encoberto, a
forte chuva que começou sá-
bado cessou inteiramente,
possibilitando que o movi-
mento aumentasse. Os ce-
mitérios mais visitados fo-
ram o da Consolação e o de
Gethsemanl.

Os cemitérios de São
Paulo enterram, por dia,
uma média de 1800 pessoas,
numa cidade de oito milhões
de habitantes. Dos cemité-
rios, 22 são da municipali-
dade e os restantes de par-
ticulares. No total, somam
4 414 349 m2, numa área on-
de o metro quadrado de ter-
reno custa Cr$ 4 mil 512.
CONFORTO

O preço para a constru-
çáo de uma residência é o
mesmo. Nos cemitérios dos
bairros mais pobres o custo
é menor, mas existe apenas
concessão do 'terreno. Três
anos depois, os ossos são re-
colhidos e o lo;ai volta a ser
alugado.

O Cemitério dc Gethse-
mani, na Cúria Metropolita-
na de São Paulo, tem 135
mil metros quadrados e ca-
pacidade para 12 mil jazi-
gos. Cada um custa CrS 35
mil 600. Neste cemitério há
cinco capelas, cinco aparta-
mentos privativos para ia-
mílias que queiram descan-
sar de viagens longas, salões
de banho, de visitas, lancho-
nete e música em todas as
dependências.
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As aléias do São João Batista não ficaram tão congestionadas como 7ios anos anteriores

Finados no S. João Batista
passa sem congestionamento

Embora com movimento menor
do que cm anos anteriores, o Ce-
mitério São João Batista recebeu
ontem milhares de pessoas que
prestaram suas homenagens a pa-
rentes e amigos. Como sempre, no
Dia de Finados, além do.s mai.s di-
versos problemas de transito, o
movimento trouxe a instalação de
variado e ruidoso comércio.

Desde as Gh, quando foram
abertos os portões, oito funciona-
rios da Santa Casa orientaram os
visitantes na localização das sc-
pulturas, enquanto que nove ho-
mens da Policia Militar, 12 agen-
tes da Policia Feminina, seis bom-
beiros e uma equipe do Juizado de
Menores cuidaram da .segurança.
Até o encerramento (18h) não liou-
ve incidentes graves.

Na Rua General Polidoro (por-
tão principal) e na Rua Real Gran-
deza. postaram-se os guardas da
Companhia cie Transito do 8rf Ba-
talhão da Policia Militar para ori-
entar os motoristas que, reduziu-
do a marcha em busca de vagas,
acabavam criando congestionamen-
to.s. Na.s ruas vizinhas ao cemitério,

o Detran colocou placas proibindo
o estacionamento nos dia.s 1'.' e 2
liara náo prejudicar o movimento
de veículos.

As flores, principalmente a
Saudade, ocuparam tanto o.s ricos
mausoléus quanto os túmulos hu-
milcle.s. A.s rosas de cabo longo
venderam pouco, pois tabeladas
pela Sunab em CrS 18. a dúzia, fo-
ram vendidas por Cr$ 40. Os Doris-
ta.s da Rua General Polidoro con-

firmaram que a procura caiu, mui-
to.s admitindo que os preços esti-
veram altos demais.

O comércio dé serviços, que in-
cluia desde vencia de pacotes de
velas e caixas de fósforos até bal-
des dc água para lavagem das lá-
picles, ocupou vários pontos do ce-
mitério, especialmente a área jun-
to ao.s portões. Nesses pontos ven-
deram-se também alimentos como
churrasquinhos, sorvetes, biscoitos.

Entre o.s túmulos de artistas, os
mais procurados — como em todos
o.s anos — foram o dc Francisco
Alves e cie Carmem Miranda. No
primeiro, além rie grande quanti-
dade dc flores, havia uma folha cie
papel, eom longa oração datilogra-
tada, pedindo pela alma do cantor.
Na assinatura, apenas "uma poeti-
sa desconhecida."

Céu cinzento acompanha tristeza
Dia de Finados. Mais uma vez

o céu cinzento encobre a cidade e
combina com a consternação cie
fisionomias nos cemitérios, no ri-
tual de todos os anos, sendo nor-
malmente mais visitados os ídolos
populares e os mortos mais recen-
tes, ainda vivos na memória de pa-
rentes e amigos. Para uma menina,
a quem se atribui milagres, houve
fila o dia todo.

Cemitério São João Batista.
Nuvens descem sobre as encostas
em volta, tomadas por favelas,
cujos habitantes aproveitam esse
domingo para reforçar a luta pela
vida prestando serviços em volta
dos mortos, seja lavando sepultu-
ras, vendendo flores e velas, guar-
dando carros ou mesmo apelando
diretamente para a caridade.

MORTOS E VIVOS

Mausoléus que causam até lm-
pacto visual, alguns ostentando es-
culturas de aviões, âncoras de na-
vios e outros objetos com os quais
cm vida os mortos se envolveram.
No do Almirante E. Wandenkolk
há mastro, âncora e bóia. Ao lado,
no de Augusto Severo, de.staca-sc a
estampa de um dirigivel.

Em muitos desses mausoléus
estão escritos nomes que são pia-
cas de ruas, mas são eles os me-
nos visitados, o que se explica pela
diluição do parentesco e das ami-
zades com o avanço dos anos. Ba-
rões, Viscondes — monumentos va-
zios e quase esquecidos. Outro lm-
pacto, logo adiante de um dos por-
toes do São João Batista: um mo-

nuniénto com is retratos de dois
estudantes, Guimarães e Junquei-
ra, com as inscrições "assassinados
no Largo de São Francisco". O po-
vo passando ao largo, ninguém rc-
verenciándò: a ocorrência íoi em
novembro de 1909.

O sino batendo de vez em quan-
do e.vozes de orações reforçam a
atmosfera respeitosa, embora os
meninos que lavam sepulturas, ven-
dem velas e flores, com seu alarl-
do, destoem um pouco do forma-
lismo religioso. Os funcionários da
Santa Casa assistem a tudo com
olhos um tanto indiferentes, pro-
fissionais de muitos anos ali. Um
deles está sentado sobre uma se-
pultura, evitando conversa, espe-
rando alguma gorjeta por ser uma
espécie de guardião de túmulos, da
mesma forma que o enorme con-
tingente de subempregados que
todos os dias comparece para la-
var mármores e regar plantas. Ele
comenta:

— Estou anais preocupado é
com os vivos, irmão. Tenho quatro
vivinhos lá em casa para dar co-
mida, roupa e remédio.

A ROMARIA

Por indicação dele, chega-se
ao túmulo mais visitado do Rio,
mais do que os de Francisco Alves,
Vicente Celestino, Carmem Miram-
da, Lella Diniz, D. Darcy Vargas,
Ari Barroso, General Rondon, Noel
Rosa — mais do que todos os ido-
los juntos. Fica na quadra 6, se-
pultura número 850, onde desde
às 6 horas as filas se renovam,
onde mais de 1500 placas de már-

more, montes de velas e flores di-
ficultam o caminho.

É a sepultura de OclcUe Vidal
Oliveira, Odctinha, a quem, embo-
ra tenha vivido apenas nove anos.
de setembro de 1930 a novembro
cie 1939, se atribui muitos mila-
gres. ampliados à medida que a
familia, rica, expande a distri-
buição de livros e folhetos a res-
peito e mantém, na Baixada Flu-
minense, uma obra .social comple-
ta, com a qual a Igreja se bene-
íicia.

Odelinha nasceu para ser
santa e nos seus nove anos de vi-
da isso lhe íoi ensinado: "... As-
sim foi toda a sua vida, não pas-
sando talvez de cem gramas a sua
alimentação diária, e durante a
última enfermidade tomava algu-
mas vezes por dia umas cinco co-
lheres do caldo que lhe davam e
diziam: cinco colheres em honra
das cinco chagas de Jesus".

Gente vinda de toda parte,
atraída pela noticia dos milagres,
gente trazendo partes do organis-
mo em cera, pagando promessas
pela cura de enfermidades. E lcn-
do no livro Um Lírio, distribuído
junto com terços e retratinhos:
"Assim foi crescendo e criando
horror ao pecado. Esta primeira
lição de D Alice à sua íilhinha íoi
a última, que repetiu mais uma
vez ainda, no momento da despe-
elida suprema, no cemitério, quan-
do, chorosa mas resignada, dizia à
filha querida: "Vai, vai, Odetinha,
nossa amiguinha, vai, achaste que
era melhor morrer do que ofen-
der a Deus!"

Barracas prejudicam pedestres
No Cemitério São Francisco

Xavier, no Caju, apesar do 'grande
movimento o trânsito engarrafou
apenas na Rua Monsenhor Manoel
Gomes, em frente ao cemitério, e
na esquina com a Avenida Rio de
Janeiro. Prejudicados, na verdade,
foram os pedestres. Na calçada da
direita instalaram-se as barracas
de venda de flores, cachorro-quen-
te, amendoim, velas e churrasqui-
nhos.

Ao contrário do São João Ba tis-
ta, onde a segurança não teve pro-blemas, no Caju foram presos vá-
rios pivetes, houve filas em busca
de informações sobre a localiza-
ção de túmulos e vários desmaios.
Até 12h30m, o Posto Médico, mon-
tado em uma das capelas havia
atendido a 12 pessoas.

ACIDENTE GRAVE

O único acidente sério, entre-
tanto, ocorreu com Noêmla Pro-
vença,, 65 anos, que limpava e co-
locava água nos vasos com flores
da sepultura de seu marido quando

caiu. Quebrou a clavicula, fraturou
o crânio e torceu a coluna. Está
internada cm estado grave no Hos-
pitai Miguel Couto.

O Posto do Juizado de Meno-
res, Instalado junto ao serviço de
alto-falantes não registrou nenhum
caso do crianças perdidas. O poli-
ciamento foi feito por dois choques
da Policia Militar, tres guarnições
da 17a. Delegacia Policial, uma do
Corpo de Bombeiros e soldados do
Arsenal de Guerra.

A Administração da Santa Casa
forneceu 50 autorizações para inte-
ressados em executar pequenos
serviços de limpeza, capina e caia-
ção dos túmulos. Os preços varia-
vam de CrS 10 a CrS 25. Á venda dc
cafezinhos no cemitério também
dependeu de licença e duas mu-
lheres, pelo menos embora licen-
ciadas para comerciar apenas com
café, carregavam uma garrafa tér-
mica com cachaça que era vendida
entre os túmulos. Joscfa Oliveira,
20 anos, e Maria da Gula Pimenta,
30, foram detidas pela Policia Fe-
mlnlna e entregues á guamíção da
17a. DP.

A proibição ao uso de plásticos
e papéis envolvendo flores não
foi obedecida. Pelo meio da tarde
a área entre a entrada principal
e os primeiros túmulos estava co-
berta de lixo. Pela manhã, um he-
licóptero sobrevoou os mausoléus
dos integrantes da Força Expedi-
cionária Brasileira e do Policial,
jogando pétalas de flores.

As rosas de cabo curto — ta-
beladas em CrS 10, a dúzia, foram
compradas por Cr$ 15 e CrS 20. As
de cabo comprido — com preço fi-
xado em Cr$ 18, pela Sunab —
foram vendidas a Cr$ 40. Os ou-
wos tipos variavam muito de pre-
ço e, entre as flores mais procura-
das, a preferência íoi para os era-
vos, margaridas e palmas.

O Detran tolerou o estaciona-
mento eni ambos os lados da Rua
Monsenhor Manoel Gomes, apesar
das placas de proibição. De acordo
com um guarda de serviço na área,
"o dia hoje é muito especial e não
estamos aqui para punir, mas para
orientar e facilitar os motoristas".

Cemitério na
Balda leve
poucas flores

Salvador -- Com n <lú-
ala do rosas ou palma-de-
santa-rita vendida a CrS
20 e a de margaridas n Cr$
15, a maioria do.s baianos
que visitaram o.s cemitério,-;
desta Capita! se viu força-
da a substituir por orações
a.s flores com que tradleio-
nalmente ornamentam os
túmulos de seus mortos.
no Dia de Finados,

O Cemitério da Quinta
do.s Lázaros, onde geral-
mente são sepultadas a.s
pessoas pertencentes às
classes mai.s pobres e.stcve
sempre mais freqüentado
no dia cie ontem. Ali, à.s 10
horas, o Bispo-AuxIHar cia
Bahia, D Tomás Guilherme
Murphy, celebrou a tradi-
cional missa campal de fl-
nados, assistida por algu-
mas centenas de fiéis.

O MAJOR

Na visita de populares
aos túmulos de pessoas fa-
mosas da Bahia, novamente
este ano o do "Major Cos-
me de Farias", no Cemité-
rio da Quinta dos Lázaros,
foi o mai.s procurado. Na
parte da manhã c da tarde,
a sepultura do conhecido
advogado dos pobres da
Bahia e criador da "Liga
Baiana Contra o Anaifabe-
lismo", — que morreu em
1972 aos 99 anos de idade
ainda exercendo o mandato
de mai.s- idoso deputado cio
mundo (MDB. — recebeu a
visita dc algumas dezenas
de pessoas humildes da Ca-
pitai. Depositaram flores ou
simplesmente fizeram ora-
ções diante do túmulo do
"major".

No Cemitério do Campo
Santo nem mesmo o e.sque-
ma dc tráfego especial colo-
«•acio em prática pelo Depar-
lamento de Transito impe-
diu os constantes atritos
provocados por engarrafa-
mentos de veículos que con-
duziam pessoas para visita
ao cemitério, ou que sim-
plesmente se destinavam ã.s
praias da Capital.

Reza e choro no
Sul custam Gr$ 15

Porto Alegre — Ao preço
de CrS 15, as carpideiras, re-
zando terços, cantando la-
dainhas e chorando, deram
um caráter dc originalidade
aos cemitérios Cerrito Ale-
gre e Boavista. de Pelotas,
que, a exemplo dos demais
cemitérios gaúchos, tiveram
grande afluência de visitan-
tes.

No interior do Estado o
movimento foi muito gran-
de, o que obrigou a Estação
Rodoviária de Porto Alegre
a triplicar as saidas rie on-
tem: muita gente veio do
interior para prestar liome-
nagem a familiares enter-
rados nos cemitérios João
XXIII, São Miguel e Almas.
Santa Casa e São João, na
Capital.

Juazeiro <lo Norte festeja
Padre Cícero com 130 mil
romeiros e o Governador

Fortaleza — Mai.s de K10 mil pessoas partici-param ontem à noite cio encerramento das festasreligiosas om honra ao Padro Cícero Romão Batis-ta, na praça da matriz do Joazciro do Norte, coma presença do Governador Aclauto Bezerra. Ali foiconcelebrada missa, cantada pelos romeiros entrevivas ao Padre Cícero.
Durante todo o dia eles se revezaram junto àestátua do sacerdote, na serra do Horto, c à suasepultura, distante seis quilômetros da estátua ofeita por devotos de todo o país. Pagaram promes-sas o retiraram galhos de árvores e pedras, que pu-nham depois em contato com o monumento. "São

santos, curam, ficam bentos", diziam.
MISSÕES

Houve missões na igreja
de N. Sa. das Dores c fo-
ram celebradas missas em
todas outras de Juazeiro,
assim como centenas de
casamentos, batizados e ou-
tros atos religiosos. A cida-
de, que tem 120 mil habi-
tantes, ficou totalmente
congestionada por mais 130
mil pessoas — o.s romeiros
— e os veículos que as trou-
xeram. Tendas improvisadas
e caminhões utilizados co-
mo abrigos ajudaram a ali-
viar a situação dos hotéis e
casas cie familia inteira-
mente superlotados.

Durante as visitas ao
Santo Sèpulcro, como é co-
nhecida a sepultura do Pa-
dre Cícero, houve cenas de
emoção e desmaios. Todos
desejavam tocar na tumba
onde repousam os restos
mortais do Padre Cícero.
Milhares de romeiros desfi-
furam, murmurando: "Ele
é um santo." Muitos fica-
ram em vigília e de ontem
até hoje no túmulo do pa-
triarca de Juazeiro.

As festividades contaram
ainda com atrações paralc-
las: saltos dc pára-quedls-
tas, shows folclóricos c a
presença do Trio Nordr.sti-
no cantando para uma
grande multidão. Ontem, a
nota de destaque foi a inau-
guração da estátua do Frei
Damlãò (considerado o no-
vo Padre Cícero» erigida ao
lado de uma outra do Padre

Cícero na praça que tem o
mesmo nome. Presentes à,
solenidade estavam o Go-
vernador do Estado, o In-
terventor municipal, Capi-
tão Erlvano Cruz, e o viga-
rio, Padre Murilo de Sá Bar-
reto.

Durante a inauguração da
estátua do Frei Damiáo
discutiu-se a sua autoria
reclamada por Dona Hoie-
na Vieira. Em Fortaleza, po-
rém, o escultor Augusto Cé-
sar Teles Marinho diz: "Eu
fiz a forma e Dona Helena
apenas colocou o cimento
dentro. Agora ela aparece
dizendo .ser a escultora."
Acrescenta que pediu CrS 5

mil para fazer a escultura
a titulo de "promoção, 

poisela prometeu novos traba-
lhos".

A Prefeitura de Juazeiro
do Norte foi quem organi-
zou a festa do Padre Cice-
ro. cuja data é 1.° de no-
vembro, culminando com a
romaria ao seu túmulo on-
tem. Quinhentos soldados
do Batalhão Policia! cuida-
ram da segurança. Mais de
300 prisões foram feitas. As
cadeias dc Juazeiro, Crato
c Barbalha ficaram super-
lotadas.

Uma equipe do Batalhão
de Transito foi deslocada
de Fortaleza para Juazel-
ro. Na Rua Sáo José, onde
nasceu e viveu Padre Cice-
ro Romão Batista, era grau-
de a movimentação de
veículos com os romeiros
desejando conhecer a sua
casa.

Para quem não comprou, a oportunidade voltou.
Hoste fim de semana, lançamento do

NOVO LOTEOMENTO JARDIM üTLflflílCO
— É a sua allitna, chance do lado de iá

Praia de Itaipuacú - Km 15 da Rod. Amaral Peiioto
RESERVAS: TRAVESSA DO OUVIDOR, 9-1.° ANDOR

Tels.: 242-1922, 242-7118 e 242-5773

MENSAGEM AOS FABRICANTES E REVENDE
DORES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO;
Se você tem folhetos, impressos ou mensagens.que deseja sejam
encaminhados a especificadores ou usuários de material para
construção em todo o Brasil.vocé agora pode se utilizar para isso
da MALA DIRETA SANO. Sâo 100.000 nomes catalogados pela
SANO para os quais ela poderá enviar vossos folhetos, impressos
ou mensagens através, deste jiovo serviço. Consulte-nos sem
compromisso. ' R|q de JANE|R0 - R.' SENA-

SANO S.fl. I D0R POMPEU, 196 - ZC14 -
indústria e comercio I (021)223-1820.

AVISO AO PÚBLICO

INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA

m^^^

Quarta-feira, dia 5, em Ipanema, Leblon e
Copacabana (Posto Seis)

Para possibilitar a execução de serviços inadiáveis em equipamentos
de 132 kV da Subestação de Transmissão e Distribuição do Leblon, tor-
na-se necessário interromper o fornecimento de energia elétrica, entre
as 3 e as 5h30min da manhã da próxima quarta-feira, dia 5, nos se-
guintes logradouros dos bairros de Copacabana (Posto 6), Ipanema
e Leblon:

Ruas: Alberto de Campos, Almirante Guilhén, Almirante Pereira
Guimarães, Almirante Saddock de Sá, Aníbal Mendonça, Antônio Par-
reiras, Apoio 11, Barão de Jaguaribe, Barão da Torre, Bulhões de Car-
valho, Caning, Carlos Góis (entre Ataulfo de Paiva e Delfim Moreira),
Conselheiro Lafaiete, Cupertino Durão (entre Ataulfo de Paiva e Delfim
Moreira), Desembargador Renato Tavares, Farme de Amoedo, Francisco
Otaviano, Francisco Sá, Garcia D'Áliva, General San Martin (entre José
Linhares e Borges de Medeiros), Gomes Carneiro, Gorceix, Humberto
de Campos (entre Afranio de Melo Franco e Borges de Medeiros), Janga-
deiros, Joana Angélica, Joaquim Nabuco, Júlio de Castilho, Mnria Qui-
teria, Monlenegro, Nascimento Silva, Oswaldo Goeldi, Paul Redfern,
Professor Antônio Maria Teixeira, Prudente de Morais, Raul Pompéia,
Redentor, Sá Ferreira, Souza Lima, Teixeira de Melo, Visconde de Pi-
rajá e Xavier Leal; Avenidas: Afranio de Melo Franco (enfre Humberto
de Campos e Delfim Moreira), Ataulfo de Paiva (entre Borges de Me-
deiros e Cupertino Durão), Atlântica (entre Francisco Otaviano e Almi-
rante Gonçalves), Borges de Medeiros (entrie Delfim Moreira e Praça
Paul Claudel), Delfim Moreira (entre José Linhares e Borges de Medeiros),
Epitácio Pessoa (da Av. Delfim Moreira até o número 2.0M), Francisco
Bhering, Henrique Dumont, N. S. Copacabana (entre Francisco Otaviano e
Almirante Gonçalves),'Rainha Elisabeth e Vieira Souto; Praças: Alcazar
de Toledo, Almirante Belfort Vieira, Almirante Saldanha da Gama, Co-
ronel Eugênio Franco, General Osório, Grécia e Nossa Senhora da Paz.

LIGHT-SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.v o



Ca ri as
dos
leilores
Uni lilcrln

"Sirvo-me do JB para tra-
zer a público um assumo
que merece a atenção de to-
dos quo apreciam a cidade
de Vassouras c, especial-
mente, dos vassouronses, A
cidade está perdendo uma
de suas principais caraetc-
riüllcas e não tenho conho-
cimento de que já tenham
.sido tomadas providências
para impedir que Isso acon-
teça.

Em poucos meses, cerca
de 10 palmeiras que la-
delam a praça principal de-
«apareceram. Afirmam uns
que foram atingidas por rc-
lampagos, mas tudo indica
estarem sofrendo de uma
praga, pois se nola o ama-
releeimento da copa de _
muitas outras.

Cabe pois um apelo às au-
toridades municipais no
.sentido de recorrerem ao
Jardim Botânico do Rio de
Janeiro que, ao que sol, en-
fren tou problema seme-
lhante e, paralelamente,
providenciar a substituição
das palmeiras mortas quesó dão à praça o aspecto de
lugar entregue à própriasorte. Vale ressaltar que a
praça cm questão é tomba-
da pelo Patrimônio Histórl-
co, que provavelmente se
interessará pelo assunto.

José Gaspar Almeida —
Rio"

Aplauso
"E' a presente para cnal-

tecer uma das mais louva-
veis iniciativas, e que acre-
dito venha se tornar defini-
Uva, a que ora vemos no
Terminal Meneses Cortes.

Nós, usuários dos já tão
carinhosamente apelidados
frescões, assistimos à inicia-
tiva da empresa que pro-cura aprimorar seus servi-
ços, dando condições huma-
nas, de funcionabllidadc e
embelezamento a nossa
querida cidade, com a colo-
cação de cabinas, ao que
parece de fiberglas, em tro-
ca dos barracões que ali
existem.

Acredito que a Iniciativa
dc tal empresa venha a ser
copiada pelas outras que
exploram o serviço de
transporte especial, com os
frescões.

Pergunta-se por que a
FTREG não imita esta ini-
ciativa. retirando dos diver-
sos pontos cl e estaciona-
mento espalhados pela ci-
dade, os barracões que ser-
vem de abrigo aos guarda-
dores de automóveis?

Odonio Corassa — Rio."

A fé absoluta
"A propósito de carta de

Bruno de Almeida Maga-
limes (JB, 19.9) tenho a di-
zer:

— Em minha carta de
28.8 não falei em conselho
do Presidente Epitácio Pes-
soa a Artur Bernardes por
Intermédio de Raul Soares.
Apenas transcrevi trecho de
correspondência de Belo
Horizonte em que se atri-
buia esse conselho a Raul.

— O pensamento e a o-
pinião de Epitácio, não seu
conselho, foram transmiti-
dos a Raul, nos termos do
relatório enviado por este
a Bernardes, quer dizer,
Epitácio, na reunião do Ca-
tete, disse Raul que "o Ar-
tur Bernardes — é a minha
convicção — não se aguen-
tara 24 horas no Catete" e
que "exatamente a desis-
tència de Bernardes seria a
solução."

— Conhecendo, como
conheci na minha juventu-
de, o Presidente Raul Soa-
res de Moura, não tenho
nenhum motivo para pôr
em dúvida seu relatório,
que merece de mim fé abso-
luta.

Raimundo de Morais Sar-
mento — Guarani (MG)."

Proteção a animal
"Desejo me referir à car-

ta do leitor Hilton Santos
publicada na edição d e
26.10. Estou com ele quando
diz ser o homem que produz
mais barulho, sujeira, po-
luição, etc. Inclusive no ca-
soda poluição produzida
pelos cães, pois é o homem
que o leva às ruas para en-
cher as calçadas de dejetos,
quando não os deixam latir
ou uivar, incomodando tock.
a vizinhança.

Acho que caberia às nos-
sas autoridades fiscalizar as
chamadas sociedades prote-
toras de animais e somente
conferir credenciais às que
realmente possuíssem gaba-
rito para, dentro do campo
biológico, proteger as espé-
cies dentro de suas finalida-
des, a fim de que não se ex-
piore impunemente o lado
sentimental de nosso povo.

Laurcano O. P. de Almei-
da — Niterói."

As cartas dos leitores
serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
c 1 c g í t e 1 e endereço.
Todos esses dados serão
devidamente verificados.

JORNAL DO BRASIL
Vieç-Piíildcnle Exocutlvoi M. f, do Ni.clmrn.o Brilo
Im. • W«ll«i lonloun

Rio fie Jni.nlro, 3 d» no/ombro dr 197S

Diròld-i-P-Oiídonlü Condtm Ponlri Cirnilra
Dir.l¦•¦'. Ivv...I Silln

Diretor. (Urnard ri* Co-.u Ompot
EcJilor cie Opinião luii Albtrio Mm

Centro sem Centro
O Governo e.-tadual fez muito liem cm

prestar coutas ilc como olá gastando o dinheiro
do contribuinte. Sn através <|;i prestação das
contas é possível saber-se se a interpretação des-
Ias, dada pelo pensamento oficial, correspon-
dc à vontade central do projeto da fusão. Ou
seja: criar um grande e novo centro dinâmico
nesta parte do país. ao redor do município do
l!id c dc sua área metropolitana. Tal projeto dc-
«apareceria sc o próprio município dn Rio fos-
sc submetido à estagnação. O centro ficaria sem
centro.

Para evitar lal perigo é preciso que o Es-
tado forneça os recursos do ICM para o munici-
pio gerir, cie mesmo, serviços c obras munici-
pais, ou que esses»recursos se apliquem efetiva-
mente cm obras municipais. Esta c a letra e a
intenção da Lei da Fusão para os quatro pri-
meiros anos. Não estará liei nem à letra nem à
intenção dessa Lei afirmar que cia se cumpre,
com a aplicação dc 100% do ICM. este ano, na
manutenção dc Corpo de Bombeiros, na Polícia
Militar c cm órgãos da Secretaria dc Seguran-
ça, que são dc natureza estadual; Que acorile-
ecrã quando chegarmos, em 1979. ano do ler-
mino da obrigatoriedade dc aplicação do exce-
dente dc participação normal do ICM no mu-
nicípio? O Rio. município-capital não poderá
ficar sem Policia, sem Segurança, sen) Corpo
de Bombeiros.

A Ccdac (união da Cedag-Esàg-Sa-
nerj) é estadual, sendo sua receita cm cer-
ca dc 70% oriunda do contribuinte carioca. No
entanto, a maior parle de seus recursos não vem
sendo aplicada na área da Cidade, que c assim
sangrada. Essas companhias vivem na base dc
arrecadação dc tarifas c laxas. Nada tem a ver
com o ICM da Lei da Fusão o valor tias obras
realizadas na Cidade. Outra drenagem dr recur-

sos ocorre coni o metrô. De falo. a.- dotações
provam (pie o município com seus recursos cs-
çassos ajuda o Estado a construir o metrô. Es-
tes são apenas exemplos, mas graves.

O Orçamento do Estado da Guanabara
para 1974 era dc quatro bilhões aproximada-
mente. Em 1975, estava estimado em mais dc
sete. O Orçamento Municipal de 197."» será pou-
co superior a dois bilhões e a previsão para
1976 vai pouco alem dc três bilhões dc cruzei,
ros. Nesses orçamentos municipais a parcela
correspondente à participação do ICM é a sc-
gil inte: 197.". — 999406 milhões c 1976 —
J -2.YI 000 bilhão. Logo sc vê quanto perde o mu-
nicípio coníróntando-sc tais cifras com as previ-
sões de arrecadação do ICM no território do mu-
nicípio. E>le tem direito a 100%, em 1975, do
ICM nele arrecadado (CrS 4 720 000 comparados
com os 999 milhões). Teria direito a 90%, cm
1976. do ICM previsto (CrS õ 100 000 compa-
rados eom os 1 254000 bilhão).

A Exposição dc Motivos da fusão c clara
quando vincula a receita aqui apurada "ao ter-
ritório da Guanabara". Oo contrário haveria
"uma rcoriei.lação excessivuniehlc rápida dc
dispendiós públicos enlre áreas do novo lista-
do". Ou seja, o antigo território da Guanabara
será esvaziado, sem receitas institucionalmcnte
entregues à geslão do município. Essa garan-
tia institucional de que as receitas estão viu-
culadas, não existe. Não há garantia de ge?tão
quando o Governo do Estado declare (pie o uso
dos recursos do município, por seu intermédio,
inclusive na Arca Metropolitana, cumprirá os
desígnios da fusão. Esta não *Un\ autonomia
política ao município. Mas não pode reduzir o
Rio à triste condição de suhmunicípio sem rc-
ceita suficiente c sem gestão institucionalmcnte
garantida.

Cabotaaem Ociosa
Dc quando cm quando os órgãos dc divul-

gação publicam noticias inusitadas, surprecn-
dentes mesmo para quem lida com o dia-a-dia
dos fatos. E assim c ei-sa declaração do presi-
dente da Associação Brasileira dos Armadores
da Cabotagem, segundo o qual 

"cerca de 50
por cento da capacidade de carga da frota nacio-
nal dc cabotagem sc encontra ociosa no momén-
to".

Olhe-r-c o mapa do Brasil. \ cja-sc o tipo
dc civilização costeira que criamos. Há uma
imensa estrada, que é o mar. ligando este pais
de Norte a Sul. subulilizada e ineficiente, em
muitos casos, por diferentes motivos.

Ao mesmo tempo, vivemos um período dc
aguda escassez de combustível, com lodo tipo de.
estudos em diferentes níveis governamentais:
ora para adicionar álcool à gasolina, ora para
incentivar o cultivo da mandioca, finalmente
para aumentar os preços dos combustíveis ao
nível de consumo, e tudo convergindo na mes-
ma direção, por caminhos nem sempre os mais
curtos.

Por que não sc incentiva mais firme c dc-
cididamente o transporte via navegação de ca-
botagem? Não vai muito longe o tempo em
que uma fábrica do Sul alegou não ter meios dc
comprar sucata no Rio para transportá-la a não
ser através do tradicional caminhão. Mesmo que
o transporte de sucata não seja o exemplo con-
veniente, no caso, o que dizer do roll-on-roll-
ofi?

Fábricas de automóveis têm alegado que o

regime dc estiva é incompatível, em alguns ca-
sos. com o embarque de automóveis. Poderia-
mos multiplicar os exemplos de difieiddades
portuárias que terminam por dcscstimular o
transporte dc cargas por navios. A começar
pelo sistema de armazéns, pela pouca expe-
riència no tráfego dc mercadorias cm conlàiriers
ou ainda pela insuficiência de instalações para
cargas especiais, regime de estadia portuária ou
taxas. E, ainda, a própria questão do Imposto
Uiii.co .-obre Combustíveis e Lubrificantes men-
cionada pelos armadores.

Não seria muito longa a lista de providên-
cias í\u<í poderiam ser tomadas para reativar os
transportes pela cabotagem. Todas elas, entre-
tanto, carecem de espírito pragmático, antes de
depender dc leis ou complexos estudos de via-
bilidade. O que pode faltar, portanto, é ele-
mento de articulação pragmática entre os ar-
madores, a orla portuária e os empresários que
trabalham com grandes volumes, não apenas de
graneis mas ainda dc carga geral.

Do momento em que sc restabeleça a con-
fiança — e isso pode também ser feito com uma
bem orientada campanha no sentido dc se em-
barcar por navio — combinando elementos tais
como seguro eficiente da mercadoria transpor-
tada. desembaraço rápido nos portos e entrega
pronta nos estabelecimentos compradores, será
possível voltar a utilizar essa imensa estrada
de custos mais baixos que é o mar. Mas, longo
é o caminho a percorrer entre a teoria e a prá-
tica.

Aparato Turístico
Com um déficit no setor dc turismo cal-

culado em 350 milhões dc dólares anuais, o
Brasil pretendeu reduzir a disparidade ou, se-
gundo as vozes mais otimistas da Embratur, in-
verter a situação. Nesse sentido, c contraria-
mente ao bom senso, que recomendava a am-
pliação do turismo interno, voltou-se, desde
1973, para a tentativa dc atrair o turista inter-
nacional.

Por todos os meios c modos suasórios, a
Associação Americana dc Agentes dc Viagem
foi persuadida a realizar aqui, no Rio, o seu
45.° Congresso Internacional. Tudo se fez para
agradar aos agentes. As despesas ultrapassaram,
segundo se informou, os 3 milhões de dólares,
pois, além de hospedagem e propaganda, a ci-
dade teve de arrumar-se toda, às pressas, para
apresentar aos visitantes uma imagem de cartão
postal.

Recolheram-se mendigos e menores aban-
donados, taparam-se buracos, 1 i m p a ra m-s e
praias, retocaram-se jardins. Os congressistas
da ASTA gozaram de tarifas especiais em boleis,
restaurantes e companhias dc viagem. Ao seu
dispor foram colocados cerca de 200 ônibus dc
luxo, entre os quais os que serviam à popula-
ção no seu transporte diário. Com seus retoques
de última hora, a cidade passou a sorrir afela-
damente para os agentes de viagem, como se
fosse itma beldade em concurso.

Não se mediram despesas em época de

contenção dc gastos provocada pela crise do pe-
tróleo. Houve carnaval e a euforia subiu à ca-
beca dos participantes do Congresso, na medi-
da do consumo de bebidas alcoólicas. A essa al-
tura, a Embratur experimenta a embriaguez do
sucesso, muito embora o Congresso se tenha es-
vaziado antes do término previsto: muitos con-
vidados anteciparam o regresso, alegando com-
promissos, c ouiros, corno era fácil presumir, re-
solveram esticar a viagem de férias a outros
pontos da América do Sul.

Resta saber agora o que resultará de prá-
tico. Os contratos para inclusão do Brasil nos
programas turísticos regulares justificarão o es-
forco, os gastos elevadíssimos, os aparatos?

Nos últimos quatro ou cinco anos, a poli-
tica de incentivos fiscais carreou para o setor
de hotelaria grandes investimentos. Construí-
ram-se por todo o país hotéis que, na maioria
dos casos, vivem parcialmente ociosos, ou en-
tregues às moscas, porque suas tarifas não con-
seguem atrair o turista interno.

Os resultados do Congresso da ASTA, se-
gundo aquela empresa, compensariam tudo.
Queremos ver. Até aqui, perdura a impressão
de que esse não é o caminho certo de promo-
ção do turismo brasileiro, que terá de se orga-
nizar prioritariamente em henefício do merca-
do interno, com tarifas de serviços ao alcance
dos usuários. Os senhores da ASTA devem nos
considerar, no mínimo, como novos-ricos.
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O destino dos EUA

Washington — The
Economist, dc Londres,
está preocupado com os
Estados Unidos, o que c
bastante justo, tendo cm
vista que os americana*
se preocupam com a
Grã-Bretanha, e com eles
mesmos. Mas, ao se voltar
para o Terceiro Século
da América, esta revista
moderada, pró-america-
na, se pergunta, vielan-
colicamente, sobre a pos-
sibilidade de uma "reces-
são para o segando gran-
de império."

Vale a pena pensar
nisto, 110 momento em
que o Presidente dos Es-
tados Unidos fala sobre
Nova Iorque, como se ela
fosse um país eslrangei-
ro e chora como um pre-
gador Chautauqua, im-
piorando que Nova Ior-
que se arrependa, e per-
gunta, no fim: "Quando
chegar o dia da presta-
ção de contas, quem se-
rá o fiador dos Estados
Unidos?"

DOIS IMPÉRIOS

Os principais ar cj u-
mentos do The Econo-
mist são:

1. Os dois granães im-
périos, que dominaram
os dois primeiros séculos
de progresso industrial
— os ingleses, 1776-1S76,
e os americanos, 1876-
197 6 — lideraram o
m u n d o relativamente
bem. Mas, os america-
nos, diz ele, estão mos-
trando às vésperas do
terceiro século "os mes-
mos sintomas de afasta-
mento do dinamismo
que os britânicos tiveram
no fim de seu século, em
1S76."

2. E' possivel, por con-
seguinte, que a lideran-
ça mundial passe a no-
vas mãos, logo no prin-
cipio do século 1976-
2076, e, nesta próxima
era, "o mundo enfren-
tara algumas oportuni-
dades extraordinárias e
também alguns perigos
bizarros."

3. A contribuição ãos
Estados Unidos, em seu
terceiro século, depende-
rá, pensa The Econo-
mist, de como sttas três
principais inst ituições
evolverão no ritmo, ou
fora dele, dos tempos
modernos. Estas três
prin cipais instituições
são em ordem cresceu-
te ãe importância: suas
empresas; seu governo;

Jante
rio The New Y

e seus mecanismos de
vida comum: isto c, o
que ocupará o lugar
na América da Igreja,
familia. espirito comu-
nitário c "a expe-
riència, provavelmente
jracassada, do subúr-
bio..."

Estas são os tipos rf:1
perguntas e o vôo dc
imaginação histórica
que se poderia esperar
de nossos lideres, ás vés-
peras de uma eleição
presidencial no ano de
2009 aniversário dos Es-
tados Unidos, mas, ao
invés disto, o Presidente
c aqueles que poderão
substitui-lo, estão perdi-
dos cm argumentos so-
bre emissão de titulos
municipais. Ford talvez
esteja certo, ou talvez er-
rado, sobre Nova Iorque,
mas, em sua preocupa-
cão com os detalhes das
coisas que dividem os
americanos, ele està-sc
concentrando em Abe
Beame e Ronald Reagan,
esquecendo os séculos,
condenando o mundo ur-
bano que temos, e sen-
ti não saudade de um
mundo agrário que jã
desapareceu.

O CASO

Quando os ingleses,
diante da ascensão da
Alemanha no primeiro
quartel do século, esta-
vam começando a mos-
trar alguma coisa áa-
quela mesma nostalgia
do passado e o que o The
Economist chama de "o
afastamento do áinamis-
mo." H. G. Wells tentou,
em frases contundentes,
acordá-los para a reali-
dade.

"Pelo menos os alemães
são a favor de alguma
coi s a", escreveu ele.
"Talvez seja brutal, es-
túpido, intolerável, mas
lá está elaborada uma
intenção definida, um
plano de vida, uma or-
dem, uma Kultur ger-
manica (tudo odioso)."

Mas, perguntou ele,
"qual a posição ãos in-
gleses — gue defendem
eles? Existe alguma coi-
sa que represente uma
vida intelectual em toda
nossa confusão literária
bestial? De ficção com
estilo e ficção sem estilo,
de história preguiçosa,
filosofia popular, critica
efusiva?

"Existe alguma coisa
aqui", pergunta Wells,
"que unifique o povo? Há

Restou
ork Times

alguma coisa para fa^cr
um mundo novo?... Vem
a tempestade... e tudo
que temos a mostrar cm
termos dc nosso pensa-
mento, toda a segurança
que construímos para
nossas almas, foi uma
chuva de pedaços de pa-
péis, poemas, que poe-
mas. artigos casuais,
voltejando no ar..."

Os ingleses náo de-
ram atenção, então, e se

The Economist está
certo a respeito do impe-
rio e século americano,
será difícil sustentar que
os americanos estejam
dando atenção agora, ou
mesmo que o problema
esteja sendo definido ho-
je pelos lideres da poli-
tica, as universidades ou
imprensa, tão precisa e
eloqüentemente quanto
Wells definiu em relação
à Inglaterra, durante a

Guerra Mundial.
The Econoniist não vê

a próxima era como a es-
curidão ou o ocaso dos
dias americanos ou bri-
tanicos, mas como a luz
de um novo dia. As opor-
tunidades ão futuro, su-
gere ele, "incluirão pro-
vavelmente uma capaci-
dade ãe elevar o padrão
material de vida no sé-
culo XXI mais ou menos
onde os homens o dese-
jam."

Está ao alcance da hu-
manidade, diz The Eco-
nomist, transformar seu
produto mundial anual
de 5 trilhões 500 bilhões
de dólares, produzidos
por 4 bilhões de pessoas,
para alguma coisa da or-
dem, "durante a vida de
jovens já adolescentes",
de um produto bruto
mundial de 100 a 350 tri-
lhões de dólares, para
uma população mundial
de 10 a 30 bilhões.

Mas, muito depende,
insiste The Economist,
do fato de a América e
seus líderes conservarem
seu otimismo e reconhe-
cerem "seu destino ma-
nifesto e, agora, relativa-
mente fácil, de liderar o
restode nós para uma
sociedade mundial áe-
cente", ou de eles se di-
vidirem em torno áe pro-
blemas estreitos ão pas-
sado e, perderem-se, com
líderes medíocres e pro-
vincianos, em disputas
faccionais e regionais,
urbanas e agrárias sobre
o valor àas obrigações
municipais e os politicos
locais.
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Belo Horizonte ganha ônibus
a Salvador e Curitiba mas"frcscão"è só experiência

Belo Horizonte — As primeiras linhas de ônibus
ligando esta capital diretamente a Salvador (em-
presas Gontijo e Nacional) e Curitiba (Impala e Co-
meta), serão inauguradas hoje pelo Governador de
Minas, Sr Aureliano Chaves, e pelo Diretor Geral do
DNER, Sr Ademar Ribeiro da Silva. Também hoje
entram em linha os dois primeiros "frescões" da
cidade, com caráter experimental.

A viagem de 1 mil 367 kms a Salvador durará
27 horas e custará CrS 131,14, passando Governa-
dor Valadares, Teófilo Otoni, Itaboim, Vitória da
Conquista, Jequié e Feira de Santana, 2a., 4a. e 6a.-
íeira. Para Curitiba — 984 kms, 20 horas, Cr$ 94,40— haverá paradas em Oliveira, Campanha, Cambui
e Registro. Os carros terão poltronas comuns.
"FRESCÕES"

Os dois primeiros "(Yes-
cões" começam a circular
em caráter experimental,
destinados às classes de-
maior poder aquisitivo, e
circulando só nos bairros da
média e alta, pois o preço
da passagem — CrS 5 —
parece proibitivo aos opera-
rios. Terão 40 poltronas re-
clináveis, cada, janelas pa-
norâmlcas e música am-
biental.

Caso tenham sucesso, a
Superintendência Municipal
de Transportes Coletivos,
SMTC, abrirá concorrência
pública paira lançar mais 40.
Os técnicos calculam que os

executivos e trabalhadores
qualificados adotarão o novo
veiculo, com o aumento do
preço cia gasolina e a dlíi-
culdade para estacionar vei-
culos particulares no Cen-
tro.

Cada "frcscão" está ava-
liado em CrS 300 mil, e os
motoristas ganharão Cr$ 2
mil mensais. Como este sa-
lárlo é bem superior à mé-
dia da classe, espera-se
uma corrida na busca de
empregos, mas a SMTC ga-
rante critérios rígidos de
seleção, "pois com o alto
preço da passagem o usuá-
rio também será mais exi-
gente".

Terceiro curso de prevenção
de acidentes inicia amanhã
às 14 horas no Monte Líbano

O 3.° Curso de Primeiros Socorros e Prevenção
de Acidentes começa amanhã às 14h, no Clube'Mon-
te Líbano, e vai até dia 9 de dezembro, com promo-
ção do Lions Clube do Leblon, colaboração do Senac,
participação do Corpo de Bombeiros, Ministério da
Saúde, DNER, Corpo Marítimo de Salvamento e
médicos dos Hospitais Souza Aguiar e da Cruz Ver-
melha Brasileira.

O chefe de Traumatologia do Hospital da Cruz
Vermelha, Dr Orlando Fonseca, fará a primeira das
16 palestras. Os temas do curso são os seguintes:
Prevenção Contra Incêndios, Acidentes em Casa,
Emergências Psiquiátricas, Primeiros Socorros na
Estrada, Afogamento e Intoxicações.
DEMONSTRAÇÕES

Dois oficiais do Corpo de
Bombeiros, Coronel José
Pires Baldansa e Major Jo-
sé Mariano da Fonseca, fa-
rão uma demonstração prá-
tica de combate a incên-
dios, na próxima quinta-
íeira. Na semana seguinte
o Serviço de Assistência
Médica do Corpo Marítimo
projetará o filme "Respira-
ção de Socorro", para ca-
sos de enforcamento, cora-
ção e choques.

O professor de Direito de
Transito da Univesrísidacle
Federal do Rio de Janeiro,
Waldir de Abreu, abordará
o tema "Direção Preventi-
va". E o professor Edmun-
do Maia, da Universidade
Católica de São Paulo, ex-
Diretor do Serviço Nacio-
nal de Doenças Mentais do
Ministério da Saúde, fala-
rã sobre "Prevenção de
Neuroses".

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser
feitas no Monte Libano,
Igreja Santa Mônica, no
Leblon, e no Instituto Ci-
rúrgico Gabriel Lucena, Rua
Barão da Torre, 145.

A taxa é de Cr$ 250,00 e
o dinheiro será usado nas
obras sociais do Lions, co-
mo orfanatos, asilos, esco-

las e no ambulatório de
prevenção do câncer gine-
cológico, na Paróquia Santa
Mônica.

No Rio, o Delegado
Regional do Trabalho,
Sr Luis Carlos de Brito,
anuncia hoje, às léh e
30m, o programa oficial
do XIV Congresso Nacio-
nal de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho, que
será realizado no Hotel
Nacional, entre os dias 9
e 14. A inscrição de parti-
cipantes já foi encerrada.

O Congresso, de caráter
anual, tem a finalidade
de proporcionar o inter-
cambio de conhecimentos
e experiências de técnicos
e especialistas nos vários
aspectos da prevenção de
acidentes, segurança e
medicina do trabalho,
dentro ãa Campanha Na-
cional de Prevenção ãe
Acidentes. O Ministro do
Trabalho, Sr Arnaldo Pri-
eto, deverá presidir a
inauguração.

Além de diversas enti-
dades particulares e Sin-
dicalos, colaboram com o
Ministério do Trabalho na
organização do Congresso
a Delegacia Regional, o
Ministério de Previdência
Social e a Fundação Cen-
tro Nacional áe Seguran-
ça, Higiene e Medicina do
Trabalho (FundacentroJ.

BEG recebe
multa de todo
o Estado

A partir do hoje, todas ns
agências do BEG e do anti-
go Banco do Estado do Rio
de Janeiro estão autoriza-
cias a recolher as multas de
transito aplicadas no terri-
tório fluminense. Até o mês
passado, somente as multas
cia cidade do Rio do Jancl-
ro podiam ser pagas no
BEO,

A Informação é do
Detran, que lembra aos In-
tratores a necessidade de
pagar as multas dentro do
exercício em que foram
aplicadas, sob pena de In-
correrem em acréscimos de-
correntes de correção mo-
netária e outros ônus.

Ex-alunos
debatem
pedagogia

A Faculdade de Educação
da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro vai reu-
nir, dia 8, das 9h ás 18h.
os ex-alunos do Curso de
Pedagogia. Com a experiên-
cia adquirida na especiali-
dade cm que se formaram,
os ex-alunos discutirão no-
vas soluções para uma me-
lhor adequação do.s currí-
culos á formação profissio-
nal.

O I Encontro de Ex-Alu-
nos de Pedagogia será no
auditório do Pavilhão Ha-
roldo Lisboa da Cunha, no
Campus Universitário Fran-
cisco Negrão de Lima, na
UERJ, Rua Turfe Clube, 5,
Maracanã.

INSCRIÇÕES

O tema do encontro foi
escolhido não só por ser ob-
jeto de estudo da pedago-
gia, mas porque a adequa-
ção dos currículos à for-
mação profissional dos alu-
nos é, atualmente, um dos
principais problemas do en-
sino no Pais e tem sido cri-
ticada tanto no 2o grau,
como nas diversas facul-
dades.

Todos os que desejarem
Inscrever-se para partici-
par dos debates devem pro-
curar a Secretaria da Fa-
culdade de Educação da
UERJ ou a Associação dos
Diplomados, na Rua Had-
dock Lobo, 299, Tijuca, dia-
riamente das 8h ãs llh e
das 18 ãs 21h. Maiores in-
formações sobre o I Encon-
tro de Ex-Alunos de Peda-
gogia podem ser consegui-
das também pelos telefones
228-4803 e 248-8180.

Ilha na
Islândia
é repovoada

Reykjavik — Embora 7
milhões de toneladas de
lava tenham saído de 12
crateras na Ilha vulcânica
de Heimaey, a 23 de janei-
ro de 1973, causando a fuga
de 4 mil e 800 dos seus 5
mil e 300 habitantes, a vida
já continua normalmente
nessa parte do arquipélago
de Vestmannaeyjar, na cos-
ta ocidental-sul da Islândia,
agora para 4 mil e 300 pes-
soas.
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Crime há 12
anos \hh\e

Testemunhas de Jeová se preocupam com a agressividade e a impaciência do homem moderno

Congresso das Testemunhas
de Jeová encerra com
30 mil no estádio do Vasco

Com uma assistência de 30 mil pessoas, quequase lotou o Estádio do Vasco da Gama, foi encer-rado ontem às 17h o Congresso das Testemunhasde Jeová, sob o tema Um Só Mundo, Um Só Governosob a Soberania de Deus. O ponto alto foi o discursodo Sr H. Selbert, missionário da Torre da Vigia.
O Sr Selbert falou sobre a Soberania Divina eanunciou para breve um governo inspirado por Deusem que prevalecerá "a verdadeira paz, segurança eunião entre os homens", depois de afirmar que nahistória da Humanidade as formas de governo sótem contribuído para dividir as nações.

Crítica
veranca, consideradas ne-
ccssârias, especialmente nos
dias de hoje, quando as pes-
soas se mostram inamisto-
sas, impacientes e agressi-
vas, enquanto que "viver
cm harmonia com os requi-
sitos bíblicos resulta numa
existência mais feliz e tran-
quiia para o cristão".

Pela manhã, foi encena-
do o drama "Práticas puras
e retas — necessárias para
a vida da criança", em que
personagens com trajes bí-
blicos mostraram ensina-
mentos para a formação da
criança e do jovem.

Afirmou, ainda, que as
religiões não tèm agido co-
mo força unificadora dos
povos. Ao contrário, têm fo-
mentado guerras e cisões,
até mesmo nos dias atuais,
como acontece na Irlanda e
no Libano. "A solução do
problema será a existir.-
cia de uma única c pura
adoração em toda a Terra;
por certo, será a adoração
deixada por Jesus Cristo, o
verdadeiro cristianismo".

Também constaram do
programa de encerramento
palestras sobre as qualida-
des cristãs, como a paciên-
cia, a humildade e a perse-

Salvamar testa este mês 1.°
de quatro postos volantes
para recuperar afogados

O primeiro dos quatro traillers equipados espe-
cialmente para funcionarem como centros-volantes
de recuperação de afogados, que o Salvamar enco-
mendou para o próximo verão, deverá entrar em ex-
periência até o final de novembro. Segundo o dire-
tor do Salvamar, Sr Vitor Wellisch, "sua grandevantagem é que, sendo deslocáveis, podem atender a
uma grande faixa de praia."

Os traillers deverão servir às praias mais afasta-
das, como as do Norte do litoral do Estado e as da
Barra da Tijuca que ainda não possuem centros
médicos. Eles "são uma solução imediata; enquanto
não temos condições de construir verdadeiros postoscie salvamento, darão conta do serviço", disse o Sr
Wellisch.
PATRULHAMENTO

A maior preocupação do
Salvamar no momento é a
proteção nas praias do 11-
toral Norte do Estado. Por
enquanto cie é patrulhado
por apenas duas lanchas.
O Salvamar já está reali-
zando cursos de salva-vl-
das nos municípios de Sáo
João da Barra, Cabo Frio,
Campos e Saquarema.

O serviço conta atual-
mente com cerca de 190 ho-
mens trabalhando nas
praias diariamente. O nú-
mero de lanchas em opera-
ção varia de acordo com a
época. No verão as praias
mais movimentadas como
Copacabana, Ipanema e
Barra recebem o patrulha-
mento de dois barcos. Nas
outras cotações, apenas
uma faz o serviço.
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Para o Sr Selbert, governo de Deus logo virá

Auto-escolas levam tumulto
ao trânsito e perturbam
vida serena de Santa Teresa

Tome-se uma área livre de acidentes de transi-
to, de ladeiras íngremes, ruas estreitas e sinuosas.
De população ordeira, habituada ao exercício do res-
peito humano. Deposite-se, então, diariamente nesse
lugar alguns alunos de auto-escola com seus inevi-
táveis erros e desatentos instrutores e não será pre-ciso esperar muito tempo até os desastrosos resul-
tados.

Santa Teresa tem vivido nos últimos meses a in-
vasão crescente dos aspirantes a motoristas que, aos
poucos, estão rompendo a natural quietude do bair-
ro. Nos cruzamentos de Santa Teresa não há sinais
luminosos, o policiamento é mínimo e o número de
acidentes tão baixo que nem figura nas estatísticas.

seja o lugar em que os mo-
toristas dirijam sem ódio,
ainda que não usem plásti-
cos com o slogan grudados
no pára-brisas. Não há fe-
chadás, ulbrapassagenis pe-
rigosas, atropelamentos e
os problemas, quando sur-
gem, geralmente são resol-
vidos com gestos e palavras
de cortesia. Os ônibus da
CTC, sempre morosos nas
ladeiras, param quando os
motoristas percebem que se
aproxima uma curva e ai-
gum carro está tentando ul-
trapassá-los.

prescrevei'
O promotor Jorge Luis Do-

daro, da 3a. Auditoria do
Exército, vai pedir esta se-
mana o arquivamento dos
autos do inquérito que apu-
rou a invasão dc torras e a
residência du propriedade do
Flávio Martins Moreira, por
parte dc Acyr Soares, co-
mandando 100 homens ar-
mados de espingardas, rc-
vólveres e foices.

O inquérito, instaurado há
12 anos pela 9a. Região Po-
licial cio Município de Du-
que de Caxias, foi distribui-
cl» à Justiça Militar pela la.
Vara Criminal daquela cl-
dade. o Inquérito foi aber-
to por denúncia da própria
vitima. O ivomotor vai ale-
gar prescrição da pena peiotempo decorrido.

A INVASÃO

Os invasores, em agosto
de 1903, arrombaram móveis
e roubaram foice, espingar-
da marca Vitória-Itáüa, ca-
libre 24, o mantiveram Tlá-
vio Martins Moreira e sua
mulher em cárcere privado,
além de dõi.s empregados do
casal. Tolos foram imoblli-
zados sob ameaça de moi te.
Acyr Soares, o único indicia-
do. foi incurso nas penas d'.s
artigos 150 e 157, parágra-fos 1 e 2, incisos I e -II do
Código Penal Militar.

RECURSO

Ainda na 3a. Auditoria do
Exército, o promotor Jorge
Luis Dodaro vai apelar e.sta
semana ao Superior Tribu-
nal Militar da sentença do
Conselho Permanente de
Justiça que, em julgamento
no ano passado, absolveu
Mário Francisco Barbosa Li-
ma. Ele foi processado jun-
tamente com Juarez Mon-
teiro dos Santos (já faleci-
do) e Gilvan Oliveira Silva.
Gilvan foi condenado a 3
anos e 4 meses, como infra-
tor do artigo 27 da Lei de
Segurança Nacional e o seu
advogado terá praco para
apelar em seu favor.

GÊnEROSÀLÍMEnT.C.OS

Amigo Enpr«SriO
Nó:, d» JONÍfS, vsnms a Vea! suprindo
as necessidades do sua. empresa, em pc-
quen__ .ef_l;_._ e lanches. Consulto-ns.
pcloj Iclcfen-si 399-4840 - S99-0323 -

257-375 3 - 25_-_i84

RESPEITO

Seu Rodrigues, dono de
uma mercearia na subida
da Rua Hcrmenegildo de
Barros tem uma explicação
para o fenômeno do transi-
to no bairro: "Os motoristas
respeitam-se uns aos ou-
tros". Isso se observa com
facilidade ao ver-se um ca;%
ro parar na descida, pro-
curando o meio-fio, para
dar passagem ao que sobe
nas ladeiras com estaciona-
mento em ambos os lados.

Em Santa Teresa, talvez,

11 AGÊNCIAS
NO CENTRO E
^ONASUL

Centro: Quitanda, 86-A
Av. Rio Branco, 15o
Mauá: Av. Rio Branco, 9 Ij. 5
Catete: Catete, 310-A
Botafogo: Vol. da Pátria, 201-A
J. Botânico: Jardim Botânico, 748
Copacabana: Av. Copacabana,
1.355-A
Av. Copacabana, 249-A
Av. Copacabana, 831 -C
Ipanema: Vi_c. do Pirajá, 281 -B
Leblon: Gal. Urquiza, 71-B
(E outras 9 agências na
zona norte e grande Rio)

CADERNETA DE POUPANÇA

RESIDÊNCIApox>
Agora, todos os dias*, às 10:45h, tem
Jatão Boeing direto para Manaus.
Marque na sua agenda paranãoesquecer:
Rio—Manaus (vôo QD 726) e
Manaus—Rio (vôo QD 727).
9 primeiro e único serviço direto das
linhas domésticas.
* Exceto quartas e sábados.
A partir de 3.11.75Manaus

direto
N

0-Manaus

Av. Calógeras, 3Ó-C (Ed. Clube da Aeronáutica)
Tels.: 232-3197/8/9 - 242-4095/4096 TRANS^BRÃSÍL

r/\X* Pensa em você

Sempra que você
quiser saber o quese passa no Brasil
eno mundo,
no momento
em que está
acontecendo/
ligue a Radio
Jornal do Brasií.

O Jornal do Brasil Informa
2,a6,âs7;30,12:30,18:30eOO:30hs.Sâbados,cIomingoseíeriados^l,edicãoâs8:30hs,
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Lula <le adesoes
Da maneira como tem sido con-

duzlda, a repressão uo terror c ã sub-
versão, no Brasil, por assim dizer mar-
ginuliza c assusta o maior interes-
sado na preservação du paz e da or-
dem interna, que è a própria socic-
dade brasileira.

Sabe Ioda a Nação ãa existência
dc ativa minoria disposta a recorrer
a qualquer método, das bombas ao se-
questro e uo fuzilamento, paru des-
iruir as instituições c, quem sabe,
submeter-nos a um regime totalitário
dc esquerda, qualquer que seja o no-
me escolhido.

O Governo, cumprindo o dever
dc assegurar a tranqüilidade geral,trava combate sem trégua á subver-
são e aos seus agentes. Esse combate
é, no entanto, tantas vetes desàstrà-
do que. ao inves dc tranqüilizar, intl-
vi ida c assusta.

O terrorismo é hoje. infelizmente,
fenômeno quase universal, c agrava-
do pela dimensão dc instantaneidade
que lhe dão os modernos meios de co-
viunícação. O mundo conheceu anar-
quietas, cm outro século, mas suas ati-
vidudes não se difundiam com a vc-
locidade atual.

Ora. a subversão está contida,
bem ou mal, no Brasil. Cabe, porem,
ao Governo e aos seus rcprescntunles
solidarizar a sociedade com esse com-
bate, que não pode continuar a ser
tarefa dc pequeno circulo — como
se só esse pequeno circulo tivesse in-
teresse e dever na manutenção da
ordem.

A ordem de que desfrutamos 6
bem que cabe a todos prezar c man-
ter. Mas os responsáveis diretos pela
manutenção da ordem não podem
continuar a combater a subversão co-
mo se estivessem num torneio com
Imaginários moinhos de vento. Sc há
subversão cm medida que justifique o
riçior da repressão, c preciso que a Na-
ção o saiba, inclusive para acaute-
lar-sc.

Desconhecendo as proporções do
movimento subversivo, a sociedade em
geral tende a ignorá-lo mesmo por
completo. E o combate, às vezes feroz,
travado entre os subversivos e o Ca-
verno tende a aparecer aos olhos da
maioria como alguma coisa com a
qual não temos que nos importar. Não
nos concerne, não nos afeta. E uma
briga lá no underground, sem leis e
sem regras.

Vez por outra, no entanto, algo
da briga explode nas ruas. Ora c um
rumor surdo, ora alguma coisa elo-
quente como um cadáver. O cadáver
do industrial Boilensen, cortado a ra-
judas de metralhadora em Sáo Paulo;
ou, como agora mesmo, o do joma-
lista Vladimir Herzog.

O conhecimento chocante de tais
fatos — e de tantos oulros — c sem-
pre uma surpresa. A Nação sabe que
há cadáveres, que há luta e choque,
mas não está preparada para aceitar
isto. É tempo de tentar normalizar
esse combate, dando-lhe ritos e nor-¦mas. como em todos os paises do
mundo.

Ê preciso não esquecer que esta
è uma luta de adesões — e não dc di-
visões.

O velho Marechal
O Marechal Machado Lopes, aque-

le que garantiu a posse de um Presi-

dento constitucional e depois recusou
ser Primeiro-Ministro e Ministro da
Guerra e condicionou a aceitação da
presidência da Petrobrás i\ assinatura
de contratos do risco (10011, prepara-
se para alinhavar a sua Importante
participação na História do Brasil.

Por enquanto, a maior ambição
do Marechal Machado Lopes é conse-
gulr um passaporte parn a sua mu-
lher, o que se lhe afigura uma coisa
impossível porque extraviou a certl-
dão dc casamento.

Ou consegue outra certidão, ou a
Sra Machado Lopes terá de viajar
com o nome de solteira...

O padre suspenso
O Padre Felipe Spotomo, sub-

chefe do Gabinete Civil do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, que está
com as ordens suspensas por determi-
nação da autoridade eclesiástica e não
pode rezar missa, atacou o Senador
Jarbas Passarinho ao depor na Comis-
sáo Parlamentar de Inquérito sobre
as atividades do Mobral.

O .sacerdote suspenso foi depor no
órgão de investigação do Parlamento
como uni dos implicados pelo desvio
de finalidades do Mobral, que deseja-
va concorrer com a escola primária
na alfabetização de crianças até 14
anos.

Sabe-se que há pelo menos doi.s
documentos entregues á CPI que
comprometem gravemente o Sr Felipe
Spotomo, que ainda assim encontra
reservas de ousadia para criticar
quem, como o Senador Jarbas Passa-
rinho, não está sentado no banco dos
réus, mas investe-se das qualidades
de um investigador do povo.

Quem está no banco dos réus é o
Sr Felipe Spotorno que, se já não re-
za missa, poderia ao menos assisti-
Ia, para incutir-se humildade.

A grande doação
A pintora Márysia Portinari doou

cinco mil livros de sua biblioteca par-
ticular ao Ginásio Estadual Joáo Ra-
malho, em São Bernardo, do Campo,
onde concluiu o curso normal.

Entre os livros há publicações do
Século XIX c obras de pintura, filo-
sofia, psicanálise, arquitetura e his-
tória.

Lideranças da Arena
A Arena deve modificar o seu

quadro de vlcc-lideres na Câmara dos
Deputados no inicio do periodo legis-
lativo do próximo ano. O lider José
Bonifácio acha que cometeu certos
enganos, mas ressalva a sua posição.

— Não tenho bola de cristal —
disse ele — e por Isso não podia, den-
tro de 204 parlamentares, saber quais
são os lealmente capazes de enfrentar
a responsabilidade de liderança em
plenário. Também não conhecia os
que, no MDB,'iriam fazer certos tipos
de oposição, que precisam resposta
imediata.

imprensa Oficial
O Poder Judiciário do Rio começa

hoje a resolver seus problemas de
atraso de publicações, transferindo do
Departamento de Imprensa Nacional
para a Imprensa Oficial a edição de
seus feitos.

Uni protocolo será firmado entre
o Tribunal de Justiça e a Secretaria
de Administração do Estado, respon-
sável pela Imprensa Oficial, garantin-
do a publicação, em dia, dos atos do
Judiciário.

Lance-livre
O Ministro Nascimento Silva, para

não perder a intimidade com advoca-
cia, acertou um esquema de trabalho
com o consultor jurídico do Ministé-
rio da Previdência Social: nas causas
mais pesadas, funcionam a quatro
mãos.

É provável que o Governo do Es-
tado desaproprie o Parque do Desen-
gano, que abrange os Municípios de
São Fidélis, Campos e Santa Maria
Madalena. Único jeito de preservar as
florestas e os mananciais de água do
parque.

A plataforma semi-submersivel
Sedco, que opera no poço Amapá 10,
no delta do Amazonas, já atingiu a
1600 metros. Espera-se que em 60 dias
consiga chegar aos 5 mil, único lugar
onde as pesquisas localizaram o cha-
mado ponto brilhante, que significa
que há alguma coisa.

Para desestimular as importações
de castanhas e nozes, o Ministério da
Agricultura está abastecendo os su-
permercados do Rio e São Paulo, a
preços baixos, de castanhas nascidas
no Acre.

Dos 290 mil trabalhadores de Re-
cife que têm direito ao Fundo de Ga-
rantia, 102 mil já sacaram em nome
das enchentes. O coordenador do Fun-
do, Sr Edmo de Marca, que já liberou
352 milhões de cruzeiros, acha que até
27 de janeiro, quando termina o pra-
20 para o saque especial, ainda atende
a mais 60 mil pedidos. ¦

Acertado entre o Patrimônio His-
tórico e a Prefeitura o esquema de re-
cuperação do prédio dos Correios. Se-
rão feitas pesquisas para determinar
a sua origem arquitetônica. Depois da
obra recuperada e devolvida à sua
originalidade, a Prefeitura assume.

A Sanias, da França, está nego-
ciando com a Embraer a fabricação
do avião Corvette, de 30 lugares, no
Brasil, para atender a linhas de ter-
ceiro nível. A linha de fabricação se-
ria transferida para cá e daqui é que
seriam feitas as exportações para a
América do Sul e a África.

Chega ao Rio no dia 10, chefiando
um grupo de investidores ingleses, o
ex-embaixador da Inglaterra no Bra-
sil, Sr Geoffrey Wallinger, agora pre-
sidente da Brasil Investments, da qualfaz parte o grupo Bozano Simonsen.

Pelo jeito, aumenta o interesse pela
criação nacional. No último leilão co-
letivo realizado pelo Jóquei Clube o
preço médio dos potros foi de 120 mil
cruzeiros.

O BNDE está desenvolvendo uma
política iníerna de renovação do seu
quadro de pessoal. Para tanto, está
oferecendo sedutores estímulos aos
funcionários com direito a aposenta-
doria para que cedam o lugar aos no-
vos. Até o fim do ano devem sair uns
cem.

O Ministro Mário Henrique Si-
monsen foi presenteado com um belo
jantar pelo Deputado Célio Borja. De-
pois, à beira da piscina, pagou a con-
ta. Em cada cadeirinha, um membro
da Comissão de Orçamento da Ca-
mara.

Aos 73 anos, o homeopata francês
E. A. Maury já vendeu, em quatro ine-
ses, 30 mil exemplares de seu livro
Cure-se pelo Vinho. De acordo com a
doença — alergia, anemia, bronquite,
hipertensão, arteriosclerose — o livri-
nho receita a marca do vinho e a
quantidade de doses diárias.

O presidente do Congresso Nacio-
nal, Senador Magalhães Pinto, tem
audiência marcada na tarde de hoje
com o Presidente da República.
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O "Terminal Inteligente" é considerado protótipo de mercadoaberto

Equipe da UFRJ desenvolve
m icro comp u ta do r versa ül

Um Terminal Inteligente, inteira-
mente desenvolvido pelas equipes do Nú-
cleo de Computação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, pode ser a
solução para atender o crescente mer-
cado de computadores de baixa capaci-
clade, e o primeiro passo real para uma
indústria nacional dc equipamentos de
processamento de dados.

Os técnicos que trabalham no pro-
jeto, cm fase de protótipo, afirmam quoo Terminal Inteligente ''é um produtode mercado aberto e muito versátil". As
mesmas equipes já produziram um Pro-
cessador de Ponto Flutuante, que podeacelerar o computador 1 130 em até dez
vezes sua velocidade normal.

História rápida
O Núcleo de Computação Eletrõni-

ca existe desde 1970. Antes, tinha sido
criado o Departamento de Cálculo Cien-
tífico, junto á Coordenação dos Pro-
gramas de Pós-Graduação da UFRJ, em
196G. O Núcleo atual e.stá integrado no
Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza, e presta apoio administrativo
á UFRJ. e apoio acadêmico aos cursos
da Universidade, em especial aos de In-
formática e Pós-Graduação.

Recentemente, o NCE iniciou umtrabalho no .sentido de estudar as pos-sibilldades de desenvolvimento da tec-
nologia brasileira em computação, na
tentativa cie transferir a experiência
adquirida cm seus projetos a outras Ins-
lituições c empresas nacionais. Esse
trabalho tem sido apoiado financeira-
mente pelo BNDE. Financiadora de Pro-
jetos, e pela empresa estatal criada pa-ra desenvolver o setor cie computação,
a pigibrás.

Anualmente, mais de 1 mil alunos
utilizam o.s serviços do Núcleo deComputação, para treinamento práticoe realização do exercícios obrigatórios.
O NCE mantém uma Divisão de Assis-
tência ao Usuário, com a finalidade de
prestar assistência a todos o.s alunos c
professores que necessitam de seus ser-vicos.

Mantém ainda uma consultoria, au-
las especiais, distribuição de informati-
vos técnicos e biblioteca especializada
em computação.

A partir de 1974, o NCE passou a ter
um curso de graduação em Informati-
ca, com duração de quatro anos. A fi-
nalidade é a de prover o mercado de pro-fissionais com graduação plena em
computação, para desenvolvimento de
sistemas. Uma parte das disciplinas do
curso é ministrada por analistas do Nú-
cleo. Os professores do NCE realizam
ainda outros cursos e prestam assistêri-
cia à realização de teses de mestrado
em computação.

Resultados práticos
Um dos primeiros resultados práti-cos obtidos no NCE foi a realização do

compilador Coppe — Fortran — quefoi o primeiro produto de sofware (sls-
temas do utilização do computador) de-
senvolvido no Brasil, com aceitação em
outras universidades brasileiras o algu-
mas latino-americanas. O Coppefor re-
sultou de unia tese de mestrado do pro-fessor Pedro Salenbauch. Permite au-
mentar a capacidade dc utilização do
computador.

Outro produto pioneiro desenvolvi-
do pelo NCE foi o Processador de Ponto
Flutuante. Este é um produto de hard-
wurc ío equipamento) que permiti' cn-
venenar o computador 1130, tornando-o
mais rápido. Para alguns tipos de pro-
gramas, esto aumento de velocidade che-
ga a ser de 10 vezes.

Es.sc produto já está inteiramente
desenvolvido, e a indústria nacional Mi-ciolab lança agora a.s primeiras cinco
unidades cabeça.s-de-.série ias primeiras
que saem das linhas de fabricação). Emtermos práticos, o PPF permitirá a vida
útil de um sistema computacional dc
grande uso no Brasil, já em inicio de
obsolecêncla, evitando a necessidade deimportação.

O Projeto Pretexto é outro estudoem andamento. A Divisão de Desenvol-
vimento do NCE está trabalhando omnovas versões dos sistemas de registro
de estudantes e de pessoa! para a admi-nistracão universitária. Prepara também
e processa o.s dados para o'vestibular daCesgranrio. que espera registrar esteano 95 mil candidatos.

E, liara atender ao volume crescente
dos usuários acadêmicos, está em desen-volvimento um sistema dc preparaçãodos programas e textos iPretextot, quevisa substituir a.s máquinas perfurãdòrase os cartões perfurados por terminais devídeo e teclado c fitas cassete. Além de
permitir aumentar o atendimento, emnúmero e velocidade, este novo sistematerá um custo menor. Este programa re-sultou também de uma tese dc mestra-
do de uma equipe de analistas e pro-gramadores do NCE.

O Terminal Inteligente (Terminal
Programável ou microcomputador) é umcomputador cie uso geral, com capacidade
limitada. Pode funcionar sozinho, ou
acoplado a um computador maior. Servecomo entrada de dados, ponto de vencia
e controle de processos e processamentoadministrativo. E' especialmente indica-
do para pequenas e médias empresas.

O protótipo do TI já tem como equi-
pamentos periféricos (acoplados) umaleitora de cartões, impressora e fita cas-sete, além de teclado, vídeo, chaves clâmpadas. Até meados de 1976 estaráincorporado à linha de periféricos tam-bem o diskette (disco que permite a
gravação das informações a serem pro-ccssadasi.

Os técnicos do NCE afirmam que,"por suas próprias caracteristicas, o Ter-
minai Inteligente é um produto de mer-cado aberto e muito versátil. Quando en-trar na linha de comercialização, deveráter várias versões.
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O Chefe do Núcleo Execulivo de licitações - NEI do Departamento Nacional de Obras deSaneamento - DNOS, comunica que às 15 horas do dia 05 de dezembro de 1975, na Sede doDNOS, será realizada uma Concorrência para dragagem com draga flutuante de sucção e recalque
no Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro, 6a. Diretoria Regional de Saneamento (6a. DRS).

As firmas interessadas poderão obter informações no NEL e adquirir o Edital com a ESPECI-
FICAÇAO n.° 118/75 na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à Av. Presigente Vargas
n.° 62, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, ou na Sede da 6a. DRS, situada à Avenida Brasil no
2540, na cidade do Rio de Janeiro — RJ.

(a) FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA MACHADO
(Chefe do Núcleo Executivo de Licitações)
Substituto

O Chefe de Polícia de Colônia. Franz Hochs-
cherf, examina a coleção dc pecas da igreja
assaltada, ao lado do Cardeal Joseph Hoffner

Ladrões assaltam Catedral
de Colônia e levam peças
pertencentes ao século XVII

Colônia — Um ostensório de ouro c um cálice
incrustado de pérolas e diamantes, ambas as pe-
ças do século XVII, além de 13 objetos de valor
incalculável, foram roubados ontem da Catedral dc
Colônia, na Alemanha Ocidental. Depois de esca-
lar o telhado com equipamento dc alpinismo e en-
Irar pela abertura dc um tubo de ventilação, os
ladrões fugiram.

A polícia informou que íoi um dos golpes mais
audaciosos de que se tem notícia e que os assai-
tantes fizeram também uso de escadas de nylon,
para alcançar o tubo de seis metros — o único
ponto que não dispunha de alarma. A sala do te-
souro, com peças que podem ser avaliadas em 10
milhões de dólares ou mais, estava sob severa se-
gurança.

A perda
A Catedral do Colônia é pela madrugada, por um

uma igreja suntuosa, do tipo
gótico, iniciada cm 1248, e
.só concluída cm 1880. Tem
duas torres gêmeas de 157
metros de altura, intrinca-
dos ornamentos em pedra e
vitrais, que a tornam um dos
maiores monumentos arqui-
tetònicos da Europa. Muitas
outras relíquias ficaram da-
nificadas durante o roubo.

O assalto só íoi descoberto

Van Gogh
As autoridades alemãs e

italianas, ainda ontem, re-
cuperaram 26 das 38 pintu-
ras roubadas, algumas delas
pela segunda vez nos últi-
mos três meses, da Galeria
de Arte Moderna de Milão
Em Duisburg-, na Alemanha
Ocidental, foram localizadas
11 pinturas, incluído tra-
balhos de Van Gogh, Renoir
e Segantini. O total das pe-
ças chegam a quase 5 mi-
lhões de dólares.

As outras 15 telas esta-

guarda de 71 anos. alertado
pelo ruído de um cristal que
se quebrava, produzido
quando um dos ladrões dei-
xou cair um dos objetos que
pretendia roubar. Em segui-
da. foi chamar o sacristão
que abriu o tesouro. O sis-
tema de alarma era conside-
rado infalível, e para a po-
licia o roubo foi praticado
por dois homens.

e Renoir
vam num apartamento
ocupado por Sctfimio Bian-
chi, 69 anos, rico comercian-
te, instalado em Perugia, na
Itália. A operação para res-
gatar as telas nos dois pai-
ses mobilizou a Interpol e
toda a policia da Europa.
Há poucos detalhes ate o
momento, mas numerosas
pessoas foram presas e uma
delas, pelo menos, participou
dos dois assaltos à galeria,
em Milão.
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Juan Carlos no Saara promete acordo com honra
A busca de um "Premier"

para reformar o país
. - .

Agidlf/UPI

Nova Iorque — Durante
vários meses, á medida em
que a situação política es-
panhola se deteriora Junta-
mente com a saúde do Ge-
neral Franco, o Príncipe
Juan Carlos, finalmente
Chefe de Estado, tem se
preocupado com a neccssl-
dade óbvia dc mudança go-
vcrnamental e a relutância
do idoso ditador de entre-
gar o Poder.

O novo governante viu
que. quanto mais continuas-
se o absurdo, tanto mais dl-
ficll seria a transmissão do
Poder para ele; quanto
mais o povo se opusesse a
Franco, à medida cm que
seu regime cambaleava pa-
ra o fim, tanto mais a po-
sição do herdeiro designa-
do sofreria.

GOVERNO INTERINO

No ano passado, quando
o General parecia mortal-
mente doente e convocou
Juan Carlos para governar
temporariamente, a maioria
do.s lideres espanhóis e es-
trangeiros presumiram que
este seria apenas o primei-
ro passo para um regime
mais liberal e moderno. O
novo Rei designado, então
Príncipe, recebeu mensa-
gens de muitos estadistas,
inclusive o Presidente Gls-
card d'E.staing, o Presiden-
te Scheel, da Alemanha
Ocidental, e o Rei Hussein,
da Jordânia. Mas Franco
recuperou-se.

O Príncipe simplesmente
não podia compreender por
que Franco, tendo acabado
de escapar à morte, insls-
tia em reassumir o Poder
direto, quando a maioria
dos lideres politicos espa-
nhóis c ate a familia do Ge-
neral lhe pediam que se
aposentasse. Mas, Juan
Carlos achou que teria de
concordar.

A única maneira de man-
ter o controle, como seus
partidários sugeriram, se-
ria pelo que eqüivalia a um
golpe militar. "De que ou-
tra maneira, senão com o
Exército?" perguntou ele a
seus amigos, retoricamente."Não desejo ser Rei do Exér-
cito espanhol, mas Rei da
Espanha."

O que ele irá fazer exata-
mente com aquela posição é
hoje uma das perguntas
cruciais da Europa. A res-
posta poderá afetar o equi-
líbrio de poder Ocidental e
Mediterrâneo porque o futu-
ro da Espanha está direta-
mente ligado com os do caó-
tico Portugal, a ingovernã-
vel Itália e inquieta França.

Juan Carlos gostaria at

C, I; Sulzlwrptor
cio Ilit Nrw York Timei

Instalar "um regime modor-
no, honesto, que dè às col-
sas seu verdadeiro nome".
Reconhece a necessidade de
reforma, mas está preveni-
do contra o que considera
liberdade precipitada e Ir-
restrita, que poderá conce-
bivelmente levar à anarquia.
Esta é uma atitude centrls-
ta cautelosa. De um lado,
Juan Carlos não gosta de
José Solis Ruiz, um reacio-
nárlo que Influenciou Fran-
co cm seus meses de decli-
nio. De outro, o novo Chefe
de Estado se opõe â legall-
zação do Partido comunista,
ainda que seja favorável à
criação de um sistema mui-
tipartidário e, afinal, a uma
nova Constituição mais li-
beral.

REFORMA GRADUAL

Ele deseja avançar gra-
dualmentc no caminho da
reforma, esperando evitar
violência, dando passos ca-
da vez maiores na medida
em que o sistema politico
evoluir.

O melhor indicio de até
onde e com que ritmo o Rei
deseja avançar será forne-
cido por sua escolha do Pri-
meiro-Ministro. O último
Primeiro-Ministro de Fran-
co, Carlos Árias Navarro,
manteve bom contato com
Juan Carlos, quando ele era
ainda herdeiro e vivia insis-
tindo junto a Franco para
que este lhe desse o lugar.
Contudo, ele irritou o Prin-
cipe banindo seu pai, Don
Juan, da Espanha, após um
recente discurso. Apesar de
divergências políticas, pai c
filho mantêm laços senti-
mentais estreitos.

Juan Carlos refletiu mui-
to sobre o problema de quem
deveria ser seu primeiro
Primeiro-Ministro. Ele de-
cidiu que sua escolha devia
estar intimamente relacio-
nada com a data real de sua
ascensão definitiva ao Po-
der. Ele chegou à conclusão
de que quanto mais o Ge-
neral sobrevivesse, tanto
pior ficariam as coisas — o
que precisamente aconteceu
durante a recente onda de
violência terrorista e co:i-
tra terrorista.

A idéia original de Juan
Carlos era nomear um li-
der politico já bastante co-
nhecido, mas achou que, se
a ocasião da mudança de-
morasse muito, talvez fosse
mais sábio nomear um lio-
mem mais novo, menos co-
nhecido. Assim, sua seleção
tenderá a indicar quanto o
novo Rei acha que as coisas
se deterioram.

Na Inglaterra, a visão
tranqüila da sucessão

Robert Derviú Evans
Correspondente

Londres — Os ingleses
estão acompanhando os
acontecimentos na Espa-
nha com grande interesse.
Mas, as apreensões são me-
nos agudas aqui do que
parecem ser na França,
onde a turbulência do ou-
tro lado dos Pirineus terá
provavelmente maiores re-
percussões.

Se os movimentos sepa-
ratistas basco e catalão
provocarem agitação na
Espanha, é possivel que
transborde até a França.
Isto não só prejudicaria o
objetivo do Presidente Gis-
ca>-d de patrocinar o In-
gresso da Espanha, sob no-
vo regime, no Mercado Co-
mum Europeu (MCE), co-
mo também estimularia
movimentos sep aratistas
na França.

ESTABILIDADE

Tanto a.França quanto a
Inglaterra desejam uma
transferência de poder
tranqüila para o Príncipe
Juan Carlos, mas a cren-
ça de que isto é, ao mes-
mo tempo, possível e pro-
vável é mais forte em Lon-
dres que Paris. Tal atitude
se deve em parte à fé bri-
tanica na influência esta-
bilizadora do sistema mo-
nárquico e à tendência de
pensar que a lealdade ins-
tintiva a uma monarquia
hereditária está ainda viva
na maioria do povo espa-
nhol.

Manuel Fraga Iribarne,
Embaixador da Espanha
em Londres e um homem
geralmente indicado como
o primeiro Primeiro-Minis-
tro de Juan Carlos, depois
que este for coroado Rei,
numa série de artigos no
jornal monarquista de Ma-
dri, ABC, esboçou o que ele
vê.como um futuro progra-
ma de Governo para o seu
país.

Ele manifesta confiança
numa transferência tran-
quila de poder, sem a con-
vulsão que se seguiu ao fim
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Hassan desfilou em carro aberto em Agadir, de onde partira para Tarfaya, local da marcha

do regime Caetano em Por-
tugal, onde as condições,
especialmente aquelas ori-
ginárias das guerras colo-
niais na África e da falta
de um regime sucessório,
eram muito diferentes.

Suas opiniões tiveram
certa influência em acal-
mar as apreensões dos ob-
servadores britânicos e em
tranqüilizar os membros do
Governo de que a ascensão
de Juan Carlos não signifi-
cará a continuação do ab-
solutismo da velha monar-
quia, mantida vivo sob
Franco.

O Governo britânico,
como os outros do MCE,
tem tido o cuidado de não
extrair conclusões sobre o
rumo futuro dos aconteci-
mentos na Espanha ou de
fazer quaisquer pronuncia-
mentos

Os Ministros do Exterior
dos noves paises do MCE,
cinco dos quais são gover-
nados por um regime mo-
nárquico, em sua reunião
na Itália, quinta-feira, não
tinham a Espanha em sua
agenda, mas, de acordo com
fontes diplomáticas, sua
Comissão Política recomen-
dou um gesto simbólico de
confiança no novo regime
espanhol, sob o Príncipe
Juan Carlos. Isto seria ma-
nifestado numa cuidadosa
seleção dos delegados no-
meados para representar
seus respectivos países nas
cerimônias oficiais que,
eventualmente, serão reali-
zadas para investi-lo em
seu novo status como suces-
sor de Franco.

O Almirante americano
Stanfield Turner, Coman-
dante-em-Chefe das Forças
da OTAN no Sul da Euro-
pa, foi mais incisivo ao ex-
pressar suas esperanças so-
bre o futuro da Espanha,
quando disse que seu in-
gresso na OTAN seria de
muito valor para a Aliança.

Polícia
tolera
reunião

Madri. Paris — Os diri-
gentes das cinco facções em
que se fracionou a Demo-
cracia Cristã espanhola
reuniram-se numa casa
particular em Madri, no sá-
bado, dobraram a madru-
gada e. na saida, eram
aguardados por policiais que
limitaram-se a pedir-lhes
os documentos dc identida-
de. sem efetuar prisões.

Resultado da reunião, que
se propunha a examinar"as condições mínimas para
um processo de evolução
democrática", foi a redação
de üm documento que exi-
ge libertação para os pre-
sos politicos e anistia para
os exilados, fim da repres-
são e revogação da- lei anti-
terrorismo, supressão da
pena de morte e castigo pa-
ra os policiais acusados de
praticar torturas, reconhe-
cimento de todos os trata-
dos de direitos humanos
assinados pela Espanha e,
finalmente, pluralismo
ideológico.

VIDROS PARTIDOS

Em Paris, o escritório
da organização separatista
basca ETA foi alvo de um
atentado a bomba, que só
causou danos materiais, de
madrugada. A explosão es-
traçalhou vidraças de pelo
menos 20 apartamentos do
prédio, não sendo reivindi-
cada até agora.

De volta à Espanha lide-
res monarquistas contrários
à elevação do Príncipe Juan
Carlos de Borbón y Borbón
mostraram - se desiludidos
com a atitude de outro pre-
tendente à Coroa espanho-
Ia, Don Juan, pai do suces-
sor designado por Franco.
Este prefere esperar mais
algum tempo para coníir-
mar sua pretensão ao tro-
no. A reunião entre o Conde
de Barcelona e seus colabo-
radores se efetuou no hotel
suíço onde vive o pai de
Juan Carlos.

Os observadores comen-
tavam ontem que a ação
política apregoada pela
Junta Democrática e Plata-
forma de Convergência (que
reúnem comunistas, sócia-
listas, democratas cristãos,
carlistas, sociais - cristãos,
nacionalistas bascos, cata-
lães, valencianos, galegos)
encontrou seu primeiro eco
entre os extremismos de di-
reita e esquerda, que nova-
mente se tocaram. Os pri-
meiros rejeitam "qualquer
desvio de nossos Ideais" e,
•os outros, "qualquer ação
política de caráter pacífi-

O Príncipe entre os extremos

co".

Estado de Franco
permanece grave
Madri — O Generalissimo

Francisco Franco ainda
conserva a lucidez, de açor-
do com dois boletins medi-
cos divulgados na tarde de
ontem, mas seu intestino
continua instável, a hidrop-
sia aumentou, a temperatu-
ra ainda flutua, a ascite
progrediu e só não sofreu
maiores alterações o esta-
do cardiorrespiratório do
paciente.

O segundo boletim, emi-
tido às 15 horas de Madri
(17h em Brasilia) pratica-
mente confirma o primeiro,
conhecido ao meio-dia de
ontem.

Pela manhã, Franco —
que dormiu toda a noite —
assistiu à missa e comun-
gou em El Pardo, em com-
panhia de sua mulher Car-
men Polo, filhos e os che-
fes da Casa Civil e Militar.
A missa foi celebrada por
Monsenhor Bulart.

Madri — A aspiração declarada do
Príncipe Juan Carlos é tomar-sc "Rei dc
todos os espanhóis", através da institui-
ção de um "regime de reconciliação /ia-
cional". Algumas prê-condiçôes já foram
criadas, poré/n persiste/n difíceis e/nbara-
ços. O agravame/ito da situação 7io
Saara, depois que o diferendo hispano-
7/iarrociuino parecia superado, surge-lhe
como um teste politico inesperado.

O dile/na /io Saara, como prova a
que Juan Carlos se sub7/iete antes dc re-
ceber o poder em caráter definitivo, è
o mesmo gue ele enfrentará na poliiica
interna depois da morte ou da resigna-
ção dc Franco. Ele está colocado 7ia zona
de choque cnlrc seus co/npro/nissos libe-
rais, assu/nidos diante da /iccessidudc de
reconstrução histórica do país. e o pró-
l/rio juramento dc fidelidade que fez ao
Movi/nenlo e ao equilíbrio dc forças que
maútèm o regime.

DILEMAS DESFEITOS

Descendente e/n linha direta dc Luiz
XIV e da Rainha Victoria, 7ieto do últi-
7/io Rei da Espanha. Alfonso XIII (desli-
Unido em 19311, Juan Carlos parecia ter
há alguns anos um difícil problema di-
náslico. O filho mais velho dc Alfo/iso
XIII, Dom Jaime, abandonou seus direi-
tos e/n 1933. 7/ias havia ainda o direito
di7iástico de Dom Juan. Conde de Barce- .
lona. pai dc Juan Carlos c chefe da Casa
Real espanhola. Foi o próprio Conde dc
Barcelona que/n. desde 194S, acertou com
Franco os estudos do filho, sua prepu-
ração para o reinado e, portanto, o corte
na li7iha di/iástica.

No e/ita/üo, sucessivos problemas co-
locaram e/n choque Franco e o Conde de
Barcelona, ao redor de que/n se filiara/n
os monarquistas "legitimistas", cujos li-
deres i7iiciara/n e/n julho passado, 7io
Esloril, u//i //lovh/iento de contestação
dinástica que teve amplas repercussões
em Madri. Este problc7na, poré/n, parece
resolvido. A despeito do alarido dos "le-

glti/nistas" e/n choque co/n os inonarquis-
tas espa/ihóis para os quais a monarquia
/lão foi "restaurada", mas "instituída", o
Co/ide de Barcelona ma7idou dizer 71a se-
mana passada a Juan Carlos que "não
haverá disputa dinástica". Pai e filho se
entendem.

Esta questão formal tem sua impor-
tâncla real, /ia medida e?« que a posição
dos "leglti7nistas" dificultava o objetivo
de Juan Carlos de ver-se proclamado "Rei
de todos os espanhóis". Ela foi superada,
poré7n, e cede lugar ao problema da fór-
mula do "regi7/ie de reconciliação nacio-
/tal". Ai ss coloca o choque entre o velho
e o 7iovo 7ia Espa/iha e a questão da ha-
bilidaãe do Pri/icipe para fazer a transi-
ção sem rupturas. Ele tem, para superar
o Í7/ipasse, o apoio de praticame/ite toda
a oposição e da chamada "direita civi-
Usada". Co/Wmuando instável sua posi-
ção 7ios setores falangistas mais ortodo-
xos. A folga co7iquislada, porém, já lhe
permite uma decisão pra executar quando
Franco morrer ou resignar: legalizar os
Partidos politicos, per7Mti7ido que se
crie7/i q/iatro ou ci/ico organizações par-
tldárias — uma frente /tacio/ial de direi-
ta, democratas-cristãos e liberais ?io ee?i-
tro e social-democratas, à esquerda.

O co7/ipro7/ússo politico i7/iediato de
Jua7i Carlos eli7/ii7iará o Partido Comu-
nista e a extrema esquerda, que co/itl-
nuarão clandesti7ios e sob a 7/iira repres-
siva dos generais da Fala/ige. O Pri7i-
cipe não te/n ai7ida a fórmula para co/i-
ter os Í7/ipetos radicaliza/ites destes se-
tores, porém concorda com os generais
em que o exe/nplo de Portugal vaci/ia a
população espanhola âe co/itágios que
facilitem a projeção dos extremismos.

DILEMAS PERSISTENTES

Nascido e/n Roma c7/i 1937, batiza-
do pelo Cardeal Eugênio Pacelli poucos
7/ieses a/ites de toniar-se Pio XII, o
Pri/icipe i/iiciou seus estudos na Suiça.
Co/iti7iuou-os em Portugal e aos 10 a7ios
de idade tra7isferiu-se definitíva/ne/ite
para a Espa7iha. Ai co/neçam os pro-
ble7/ias que até hoje persiste7/i. Deter-
mmado a fazer-se suceder por um Rei
saido de suas mãos, Frcmco co?iciii3Í!Z

Wulder ilr Góes
Enviado especial

Jua/i Carlos a realizar sucessivos cur-
sos militares: Escola Naval da Galicia,
Escola dc Infantaria de Zaragoza. Esco-
lu de Cadetes do Ar dc San Janvier.

Instruído pelos gc/ierais franquislas
da Falange, Juan Carlos foi, porém, co-
lega de estudos da massa dc oficiais jo-
vens que hoje dá corpo à U/iião Militar
Democrática, que se opõe aos ortodoxos
das Forças Armadas. O dissídio já se
7/umijestaria em 1931, qiunxdo Juan Car-
los visitava oficialme/ite os Estados Uni-
dos, dentro da política de Franco dc fa-
7nilíarizá-lo com os problemas interna-
cionais. Entrevistado pelo Chicago He-
rald Tribune, ele declarou o propósito
dc fazer-se "querido por todos os espa-
nhóis" e disse que sua presença ?ia cc-
na cspa/ihola 7iâo estava torpedeada"por haver ganho qualquer guerra". A
i/nprensa espa/ihola foi proibida de di-
vulgar as declarações, /nas o atrito es-
tava formalmente colocado.

A fonte do atrito Unha uma data
a/iterior. Em julho de 1969, co/npleta-
dos os principais estudos, o Pri/icipc
Juan Carlos foi declarado por Franco
seu sucessor. Perante as cortes, o jo-
vc///. jurou fidelidade ao Movimento
(Partido único franquista) e prometeu
respeitar o equilíbrio de forças que ma/i-
té/n o regime. Dc 1969 a 1975 muita coi-
sa aconteceu, além das declarações ao
jor/ial de Chicago. A Espanha se isola-
ra 7iiais da Europa e o regi/ne de Fran-
co se isolara /nais da sociedade espa-
nhola. que crescera enormeme/ite e/n
seus extratos médios. Dura7ite 10 a/ws,
a Nação prepara-se para a tra7isição e
se avolU7/ia o compro/nisso do Príncipe,
dividido entre a Fala/ige ortodoxa e os
anseios liberais do pais.

' 
HORA FATAL

Aos 37 anos, com Franco à beira da
morte, Jua/i Carlos chega ao seu mo-
/nenio crucial. Não se declara nem da
direita, nem do centro, 7ie/n da esquer-
da. Deseja reiniir todas as tendências
7iacionais em torno de uma plataforma
dc co/iciliação e ele só o fará se descar-
tar os radicaliS7/ws de direita e de es-
querda que atravessam prese/ite/ne/ite
a vida política espa/ihola. O fraco Par-
tido Comu/üsta e os setores 7/iais à sua
esquerda 7ião oferecem proble//ia, porque
significa/n pouco da população. E a di-
reita radical? precisará de algu/n tempo
e 7/iuita liabilidadc para e/ico/ürar o ?»'-
vel de compro/nisso necessário.

Os espa/ihóis têm esperanças c dúvi-
das. Numa rece/ite pesquisa de opi/úão
pública, diante da pergunta sobre se o
Príncipe tinha condições de liberalizar o
regime, dois entre três espa/ihóis respo/i-
dera7/i que "/ião". I/iterrogado pelo JB,
poré/n, um dos pri/icipais chefes da opo-
sição, José Maria Gil Robles, responde'
que "si/n", e explica a situação. Os três
pri/icipais fatores de poder na Espanha
são, hoje, o Exército, o anseio coletivo de
mudança e a 7iegação coletiva de vali-
dade da violência. Para Gil Robles, da
Democracia Cristã, trata-se de verificar
co/no os dois últi/zios fatores se coorde-
na/71 para i/idicar ao pri/neiro os cami-
nhos de u/na tra/isfonnação pacífica das
instituições espanholas.

Esta ê uma questão para o futuro.
A emergência do Saara, porém, coloca
um teste i7iesperado para Juan Carlos.
E/itre todos os setores politicos espanhóis,
7ião há u7/i só que defenda uma posição
dura e7/i relação ao Saara, que diz /nuito
pouco aos atuais interesses do pais. A
Fala7ige ortodoxa, poré/n, quer dar ao
Marrocos uma resposta à altura da exci-
tação bélica de Hassan II. O Príncipe
quer a negociação bilateral co/n o Marro-
cos, 7iu/n entendi7/ie7ito a7/iistoso que dê
participação à Argélia, tendo em vista
que 7io futuro próxi7/io Hassan II e Bou-
z/iedié/nie poderão ser peças importa/iles

. para conduzir os árabes a apoiar o in-
gresso da Espa7iha no Mercado Co/nu/n
Europeu. Por isso, as preocupações má-
7iifestadas onte7n e?« Madri em relação
ao Saara ti/iha/n menos a ver com os
fosfatos e os recursos pesqueiros do No-
roeste africa/w, do que com o futuro da
política i/iterna da Êspa/iha.

Aiun, Madri — Numa via-
gem de surpresa; acompa-
nhaclo do Ministro do Exér-
cito, General Francisco Co-
loma Gallegos, c do Chefe
do Estado-Maior da.s Forças
Armadas, General Carlos
Fernandez Vai les pin, o
Príncipe Juan Carlos do •
Borbón, em uniforme de
General, chegou ontem ao
Saara Espanhol, no que os
observadores classificaram
como seu primeiro esforço
para consolidar sua lideran-
ça política ante as previ-
sões sucessórias.

A visita, terminada à.s pri-
meiras horas da noite, ao
que parece inspirada na
tradição borbônica — re
cordou as visitas ao Marro-
cas efetuadas por seu avô,
Alfonso XIII, ás frentes de
batalha de Tetuan c serras
do Rif — teve importante
repercussão moral para os
30 mil efetivos estaciona-
dos no Saara, desorientados
pelas freqüentes oscilações
da diplomacia espanhola,
que se acredita foi agora
definida.

PRESTÍGIO E HONRA
"Quero dar-lhes minha

certeza pessoal de que se-
rá feito tudo o que for pre-
ciso para que o Exército
conserve intalo seu presti-
gio e sua honra. A Espa-
nha cumprirá seus compro-
missos e procurará manter
a paz — esse bem precioso
que devemos conservar —
ao mesmo tempo em que es-
tá consciente de que não há
nenhuma razão para que a
vida dos seres humanos
corra perigo, quando é pos-
sível uma solução justa e
imparcial dos problemas,
com a cooperação e com-
preensão por parte de to-
dos", sublinhou o Príncipe
em Aiun.

Destacou também seu de-
sejo de "proteger igualmen-
te os legítimos direitos da
população civil saariana, já
que nossa missão no mun-
do e nossa história o exi-
gom" acrescentando: "Vim
viver algumas horas com
vocês, com seu espirito, sua
disciplina e sua eficácia.
Sinto não poder estar mais
tempo aqui com estas mag-
níficas unidades. A todos
um abraço e uma saudação,
com o maior afeto, já que
quero ser o primeiro solda-
do da Espanha".

A televisão estatal de Ma-
dri comentou: "A visita dc
Juan Carlos fez, pela pri-
meira vez cm vários dias,
com que os rostos dos che-
ícs e oficiais ficassem mar-
cados por um amplo sorriso,
e causou profunda alegria
na população do Saara".

Para a rádio oficial do
Governo, a visita "slgnifl-
cou sorrisos para o povo dc
Aiun e para os chefes mili-
tares do território". Decla-
rou que "as Forças Armadas
estão com o Príncipe". O
vespertino Pueblo publicou
edição especial dedicando 12
páginas h visita de Juan
Carlos, assim como à histó-
ria da presença espanhola
no Saara c "a permanente
relação do Príncipe da Espa-
nha com o Exército".

RELAÇÕES COM
O EXÉRCITO

A presença do Principc no
Saara "produziu um apazi-
guamento depois das longas
jornadas de tensão c lncer-
teza", afirmou o correspon-
dente da rádio cm Aiun.
Neste clima, sua visita teve
realmente um efeito tran-
quilizador importante entre
os efetivos militares — co-
montam os analistas —
quando não há dúvida de
que o pleno apoio do Exér-
cito é essencial para Juan
Carlos, especialmente no
caso das reformas que ele
deseja implantar no pais.

Além disto, sua viagem
obteve repercussões politi-
cas internas de grande im-
portancia no marco de uma
previsível sucessão definiti-
va. Juan Carlos demonstrou
— ressalta-se em Madri —
que sua presença na Chefia
do Estado não é meramen-
te simbólica, e terminou
com as últimas dúvidas
que existiam sobre o vazio
de Poder criado pela doen-
ça de Franco.

A viagem, num momento
difícil para a Espanha, teve
como conseqüência imedia-
ta consolidar a liderança
do Príncipe e aumentar seu
prestigio politico, duas con-
dições que prevalecerão a
curto prazo, no processo de
sucessão.

Este prestígio cresce no
momento em que parece ter
havido um retorno ã linha
diplomática firme da Espa-
nha nas negociações sobre
o Saara, já que o Governo
demonstrou sua decisão em
defender a fronteira saaria-
na em caso de a marcha do
Rei Hassan II se concre-
tizar. Isto, ao contrário do
que se pensava no inicio da
semana, quando os rumores
falavam de um acordo com
o Marrocos, para a transfe-
rência de soberania.

Nos círculos politicos ma-
drilenhos se crê também
que o Governo espanhol de-
cidiu levar mais em conta
a posição argelina, apesar
de Madri preferir o Rei
Hassan II ao regime sócia-
lista de Houari Bowne-
dienne.

Madri ameaça usar
forca contra marcha

Nações Unidas, Madri,
Aiun, Agadir, Nova Iorque
— O Conselho de Segurança
das Nações Unidas pediu a"todas as partes implicadas
e interessadas" para se
absterem de todo "ato uni-
lateral" no proble m a do
Saara Espanhol, depois que
a Espanha advertiu que re-
pelirá com "todos os meios
a seu alcance, inclusive a
força armada", a projetada"marcha verde" do Rei Has-
san II do Marrocos.

Também a Argélia afir-
mou que, se o Conselho de
Segurança e a comunidade
internacional "carecerem de
capacidade para cumprir
suas responsabilidades com
respeito ao Saara, assumire-
mos as nossas", ao mesmo
tempo em que Hassan II
chegava à cidade de Aga-
dir — em viagem para Tar-
faya, de onde sairá a mar-
cha de 350 mil pessoas —
onde foi recebido por calo-
rosa recepção dos residên-
tes locais.

DECISÃO ESPANHOLA
Ressaltando que a situa-

ção no Saara se deteriorou
muito devido à negativa do
Governo do Marrocos de
conter a anunciada "mar-
cha de invasão contra o ter-
ritório", a Espanha solicitou
reunião de emergência do
Conselho, que conferenciou
até as primeiras horas de
ontem, voltando a deliberar
a partir das lOh 30m, quan-
do ouviu representantes do
Marrocos, Mauritânia, Espa-
nha e Argélia.

O problema, inclusive, fez
com que o secretário-geral
da ONU, Kurt Waldheim,*
adiasse uma visita a Cuba,
já que o Conselho pediu-lhe

para "continuar e intensifi-
car" suas consultas com as
partes interessadas, exorta-
das a se absterem de qual-
quer ação unilateral.

Ao encerrar a reunião, o
Conselho informou que sua
resolução foi aprovada por
unanimidade e será votada
formalmente hoje às
I2h 30m em reunião pública
do organismo.

Pouco após as decisões da
ONU, o delegado espanhol
Fernando Alias Salgado su-
blinhou ser "premissa in-
dispensável para qualquer
solução pacifica do proces-
so de descolonização do
Saara a suspensão da mar-
cha convocada por Hassan
II".

Se o Governo marroquino
não detiver a marcha "e
tentar violar a fronteira do
Saara, será criada uma si-
tuação extremamente gra-
ve no território, dadas as
reações que inevitavelmen-
te ocorrerão", advertiu,
acrescentando:"Em conseqüência disto,
para conj tirar as ameaças
já denunciadas pelo Gover-
no espanhol, e para evitar
que ocorram fatos consuma-
dos, que tornem impossível
a aplicação de qualquer fór-
mula de solução pacífica
dentro do marco das Nações
Unidas, a Espanha, consci-
ente de suas obrigações co-
mo potência administrado-
ra, que lhe impõem a defe-
sa do território e de sua in-
tegridade territorial e a pro-
teção da população contra
todo abuso,- declara que, se
for realizada a marcha, a
repelirá com todos os meios
a seu alcance, inclusive com
o emprego da força ar-
mada."

Vento ainda
não é favorável

Tan Tan, Marrocos —
Programada para amanhã,
a "marcha verde" (cor do
Islã) terá de ser adia-
da em conseqüência dos
fortes ventos do deserto, o
siroco, do congestionamento
nas estradas, da falta de
água e alimentos, e de uma
onda de violações e assas-
slnatoi.

A corrente de voluntários,
entre Tan Tan e Tarfaya —
local do início da marcha
— sofreu um atraso com a
ocorrência de diversos ca-
sos de violações e assassina-
tos, responsabilidade, em
sua maioria, de jovens de-
sempregados dos bairro*
pobres de Casablanca.
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Políticos
divergem
sobre Cuba

Chile denuncia Balbin nao admite a Ber mu d ez será

Washington — Personall-
dades políticas norte-ameri-
canas do ascendência hlspíl-
nica dochiraram-se, cm sua
maioria, favoráveis à nor-
mallzação de relações cllplo-
máticas cem o Governo co-
munlsta cubano, mas peril-
ram que a.s negociações
prosslgam eom cautela. En-
tre os ouvidos, um é sena-
dor, quatro deputados c dois
governadores.

O Senador Joseph Mou-
toya, do Novo México, c o
Deputado Kiko de La Gar-
zn, Texas, coincidiram cm
que o.s Estados Unidos não
deveriam se comprometer
atualmente com Fidel Cas-
t ro, e o Senador chegou a
criticar o Presidente Ford
por "fazer vedctisino" sobre
a questão. De La Gairza
acredita que as relações não
elevem se concretizar nas
atuais circunstâncias.

PRÓ E CONTRA

Por sua vez, o Governa-
dor dc Porto Rico, Rafael
-Ternanclez Colón, declarou
que os Estados Unidos não
devem restabelecer laços
com Havana enquanto os
cubanos apoiarem o movi-
mento rie Independência
porto-riquenho nas Nações
Unidas e em outros organls-
mos.

O deputado Hcrnán Ba-
dillo, derrotado por Abra-
liam Beame nas eleições
municipais cie Nova Iorque,
mostrou-se inteiramente la-
vorávcl à normalização e
afirmou que lhe agradaria
bastante se o Prhneiro-Ml-
nistro cubano mantivesse
sua promessa dc realizar
eleições.

Raul Imbogo, Governador
do Arizona, dc origem me-
xicana, disse que é "total-
mente favorável às rela-
ções, desde que Fidel Cas-
tro não dite os termos". O
prefeito dc Miami, Maurice
Ferre, nascido cm Porto Ri-
co. acha que os laços não
devem ser restabelecidos"enquanto Cuba tiver mi-
lhares de presos políticos e
o pais prosseguir em sua
ação subversiva contra o.s
Estados Unidos, Insuflando
os guerrilheiros de Porto
Rico".

Uruguai
expulsa
freiras

Montevidéu, Buenos Ai-
res — Quatro freiras domi-
nicanas, três argentinas e
uma chilena, foram intima-
das a abandonar o Uruguai
num prazo de 10 dias, pelo
Departamento dc Migração,
por sua participação numa
reunião onde foi analisada
a situação do país. Nos
meios eclesiásticos a infor-
mação dada por fontes ca-
tólicas não foi confirmada
nem desmentida.

Em Buenos Aires, a prós-
crita Convenção Nacional
dos Trabalhadores do Uru-
guai (CNT), informou que
o Presidente Juan Maria
Borda berry mandou pretv-
der vários dirigentes sineti-
cais nas últimas semanas,
entre eles Alberto Altesor,
recentemente submetido a
uma Intervenção cirúrgica,
e os lideres dos estivadores,
cujo sindicato recolheu mais
de 70 mil assinaturas rei-
vindicando do Governo au-
mentos salariais.

Bosch faz
acusação em
S. Domingos

São Domingos — O ex-
presidente e agora princi-
pai oposicionista dominica-
no Juan Bosch prometeu le-
var até o íim sua denún-
cia contra o Ministro das
Finanças Fernando Alvarez,
ncusado de encobrir um des-
falque dc 6 milhões de dó-
lares (cerca de Cr$ 50 ml-
lhões) quando era diretor
do Conselho Estatal do Açú-
car (CEA), no ano passado.

Amanhã, Bosch exporá
ante o Procuraclor-Geral
da República Dominicana
sua denúncia pormenoriza-
da e afirma que age dessa
maneira porque "além de
procurar pôr em marcha a
Justiça de meu pais, pre-
tendo iniciar uma cruzada
para acabar a corrupção
nacional".

Por sua vez. Alvarez acusa
o ex-Presidente e lider do
Partido da Libertação Do-
minicana (PLDi de fazer
parte de uma conspiração

, para retirá-lo do Ministé-
rio e separá-lo do Presi-
dente Joaquin Balaguer.
Respondendo, Bosch —
enérgico — disse que o Pre-
sidente não tem riec.ssida-
de de aliar-se à Oposição
para "destruir polit.icamen.
te um homem que foi cria-
ção exclusivamente sua."

plano terrorista
contra Pinochet

Santiago do Chile e Parma — As Forças Arma-
das cercaram um campo de guerrilheiros no.s arre-
dores de Pucon, no Sul do pais, ao mesmo tempo em
que a Imprensa anuncia multas prisões rie subversl-
vos em 10 cidades, na .seqüência cio cle.smantelanien-
to de "um importante plano dc operações extremls-
tas, que eslava em fase final".

A Direção Nacional de Inteligência Militar
.DINA), principal órgão da segurança, diz que o
plano, organizado pelos Partidos Comunista e So-
cialí.sta e pelo Movimento de Esquerda Revoluciona-
ria (MIR), tinha por objetivo "atentados contra a vi-
da rio Presidente da República, General Augusto Pi-
nochet, c montar uma vasta ação destinada a pro-
vocar a destituição do Governo pelas armas e a lm-
plantar no pais um Governo marxlsta-lcninlsta".

HORTENSIA

Segundo a DINA, a conspiração fo! financiada
pelo Partido Comunista que pretendia montar uma
Frente de Libertação Nacional, contando com o apoio
rie Hortensia Bussl, viúva do Presidente Salvador
Allende, que se encarregava dc recolher no estran-
gclro e canalizar para o pais os fundos necessários.

A imprensa chilena não revela a identidade dos
presos "para não prejudicar a.s investigações ainda
cm curso", informando que muitos do.s guerrilhei-
ros cercados no campo dc Pucon conseguiram fugir
e refugiar-se nas selvas montanhosas. O jornal ias
Ultimas Noticias comenta que "os extremistas ío-
ram desarticulados e perderam seus contatos".

Por sua vez, El Cronista, matutino governarncri-
tal, mostra-se preocupado com a situação. Escreve:"A lnceiissantc atividade em que se mantém alguns
grupos agindo de comum acordo com organizações
marxistas do estrangeiro reveste de indiscutível gra-
viclade pelo vulto ria ajuda financeira que recebem
e pelas fontes dc abastecimento de armas que têm".
E conclui: "Os cidadãos elevem permanecer atentos
porque o marxismo não descansa."

LEIGHTON

Sob forte escolta de policiais c carablnieri ita-
lianos, Bernardo Leighton. o lider democrata-cris-
tão ferido gravemente num atentado ocorrido a 0
de outubro em Roma, foi transferido para a Clinica
do Hospital Civil dc Parma.

Leighton, atingido com vários tiros de pistola
que o deixaram às portas da morte, está acompa-
nhado rie sua mulher, também gravemente feriria no
atentado. O professor Brizzl, médico da clínica, rc-
cusou-se a revelar o estado de Leighton. Suspeita-
se que vá ser submetido a intervenção corúrgica.

Inflação baixa 18%
mas crise persiste

Jiiun Pr (hiis
do The New York Time»

Santiago — O rigoroso plano de austeridade ado.
lado pela Junta Militar para conter a inflação galo-
paute do Chile está sendo executado penosamente,
e a economia continua ainda precária.

As medidas drásticas em vigor desde março,
para reduzir o.s gastos públicos, tinham, em agosto,
diminuído o desnível entre a receita e a despesa
deste ano para 12r;, cm comparação a um déficit
d? 30% cm 1974. No último ano turbulento rie Go-
verno rio falecido Presidente Salvador Allende. que
foi derrubado pelas Forcas Armadas cm setembro de
1073. o déficit foi dc 50%.

INFLAÇÃO

A inundação de pap-?! moeda, emitido pelo Ban.
co Central para financiar os deficits do Governo
Allende elevou a inflação a níveis temerários. Nos
últimos meses, os preços estavam aumentando 50%
por mês. O.s mais recentes dados oficiais mostram
que a taxa de aumento caiu de 18% ao mês, na
primeira metade deste ano, para 9% ao mês, desde
julho.

"Esperamos que o Índice de preços será de apro-
ximaria mente 5% ao mês em dezembro e lemos espe-
ranças dc conter o aumento de preços para todo o
ano próximo em 50 a 60%". disse Peoro Barahona,
presidente do Banco Central.

Mas, na opinião do economistas do Governo, o
limiar de estabilidade c crescimento ordeiro foi atin-
gldo, embora a economia chilena esteja cm profun-
cia recessão. A produção industrial c inferior a 75%
do que era cm 1969, o ano anterior à posse cie Al-
lcnde. Desde então, a população rio Chile cresceu
um milhão, para um total de 10 milhões.

Parte do problema é a recessão industrial mun-
diai, que tem prejudicado seriamente o Chile em
sua principal exportação — o cobre. No ano passado,
quando o preço do cobre estava alto, as exportações
atingiram 800 mil toneladas e ganharam 1 bilhão
e 600 milhões de dólares (CrS 14 bilhões 400 milhõest.

O desemprego em Santiago, o Centro indus-
trial do pais, aumentou este ano de 9.. da força-
dc-trabalho para 10% em agosto. Estudos inclc-
pendentes situam o número de desempregados no
Chile cm 300 mil, com a.s demissões continuando
a aumentar à mediria em que os empregadores ten-
tam cortar as despesas.

DESEMPREGO

Na maior fábrica de vidros do pais, 800 tra-
balhadores íoram mantidos na folha de pagamen-
tos por dois meses, embora a produção estivesse
suspensa por falta de demanda. "Estamos ven-
dendo nosso estoque agora para manter a recei-
Ia, mas se a demanda da indústria de construção
não aumentar, não sei se poderemos manter os
homens," disse um diretor da companhia.

O imposto de renda pessoal e o Imposto sobre
transações comerciais (ICM) aumentaram acen-
fundamente. O resultado é uma contração real na
renda, em todos os niveis sociais, desde o.s desem-
pregados, que recebem empregos simbólicos da mu-
nicipalidade, plantando árvores por cr$ 180 ao
mês, até o comerciário ou professor, que não tem
dinheiro, após o dia 20 do mês, para fazer a feira.

As cenas da vida diária aqui parecem agora com
os dias mais sombrios da depressão nos anos 30.
As privações nas favelas, onde existem milhares de
desempregados, são aliviadas apenas pelo fome-
cimento de comida e ajuda, através de um progra-
ma de governo e ação social da Igreja. Frequen-
temente, a única refeição quente que uma criança
come é a merenda escolar. Em sua casa, come ape-
nas um pedaço de pão e um copo de chá.

Nos bairros residenciais mais ricos, toda noite
uma criança em andrajos bate à porta, pedindo
comida. As pequenas quitandas dos bairros mos-
tram a privação dos pensionistas e funcionários
de salários baixos. Eles geralmente compram um
pouco de batata, um ovo, um refrigerante e um pé
de alface. "E' tudo que podem gastar por dia", dis-
se um quitandeiro. "Tenho de Ir ao mercado para
comprar à tarde com o que ganirei de manhã".

deposição de Cala bro intransigente para
Duciiüs Aires — Ricardo Balbin, dl-

rlgente da União Civlca Radical, a mala
Importante organização oposicionista,
advertiu ontem que "sob hipótese algn-
ma, poderá ser tolerada uma interven-
ção federal na Província de Buenos Al-
res", possibilidade que está circulando
com insistência depois que emergiram
sérias divergências políticas e adminis-
tra ti vás entre setores dò peronismo ofi-
c!al e o Governador dessa unidade da
Federação, Vitorio Calabro.

Este, há pouco tempo, censurou pu-
blicamentc atos rio Governo federal,
formulando ao mesmo tempo duros
ataques à gestão do ex-Ministro do Bem-
Estar Social, José Lopez Rega, que exer-
ceu também as funções de conselheiro
pessoal da Presidenta Maria Esteia de
Peron, e exigindo da Casa Rosada uma
reformulação politica que pessa assegu-
rar a estabilidade do regime.

PÉE DESESPERO

A posição cie Calabro está sendo
examinada pelo Tribunal de Disciplina
do Justicialismo, cuja decisão final está
sendo aguardada para esta semana. Bal-
bln acrescentou que, sc ocorrer a inter-
venção na Província, "ficará mais uma
vez comprovado que os problemas parti-
dário.s do peronismo sc sobrepõem às
normas constitucionais, gerando graves
conseqüências para o país".

Sobre a atual situação socloeconôml-
ca argentina, o chefe radical declarou:"É fundamental ter fé no povo. embora
este se desespere da ação governamental.
Digo isso porque o próprio Governo é
quem está queimando a fé do povo em
si mesmo e destruindo sua moral poli-
tica. A condução da politica nacional cs-
tá repleta dc equívocos e exige impor-
tantes retificações. Não desejamos nc-
nhum tipo dc pronunciamento que não
seja do próprio povo.""Considero que o Governo — con-
ciuiu — é que está gerando intenções de
outro tipo e as continuará alimentando,
na mediria em que não atenda às cxl-
gências nacionais e não admita que se-
Jam esclarecidas as graves irregularida-
des administrativas denunciadas." Esto é
um tema que pocicrá assumir a mais ai-
ta gravidade, pois. segundo versões cor-

rentes em círculos parlamentares, a.s in-
ve.stigaçóes sobre o uso Indevido dc fun-
dos do Ministério do Bem-Estar Social
podem levar a Presidenta Maria Esteia
a uni julgamento político.

Um "walergalc" argentino — A
Oposição ao Governo cia Presidenta
Maria Esteia estaria empenhada em
montar um verdadeiro irutvrgatc, atra-
vés do processo dc' investigações sobre,
a utilização dos fundos de uma cru/.u-
da de beneficência' organizada pelo ex-
Ministro José Lopez Rega. A Oposição,
reforçada pelos "peronistas reforma-
dores", liderados pelo Presidente do Sc-
nacio, ítalo Luder, e pelos "antlvertica-
listas", que não aceitam a liderançu
pessoal cie Maria Est.Ia, pretende che-
gar a um Poder Executivo eficaz, com
autoridade para fazer frente à crise na-
cional. politica e econômica, sem lançar
mão de um golpe dc estado..

A abertura liberal Iniciada por Lu-
der, durante sua presidência interina,
abriu perspectivas à Oposição, aliada a
setores peronistas, para a formação dc
um Governo desse tipo, mediante uma
prolongada; ou mesmo definitiva, au-
sência dc Maria Esteia da Casa Rosa-
da. cujo regresso á Presidência só foi
possivel com o apoio da direita perònis-
ta e. .sobretudo, rias poderosas 62 Orga-
nlzações Sindicais, lideradas por Lou-
renço Miguel.

O temor de ver Maria Esteia com
espaço e forca para recriar um estilo
personalista cie Governo, está inquie-
tando, ao mesmo tempo, tanto os refor-
madores peronistas que encontram em
ítalo Luder um lider. como os antlvcr-
ticalistás, alinhados em torno cio Go-
vernador da Província de Buenos Aires,
o sindicalista Vitorio Calabro, agora
ameaçado de perder o mandato pelo
caminho de uma intervenção federa).

O Fundo de Solidariedade Justicia-
lista, criado por Lopez Rega, entidade
que agora está sob investigação paria-
mentar era alimentado por doações "vo-
Unitárias" de numerosas organizaçõrs
Industriais. Recentemente se revelou,
em forma oficial, que, "por equivoco",
a Presidenta fez retirar do Fundo tre..
bilhões de pesos para girá-los dentro da
herança deixada por Peron.

moralizar o pais

)/. Esteia c comparada a Nixon
Buenos Aires — Em meio a um clima

político que lembra o ca.>o Watcrgate,
a Oposição desencadeou uma campanha
para forçar, pela revelação de um cs-
candalo. a renúncia da Presidenta Isa-
bel Martinez de Peron.

O Partido radical exige para esta
semana a formação pelo Congresso de
uma comissão dc investigação, para apu-
rar as acusações de corrupção no Go-
verno de Maria Esteia c um juiz federal
já iniciou o exame das contas rio Mi-
nistério cio Bem-Estar Social.

Contudo, a questão principal .se re-
fere ao saque de um cheque de 700 mil
dólares iCrS 0 milhões _C0 mil) dc uma
campanha pública de caridade, a Cru-
zada da Solidariedade, para constar cn-
tre os bens do falecido Presidente Juan
Domingos Peron.

MAIORIA DIVIDIDA

A maioria peronista nas duas Casas
do Congresso está dividiria sobre o prós-
seguimento da investigação. O grupo
leal à Presidenta tenta bloquear a for-
mação da comissão de investigação in-
tegrada por sete elementos; entretan-
to, outras facções do variado movimen-
to peronista, inclusive os deputados e
senadores representantes dos sindicatos
trabalhistas que se uniram a Vitorio Ca-
labro, Governador da Província rie Bue-
nos Aires, são favoráveis à investigação.

Na última sexta-feira, a Presidenta
disse em uma assembléia de trabalhado-
res da indústria têxtil fiéis ao Governo
que "não recuaria uma polegada", mas
Fernando de Ia Rua, da União Civica
Radical, acha que Maria Esteia "cor-
rc o risco de um iinpeachmenl", se ela
ou seus partidários impedirem a apura-
çào dos fatos.

A nova ofensiva contra a Presidenta
se acentuou desde o seu retorno, após
o longo mês periodo de férias. Militares
que desejam a sua renúncia afirmaram
aos políticos de oposição que, se a Pre-
sidenta não abandonar voluntariamente
o Poder, oficiais mais radicais do que
eles derrubarão o Governo, fecharão o
Congresso e instalarão uma ditadura
violenta no pais.

O Senador ítalo Luder, Presidente do
Senado, que substituiu Maria Esteia du-
rante a licença, declarou que "um gol-
pe militar seria um salto no vazio c
abriria a porta à anarquia e à guerra
civil." Todavia, os opositores do Gover-

no peronista, e, entre eles, o Comando
militar, vêem a atual situação na Ar-
gentina — o terrorismo, a subvcr.-ão da
guerrilha e a deterioração econômica -
como uma anarquia e um eslado de
guerra já existentes. Mais de 650 pes-
soas morreram este ano devido à violòn-
cia política, e a Inflação, a uma taxa
anual próxima dos 300%, acarreta gran-
des conflitos trabalhistas c agitação .so-
ciai.

DECONTENTAMENTO CRESCE

Há Indícios crescentes dc cleseonten-
lamento militar em vista da forma como
Maria Esteia conduz os assuntos gover-
namcnlp.is. Em relação a isso nem mn-
mo os peronistas mais ortodoxos con.si-
deram-na apta à missão de que se In-
cumbiu, quando da morte do marido, no
ano passado.

Sua Imagem pública esconde um
temperamento extremamente reserva-
cio; a Presidenta confia apenas em um
pequeno circulo de amigos, entre eles
o ex-Ministro do Bem-Estar Social. Jo;ê
Lopez Rega, que se viu obrigado a
abandonar o cargo e partir para o exi-
lio, pela pressão combinada das Forças
Armadas e do.s lideres trabalhistas, que
haviam chegado a temer sua influencia
crescente através de um grupo terrorista
conhecido como Aliança Anticomunis-
ta Argentina e se preocupavam ainda
com a utilização das vultosas rendas de
jogo do Ministério para exercer cor-
rupção.

No inicio de setembro, após um cho-
que com as Forças Armadas, motivado
pela nomeação de um coronel para Ml-
nistro do Interior, a Presidenta foi obrl-
gada a substituir o Comandante Supre-
mo do Exército. General Numa Laplane,
pelo General Jorge Videla, que mantém
uma vigilância discreta sobre os milita-
res. O Ministro da Economia, Antônio
Cafiero, busca criar um "contrato social"
entre os líderes trabalhistas e os empre-
sários, de modo a não atingir ou dis-
pensar operários, ao mesmo tempo em
que os assuntos dos preços e dos salários
estão sob controle governamental. Este
esforço fracassou em virtude das exigên-
cias de trabalhadores de todas as cate-
gorias. A Mercedes-Benz já concordou
em atender aos pedidos de aumento sa-
larial, após o seqüestro de um agente de
produção em uma sua fábrica de Bue-
nos Aires. Na mesma linha dc ação, um
executivo da Fiat foi assassinado em
Córdoba.

1error mata sindicalista
Rosário e Tucuman, Argentina — A

violência politica na Argentina fez sua
primeira vitima de novembro: ontem a
Policia encontrou, crivado de balas, o
corpo do dirigente sindical metalúrgico
Meliton Bianco, de 31 anos, o que eleva
para 614 o número de vitimas rio terro-
rismo no pais, desde o principio deste
ano. O cadáver foi encontrado nos arre-
dores dc Rosário, 300 quilômetros a norte
de Buenos Aires.

Nas montanhas da Província de Tu-
cuman, o Exército argentino mantém
mais de 1800 homens numa campanha,
até agora bem sucedida, de perseguição a
um grupo de guerrilheiros rurais do ERP,

calculado em 150 elementos. Segundo foi
anunciado, o número de mortes entre os
guerrilheiros já seria superior a 50.

Segundo a Quinta Brigada de Infan-
taria encarregada das operações nas
montanhas de Tucuman, entre os guer-
rilheiros argentinos foram mortos ou
capturados vários estrangeiros — chlle-
nos, uruguaios, bolivianos — acrescentan-
do haver provas rie que o Exército Revo-
lucionário do Povo (ERP). que atua na
região, mantém estreitas ligações com o
Movimento da Esquerda Revolucionária
(MIR) chileno, os Tupamaros uruguaios
e a Frente de Libertação Nacional da Bo-
livia.

Uma — "A moralização
administrativa empreendida
pelo Governo será levada
até ás últimas consoquên-
cla.s". advertiu ontem La
Crônica d:; Lima, jornal (pie
expressa a opinião oficial.
Es.se espetacular movimen-
to de austeridade, lançado
no dia 3 de outubro último
polo Presidente Francisco
Morales Eermudez, já pro-
duzlu numerosas demissões
em entidades estatais, dc-
tençáo de importantes figu-
ras da política e da admi-
nlstraeào pública e uma ex-
tensa lista de pessoas prol-
biclas dc se ausentarem do
pa is.

O atual Chefe cie Estado
peruano, que possui no pais
uma imagem dc adminis-
tia dor rigoroso, foi por cur-
to período Ministro da Ee.o-
nomia cio ex-Presidente
Fernando Bclaundc Terry,
ocasião cm que chegou a
enviar ao Parlamento volu-
mo.-.o expediente sobre
ações dc contrabando que
envolviam bom número dc
civis e militares. O Congres-
so não chegou a revelar o
conteúdo ric.-._e documento,
seja porque pretendia na
época contemporizar, seja
porque sobreveio o golpe
militar de outubro dc 1968.
"MORAL
REVOLUCIONARIA"

— Mais tarde, quando o
General Morales Bermudez
voltou a ocupar a pasta da
Economia, no governo do
General Velasco. ele levou à
barra da Justiça os mais
importantes banqueiros do
chamado Império Prado,
entre eles o maior acionls-
ta. Mariai.o Prado, acusa-
dos de defroudações no
montante rie CrS 200 mi-
lhões.

I.a Crônica, disse cm seu
editorial que 

"cie acordo
com uma moral liberal, o.s
delitos dc alguns eram con-
siderados permissiveis en-
quanto os acusados ocupas-
sem uma posição importan-
te e socialmente sanciona-
da por um alto prestigio —
mas agora tudo isso deve
acabar pela implantação de
uma moral revolucionária"."A ação moralizadora que
a Revolução sc propõe le-
var até suas últimas conse-
quencias •- conclui o jornal
-- eíta intima mer. le vin-
eulacla à demissão de co-
nhecicios personagens, que
sempre se caracterizaram
pela facilidade em ascender
a posições de privilégio.
desde as quais obtiveram
beneficios pessoais intolcrá-
veis".

Entre os proibidos de sair
cio Peru, diz o jornal La
Prensa, estão o ex-Ministro
da Pesca, General Javier
Tantaelan, o ex-chefe do
Comitê de Assessoramento
da Presidência, General
José Graham, e o ex-dire-
tor do Sistema de Apoio à
Mobilização Social, o soció-
lego Carlos Delgado Olivei-
ra. Afirma-se que também
estão na lista: Lizaldo Alza-
mora. Gilberto Neumann.'
ex-diretores de empresas
estatais, além de homens
de negócios.

O General Leóncio Perez
Tenaud, Tesoureiro-Geral
da República, anunciou que
foram descobertas "graves
irregularidades e desvios cie
verbas públicas, com evi-
dente indicio de delito", e
acrescentou que o Governo,
dentro de sua campanha
moralizadora, resolveu colo-
car sob intervenção a em-
presa estatal Pcsca-Peru. a
Sociedade de Beneficência

Pública e a Junta dc Assis-
tência Nacional, que esteve
sob a direção de Consuelo
Gonzaiez. esposa do ex-
Presidente Velasco.

De um mudo geral, os
j o r n a i.s manifestam cm
seus editoriais satlsfoçáo
pela decisão do Governo de"empreender uma ação mo-
rallzadora de profundlda-
dc", mas reclamam maio-
res esclarecimentos, a fim
dc que "a imagem do re-
gime não sofra com a rc-
velaçáo de tanta corrup-
ção mal explicada".
"DIÁLOGOS COM
O POVO"

O Presidente Morales
Bermudez Iniciará, a par-
tir de hoje, visitas ao inte-
rior do pais, de onde, se-
gundo sc anuncia oficial-
mente, pronunciará dis-
cursos que irão mostrar aos
peruanos o sentido da "se-
gunda fase do processo rc-
volucionário".

Acompanhado de todo
seu Ministério, serão visi-
tadas a.s Províncias de Ju-
llaca. Puno e Cuzeo. no Su-
deste do pais. Integram
também a comitiva do Che-
fe de Estado os secretários-
gerais das .seguintes orga-
nlzações pró-governamen-
tais: Confederação Nacio-
nal Agrária. Ce.itral dc
Trabalhadores. S in d icato
de Educadores da Revolu-
ção Peruana c da Juven-
tude Revolucionária do Pe-
ru. a.ssim como duas diri-
gentes do Comitê Nacional
da Mulher Peruana.

Em Puno. perante uma
concentração de trabalha-
dores rurais e operários, o
General Morales Bermudez
dirigirá uma mensagem ao
pais. Os visitantes a'moça-
ráo com os trabalhadores e
deles ouvirão suas reivin-
dieaçõp.s. Terça-feira o pre-
sidente e seus acempa-
nhantes estarão em Cuzco,

a Capita! inca. para ali co-
memorar o 1959 aniversá-
rio ria revolta de Tupac
Amaru contra os invasores
espanhóis.

Da praça principal de
Cuzeo. onde Tupac Amam
foi morto pelas autoridades
espanholas, em 1781. o Ge-
noral Bermudez lançará
nova mensagem ao pais. na
qual. seguncio informações
oficiais, explicará o senti-
do cia campanha moraliza-
dora por ele empreendida c
dirá por que certas pessoas
foram detidas.

Esta é a quinta excur-
são do presidente ao inte-
rior do pais, cm sua cam-
panha nacional para expil-
car a "fase atual da Revo-
lução". Na. primeira, cm
setembro, no Sul. o Gene-
ra! Bermudez pediu maior
produtividade aos empre-
sários o trabalhadores, for-
mulando criticas ao culto
da personalidade, sem, con-
tudo, citar expressamente o
nome do ex-Presidente Ve-
lasco. Proclamou que os"únicos emblemas cia Re-
volução peruana são a ban-
deira nacional c a imagem
de Tupac Amaru".

Em outubro, por ocasião
do sétimo aniversário da
Revolução, esteve em pro-
víncias do Centro, e lançou
seu movimento dc "guerra
sem quartel para moralizar
a sociedade peruana". Em
fins desse més, foi ao Nor-
te. quando condenou a.s
multinacionais, a extrema
direita e a extrema esquer-
da peruanas. Finalmente, a
19 de julho último, reali-
zou uma curta visita a
Trujillo, para expor "a íl-
losofia econômica do pro-
CC__0".

Polícia pede ajuda

para achar quem
matou Masferrer

Miami ¦— A policia nor-
t.-americana pediu a aju-
da da população para loca-
lizar os assassinos do exila-
do cubano Roland Masfer-
rer, de 58 anos, que de
membro ativo do Partido
Comunista de seu pais, nos
primeiros anos do regime de
Fulgêncio Batista, sc trans-
formou em homem de con-
fiança do ditador, chegan-
do a ser nomeado Ministro
na véspera da tomada do
Tciíler por Fidel Castro.

Linhas telefônicas espe-
ciais foram instaladas e um
detetive recebe as chama-
das. falando em espanhol.
A policia está examinando
os artigos escritos por Mas-
ferrer em seu semanário U-
oerlaá, pelo qual procura
descobrir uma pista que
conduza ao assassino ou as-

sassinos. que, na sexta-fel-
ra, fizeram explodir uma
bomba no carro do exilado,
quando este o punha em
movimento.

INIMIGOS

A maior dificuldade en-
contrada pelas autoridades
é descobrir qual dos inimi-
gos de Masferrer poderá
ter sido o assassino. Segun-
do alguns amigos da vitima,
Masferrer tinha inimigos
em todos os setores da po-
litica e em quase todas as
tendências, embora fosse
um declarado anticastris-
ta.

O último número do se-
manário Libertai publica
um artigo em que Masferrer
defende o uso da dinamite
como arma politica na lut»"contra Castro.
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Sakhnrov Charais teme '•jMjmggm ¦

preocupa-se
com família

Copenhague, Londres —
Pela primeira voz desde cine
se tornou o principal critico
do roglmò soviético, o físico
e Prêmio Nobel da Paz An-
direi Sakharov mani.cr.lou
sua Insegurança o preocupa-
cão n respeito de si próprio
r de sua família, ma.s negou
que Moscou esteja pensnn-
do cm expulsá-lo, como fez
com o escritor Aleksander
Soljcnytzin.

"Minha .situação é grave",
declarou Sakharov ao jor-
nallsta Jearis Thomsen, co-
lunlsta do jornal dlnnmnr-
quês Bòrllngske Tldenâe,
com quem regularmente cn-
trevlsta-se por telefone. O
cientista não disse a que ti-
po de pressões ,sc referia,
mas sua conversa dc ontem
com Thomsen foi a primei-
ra em quase um mês,

SITUAÇÃO PIOROU

Ao que tudo Indica, a
realização do Tribunal Sak-
harov. cm Copenhague, rc-
unindo dezemas dc exila-
dos .soviéticos que conta-
ram cm detalhes supostos
vexames sofridos em pri-
sões da União Soviética, foi
a principal causa do agra-
vamento da .situação de
Sakharov, Idealizaclor c in-
cenfivador da reunião.

"Desde então", contou,"comecei a ser alvo dc for-
tes pressões e minha situa-
ção piorou". Ao ouvir essas
palavras, o jornalista dina-
marquês escreveu que "pela
primeira vez, senti um ver-
dadeiro temo r na voz de
meu entrevistado".

Entre outras coisas, Sak-
harov parece temer que as
autoridades de Moscou se
neguem a receber de volta
ao pais sua mulher, Helena
Sakharova, que está na Itá-
lia com passaporte dc turis-
ta. Internada numa clinica
florentina para tratamento
ocular, Helena Sakharova já
foi várias vezes advertida
pelo Embaixador soviético
de que estaria "falando dc-
mais aos jornalistas ociden-
tais".

Entretanto, o fisico dissl-
dente não acredita que para
ele esteja reservado o mes-
mo destino do autor do Ar-
quipélago Gulag, que desde
que se tornou cidadão oci-
dental parece ter esquecido"os duros anos sob a dita-
dura stalinista".

CRÔNICA GEORGIANA

Uma verdadeira crônica
sobre a vida do preso Karlo
Tsulaya foi publicada on-
tem pelo Sunday Times, de
Londres, com base num do-
cumento clandestino sobre
casos de tortura ocorridas
em 1973 numa prisão geor-
giana. Segundo o documen-
to, 25 mil pessoas foram de-
tidas nos últimos dois anos
naquela República da URSS.

Karlos Tsulaya, preso cm
30 de março dc 1973, não é
entretanto um dissidente do
regime: dedicava-se ao mer-
cado negro, sendo detido cm
razão da legislação que pu-
ne os crimes contra a eco-
nomia popular. Conta que,
na prisão de Tibilisi, era
torturado diariamente por
um companheiro de cela,
encarregado de fazê-lo fa-
lar.

Anglicanos
acusam seu
Arcebispo

Londres — Uma carta de
leitor publicada num jor-
nal comunista foi o sufi-
ciente para acentuar a di-
visão na alta hierarquia da
Igreja anglicana,' ora fra-
cionada entre duas corren-
tes: uma, liderada pelo Ar-
cebispo de Canterbury, que'acredita no ressurgimento
da Inglaterra somente com
uma volta à Era Vitoriana,
e outra — chefiada por
Mervin Stockwood, bispo de
Southwark — que culpa a"sociedade capitalista" pela
decadência.

O conflito começou quan-
do o Arcebispo dirigiu men-
sagem à Nação pedindo"disciplina e sacrifício de
todos" em prol do renasci-
mento de uma nova Grã-
Bretanha. O discurso do
Primaz foi interpretado
como "carregado de mora-
lismo" pela metade dos bis-
pos ingleses.

Esses, liderados por
Stockwood (também co-
mhecido como Bispo Verme-
lho), acusaram o chefe da
Igreja anglicana e seus se-
guidores de distorcerem os
fatos e acusarem o capita-
lismo, de uma maneira ge-ral, como "o grande respon-
sáyel pela decadência da
Inglaterra". O pior da his-
tória é que o documento foi
publicado na seção de leito-
rei do Morning star, jornal
«to PC.

nova crise por
causa de Anajola

Lisboa. Luanda, Cairo — Atualmente, o gran-de problema português é Angola. Daqui a 11 de
novembro — data da Independência — pode ocor-
rer um ajuste politico-mllitar cm Portugal — de-
clarou o Comandante da Região Militar do Cen-
tro, Brigadeiro Franco Charais.

Explicou que no contexto mundial, Angola tem
muito mai.s importância que Portugal: "Ò Impe-
riallsmo, ou os lmperiallsmos, querem tomar o con-
trole da ex-colônia, Dai os perigos internos de gol-
pe de estado, dc esquerda para apoiar o MPLA, ou
de direita para apoiar a FNLA".

Para Charais, o golpe de direita tem mais pos-sibilidades de triunfo devido ao "apoio social quelho tôm ciado os sucessivos erros da esquerda". Um
golpe da extrema-esquerda não duraria mais queuma ou duas semanas, "o tempo necessário pararesolver a questão angolana, pois Portugal insere-
se num quadro estratégico global e as forças Inter-
nacionais não permitirão mais a vitória de uma
lntentona de esquerda".

MERCENÁRIOS BRANCOS

Forças nacionalistas negras, chefiadas por cer-
ca de 150 mercenários brancos, cuja nacionalidade
náo foi revelada, travavam ontem renhido comba-
te para desalojar as forças do Movimento Popu-
lar de Libertação de Angola iMPLA) do importante
porto de Bengucla. a meio caminho entre Moçame-
des — ocupada há dias pelas forças da Frente Na-
cional (FNLA) e da União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola (UNITA) — e Luanda,
que continua dominada pelas forças do MPLA.

Bengucla é porto oceânico e terminal do ca-
minho de ferro que atravessa o Sul de Angola até
à Zâmbia, servindo de transportadora dos mine-
rios zambianos, e sua ocupação representará para
as forças da FNLA (apoiadas e armadas pela Chi-
na e pelos Estados Unidos) e da UNITA (respalda-
da pelos paises da Comunidade Econômica Euro-
péia) um passo importante para a conquista de
Luanda, de onde praticamente já fugiram todos
os brancos, na maioria portugueses, desde a ocupa-
ção da cidade pelo MPLA.

O objetivo dos dois movimentos unidos —
FNLA-UNITA — é atingir Luanda antes de 11 de
novembro, data prevista para a independência da
cx-colònia portuguesa, impedindo, assim, a decla-
ração da auto-determinação com o MPLA como
único detentor do Podor.

No Cairo, a Organização de Solidariedade com
os Povos Afro-Asiáticos manifestou seu apoio ao
MPLA de Agostinho Neto, classificando-o como "o
único representativo do povo angolano".

Exército desmente
rumores de manobras

Lisboa — Um porta-voz do Exército português,
Major Fonseca Cabrinha, desmentiu os rumores se-
gundo os quais as Forças Armadas preparam ma-
nobras militares em grande escala, para a próxima
semana, com o objetivo dc "dar oportunidade a um
golpe de direita."

Cabrinha salientou o,ue o Instituto de Altos
Estudos Militares de Lisboa considera a reali-
zação dc manobras defensivas, mas ate agora náo
íoi fixada qualquer data para as mesmas.

Segundo o Jornal de Noticias, um oficial da
seção de propaganda do Movimento das Forças Ar-
madas revelou que as manobras começariam no
dia 7 deste mês, dando oportunidade a uma ten-
tativa de golpe direitista, o que precipitaria a gucr-
ra civil entre as unidades das três Armas.

De acordo com Cabrinha, a noticia teve um
objetivo "claramente alarmista", pois "oculta a
verdade para fomentar a confusão e impedir que
as Forças Armadas permaneçam alertas."

BOMBAS DO ELP

O Exército de Libertação de Portugal (ELP), de
extrema direita, reivindicou por telefone à agén-
cia France Presse o atentado ocorrido sábado à noi-
te em Lisboa contra um veiculo da Academia Mi-
litar, estacionado próximo ao estádio do Benfica,
no momento em que se realizava uma partida en-
tre o Onze e o Estoril.

Uma bomba explodiu, sem causar vitimas, mas
destruindo o veiculo. Se a explosão tivesse sido re-
gistrada meia hora depois, quando centenas de es-
pectadores saiam do estádio, poderia ter causado
a morte de pelo menos 40 pessoas, disse a policia.

Para o ELP, o atentado demonstrou que "nos-
so comando provisório prossegue tendo iniciativa
na Capital portuguesa."

Outra bomba explodiu em Chaves, no Norte
de Portugal, destruindo o automóvel de um mi-
litante do Partido Comunista.

Otelo defende
poder popular

Lisboa — Numa assembléia de trabalhadores
realizada ean Barreiro, do outro lado do Tejo, o
chefe do Comando Operacional do Continente
(COPCON), General otelo Saraiva de Carvalho,
voltou a defender o desenvolvimento das organi-
zaeoes de poder popular, salientando que "as ba-
ses também se organizam no Exército", onde "sua
força e convicção têm por objetivo obter o apoio
dos oficiais e sargentos que, no momento, têm medo
da revolução."

Destacou: "Seis milhões de portugueses vota-
ram no dia 25 de abril por meio de uma democra-
cia representativa que devem fortalecer até que as
massas populares se organizem. Mas Isto não cons-
tltui senão uma etapa enquanto, se espera que o
poder popular se sobreponha à democracia repre-
sentativa que, estou convencido, desaparecerá paradeixar o posto a uma autêntica assembléia nacio-
nal popular."

Na reunião, convocada pelos sindicatos agri-
colas de Santarém e Évora e pelas comissões de
trabalhadores do grupo CUF, Otelo Saraiva de Car-
valho anunciou que uma coluna de veículos mili-
tares ficará à disposição para transportar abonos
postos à disposição dos agricultores alentejams
pelos operários da CUF. A decisão foi tomada ante
o boicote sistemático do transporte destes abonos,
assim como de sementes e alimentos para o gado.

A assembléia rendeu homenagem ao General
Vasco Gonçalves e denunciou as "tentativas da di-
reita" para eliminar o General Otelo e Carlos Fa-
bião, Chefe do Estado-Maior do Exército.
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Embaixada apressa saída de
2 mil americanos do Líbano

Kissinger confirma venda
áa reatores ao Evito

Jacksonville, 1'Tórida — O
Secretário de Estado Henry
Kissinger confirmou ontem
a intenção de Washington
dc fornecer ao Egito reato-
res nucleares de G00 mepa-
watts, sob rigorosas condi-
ções de segurança, mas
observou que Israel tam-
bém receberá uma oferta
semelhante.

Comentando a visita do
Presidente egípcio Anwar
Sadat aos Estados Unidos, o
jornal Al Abram, do Cairo,
afirmou que ele assinará,
com o Presidente Ford, um
acordo, na quarta-feira,
que o autorizará a adquirir
o primeiro desses reatores.
CONVERSAÇÕES

Os dois presidentes volta-
ram a se encontrar ontem
para prosseguir o exame
dos problemas do Oriente
Médio. A Casa Branca
anunciou que não serão di-
vulgàdos comunicados ou
declarações oficiais ao tér-
mino das conversações, de
que participam também
Kissinger e o chanceler
egípcio Lsmail Fahmi.

Sadat deverá voltar a
Washington na quarta-fei-
ra, quando falará ao Con-
gresso. De acordo com o Al
Abram, o presidente egip-
cio assinará o convênio no
Departamento de Estado,
pouco antes de apresentar-
se diante dos legisladores
norte-americanos. O jornal
acrescenta que a venda es-
tá sendo estudada pela We_-
tinghouse e pela General
Electric, duas das primei-
ras produtoras de Instala-
ções energéticas dos Esta-
dos Unidos.

Falando aos jornalistas a
bordo do avião que o levou
a Jacksonville, Kissinger
disse que o Egito se inte-
ressa pela compra de dois
reatores, avaliados em um
milhão e duzentos mil dó-
lares. Informou também
que cada etapa do acordo

para essa venda será apre-
ciada pelo Governo israc-
len.se. e frisou que o contra-
to de fornecimento proíbe
todo tipo dc explosão nu-
clear, mesmo para fins pa-
cíf:eos. O.s reatores fazem
parte dc uma ajuda de 750
milhões de dólares an Eaito.

A reunião entre Ford e
Sadat. ontem, teve lugar na
fazenda do milinário Ray-
mond Mason, onde o presi-
dente e.stá hospedado. Ma-
son é o chefe de uma em-
presa de aviões charter, e
tem interesses bancários e
petrolíferos no Oriente Mé-
dio. O porta-voz de Sadat.
Thasin Bashir, qualificou
de "informais" as conver-
sações entre o.s dois esta-
distas, e dls.se que o Chefe
do Governo egípcio ficara
impressionado com "a fran-
queza e a amabilidade" com
que foi recebido.

Sadat esteve em Chicago,
Houston e Nova Iorque en-
trevistando-se com altos re-
presentantes da indústria
local, especialmente do se-
tor do petróleo. No Clube
Econômico de Nova Iorque
e na Câmara de Comércio
de Houston, Sadat àssègü-
rou que as companhias es-
trangeiras que implantarem
filiais no Egito encontrarão
condições fiscais vantajo-
sas, e excluiu qualquer ris-
co de expropriação. Os ob-
servidores, contudo, consi-
deram que os convites de
Sadat não encontrarão eco
a curto prazo, pois os in-
dustriais acham que a si-
tuação de instabilidade no
Oriente Médio ainda não
favorece tais inversões.

Os reatores nucleares fo-
ram solicitados aos Estados
Unidos para serem utiliza-
dos nas usinas egípcias de
dessalinlzação, como parte
do Convênio assinado no
Cairo em 4 de junho do ano
passado, por ocasião da vi-
sita do ex-Presidente Ri-
chard Nixon.

Israel paga mais por
armas americanas

Telaviv — A preocupação
e a decepção de Israel ante
o que parece ser um drásti-
co corte na ajuda econômi-
ca e militar por parte dos
Estados Unidos foram trans-
mitidas ao Secretário de Es-
tado Henry Kissinger pelo
Embaixador nos Estados
Unidos, Simcha Dinitz, re-
velou ontem a imprensa is-
raelense.

Embora o montante estl-
pulado como condição para
o acordo do Sinai, em se-
tembro, não tenha sido ai-
terado (2 bilhões e 240 mi-
lhões de dólares), Washin-
gton modificou a distribui-
ção das verbas entre em-
préstimos (que devem ser
pagos e ajudas (concedi-
das gratuitamente), e Israel
terá que devolver mais 450
milhões mais do que o pre-
visto.
TÉCNICOS CHEGAM

Outra condição funda-
mental para efetivação do
acordo — a presença de téc-
nicos civis norte-americanos
nos postos de detecção ele-
trônica do Sinai — começou,
a ser cumprida ontem. O
primeiro grupo de um total
de 200 técnicos chegou on-
tem a Israel. Segundo a
emissora oficial, a maior
parte deles "prestou servi-
ço semelhante no Vietnã".

A equipe constituída, con-
forme afirmou Washington,
exclusivamente de voluntá-
rios, deve iniciar nos próxi-
mos dias um periodo de
adaptação da zona dos des-
filadeiros estratégicos de
Mitla e Giddi. O serviço efe-
tivo começará em fevereiro.
Informações extra-oficiais
diziam que um grupo seme-
lhante está para chegar ao
Egito.

Notícias do Cairo e de Je-
rusalém confirmaram tam-
bém a passagem pelo canal
de Suez, sem incidentes, dos
20 navios mercantes que se
destinavam a Israel. Entre
os barcos está o Olimpos, dé
bandeira grega, que ficara
retido em Port Said, porque
seu comandante não tinha
dinheiro para pagar a taxa
de passagem pelo canal. O
Olimpos transporta uma
carga de cimento para o
porto Israelense de Eilat.

Esta é a primeira vez des-
de 1959 que cargueiros des-
tinados a Israel são autori-
zados a cruzar o canal con-
trolado pelo Egito. De açor-
do com o novo convênio en-
tre os dois países, somente
navios de bandeira não is-
raelense terão essa pernüs-
são, que não -se estende, po-
rém, a carregamentos de
armas.

Beirute — A Embaixada dos Estados Unidos
em Beirute advertiu os 2 mil cidadãos norte-ameri-
canos que ainda permanecem na cidade para que a
abandonem o mais depressa possível, náo ocultando
s.'u temor dc que o.s conflitos politico-religio.sos queensangüentam o Libano venham a tornar-se ainda
mais graves.

O semanário Al Hawadess cm sua edição de on-
tem revela que altos funcionários da Embaixada
dos Estados Unidos e da França recomendaram às
autoridades libanesas a aplicação urgente dc refor-
mas no sistema político do pai.s, para que a paz
possa ser restabelecida. Os mortos no fim dc sema-
na foram calculados em -1C0.

ACORDO

Na madrugada, após uma reunião com dirlgcn-
tes muçulmanos de esquerda e cristão da falange
(direitista), o Primeiro-Ministro Rashid Karame
anunciou a conclusão de uma nova trégua, marcada
para as seis horas de Brasília. Segundo a Rádio
Libano, comissões de ambas as facções encarrega-
das de assegurar o cumprimento do acordo dirigi-
ram-se aos focos de combate, tanto em Beirute co-
mo cm outras regiões.

As previsões, contudo, são sombrias: "A situa-
ção está piorando muito", disse uma fonte do Go-
verno, observando que "os progressos foram pou-cos". Karame instou para que todos se esforcem cm
favor da normalização da vida de Beirute, o quesignificaria a reabertura de bancos e mercados, es-
crltórios e repartições públicas que não têm condi-
ções de funcionar, a volta dos refugiados a suas
casas e a troca incondicional de pessoas seques-
tradas pelos bandos rivais.

No centro de Beirute, contudo, cristãos muçul-
manos disputavam à bala hotéis e outros edifícios
para garantirem posições estratégicas. No bairro de
Kantari, muçulmanos lançaram outro violento ata-
que contra os cristãos entrincheirados no luxuoso
Holiday Inn, já parcialmente destruído. Franco-
atiradores agiam em todo o perímetro urbano, en-
tre o Ministério da Informação, a Universidade
americana e o porto.

Várias casas foram saqueadas, c com "barrica-
das volantes" os guerrilheiros palestinos, que apoiam
os muçulmanos esquerdistas, tomaram um bom nú-
mero de reféns. Ontem foi finalmente libertado o
piloto Clyde Huddlcston, da companhia libanesa
Trans-Mediterranea, um dos três norte-americanos
seqüestrados recentemente. Ele contou que seus cap-
tores revistaram-lhe o apartamento e interroga-
ram-no suspeitando que fosse espião dos Estados
Unidos.

A Embaixada norte-americana já embarcou o
restante de seu pessoal civil — umas 40 pessoas —
e vem pedindo a todos os cidadãos de nacionalidade
norte-americana, que não tenham motivos premen-
tes para ficarem no Líbano, que deixem o país. Cer-
ca de 4 mil já o fizeram. Ontem, finalmente, este
conselho foi emitido na forma de uma ordem do
Embaixador McMurtrie Godley. Dois funcionários
da Embaixada ainda estão desaparecidos.

O Exército libanês está encarregado de custo-
diar as estradas, principalmente a que liga Beiru-
te à Capital síria, Damasco. O Ministro do Interior
Camille Chamoum (direita cristã) negou, no en-
tanto, afirmações de seus correligionários de que 5
mil palestinos vindos da Síria teriam se infiltrado
no pais para reforçar a posição muçulmana na lu-
ta contra os cristãos. Algumas fontes ocidentais
acham que esta suspeita tem razão de ser, mas
consideram exagerado o número de palestinos.

Enquanto isso, Israel ameaçou atacar o Líbano
caso a Síria interfira na crise com seu Exército, e no
Cairo o importante jornal Al Ahram informou que
certos setores libaneses pediram que os Estados
Unidos desembarcassem fuzileiros no país, como em
1958, mas não foram atendidos. O editorialista afir-
ma também que o Papa Paulo VI teria recusado a
divisão do Libano em setores cristão e muçulmano,
pois isso contribuiria para polarizar ainda mais as
religiões.

Até agora, os prejuízos materiais causados pe-
los conflitos desde abril somam 3 bilhões e 700 mi-
lhões de dólares (cerca de CrS 32 bilhões). A ca-
tástrofe que abalou a "Suíça do Oriente Médio" re-
flete-se no Bairro de Hamra, célebre no mundo ára-
be por suas lojas de artigos finos, seus terraços, ca-
fés e. cinemas. Hoje está praticamente irreconheci-
vel, e bancas de artigos usados são instaladas todos
os dias diante das vitrinas quebradas das lojas fe-
chadas há várias semanas. Desapareceram também
dos jornais colunas sociais e as seções recreativas:
as magras edições de quatro páginas referem-se cx-
clusivamente à situação do pais.

Alguns jornais só são vendidos em determinados
bairros, devido às dificuldades de transitar de uma
para outra zona, ou à tendência politica da publi-
cação, que não é admitida em todos os lugares. A
seção de classificados tem tido muita procura, pe-
los que querem deixar o pais: eles buscar^ parcn-
tes que já saíram, comunicar-se por telex com o
exterior e verificar as ofertas de emprego em ou-
tros paises.

índia oculta
conflitos
com China

Nova Deli - Durante
mais de um més o.s Gover-
nos da Índia. República Po-
pular da China e Nepal
ocultaram um sangrento In-
cldcntc fronteiriço que cau-
.sou a morte de 50 soldados
indianos, em 2(1 de setem-
bro passado. Da batalha,
ocorrida em algum ponto da
fronteira entre os três pai-
ses, também participaram
rebeldes tlbetanos antlchi-
neses que vivem no Nepal.

Semanas depois, outro in-
cldcntc, de menor grávida-
de, provocou enérgica con-
denação do Governo da
Primelra-Mlnistfa Indi ra
Gandhi e — ató agora —
nenhuma resposta de Pr-
quim: em meados de outu-
bro uma patrulha chinesa
úc mais de 41) homens teria
emboscado seis soldados in-
dianos, matando quatro de-
les. Ontem a agência Tass
limitou-se a reproduzir o
protesto indiano, abstendo-
se dc comentários.

MISTÉRIO

A batalha de setembro foi
o mais grave confronto en-
tre índia e China desde o
inicio dos anos CO c nela
aluaram, do lado indiano,
numerosos khampas, guer-
rllheiros tibetanos refugia-
dos no Nepal e na índia.
Para não complicar suas
relações com a China, o Go-
verno do Kátmandu pedira.
na ocasião, que não fosse
divulgado o incidente, as-
segurando que todos os ti-
betanos residentes no pais
seriam desarmados.

O local dos combates, se-
gundo supõem fontes de
Nova Deli, toria sido a pro-vincia de Klmãchal Pra-
desh, perto do lugar onde se
tocam Índia, China e Nepal.
O incidente coincidiu com r»
estado de emergência decre-
tado pela Primcira-Minis-
tra. Alegando outros motl-
vos, Indira Gandhi viajou,
na ocasião, para o Himalaia
Oriental, onde teria inspe-
cionado as posições avança-
das de seu Exército.

Observadores acreditam
que a incorporação recentp
do Estado de Siquim à índia
provocara reações hostis cm
Pequim, que passara a ter
mais 150 quilômetros de
f r o n teiras suplementares
com Nova Deli.

No mês passado, Indira
denunciara a ingerência
chinesa nos "assuntos in-
ternos de seu pais", entre-
vistada por um jorna!inglês.

Irã pediu a
>n apoio

para curdos
Washington, Nova lor-

que — O ex-Presidente
norte-americano Richard
Nixon forneceu, em segre-
do, armas no valor de vá-
rias dezenas dc milhões de
dólares aos separatistas
curdos, do Iraque, ante
pressão do Xainxá do Irã.
Rheza Pahlavi, em maio de
1972.

A revelação foi feita pelo
Jornalista da cadeia de te-
levisão CBS, Daniel Schorr,
segundo quem o Secretário
de Estado Henry Kissinger
se opôs. recentemente, nu-
ma sessão da comissão da
Câmara que Investiga as
atividades da CIA, a divul-
gar o fato.

De acordo com Schorr,
na ocasião da pressão do
Xainxá. a CIA e o Depar-
tamento de Estado se opu-
seram ao fornecimento de
armas aos curdos — que
em março passado pusc-
ram fim à rebelião, após
acordo entre o Irã e o Ira-
que —, mas Nixon e Kis-
singer. e sem autorização
do Conselho Nacional de
Segurança, ordenaram que
a CIA dirigisse as opera-
ções, apesar de os Estados
Unidos sempre terem afir-
mado manter uma política
de neutralidade no confli-
to.

Scliinidt inicia
visita a Teerã

Teerã — Após uma vis1-
ta oficial de quatro dias à
China, o Chanceler (Chefe
de Governo) da Alemanha
Ocidental, Helmut Schmidt,
chegou a Teerã, onde fica-
rá dois dias, a convite do
Xainxá Reza Pahlavi.

Segundo declarou, Sch-
midt pretende discutir com
o Xainxá da Pérsia diversas
questões relativas ao abas-
tecimento internacional de
energia. '

Schmidt foi recebido, no
aeroporto, pelo Chefe do
Governo iraniano. Amir
Abbas Howeida e, por uma
representação da comuni-
dade alemã em Teerã, se-
guindo para a residência
dos hóspedes oficiais do
pais.
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PREÇOS
PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELIGIOSOS

1 E F-ÒNEBRES NO JORNAL DO BRASIL

LARGURA ALTURA D. ÚTEIS DOMINGO

4,5 cm 4,0 cm Cr$ 368.00 CrS 528,00
4,5qm 9,0cm CrS 828.00 CrS 1.188,00
9,0 cm 4,0 cm CrS V36.0O CrS 1.056,00
9,0 cm 5,0 cm CrS 9J0.00 CrS 1.3?0.00
9,0em 7,0 cm CrS 1.288.00 CrS 1.8.18.00
90cm lO.Ocm CrS 18*1000 Cr$7.G40,00

13!5cm 5,0cm CtS 1.180,00 CrS 1,980,00
135crri 7.0cm CrS 1.932,00 Cr$ 2.772,00
13.5 cr» 10,0 cm CrS 2.760.00 CrS 3 9CO.00
18,0 cm 5,0 cm Cr $ 18*10,00 Cr$ ? fi.10.00
18.0 cm 8.0 cm CrS 2.944,00 CrS 4 224 00
IB.Ocm 10.0cm OS 3 680,00 CrS 5.780,00
18!ocm 15,0 cm CrS 5 520,00 Cr$ 7.920.00
22Í5cm lO.Ocm Cr $ 4 600.00 CrS 6.600.00
22l5cm 15.0 cm C-S 6900.00 CrS 9.900,00

O JORNAL DO BRASIL HECEBE ANÚNCIOS RELIGIOSOS E

FÚNEBRES ATÉ AS23HOHAS.
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Farmácia sofre seu 19.°
assalto e perde máquina
de calcular e Cr$ 2 mil

A pouco mais do 100 metros do Palácio Gua-
nabara, sede cio Governo cio Estado, local bem guar-
necido, a Farmácia Pinheira Machado ostenta unia
estatística de causar espanto: em dois anos, 19 as-
saltos a mão armada. Ontem, às 15h40m, repetiu-
se a rotina quando dois ladrões trancaram gerente
e balconistas nos fundos e levaram CrS 2 mil c uma
Facit cie calcular.

Os empregados já qualificam "quase folclore
carioca" os assaltos a farmácia localizada na Rua
Pinheiro Machado, 9. João Miguel e Fernando Araú-
jo relatam que, tal como das vezes anteriores, os
ladrões chegaram, renderam todos, roubaram tran-
quilamente c saíram sem que ninguém notasse na-
da dc anormal, "como numa peça bem montada c
ensaiada".

Ftãecimèntôs
Júti» Fernando» d» Silva Paiva, E7

anos, na sua residência om Sao
Cristóvão. Nascida em Portugal, era
viúva.

Elizi Accindina Nunes Ribeiro, 81
anos, no H03pil.1l (Io INPS cm Ipa-
nema. Carioca, comerciaria, morava
cm Pilares', Catada com Francisco
Guia Guimarães.

Maria Fonlci do*. Santos, 65 «nos,
na Casa de S.iúde Grajaú. Natural
do Espírito Santo, deixa viúvo Joa*

quim Feri cite dos Santos e no*-e
filhos.

Eraldina Oliveira dos Santos, 50
anos, no Hospital Advcnlísta Sil-
vestre. Nascida em Maceió, mora-
va no Rio. Casada com João Alves
do. Santos.

Margarete Regina de Souza, 18
•nos, no Hospital dos 5eividores
do Estado. Natural do Rio Grande
do Norte, era filha de João Luis
de Souza e de Maria Martins de
Souza.

Maria Augusta de Silva, 83 anos,
cm sua residência na Estrada Ve-
lha da Tijuca. Solteira, tinha irmãos
e sobrinhos.

Raimundo José Ferreira, 83 anos,
no Hospital Espanhol, Mineiro, apo-
sentado, morava em Mangueira,
Rio. Deixa viúva JovcÜna Eufrá.ia
dc Jesus e oito filhos.

José Martins da Cosle, 61 anos,
no Hospital de Boiisuccí:o. Portu-

guês, aposentado do INPS, morava
em Ramos. Casado com Adelina
Gomes da Silva, linha uni filho —

Arthur.

Dolophia dos Santos Aquino, 13
«nos, no Hospital da Lagoa. Viúva
de Agostinho do Aquino, tinha
dois filhos « netos.

Alfredo Ferreira de Magalhães
Júnior, 54 anos, no Hospital do An-
daraí. Aposentado, casado, morava
no Méier.

Lourdes Monteiro Guimarães, 49
anos, no Hospital do Andarat. Ca-
rioca, viúva de José Vitoriano de
Almeida, tinha oito filhos.

Maria Elisa Nascimento Piagaiani,
76 anos, no Hospital das Clinicas.
Paulista, viúva, morava em 5ao Cris*
tóvão.

Antônio Francisco Rodrigues Fi-
lho, 53 anos, na Clínica Sanio Agos-
ti nho. Carioca, comerciante, casado,
morava nas Laranjeiras.

Manoel Dias da Cosia, 78 anos.

em sua residência, no bairro de Bo-
tafogo. Português, comerciante, ca-
sado com Maria da Conceição Dias
da Costa, tinha três filhas.

Antonia Moreira de Oliveira, 82
anos, no Hospital dos Servidores do
Cstado. Paraibana, morava no En-
ejenho Novo. Viúva de Júlio Mo-
reira de Oliveira.

Antônio Viegas Martins, 84 ano*,
no Abrigo Cristo Redentor. Porlu-

gués, comerciário, tinha irmãos.
Ernestina Chaves, 80 anos, no

Hoipital de Pronto Socorro dc Por*
to Alegre. Atropelada ao alravcsser
• rua, cm frente ao HPS, foi socur-
rida imediatamente, mas faleceu dc-

pois de hospitalizada. Nascida em
Rio Grande (RS), chegou á Capi-
tal gaúcha após casar-se com Otací*
lio Gomes Chaves, já falecido. Ct>
tólica fervorosa, freqüentava com
assiduidade a Igreja Santo Antônio,
em Porto Alegre. Deixa dois filhos
e três netos.

Luix Cccchini, 65 anos, cm sua
residência, em Porto Alegre, onde
nasceu. Trabalhou no setor dc trans*

portes aíé a época de sua aposen-
tadoria. Casado com lida Cccchini,
tinha uma filha e três netos.

Mitsie Sato Nakaniura, 33 anos,
cm sua casa na Vila Olímpia. Na*
tural de Cravinhos, no Estado de
Sjo Paulo, era manicure. Deixa o
filho Carlos, os país A. Kanczo e
Lyko, além de inn-jos, cunhados e
sobrinhos.

Lauro Menieoni, 65 anos, cm Belo
Horizonte, onde nasceu. Era fun*
cionário aposentado da Secretaria
de Educação do Estado, casado com
Marina Magalhães e tinha cinco
filhes: Marcos, Léo, Saulo, Dioni e
Brcrio. Doze netos.

Francisco Vieira Horla, 72 anos,
em Belo Horizonte. Nascido cm
Diamantina, era funcionário aposen*
tado dos Correios e Telégrafos, cm
Paraopeba. Deixa viúva Geraldo
Tolcntino Horta e oito filhos: José
Vandí, Valqufrlo, Augusto Otavia*
no, Maria Auxiliadora, Maria do
Rosário, Valdir Carlos, Antônio Eus-
táquio e Vanda. Tinha 14 netos.

José Justino Brasil, 82 anos, em
Belo Horizonte. Natural de Santo
Antônio do Monte, era farmacêu-
tico, casado com Maria de Oliveiia
Brasil, Cinco filhos: Jo^é, M-jria
Antonicta, Margarida, Lincoln e
Hor tenda, além de 16 netos.

AVISOS RELIGIOSOS

ANNA CELAN0 GONÇALVES
(ANNINHA)

(FALECIMENTO)

+ 

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos e
irmãs, profundamente consternados, cum-
prerri o doloroso dever de comunicar aos
demais parentes e amigos o seu falecimen-

to e convidam para o seu sepultamento, a ser reali-
zado hoje, dia 3. do corrente, às 11 horas, no Ce-
mitério de São Francisco Xavier (Caju), saindo o
corpo da Capela D, da mesma necrópole. (p

Liza Maria Guarino Guerreiro
Jussara Souto de Moraes

(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

A Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio
de Janeiro agradece as manifestações de
pesar, pelo falecimento de suas inesquecí-
veis professoras LIZA MARIA GUARINO

GUERREIRO e JUSSARA SOUTO DE MORAES e parti-
cipa que realizará missa por suas almas, no dia 04
de novembro — terça-feira — às 10:00 horas, na Ca-
pela do Instituto Abel, à Rua Estácio de Sá, n.° 29
— Niterói.

Mais
Contam os empresados

que o.s ladrões, talvez pouco
satisfeitos com o volume ar-
recadado da.s gavetas, re-
solvcram levar também a
máquina de calcular. Mas
como não desejavam leva-
Ia à vi.sta, pediram — e fo-
ram atendidos com preste-
za — uma caixa de papelão.
E sairam. Em frente havia
um PM controlando o tran-
sito e mai.s adiante a guar-
da do Palácio.

Então Iniciou-se outra
rotina: o.s empregados da

Historie
O medo de trabalhar ne.s-

se estabelecimento comer-
ciai situado na.s Laranjci-
ras, respeitável bairro do
Rio. já começa a influir no.s
seus empregados, Há pouco
tempo o balconista Fran-
cisco Lima. paraibano, dc-
ststiu da segurança que a
CLT lhe proporcionava e
foi embora para o Nordeste
natal porque 

"João Pessoa
ó a melhor terra do mundo
e lá não há disso."

Somente este ano os as-
saltantes já levaram mai.s
de Cr$ 12 mil da farmácia
c chegou a ter mês em que
os interessados investiram
três vezes. Afirmam os em-

Liza Maria Guarino Guerreiro
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Camilo Augusto de Moraes Guerreiro Filho,
Lizair de Moraes Guarino Guerreiro, Camilo
Augusto de Moraes Guerreiro Neto, Luiz
José Guarino Guerreiro, Luiz Guarino e Sra.

e filhos, Adelmar Augusto Teixeira Guerreiro, Sra.,

filhos, genros e netos, Laura Maria Pinto Guerreiro

e filhos, Frederico Juergen Scau, Sra. e filhos, Paulo

Anlonio Guerreiro e Sra.; profundamente consterna-

dos pelo falecimento de sua querida filha, irmã, neta,

sobrinha e prima LIZA MARIA, agradecem as mani-
fesrações de pesar e participam que mandarão rea-
lizar missa por sua alma, no dia 04 de novembro, às
10:00 horas, na Capela do Instituto Abel, à Rua

Estácio de Sá, n.° 29 - Niterói.

rotina
Farmácia Pinheiro Macha-
do ligaram para a 9a. De-
legada Policial três vezes,
mas ninguém atendeu. Ape-
laram então para a Policia
Militar e uma patrulha
apareceu 40 minutos depois
— ela estava estacionada
na Rua Alice, 15 minutos
distante, no máximo. En-
tão, mais rotina: presença
na.s delegacias, depoimen-
tos, tentativas de reconhe-
cimcntòs através do foto-
grafias, retratos-falados.

o <¦ CLT
pregados que o.s 19 assaltos
referidos são apenas parle
de um total não arrolado,
pois existem muitos outros
não registrados na 9a. Dc-
legacia.

Outro registro: cm todos
os assaltos, a única violén-
cia foi um tapa aplicado no
rosto dc um empregado, se-
guido de muitos palavrões,
coisa aliás constante e per-
manente em todos os assai-
tos. Ontem, depois de pres-
tarem depoimento, donos e
empregados da Farmácia
Pinheiro Machado voltaram
para o balcão, a vender e
esperar pela 20a. investida
do crime.

JUSSARA SOUTO DE MORAES
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Werter Samarão de Moraes e família, Ma-
rieta Samarão de Moraes e Magnólia Alves
Souto, agradecem as manifestações de pe-
sar, pelo falecimento de sua filha JUSSARA

SOUTO DE MORAES e participam que realizarão mis-
sa por sua alma, no dia 04 de novembro — terça-
feira — às 10:00 hs., na Capela do Instituto Abel, à
Rua Estácio de Sá, n.° 29 - Niterói.

Incêndio só
deixa um boxe
no mercado

Em apenas 10 minutos,
um incêndio, provocado"provavelmente" por curto-
circuito, destruiu quatro dos
cinco boxes do mercado da
Companhia Central de
Abastecimento (Cocca) cm
Sáo Cristóvão, na Rua Ca-
pitão Félix, 411. Os bombei-
ros do quartel de Benfica
só puderam evitar que o
fogo atingisse também o
último dos boxes, o da pa-
daria.

Nos outros quatro fun-
clonavam uma mercearia,
uma peixaria, um açougue
o uma quitanda. O.s próprio-
tários desta última, Antô-
nio Henrique Lemos, e da
padaria, Joaquim Pereira,
informaram' que o incêndio
começou às 12h 20m, quan-
do já não havia mais prati-
comente ninguém no mer-
cado.

O fogo irrompeu na qui-
tanda c se alastrou tão ra-
pidamente que os bombei-
ros, embora tenham chega-
do logo, só tiveram tempo
de isolar a padaria. Todos
o.s cinco estabelecimentos
estavam segurados. A peri-
cia esteve no local c acre-
dita, em principio, que to-
nha sido um curto-circuito
a causa do incêndio.

Explosão do
petroleiro é
investigada

A Capitania dos Portos
começará a investigar hoje
as causas da explosão do
petroleiro Candeias, da
Frohape, ocorrida sábado
pela manhã e que causou
a morte de três tripulan-
tos. Os corpos de dois deles
— Luis Moreira Gomes e
Severino Gomes da Silva —
ainda estavam sendo pro-
curados ontem por homens-
rãs do 1.° Distrito Naval.

O terceiro — João Candi-
do da Silva — foi sepulta-
do ontem à tarde no Cerni-
tério de São João de Meriti.
As investigações serão che-
fiadas pelo Comandante
Mário de Almeida Vidal,
designado pelo Capitáo-de-
Mar-c-Guerra Rafael Me-
deiros, Capitão dos Portos
do Rio de Janeiro.

Ensaio acaba em briga com
tiroteio onde um morre e
três ficam feridos na Tijuca

Desentendimento entre dois grupos à saída do
ensaio da Escola dc Samba império da Tijuca, na
madrugada dc ontem, acabou cm tiroteio na rua,
que resultou na morte de um operário e ferimen-
tos em três pessoas, alem de pânico entre morado-
res das redondezas. A 1 km do local, janelas de ca-
sas c dc automóveis nas ruas foram atingidas por
balas.

O operário morto, Júlio Cardoso, 27 anos, da
Brahma, levou ura tiro na cabeça, quando, em fuga,
já alcançara o cruzamento das Ruas Conde de Bon-
fim e Uruguai; seus colegas José Francisco Júnior
e Francisco Lopes foram baleados, o primeiro no
peito (seu estado c grave) e o segundo no braço.
Feriu-se ainda um comerciante que abria a loja.

PADRE

ALUIZIO RICARDO BERANGER
(MISSA DE 7.? DIA)

+ 

A familia do PADRE ALUIZIO RICARDO BERANGER, agradece as ma-
nifestações de pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e con-
vida parentes e amigos para a missa de 7° dia, que pela boníssima
alma de seu irmão, cunhado, tio, sobrinho e primo será oficiada pelo

Sr. Arcebispo Dom Antônio Moraes de Almeida Júnior, dia 4, terça-feira, às
11,00 horas, na Catedral de São João Batista em Niterói.

JOSÉ DE ALMEIDA BARBOSA MELLO
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

Maria dc lourdes Reis Barbosa Mello, José Barbosa Mello, Myrian c filhos, Maria leticia
Barbosa Mello, Caio Haensel Feiió, Maria Regina e filhos, Helvécio Barbosa Mello, lygia
c filhos e Geraldo Martins Ourivio, Maria Angélica e filhos, agradecem as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu querido esposo, pai, sogro, avô,
irmão, cunhado e tio JOSÉ e convidam os demais parentes e amigos paia assistirem a

Missa que mancía-rii celebrar cm intenção dc sua alma, amanha, terça-feira, dia 4, às 19,30 horas, na
Igreia da Divina Providência, á Rua Lopes Quintas n.° 274 — Jardim Botânico.

(P

DR. JOSÉ DE ALMEIDA
BARBOSA MELLO

(MISSA DE 7.° DIA)

A Diretoria e os funcionários da Ferteco Mineração S.A.
convidam para a Missa que será realizada em sufrágio da
alma de seu Diretor Presidente DR. JOSÉ DE ALMEIDA

BARBOSA MELLO, amanhã, dia 4 de outubro de 1975, às 19,30
horas, na Igreja da Divina Providência, à Rua Lopes Quintas n.°
274 — Jardim Botânico.

+

MARIA HELENA ORTIGÃO DE SAMPAIO
(HELENINHA)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Julieta Ortigão de Sampaio, Carlos Joaquim Ortigão de Sampaio, He-
lena Alves Ortigão de Sampaio e família, Venina Pitaluga Ortigão de
Sampaio, Marilza Nunes Ortigão de Sampaio e filhas, José Maria Orti-
gão de Sampaio e família, Luiz Maria Ortigão Sampeio e Senhora, Luiz

Eduardo Bahia Ortigão e família, agradecem a todos que compareceram ao
sepultamento de sua querida irmã, cunhada e tia HELENINHA e convidam a
todos os parentes e amigos para a missa de 7.° dia que mandarão celebrar
3a. feira dia 4 às 10:30 horas na Igreja da Imaculada Conceição Praia de Bota-
fogo, 266.

Uiikia
O choque foi entre os

grupos dos morros da Por-
miga e do Turano, que no
meio da diversão se desen-
tenderam por causa de uma
garota do primeiro. No final.
do ensaio da escola de .sam-
ba Império da Tijuca, na
Rua Conde de Bonfim, sai-
ram já dispostos ã briga. A
turma do Formiga, a quem
pertencia Júlio, não conta-
va que a do Turano estives-
se armada e partiu para a
luga.

Sempre perseguido aos
gritos c tiros que iam des-
portando os tijucanos da
Conde de Bonfim e trans-

«aroIn

versais, o grupo dc Júlio foi
encurralado no cruzamento
da Rua Uruguai, onde se
tornou alvo fácil. No mo-
mento, o dono da casa de
flores Você, José Maria Ri-
beiro Carvas, abria a loja.
Uma bala atingiu-o na cu-
xa.

A policia ida 19a. DP)
prendeu José de Oliveira
Rodrigues que, segundo tes-
temunhas, c um dos que ali-
rou. Entre elas há duas pri-
mas dc Júlio. Tinham ido
com ele ao ensaio e afir-
mara que entre o.s agressu-
res armados havia duas mu-
lheres do morro do Turano.

zEspecialista americano di
que alimento gorduroso não
provoca doença do coração

Os alimentos gordurosos e as gorduras satura-
das (de origem animal) não estão entre as princi-
pais causas dos distúrbios cardiovasculares, na opi-
nião do professor Michael Debakey, do Baylor Collc-
ge of Medicine, Houston, EUA, que abriu ontem à
tarde com uma conferência no Teatro Adolpho Bloch
o Seminário Internacional de Doenças Cardiovas-
cu lares.

Presente como convidado especial e organizador
da programação científica, o prof Euríclides de Je-
sus Zerbini considerou em ótimo estágio a situação
da cirurgia cardiovascular no Brasil — de que foi

pioneiro — e revelou que 
"os transplantes estão em

compasso de espera, suspensos em todo o mundo, até
a solução dos problemas de rejeição e infecção."

Falando dc coração

Organizado pela revista
Medicina de Hoje, da Edi-
tora Bloch, o seminário con-
tou também em sua sessão
de abertura com a presen-
ça do Secretário Munici-
pai de saúde, Sr Felipe Ba-
silio Cardoso Pires Filho,
de vários especialistas do
pais e, como convidados es-
trangeiros, dos nutrólogos
holandeses J.J. Gottenboss
e A. J. Vergroesen, que estu-
dam a influência da alimen-
tação nas doenças cardio-
vasculares.

O seminário prossegue ho-
je com nova conferência de
Michael Debakey, "Consi-
derações Cirúrgicas sobre a
doença arterial coronária",
às 9h, seguindo-se mesa-re-
donda; conferência dos es-
pecialistas holandeses às
14h e curso de atualização
em problemas da cirurgia
cardiaca, às 15h30m.

Pouco antes de sua con-
ferêneia de ontem, o pro-
fessor norte-americano —
diretor de um projeto que
desenvolve um coração ar-
tificial total — considerou,
em entrevista coletiva à
imprensa, que os paises dc-
senvolvidos já dominaram
os grandes problemas de
saúde pública, como as
doenças endêmicas, epidê-
micas e nutricionais, mas
enfrentam ainda o desafio
do câncer e dos distúrbios
cardiovasculares.

Os dois grandes proble-
mas incidem cm igualdade
numérica e atingem indis-
tintamente tanto as classes
socioeconomicas mais altas
como as mais baixas, e suas
causas ainda não foram su-
fluentemente explicadas,
embora entre elas estejam
fatores já detectados, como
a hipertensão. E mesmo pa-
ra esses fatores que predis-
põem às doenças cardiovas-
culares, não há ainda explí-
cações definitivas. Citou, co-
mo exemplo, a hipertensão
que, nos Estados Unidos,
atinge mais os negros que
os brancos, perguntando em

seguida: "seriam fatores gc-
néticos?"

O professor Michael De-
bakey não considerou im-
portante a influência de ali-
mentos gordurosos na ocor-
rència de distúrbios cardio-
vasculares, julgando não
estar essa possível causa
ainda cientificamente com-
provada. No entanto, como
medida preventiva — pois
também não existe uma
profilaxia perfeita — ele
aconselhou "manter a sau-
de em boas condições, co-
mer dosadamente gorduras,
açúcar e proteínas e detec-
tar o começo de fatores co-
adjuvantes, como diabetes
e hipertensão".

Ao falar sobre o projeto
que desenvolve, definiu o
coração artificial total sob
dois aspectos: o uso tempo-
rário, como suporte para fa-
lência cardiaca por 24 a
48 horas, se mostra bem su-
cedido; a substituição, en-
tretanto, mantém-se cm
fase experimental (em am-
mais), pois depende da de-
finição de alguns proble-
mas ligados aos fatores que
provocam os distúrbios car-
diovasculares.

Em sua conferência sobre"Tratamento cirúrgico dos
aneurismas da aorta", o
professor norte-americano
declarou que atualmente
nenhum deles é cirúrgica-
mente inviável. Suas expe-
riências no campo mostra-
ram que o êxito dos enxer-
tos em material plástico
permitiu sua confecção em
alta escala.

Embora trabalhando há
25 anos nesse campo, o pro-
fessor Michael Debakey
considerou difícil a expli-
cação para muitos aneurís-
mas, em cuja etiologia po-
dem se confundir causas co-
mo a sífüis, pouco provável,
traumas (acidentes de car-
ro, com o volante no peito
do motorista, entre as mais
comuns) e fatores congêni-
tos.

Cães recebem
mil visitas
no cemitério

O Sr Orestes Pereira do»
Santos, zelador ha 10 unos
do Cemitério dos Cachorros,
no Morro da Mangueira,
desde 27 de outubro teve
uma semana bastante abri-
bulada, Limpou e lavou a.s
28 mil 809 sepulturas para
receber o.s quase 1 mil 500
visitantes, em sua maioria
casais sem filhos e pessoas
idosa.s, que no Dia de Fina-
dos não esqueceram dc le-
var flores aos cães dc esti-
mação.

Depois do viverem até 13
anos ao lado de seus cachor-
ros, "que nos guardaram
durante toda a vida", os ve-
Ihinhos, "para velar seus
animais depois cie mortos'*,
gastam mai.s de Crs 2 mil
para levantar os túmulos de
mármore, colocar as placas
com inscrições e retratos.
Sentados ao lado das sepul-
turas, muitos choravam co-
mo D Alaide, abandonada

. pela filha, e que não se con-
formava com a morte da
cadela Chiquita.
SAUDADES

Inaugurado em lí)34, o
Cemitério dos Cachorros, ao
lado do Galpão de Presos da
Quinta da Boa Vi.sta, guarda
cní seus túmulos campeões
sul-americanos, internacio-
nais e dc exposições realiza-
das pelo Kennel Clube do
Rio dc Janeiro. Dick of le
Tassyl, o primeiro exemplar
de raça Buli Mastiff c im-
portado da Inglaterra para
o Brasil, em 1945, tem um
dos maiores mausoléus do
cemitério, onde também es-
tão enterrados seus filhos
Dido e Dinha.

Em todas as sepulturas,
algumas perpétuas, estão
inscritas palavras de sau-
dades "que não ficam atrás
das escritas nos cemitérios
de gente", afirmou o Sr
Orestes, que mesmo depois
de 10 anos, ainda se emoci-
ona quando faz o enterro
de um cachorrmho. Ele já
foi lixeiro durante 15 anos,
carregador da Brahma por
sete, mas neste último em-
prego é onde ele se sente
mais feliz por saber "que
ainda existem pessoas com
coração".

Devido ao pequeno espa-
ço para o grande número
de cachorros, a adminis-
tração do cemitério há 20
anos terminou com a venda
de jazigos perpétuos. As
pessoas alugam uma área
por dois anos, pagam Cr$
113.00 pelo enterro e se no
final deste prazo preten-
dem continuar "velando

pelos animais", fazem um
requerimento à Prefeitura,
pagam uma taxa de Cr$
23,00 e renovam o aluguel
por mais clois anos.

A última alternativa é
um novo requerimento, uma
nova taxa para continua-
rem com o túmulo. Mas ao
se completarem os cinco
anos, o.s o.ssos dos animais
são retirados, cremados e
guardados em um carneiro."E' emocionante observar
os velhinhos receberem os
esqueletos de seus cachor-
ros como se fossem reli-
quias", disse o Sr Orestes.

Ainda ontem, ele fez três
enterros. Os tipos são os
mais variados, desde os
mais simples aos mais
pomposos, quando os ani-
mais são trazidos em cai-
xões da Santa Casa pelas
Kombis funerárias. "Só não
há velório de corpo presen-
te", pois até a tramitação
dos documentos é a mesma
dos sepultamentos de seres
humanos. Todos os túmulos
têm números e a mahuten-
ção é idêntica à dos outros
cemitérios.

Sócrates Mendes dos Santos
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

René de Castro, esposa e filhos convidam

parentes e amigos para a missa que será
celebrada em sufrágio da alma de seu sau-
doso sogro, pai e avô no dia 4 de novem-

bro próximo, às 9 horas, na Paróquia dos Sagrados
Corações, à Rua Conde de Bonfim 474.

EMOÇÃO

A visita ao cemitério, no
Dia de Finados, para D
Ileda Oliveira não é uma
novidade. Todos os fins de
semana, ela leva flores pa-
ra as sepulturas de seus
dois cachorros — a cadela
Luska que morreu de ve-
lhice — c o cão Guy, um
Pastor Alemão que com cln-
co anos, faleceu no último
Natal, depois de uni ataque
cardíaco. "O vazio que Guy-
zinho deixou foi tão gran-
de, que até mudei de apar-
tamento."

Tão inconsolados quanto
D Ileda estava o casal Ana
e Rodrigo Selva. Seu Pastor
alemão, Alax de 12 anos,
morreu em 1973 de enfarte.
Sem filhos, amigos ou pa-
rentes no Rio. Ajax preen-
chia a vida vazia de Dona
Ana e seu Rodrigo. E emo-
cionados, eles contavam on-
tem no cemitério, para
quem quisesse ouvir, as fa-
çanhas do animal que ga-
nhou seis medalhas de ou-
ro nas exposições do Kennel
Club.

— Ele morreu repentina-
mente. Estava deitado aos
meus pés, soltou um uivo
alucinante e foi embora pa-
ra sempre. Ajax era o fi-
lho, o amigo e o parente
que não tínhamos. Era tão
inteligente que só faltava
falar.
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TVão ferrosos necessitam de preço e energia elétrica
O plano dc não foiTOSos

iinunciitilo cm janeiro dcsic
ano pulo Governo federal,
visando realizar investi-
mentos maiores que CrS '15
bilhões (5 bilhões e 200 mi-
lhões dc dólares) nos próxi-
mos 10 anos, esbarra na sua
primeira grande difieulda-
dc: a carência dc energia
elétrica cm quantidades e
preços adequados para via-
bili/ar projetos de mine-
ração e metalurgia.

A importação de metais
não ferrosos custou ao Bra-
sil 600 milhões de dólares
em 197*1, e a despesa esti-
mada este ano vai aos 750
milhões de dólares. Pratica-
mente 10 meses após o pia-
uo de não ferrosos ter sido
anunciado, a questão da
energia elétrica está atra-
sando pelo menos três pro-
jetos importantes: os proje-
tos da Bamineo e da Codc-
mim, para extração e meta-
lurgia no níquel cm Goiás,
e o projeto da Albrás para
extração da bauxita e ob-
tencão do alumínio, no Pará.

Esse tema e a articulação
que, dc modo geral, deverá
passar a existir para a
coordenação de projetos na
área de mineração e meta-
lurgia foi abordado por em-

presários e técnicos durante
uma mesa-redonda organi-
zada pelo JORNAL. DO
lUt.VSIl,. Do encontro parti-
ciparam os Srs José Bis-
mark dc Souza, diretor da
Cia. dc mineração Areicnse
S. A. (Musa); Pedro Pedrini,
diretor da Cia. Mercantil c
Industrial lnffá; I iibiano .1
II. Pegurier, diretor da Co-
dcinim e da Brasimet; Ben
Parker, diretor-gerente da
Codim Desenvolvimento de
Indústrias Minerais S< A.
(Union Carbide); Waldo F.
Gribel, assistente-tecnico da
Cia. Meridional de Mine-
ração (U.S. Steel).

A questão do preço de
venda dos metais também .
é outro lema que necessita
estudos mais aprofundados,
segundo os empresários. A
atuação do Conselho Inter-
ministerial de Preços, num
passado recente, não levou
cm consideração uma .for-
ma adequada de combinar
os preços com a possibilida-
de de captação das empre-
sas. Como resultado várias
empresas nacionais não
conseguiram se expandir ou
colocar-se numa situação
melhor em relação à neces-
sidade de investimento que
o setor demanda.

Política energética
deve ser específica

Há necessidade dc vetor-
inalação de nossa atual po-
litica energética tendo por
finalidade básica e utili-
zação da tarifa como ins-
trumento de desenvolvi-
mento industrial e regional.

Todos os investimentos,
bem como toda a estrutura
da Eletrobrás acham-se
atualmente baseados na ta-
rifa, o que torna uma tare-
fa extremamente difícil es-
tabelecer qualquer mudan-
ça. A França atualmente
elabora uma fórmula para
cubrança de tarifa (a cha-
mada tarifa verde i onde to-
cias as variantes são consi-
deradas, como hora do dia,
fator de potência, estação
do ano. além de outras que
entram na composição.

No giro do negócio, as
empresas não consideram
como custo as obrigações da
Eletrobrás que adquirem, o
Con selho Interministerial
de Preços até computa Isto
como investimento. Na ver-
dade, com o custo do di-
nheiro que está no mercado
a compra de obrigações é
um dispêndio importante.
Poucas empresas, na verda-
de, podem suportar isso, pa-
gar 3G'í, ao ano no mercado
íinanceiro para capital de
giro e imobilizar nas obri-
gações da Eletrobrás. Para
efeito de custo, essas despe-
sas deveriam ser considera-
das.

O que se observa no Bra-
sil é que Furnas, uma das
companhias mais eficientes
do setor energético do pais,
a energia que ela distribui
para a Light é quase 20 mi-
lésimos de dólar por Kwh,
atualmente. No Japão, en-
contram-se empresas que
têm um custo de energia
superior, chegando em ai-
guns casos, a aproximada-
mente 30 milésimos de dó-
lar por Kwh, porém, a es-
trutura econômica do Ja-
pão permite isto.

No Brasil, o esquema é
aquele onde o consumidor
alimenta a Eletrobrás de
íundos para a sua ex-
pansão. Paga-se caro por
uma energia a fim de que
não fiquemos sem ela, re-
sultando num pagamento
pela energia que recebemos
hoje e pelos investimentos
que serão feitos no setor
para recebimento dentro de
cinco anos. Levando-se em
conta que o país duplica
sua capacidade energética a
cada cinco anos, isto repre-
senta um esforço brutal fle
poupança exigido do consu-
niidor de energia elétrica.

Os componentes que en-
tram no custo de serviço
das empresas de energia
elétrica (fundo da Eletro-
brás, por exemplo) não
existem em nenhum outro
país, a não ser no nosso.

A Noruega tem aprovei-
tamentos hidrelétricos que
podem estar atualmente se
esgotando, mas que propor-
ciona aos produtores de me-
tal energia elétrica a uma
terça parte do custo que se
verifica no Brasil para o se-
tor. Encontram-se tarifas
da ordem de quatro mllésl-
mos do dólar por kWh, ou
ainda no Canadá, com tarl-
f as de seis milésimos de dó-
lar.

Há algum tempo, uma
empresa que se dispôs a im-
plantar no Brasil um proje-
to de ferro-liga acabou op-
tando pelo Canadá, uma
vez que este ofereceu seis
milésimos de dólar pela
energia com uma correção
de 3% ao ano, muito infe-
rior à própria inflação in-
terna do Canadá. Mesmo
considerando a possibilida-
de de subsidio, o fato é que
• empresa naquele país tem
um desembolso bastante

abaixo ao do verificado no
Brasil.

Uma empresa que por-
ventura íor explorar mine-
rio na Amazônia pode re-
querer até 10 mil hectares
por área, e cada empresa
tem o direito de requerer
cinco áreas. São poucos ain-
da no Brasil os que podem
arcar com um esmpromisso
deste estudo geológico numa
área como a Amazônia. As
empresas que operam na
região efetuam grande par-
te de seu trabalho através
dos rios, buscando nas ro-
chás de mergulho.

A verdade é que a pesqul-
sa mineral não pode ser fei-
ta sem um mínimo de pos-
sibilidade de segmento à es-
ta pesquisa, o que é dado
pela capacidade técnlco-íi-
nanceira da empresa, para
que então esta dê entrada
num pedido na Companhia
de Pesquisa de Recursos Mi-
nerais para pesquisa do mi-
neral.

A rigor, somente as em-
presas estrangeiras, ou sub-
sidiárias de empresas gran-
des, têm atualmente con-
dicões de fazer pesquisa.

A Cemig foi até hoje a
única empresa brasileira
que tentou desenvolver um
sistema de compensação in-
terno por ter tido um invés-
timento menor para insta-
lação de seus equipamentos
em Três Marias, o que, alia-
do a uma politica d e
atração de empréstimos, e
cobrando tarifas de energia
para usos residenciais, in-
dustrial e comercial, supe-
riores às destinadas à ele-
trico-melaiúrgica, compen-
sados os custos.

Com isto, a Mannesman,
a Alcoa ou a própria Alcan,
passaram a receber energia
mais barata, porém, o siste-
ma em si mostra um para-
doxo. Ao mesmo tempo em
que aumenta a proporção
do consumo destinado à
metalurgia, ela pode trans-
ferir menos aos outros seto-
res. Ao mesmo tempo, os in-
vestimentos da Cemig estão
crescendo porque as barra-
gens novas são mais caras
que as antigas, o que resul-
ta numa elevação do custo,
demonstrando uma tendên-
cia de equalização entre as
tarifas da Cemig com as de
Furnas, o que deverá tam-
bém ocorrer ainda com a'
CHESF após o término de
Sobra dinh o.

O perigo que pode haver
é que chegado o dia em qut
a s empresas eletro-meta-
lúrgicas instaladas na área
da Cemig e da Cesp paga-
rem os preços de Furnas, as
nossas ferro-ligas não es-
tarão competitivas no mer-
cado internacional e terão
que sofrer alguma espécie
de ajuste.

Atualmente, o consumi-
dor da Cemig paga em tor-
no de 10 milésimos de dólar,
enquanto o de Furnas está
em 15 milésimos.

Um outro paradoxo é o
que ocorre entre a Light e
a CESP. A Light, que ftté
agora era a mais importan-
te empresa de distribuição
de energia, e a base da in-
dústria paulista, vem per-
dendo terreno para a CESP
pela falta de Investimentos
em expansão.

A energia oferecida por
Furnas dentro do fator de
potência de 65%, que é o fa-
tor normal de distribuição
na região Centro-Sul, paga-
se 18 milésimos de dólar,
enquanto caso receba de
90%, paga-se 14 milésimos,
o que ainda representa o
dobro do desembolso do Ca-
nada, por exemplo.

Maior valor dc
vencia para metais
Para o plano de substituir importações de

metais, o mais importante são as definições
das reservas. Na verdade, a Rússia é a única
nação que pode ter sozinha a auto-suiiciência
em termos de reservas minerais, pois ela tem
22 milhões de quilômetros quadrados c tem
condições de possuir os 200 ou 300 minérios
de que a Humanidade precisa.

No Brasil, ocorre uma coisa interessante,
ressalta o diretor da Brasimet, Sr Fabiano Pe-
guriè, já existem algumas jazidas conhecidas
e já também o processo de obtenção do mine-
ral conhecido, até com tecnologia própria. En-
tão, se o Brasil conseguir realizar ao menos
estes projetos, passará a haver uma sensível
mudança no panorama das importações. Em
primeiro lugar, o projeto da Albrás se realiza,
mesmo se tiver que ser menor que o inicial-
mente planejado. Os outros projetos são o da
serra dos Carajás, de exploração de ferro, o
manganês de Urucum, os projetos de zinco em
Goiás, as jazidas de zinco suífetado em Minas
Gerais, o projeto de cobre da Caraíba Metais,
na Bahia.

Zinco
Para o zinco, destaca o Sr José Bismark

de Souza, é possível em cinco anos, com a so-
lução de problemas como o de transportes,
energia, custo do metal e financiamento, im-
plantar quase a auto-suficiência, utilizando a
poupança nacional, a tecnologia nacional e
equipamentos nacionais. A Ingá, na sua ex-
pansão, vai realizar a importação de apenas
um britador no valor de 40 mil marcos ale-
mães, e essa é a única importação que vai rea-
lizar. Então nós dispomos de reservas nacio-
nais, poupança nacional e tecnologia própria.
No que tange ao zinco, a empresa nacional en-
contra-se descapitalizada, principalmente por
causa da política de preços. Se nós tivéssemos
tido uma pequena liberdade de preços (não
total) no periodo de alta dos metais no exte-
rior, nós não necessitaríamos de nenhum fi-
nanciamento para a expansão.- Nesta fase, o
Governo não exigiu que produzíssemos a pre-
ços internacionais.

Antes da alta da Bolsa de Metais nós éra-
mos obrigados a produzir a preços inlcrnacio-
nais. Quando a Bolsa de Metais subiu, o nos-
so zinco era vendido no mercado interno a um
terço do que custava o importado, por isso
não iríamos inflacionar o mercado interno
pois o internacional custava três vezes nosso
preço de venda, se nos fosse permitido um au-
mento de 100 % seria um aproveitamento do
mercado e o empresário se estabelece para is-
so. Convenhamos que há sempre uma previ-
são de lucros e se naquela época pudéssemos
nos capitalizar não haveria necessidade de ir-
mos buscar financiamento. Atualmente o pre-
ço do zinco está equiparado ao internacional
e o zinco está numa de suas fases mais baixas.
Houve uma época em que vendíamos o zinco
a Cr$ 4,18 o quilo e comprávamos a sucata de
zinco, ou, melhor dizendo, a Cia. Siderúrgica
Nacional vendia a sucata de zinco a CrS 6,50.
O CIP não nos deu, naquela ocasião, o pre-
ço de venda capaz de desenvolver nosso pia-
no de expansão.

Depois de 1974, com a criação do Consider
e da Fibase creio que se inicia uma nova épo-
ca para os náo ferrosos. Existe uma grande
carência de coordenação das decisões, como,
por exemplo, procurar saber o que aconteceu
com a rentabilidade das empresas como re-
sultado da política de contenção do preço dc
venda. Atualmente, o produtor brasileiro é im-
pedido de exportar. Na época da alta do zinco,
não podíamos vender para o mercado externo.
Evidentemente, é preciso suprir o mercado in-
terno, entretanto, não nos foram dadas as
condições para que as empresas se capital i-
zassem e surgissem fortalecidas e capazes de
produzir mais, com vantagens, tanto para o
mercado interno, como para aumentar a pau-
ta de exportação.

Preços
A experiência no setor siderúrgico dc-

monstrou que quando o mercado estava em
baixa o CIP não foi capaz de segurar os pre-
ços nos devidos niveis, não quando estava ai-
to. A interferência do CIP no preço dos produ-
tos siderúrgicos a não ser no caso das empre-
sas estatais é zero. No fundo, o intermediário
se beneficia e o produtor não consegue se be-
neficiar nem numa fase nem em outra.

Evidentemente, num sistema capitalista,
a capacidade de investimento se mede a par-
tir da política de preços que capitaliza as em-
presas. Para o plano dos não ferrosos o dinhei-
ro existe, basta apenas determinar como ele
será alocado.

Na questão de preços, existe a experiência
da Comunidade Européia do Ferro que tem
um sistema que não permite que as empresas
pratiquem um preço que seja inferior ao me-
nor preço e nem acima do maior preço publi-
cado. Esse sistema funcionou bem até antes
desta crise, mas depois os preços japoneses fi-
caram tão baixos que estão jogando os demais
preços por terra.'Na 

produção dos metais deve haver uma
preocupação rio sentido de que não haja es-
peculações, mas, também, evitando que as em-
presas não consigam se capitalizar. Na In-
glaterra, por exemplo, ficou estabelecido um
sistema de preços regionais. Ora, um sistema
desses assegurava o preço para o produtor me-
nos.eficiente e o que ocorreu foi que ao longo
de 20 anos, a siderurgia inglesa não evoluiu e
toniou-se obsoleta.

A siderurgia tcheca foi a que demonstrou
maior taxa de desenvolvimento tecnológico.
Com o sistema de competitividade a Europa se
desenvolveu bem a crises anteriores. Essa cri-
se atual é que não está sendo suportada mui-
to bem, principalmente porque os japoneses,com excesso de capacidade, estão exportando
a preço de banana. Isso não quer dizer que se-
ja esse o sistema para o Brasil. O nosso paístem distancias enormes e a Europa está toda
concentrada numa área menor. Mas a filosofia
deveria ser não a de manter um preço, mas
uma faiSa de preços onde pudesse haver um
jogo livre de mercado.
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Pedro Pedrini

O diretor da Cia. Mer-
cantil e Industrial Ingá,
Sr Pedro Pedrini, ressal-
ta os seguintes jatos .so-
bre aüvidade da Ingá:"No periodo anterior a
este, a Ingá desenvolveu
o processo de pesquisa e
lavra da calamina, os¦minérios oxidados e sili-
catados dc zinco, sendo
que até aquela data não
eram conhecidos no Bru-
sil minérios sulfetados
de zinco. A Ingá foi a pi-oncira na extração dc
zinco a partir de minério
siücatááó e oxidado a
partir da calamina. a
Ingá desenvolveu um
processo próprio, paien-
íeado ãepois em vários
paises do mundo ociden-
tal. Após comprovada a
possibilidade de produzir
o zinco cm escala indus-
trial a partir de 'cala-
mina joi concedido uia
f i n anciamento pelo
BNDE em 1961, apesar
de já haver dado entrada
em 1957 ao projeto no
BNDE para empréstimo
naquele setor, s e ná o
obrigada a criar a usina
piloto para comprovar a
viabilidade do processo.
Com a liberação d o
{'mandamento em 1962,
a Ingá deu início à cons-
trução em Itaguaí, da
usina.

Naquela época, como
hoje, a Ingá não dispu-
nha de energia elétrica
na área de mineração,
razão que explica a
grande distancia exis-
tente entre a mina e a
usina de benejicíamento
do minério (mina em
MG e usina no RJ), que
por ser pelo método ele-
trolitico, não p o d i a ser
¦instalada na boca da
mina.

Ben Parker

O diretor-gerente da
Codim Desenvolvimento
de Indústrias Minerais
S.A., Sr Ben Parker
examina sua principal !i-
nha de atuação pelo lado
das d i s p onibilidades
nacionais:

"O Brasil dispõe atual-
mente de uma eapacida-
de de reservas de tungs-
tênio acima da demanda
nacional, possibilitando
a exportação do minério
para o mercado inter-
nacional. A prospecção,
no entanto, tem até ago-
ra sido feita com recur-
da própria empresa.

S e gundo documento
do Departamento do In-
terior norte-americano,
os principais fornecedo-
res de tungstênio para
os EUA são o Canadá,
que vende 35', ; Bolívia,
16't; Peru e Tailândia,
11% cada, e outros pai-
ses 27';.

O Brasil no entanto
surge como importador
dc produtos semi-
acabados de tungstênio.
Em 1974, essas impor-
tações foram de 33 tone-
ladas das métricas pelas
quais pagamos 1 milhão
643 mil dólares.

Mais de 90% das re-
servas mundiais de
tungstênio encontram-se
fora dos Estados Unidos,
sendo que 60% en-
contram-se no Sudeste
da China. O Canadá, a
Coréia e a América do
Sul são os locais onde re-
servas de grande porte
também podem ser en-
contradas.

O diretor da Minera-
ção Areicnse S.A., Sr
José Bismarck de Souza,
observa com ênjase a
questão do preço do zin-
co em relação à possi-
biliãade da capitalização
das empresas. A Minera-
çáo Areicnse é uma em-
presa coligada à Ingá. O
zinco c um dos metais
sobre os quais o plano dc
não ferrosos estabelece
algumas metas. Segundo
as informações" contidas
naquele docu m enio
ocorrências de zinco já
joram registradas no
Amazonas, Pará, Bahia,
Goiás, Mato Grosso,
Rondônia, Paraná, Rio
Grande do Sul e Minas
Gerais. A principal reser-
va brasileira em explora-
ção é a dc Minas Geruis,
em Vazante. A implan-
tação de uma nova usina
em Minas para produzir
mais 25 mil toneladas
por a>w, segundo o Con-
sider, custaria cerca de
2 Smilhões de dólares.

Waldo Gribel

O diretor da Baslmct e da
Codcmim. Sr Fabiano Pegu-
rler, encontra-se envolvido
cm várias fases da pro-
dução de não ferrosos. A
Brasimet c empresa que co-
merclallza metais c a Codc-
mim eslà tentando deskin-
char um projeto para pro-
dução ác niqucl slllcatado
cm Goiás.

Problemas cnm definições
quanto à energia elétrica
pura a reijlão já provoca-
ram diversos atrasos, inclu-
sive a perda dc 500 mil dó-
lares para o Banco Mundial
e vm empréstimo dc 30 mi-
lhões dc dólares que devido
uos atrasos teve seu prazo
dc utilização expirado.

Os jazimcnlos brasileiros
de niqucl encontram-se em
Goiás, São Paulo, Piauí c
Minas Gerais. A produção
atualmente c em Minas Ge-
rais. Para a implantação dc
projeto f/iic tornem o pais
auto-suficiente serão neces-
s cir i o s investimentos esti-
macios cm 270 milhões dc
dólares.

Algumas projeções csll-
mam que a partir do ano
2000 os Estados Unidos cs-
tarão importando S9% dc
lodo o niqucl que conso-
mem.
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O assistente técnico du
Meridional d e Mineração.
Sr Waldo Gribel. dis que
sua empresa, uma subsidiei-
ria da U. S. Steel, norte-ame-
rlcana, desistiu da expio-
ração dc manganês nas mi-
nas de Urucum por que o
tipo de minério ali encon-
Irado não se prestava para
a utilização em altos fornos.
Entretanto considera que a
falta de coordenação para
solucionar os problemas de
t r a nsporte (regularização
do rio Paraguai) já deve-
riam ter sido adotadas.
Atualmente esta importan-
te reserva mineral brasi-
leira encontra-se pratica-
mente paralisada e o metal
certamente se prestaria pa-
ra utilização cm fornos ele-
tricôs.
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NISIBRA
COMPANHIA NIPO-SINO BRASILEIRA DE DESMONTE DE NAVIOS

Instalamos em Vitória -ES um verdadeiro
super mercado de utilidades.

Temos para pronta entrega sucata de íerro e açoV
chapas para relaminoção, tubos de ferro iundido,

conexões, registros, eixos maciços, eixos vazados,
não íerrosos, tubos de caldeira, âncoras, geradores»

motores, blocos de aço, cabeços de amarração
cbjelos de decorarão, guir.chos e oulros utilidades.

RUA IICINIO DOS SANTOS: 120 — PRAIA DO SUA — CEP 29.000
VITÓRIA— E. SANTO — FONE: 7-0952

certos perfis marcaram a historia.
marque a sua

com o perfil certo.
tecnofer

a marca de
um grande

perfil

favor enviar-me uma cópia do catálogo " Perfis Tecnofer'

Nome.

Empresa.

Posição,
Endereço.

A Tecnofer marcou a história dos perfis l?.vcs
no Brasil. Um produto que poderá mudar a
sua história, já'que nasceu dimensionado para
resolver problemas técnicos cspccílicos à sua
necessidade.
Compare o perfil Tecnofer com o perfil que
você vem usando. Mantenha as mesmas
caractcristicai estáticas.
Com o perfil Tecnofer- você conseguiu \mu
sensível redução dc peso por metro linear.
Evitou ainda as sobras dos pcrfis-padrão, já que
os perfis Tecnofer são fornecidas cm qualquer
comprimento. E voce ganhou ainda .no prazo
dc fornecimento.
Consulte a Tecnofer: a marca de um grande

TECNOFER S.A.
INDÚSTRIA S COMÉRCIO

REPRESENTANTE
Alfredo Wilbcrg Representações Lida,

Rua Figueira de Melo, 410 - sala 404
TELEFONES: 264-9899 - 264-4744

RIO DE JANEIRO - RJ

íltfp' I
lill ; I perlü. ^A^J

FABRICA
BR - 262 - Anel Rodoviário

Bairro Santa Maria
TELEFONE: 33.2966 - PABX
BELO HORIZONTE-MG.
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¦Mor me Econômico
Correção

monetária
Ao instituir ¦um. beneficio fiscal para

os mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação, através do Decreto-Lei 1 358,
de 12 dc novembro de 1974, tinha em
mente o Governo criar um eficiente ins-
trumento dc distribuição ãe renda.

Mais do que isso, pretendia oferecer
condições favoráveis à absorção dos en-
cargos de aquisição da casa própria, e
induzir à maior pontualidade nos paga-
mentos. Tais intenções estão enunciadas
tia Exposição de Motivos dos Ministros
que integram o Conselho dc Desenvolvi-
mento Econômico, propondo ao Presiden-
te da República a revisão e ajustamento
dc mecanismos financeiros e técnicos do
Plano Nacional da Habitação.

Ainda nesta exposição de Motivos
dos Ministros da área econômica ficou
estabelecido que "cm face do perfil flexi-
vel das operações ditadas pelo Decreto-
Lei 1 358 e diante das perspectivas do be-
neficiamento a ser conferido aos mutua-
rios do Sistema Financeiro da Habitação,
poderá o Governo federal, quando assim
for julgado adequado, ampliar o alcance
du benefício, mediante simples alteração
dos limites estipulados".

Assim, para fazer face à defasagem
entre as realidades da renda familiar e
os preços da habitação, criou-se um siste-
ma dc subsídio direto do mutuário, de-
volvendo-se a cie uma parcela do que pa-
gou no ano anterior.

Em recente pronunciamento no Se-
nado, o presidente do BNH, Sr Mauricio
Schulman, afirmou textualmente: "O ai-
cance dessa medida ainda não foi inter-
prelado, porque só agora está produzindo
o retorno, uma vez que ela se baseia no
exercicio dc 74, com devolução em 75, e
diminuição da prestação neste ano. Co-
mo é um processo continuo, representa-
rá a absorção, por parte do Governo —
se for de 20'', ao ano em média — de
metade da correção monetária nas pres-
tações habitacionais".

Agora, segundo anunciou o Ministro
do Interior, Sr Maurício Rangel Reis, o
beneficio fiscal poderá cobrir até 50'í da
correção monetária, naquela faixa do
Sistema Financeiro da Habitação que
compreende renda familiar de até cinco
salários mínimos.

Na realidade o Governo estará redu-
zindo a correção monetária à metade,
para aqueles mutuários que recebem até
CrS 2 mil 500. E este ano 650 mil 140
compradores da casa própria benefi-
ciam-se do Decreto-Lei 1 358.

Para alguns técnicos do Banco Na-
cional da Habitação, a elevação do per-
centual de 10% do Decreto-Lei 1 35S pa-
ra 50'/,., mesmo que somente na faixa até
cinco salários mínimos, pode comprome-
ter recursos destinados a remunerar os
depósitos do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço.

Empresários do crédito imobiliário se
perguntam como farão para remunerar
os depósitos em Caderneta áe Poupança,
se parte do que recebem é distribuído en-
tre os mutuários. E com a possibilidade
de redução automática das prestações,
mesmo que o BNH encontre uma fór mu-
Ia capas de cobrir a diferença entre o que
deveriam receber e efetivamente recebe-
rão os agentes, os prazos poderão desace-
lerar as aplicações.

De qualquer forma, reduzir a cor-
reção monetária em 50% é sempre um
precedente perigoso — lembram os em-
presários financeiros. Eles sugerem que
o BNH busque a compatibilização do pro-
grama habitacional com a realidade sala-
rial através de três itens: prazo, juros e
sistema.

Como um todo, a idéia que melhor
sintetiza o ponto-de-vista dos agentes do
Sistema Financeiro da Habitação é aque-
Ia defendida pelo Prefeito carioca Marcos
Tamoio. Ele propõe a utilização automá-
tica do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço na aquisição do teto.

Os empresários financeiros da habi-
tação admitem, ainda, que a solução pos-
sa ser encontrada — respeitando-se o ins-
tituto da correção monetária — com a
ampliação pura e simples dos prazos e
redução das taxas ãe juros.

Ou com a volta ao sistema francês,
a Tabeta Price, substituída pelo SAC
Sistema de Amortização Constante nos
financiamentos para a casa própria em
1971. E empresários e técnicos com larga
experiência no Plano Nacional da Habi-
tação garantem que não há inconvenien-
tes na adoção da Tabela Price.

resário quer oEmp
BNH como banco
de primeira linha

O Brasil precisa de uma
autoridade nacional na
área da habitação ci u c ,além de financiai* os nego-
cios e promover pesquisas,
possa fiscalizar o mercado
e responder perante a opi-
nião pública pelos progra-mas do Governo neste se-
tor; c como não .se deve
criar outra entidade para
preencher esto vazio, cabe
ao BNH atuar como banco
de primeira linha — afir-
mou o empresário Paulo
Victor da Costa Monerat,
diretor da Imobiliária Zir-
tacb.

Indústria iinòbíliii
Na opinião do Sr Paulo

Monerat, a faixa de público
capaz de adquirir imóveis
de alto valor está se estrei-
tando, e a indústria imobi-
liaria deve procurar a pro-
dução cm larga escala cie
moradias para a classe mé-
dia e os compradores de
menor poder aquisitivo.

— Discute-se em semlná-
rios se o déficit habitado-
nal é ou não da ordem de
C milhões de moradias, e se
podem ser consideradas ha-
bitações os barracos da.s fa-
velas, que não dispõem de
água ou esgoto. A valori-
zação do homem exige que.
cm larga escala, lhe seja
proporcionado teto onde
possa viver com sua fami-
lia; não se pode esperar que
ele se preocupe apenas com
o alimento e a roupa dc que
disporá no dia seguinte.

E prossegue o empresa-
rio:

— Foram divulgadas no
V> Seminário do Mercado
H a b i t a c lonal Brasileiro,
realizado recentemente cm
São Paulo, estatísticas que
devem ser analisadas: no
último decênio 5 milhões de
habitações teriam sido
construídas neste pais. e
apenas 25'. receberam fl-
nanciamento do BNH. De-
preende-se que precisa ser
valorizada e estimulada a
aplicação de capitais, reser-
vas e poupanças ria cons-

ana
trução civil, orientada, en-
tretanto, para o atendimen-
to ãs classes de menores re-
cursos. Devem ser criados
Incentivos de toda a ordeni
e mesmo subsídios, com ga-
rantia de remuneração mi-
niina, para a.s inversões íel-
tas com o objetivo de aten-
der aos assalariados de ní-
vel inferior.

Ele acha que o.s sindicatos
das categorias profissionais
podem até mesmo receber
subsídios, já que submetidos
a rigorosa prestação dc con-
tas, para a criação de novas
cooperativas habitacionais,
edificando parcela pondera-
vel da.s habitações de que
necessita o Brasil.

— A informação de que
cerca de 82% dos mutuários
do Sistema Financeiro da
Habitação estão com os
seus compromissos cm dia
é apreciável, sendo certo
que dos 18r,', em atraso
muitos forneceram dados
interessantes quanto a fa-
lhas que compometeram
sua renda familiar. Acho
que estes devem ser aciona-
do.s. de forma a acertar o
pagamento das prestações
ou deixar as moradias para
outros. Na mesma ocasião
foi veiculado que somente
existem vagas 4 mil 298 mo-
radias financiadas pelo
BNH. número muito peque-
no, considerando-se a pro-
cura.

'Leasing" c locarão
Para o Sr Paulo Monerat,

o leasing imobiliário — ar-
rendamento ou locação,
com a opção de compra —
trará alento às empresas,"com a superação da crise
que se avizinha, e que não
poderá ser resolvida com ti-
radas demagógicas."

Indagado sobre a nova
Lei do Inquilinato, em tra-
mitação no Congresso Na-
cional, o empresário prefe-
riu, antes, examinar o con-
texto:

— Os pesados encargos
que a conjuntura interna-
cional lançou sobre o país
determinaram medidas de
emergência, para equilíbrio
de nossas finanças, isto por-
que recém-emergidos d o
subdesenvolvimento ainda
sofremos, agora grande-
mente agravada, a carência

de recursos indispensáveis à
colimação das duas grandes
metas do Governo: a valori-
zação do homem e a mariu-
tenção do ritmo dc desen-
volvimento.

Depois de lembrar Arnold
Toynbee. que analisou a
fundo a "violência econõmi-
ca exercida sobre os menos
desenvolvidos, isso nào só
no panorama internacional
como nas relações entre os
indivíduos", o Sr Paulo Mo-
nerat concluiu:

— O nosso Governo, forte
e sério, obviamente não ad-
mitirá o recurso à demago-
gia, nào cortejará as mas-
sas desesperadas, agora
mais do que nunca atingi-
das pela elevação do custo
das utilidades. A nova Lei
do Inquilinato deverá con-
solidar as anteriores.

rving Trust
abre
escritório
no Ira.

q^área liceiuiodci
habita»» rowedirfo
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Ele visitou vários paisese observou as Inovações no
mercado imobiliário. Na No-
ruega, assistiu a uma dc-
monstração de como se po-de erguer em poucas horas
uma casa pró-fabrieada de
madeira, dc baixo custo, O
próprio Ministro da Habi-
taoão norueguês montou a
casa, lembrando aos visi-
tantes a importância do
exemplo e a solidariedade
das autoridades na busca
de solução para o problema
do teto. Barra, Lagoa, V. Isabel

e Penha lideram queda
na área para construção

A área total licenciada para a construção, noRio, caiu de <109 mil 605 metros quadrados em ju-lho para 30;") mil 165 metros quadrados em agosto,
com a Barra da Tijuca acusando a maior reduçãoda cidade: de 1(17 mil 789 metros quadrados pai**i''_!0mil 535.

A spção de estatística do Departamento Geralde Edificações da Prefeitura identificou a segunda
maior queda na região da Lagoa, que registrou 80
mil G02 metros quadrados em julho c somente 37mil 960 melros quadrados em acosto. Em Vila Isa-bel, a queda foi de 22 mil 24 para 1 mil 181, e naPenha dc 3G mil 591 para 9 mil 751 metros quadra-dos.

PHÉDIOS

O total de prédios licenciados foi o mesmo, cm
julho e agosto, ou seja, 269. O total de unidades re-
sidenciais baixou de 1 mil 338 em julho para 634 cm
agosto, mas ao contrário, cresceu o de unidades co-
merciais, de 500 para 818.

Em julho foram licenciados para a edificação
48 prédios comerciais, 12 industriais, um edificio-ga-
ragem e quatro mistos. Em agosto os números sào os
seguintes: 218 residenciais, 32 comerciais, 13 indus-
triais. um edifício garagem e seis mistos.

Pode-se concluir, portanto, que a redução geral
na área licenciada para a construção, no Município
do Rio dc Janeiro, deve-se à ausência, em agosto,
de grandes projetos, com elevado número de unida-
des residenciais, como aqueles que caracterizaram
os últimos lançamentos imobiliários na Barra da
Tijuca.

Se das estatísticas levantadas pelo Departamen-
to Geral de Edificações fossem excluídas as licenças
referentes ao último desses lançamentos, na Barra,
incluídas em julho, a área licenciada para a cons-
trução no Rio de Janeiro estaria apresentando uma
curva declinante desde abril, com tendência a se
acentuar nos próximos meses, segundo os técnicos
do setor.

Caixa Econômica Federal
FILIAL DA GUANABARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ,
Por este Edital, fica convocada ANA tÚCIA ANGEIROS BU-

fHOES, Escrituraria D, matrícula n.° 0937209, que vem faltando
Injustiflcadamente ao serviço, há mais dc 30 dias, incorrendo cm
abandono do cargo a comparecer, no prazo do 10 dias, a partirdcsia publicação, na Divisão de Pessoal de<la Empresa, no 11.°
andar, do edifício sito à Rua Senador Dantas n.° l-l, para assunto
de seu interesse.

Ass. JOAQUIM FERREIRA DE BARROS FIIHO
Chefe da Divisão de Pessoal

Teerã, Irã — A Irving Trust Com-
pany inaugurou hoje seu escritório
de representação bancária em Tccra,
capitai do Irã.

Gordon T. Wallis, Presidente deste
banco de Nova York com 9,5 bi-
lhões de dólares de ativo, decla-
rou que eslava "bastante orgulhoso,
porque a Organização bancária
mundial da Irving participará ainda
mais íitivamenie do desenvolvimen-
to industrial e comercial do novo
Irã, que lem um.i longa e nobre
história dc 2.500 anos."

Wallis disse, ao inaugurar c es*
crilório da Irving, que ."agora esta-
remos mais perto dos nossos nume*
rosos amigos iranianos « podere-
mos prestar importantes serviços
adicionais aos nossos clionlos dos
Estados Unidos e de todo o mundo
que têm interesses neste importan-
te centro financeiro e comercial".

Autoridades do governo, ban-
queiros e empresários estiveram
presentes à recepção dada no Hotel
Intercontinental de Teerã.

William K. Bedford vai dirigir o
novo escritório, localizado na rua
Nnsser A-6. fie já representou a
Irving no Oriente Médio, na agen-
ciu de Beirute, no tíbano.

O novo escritório marca mais
um grande passo da Irving Trust
Company na expansão das suas
agências no exterior. Outras repre-
sentações da rede internacional do
banco estão localizadas em Slnga-
pura, Hong Kong, Taipei, Tóquio,
Melbourne, Beirute, Paris, Frankfurt,
tondres, Buenos Aires, Caracas, Rio
dc Janoiro e Grand Gayman,

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUN1CIPAI OE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

AVISO - COM 01/75
Avisamos aos senhores interessados na concorrência COM 01/75, para fornecimento de equi-

pamento para fabricação de massa asfáltica, destinada à Usina de Asfalto (Av. Francisco Bicalho,
U6), cujo valor do orçamento é de CrS 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil cruzeiros),*
sendo o prazo de entrega do equipamento de 90 (noventa) dias c que a mesma será realizada
no dia 17 de novembro de 1975, às 10:00 horas, na Rua Fonseca Teles, 121 - 9.° andar,
São Cristóvão.

Rio de Janeiro, 21 de outubro dc 1975

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE

OBRAS DE SANEAMENTO
AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N.° 121/75

O Chefe do Núcleo Excculivo de Licitações — NEL do Departamento Nacional do Obras dc
Saneamento — DNOS, .comunica, quo ás 16 horas do dia 05 de dezembro de 1975, na Sede do
DNOS, será realizada uma Concorrência para dragagem com escavadeira equipado com caçamba e
obras complementares no canal Sarapui e Iguaçu, nos municípios de Mova Iguaçu e Duque do Caxias,
Eslado do Rio de Janeiro, 6a. Diretoria Regional de Saneamento (6a. DRS).

As firmas interessadas poderão obter informações no NEL e adquirir o Edital com a ESPECI-
FICAÇAO n.° 121/75, na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à Av. Presidente Vaigas
n.° 62, na cidade do Rio de Janeiro — RJ, ou na Sede da 6a. DRS, siluada à Avenida Brasil n.°
2540, na cidade db Rio de Janoiro — RJ.

(a) FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA MACHADO .
(Chefe do Núcleo Executivo de Licilações)
Substituto

.'1 área licenciada para a
construção, no Rio, evo-
luiu dc 388 mil 72o' me-
tros quadrados cm janei-ro a 546 mil 456 metros
quadrados em m a r ç o,
para fixar-se cm 305 mil
165 metros quadradosem agosto, incluindo a
área proletária. A cs-
tatística sobre concessão
dc habite-sc apresenta os
seguintes números mais
significativos: 250 *.. i I
902 m a t ros quadrados
cm. janeiro, 25S mil S54
cm março, c 231 mil 92S
metros quadrados cm

agosto

Preços da
construção

pj

sol Kim mais
O misto módlo do metro

quadrado evoluiu dc CrS 1
mil 100 (.'in agosto paru CrS

1 mil lr.r> em .setembro, na
cidade do Rio de Janeiro,
com apenas um Município
dò F, itàdo do Rio rcglstran-
do declinio: Campos, onde
a queda foi de CrS 1 mil m
para CrS 1 mil 125.

SeRtindo o sistema Nacio-
nal de Índices dp Custo da
Construção, do BNH, a evo-
lução no pais apresenta o.s
seguintes números, este
ano: janeiro, 151,2; feve-
reiro, 153,9; março, 157.0*
abril, 15!),!): maio, 103,0; ju-
nho, 107,5: julho, 172.7. e
agosto, 175,1.

Em .setembro o custo mé-
dio do metro quadrado cra
o .seguinte, nas principais
Capitais do pais, conside-
rando-se a sistemática mili-
zada pelo BNH: Rão Paulo,
Cr$ 1 mil 134; Belo Horizon-
te. CrS 1 mil c 95: Brasilia,
CrS 1 mil e 70* Porto Ale-
gre, CrS 1 mil 147; ReciTe,
CrS 1 mil e 30; Salvador,
CrS 1 mil 237: Rio Branco
(o mais elevado). CrS 1 mil
e 600, e Maceió (o mai.s bai-
xoi. CrS 873.

No Rio o mais elevado
custo foi encontrado em
ca.sa.s de dois quartos, de ai-
to padrão: CrS 1 mil 779.
Em São Paulo o cusio dc*
uma habitação com as mes-
ma.s características cra de
CrS 1 mil 785 o metro qua-
drado, cm setembro.

Sociedade Anônima White Martins
CGC-33.000.571 .'0001-85

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Pela A.G.E. de 28.10.1975. foi determinada ê distribuição do

dividendo dc n? 100, a razão de CiS 0,07 por ação representa-
tiva do capital social de CrS 370.477.800,00. fi.ee ao que, levamos
ao conhecimento dos S's. AcioniMas que a partir do próximo dia
17.11.1975, deverão apresentar as cautelas que possuem desta So-
ciedade. no D.S.A. do Banco lar Brasileiro, nos endereços abaixo,
para efeito dc procesíamento c posterior recebimento.

Quanto ao Imposto de Renda, lembramos que serão observa-
das as disposições vigentes no que se relaciona com as Sociedades
do Capital Aberto. (Decreto n? 76.186 dc 02/09/75).

Os Senhores represcnlantes de Acionistas Residentes no Ex-
terior deverão habilitar-se a receber os dividendos até o di»
2/.12.1975.

locais de atendimento • horirir
9:00 ás 17:00 horas nos seguintes locai:

Dc 2o. a óa.-fcira, dai

Rio de Janeiro Rua do Ouvidor n.° 104-A
Soo Paulo Rua Genebra n° 164
Belo Horizonte Rua Espírito Santo n? 900
Brasilia Conjunto Comercial do Hotel Nacional —

lojas 26 — 42 e 43
Porto Alegre Rua Selo de Setembro n° 1.109
Curitiba Av. Marechal Deodoro n? 245
Salvador Av. Estados Unidos n? 50
Vitória Av. Governador Bley n? 137 e 145
Recife Piaça da Independência n? 29
fortaleza Rua Barão do Rio Branco tt° 1.189
Belém Av. 15 de Novembro n<? 317
Manaus Av. Sete de Setembro n? 806

Suspensão de Serviços — No período de 10.11.75 a 25.11.75,
ticdiao suspensas as transferências, conversões, aglutinações etc.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1975

a) Podro luir Coutinho Coelho
Direfor-Prcsídcnie

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO

SUBSIDIÁRIA DA

ELETROBRÁS - CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S/A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DCCT-027/75

PRÉ-QUALIFICAÇÃO E LICITAÇÃO
SIMULTÂNEAS PARA MONTAGEM

ELETRO-MECÃNICA DA USINA
TERMO ELÉTRICA DO RECIFE

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO,
CHESF, pelo presente Edital, convoca firmas nacionais especializa-
das em montagem elolromecãnica dc usinas termo elétricas para
participarem da licitação para montagem elelro mecânica da Usina
formo Elétrica do Recife, com potência do 150 MW, a sor loca-
lizada no bairro do Bonji, na cidade do Recife — PE.

A aceitação das propostas apresentadas para a referida liei-
tação estará condicionada à habilitarão das firmas interessadas cm
processo de Pré-Qualilicaçáo simultaneamente realizado, com seu
julgamento precedendo ao da abertura das propostas pròprlisnien-le ditas.

Alem das exigências constantes das instruções aos propa-
nonles, somente sorão habilitadas as firmas nacionais, de reconho-
cida capacidade técnica c financeira e que comprovem a execução,
a partir do início de 1970 de:

a) Serviços de montagem relativos a tubo-gotadoros a gá>
ou a vapor, de potência unitária mínima de 5 MW.

b) Serviços do montagem e construção relativos às Empresas
de Energia Elétrica ou Pelrobrás ou suas subsidiárias,
cuio valor faturado seja superior a CrS 150.000.000,00
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros).

Os documenlos dc Pré-Qualificação e licilaçáo emitidos pela
CHESF estarão a disposição dos interessados no endereço abaixo
indicado, para onde também deverão ser encaminhadas, por escrito,
eventuais solicitações dc esclarecimentos sobro a concorrência:

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
DIRETORIA DE SUPRIMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATAÇÕES
RUA BENFICA, 715
RECIFE - PERNAMBUCO

A enlrcga dos documentos do Pré-Qualificação e das pro-
postas, por parto das firmas inleressadas, deverá ser feita no en-
dereço acima indicado, alé às 15:00 horas do dia 03 de dezembro
de 1975. (P
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Abrave quer
equilíbrio
de produção

São Paulo — A Associação
Brasileira de Revendedores
de Veiculos. Abrave, conside.
rou que "o.s outros aumen-
tos dados pela indústria au-
tomobilística aos seus pro-
dutos não refletem a reali-
dade do mercado, que, no
momento, sofre um processo
de recuperação". A entidade
é dc opinião que "A indús-
•tria deve equilibrar sua pro-
dução, para evitar o que está
ocorrendo com a Volkswa-
gen, que tem 20 mil veiculos
estacionados em seu pátio
de São Bernardo do Cam-
po".

Explicou ser fácil obscr-
var no mercado "a distância
existente entre o preço do
automóvel novo e o poder
aquisitivo do consumidor.
Com uma produção que não
corresponde às necessidades
do mercado, a indústria au-
tomobilistica nacional está
colocando em jogo a possi-
bllidade de aumento de pro-
dução para 1976, pois náo
há mercado que suporte
uma produção sem consumo
correspondente".

PERIGO

Para os dirigentes, já "c
um perigo pensar-se no au-
mento da produção, som ter
um mercado com um cresci-
mento equilibrado. No mo-
mento, não há condições de
se absorver totalmente a
produção atual".

Dirigentes da Abrave lem-
bram que "a Ford, Chrysler
e General Motors estão pro-
duzindo seus veiculos de
acordo com as necessidades
do mercado. Mas isto ainda
não foi aperfeiçoado, ocor-
rendo ainda alguns proble-
mas".

OIC reinicia debates
sobre novo acordo do
café sem definições

Londres — As conversações sobre o novo
Acordo Mundial do Café, entre 62 nações, co-
meçam hoje, era meio a uma grande confusão
acerca da realidade e do futuro do tratado,
que tem na América Latina como seus cx-
poentes máximos o Brasil e a Colômbia.

Há quatro meses, os peritos da Organiza-
ção Internacional do Café (OIC) haviam se
posto de acordo em tudo, menos quanto ao
preço do grão, mas desde então houve mu-
danças na situação geral e hoje a reunião de-
verá começar em meio a uma grande con-
fusão.
INDEFINIÇÃO

"Supunha-se que viríamos aqui somente
para dar o nó final na amarra dc um pacote
que estava perfeitamente feito, mas agora,
parece que teremos de começar tudo de novo"
— declarou um dos delegados.

O "pacote" levou até hoje dois anos para
ser feito. As rodas do moinho parecem girar
lentamente, não obstante ser o café o produ-
to de primeira necessidade mais valioso do
mundo, depois do petróleo, já que 20 milhões
de pessoas vivem em torno de sua comercia-
lização.

Redigir um novo tratado para regula-
mentar e estabilizar seu comércio é um assun-
to complexo. Os delegados pensaram que já o
tinham conseguido em junho passado, de-
pois de oito semanas de discussões num pe-
riodo de quatro meses desde o princípio deste
ano. O otimismo dos negociadores era total.

Mas agora, tudo isto se tornou incerto cm
razão destes acontecimentos que tiveram lu-
gar desde junho até agora:

Geadas no Brasil, o maior produtor
mundial de café, com a destruição de 70';<'.
da colheita do próximo ano. Foram tantos os
cafeeiros queimados pelo frio — e tamanho o
desanimo entre os produtores — que segun-
do alguns, o Brasil não poderá recuperar ja-
mais sua posição de líder mundial do comer-
cio cafeeiro.

As nações da Africa se uniram para so-
licitar maiores cotas de exportação do que
as fixadas em junho e também para pedir
preços mais altos.

Álvaro Valle afirma que o
BNH não cumpre finalidades

Brasília — A Arena já está verlfl-
canelo a possibilidade dc modificar o
atual sistema do BNH, acusado pelo
Deputado Álvaro Valle de estar cons-
trulndo apartamentos do luxo, sem
cumprir a sua finalidade precípua e bc-
neflclando-se de um sistema de correção
monetária que é injusto para o assala-
riado que compra Imóveis, pois que dele
náo se beneficia nos vencimentos.

Para o Deputado carioca, Isto se mo-
dlflcaria se o BNH utilizar automática-
mente o FGTS para o pagamento da casa
própria, com a necessária concordância
do comprador. Atualmente, frtsa, muitos
assalariados deixam seus empregos, pe-" dindo que os patrões lhes demitam, pa
ra sacar o FGTS, que passa a ter carac-
teristicas dc empréstimo dc emergência.

TAMOIO

Atendendo a sugestão do Deputado
Álvaro Valle, o presidente da Arena,
Deputado Francelino Pereira (MG) deve-
rá convidar o Prefeito do Rio de Janeiro,
Marcos Tamoio, para debater com os di-
rígentes arenistas o seu plano de expan-
sáo de construções de habitações popu-
lares. Segundo cálculos do Prefeito Ta-
moio, os recursos do Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço, utilizado com a
concordância do empregado adquirente
do imóvel, somados aos incentivos natu-
rais são suficientes para dar casa pró-
prlà aos menos favorecidos.

Uma familia com renda de quatro
salários minimos, ou seja CrS 2 mil 131
poderia, sem sacrifício, obter um imóvel
no valor de CrS 53 mil 280, já que pelo
sistema sugerido o desembolso efetivo se-
ria de aproximadamente CrS 100. Uma
familia com dois salários minimos pode-
ria contrair empréstimo de CrS 30 mil,
sem desembolsar um só centavo e ainda
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lhe restaria um saldo do FGTS. Com a
utilização automática pelo BNH da pou-
pança compulsória, o sistema privado te-
ria a necessária segurança para partiei-
par do sistema, como o deseja o Presi-
ciente Ernesto Geisel.

A Insatisfação com a politica habita-
cional, para o Deputado carioca, 6 geral,
pois está baseada na correção monetária,
que atualiza o.s débitos e aumenta siste-
matleamente o valor monetário das pres-
tações, fazendo com mie o BNH tenha a
sua receita permanentemente corrigida.
Acontece, porém, que o.s salários não têm
correção monetária o, com Lsto, a politica
habitacional deixa então de cumprir o
objetivo de dar casas ao povo.

A casa própria, que deveria ser reali-
zação dc um sonho, passou a constituir,
a seu ver, Um pesadelo para os que a
adquiriram pelo sistema, pois a cada tri-
mestre as prestações aumentam sem que
o salário tenha crescido. O proprietário
sente-se dentro de uma rede, sem poder
pagar as mensalidades e «muito menos pa-
gar a divida que se vai agigantando, com
Juros que, afirma, ate um agiota se en-
vergonharla de cobrar.

SEM CONDIÇÕES
A seu ver, os que vivem dc dois ou

três salários mínimos não tem de onde
tirar dinheiro para pagar as casas que
compraram nas Cohabs e como a inadim-
plência já se tornou comum cm qualquer
conjunto, desmoralizou-se a idéia da di-
vida, não há sentimento dc culpa, e
mesmo os que podem, acabam não pa-
gando. As Cohabs, prossegue em sua aná-
lise, têm de manter seus pagamentos em
dia com o BNH e retiram recursos públi-
cos para pagar o que não receberam, e,
em pouco tempo, chegam à conclusão que
tem de parar ou construir ou exaurem o
cofre estadual.

Projeto sobre "contaiiier"
recebe nova emenda na
Comissão de Transportes

Brasília — A Comissão dc Transportes cio Sc-
nado deverá votar, quihtà-fèlrá, o projeto gover-
namental relativo ao transporte doméstico de con-
lainer, eom emenda do Sr Evelásio Vieira (MDB-
SC), reduzindo de dois anos para seis meses o pra-
zo para que as empresas cumpram o requisito de
dois terços dc capital brasileiro.

O projeto, ja aprovado na Câmara, prevê a
criação dc estímulos ao desenvolvimento do trans-
porte intcrmodal, bem como o aprimoramento do
já existente. Disciplina as atividades do transporta-
dor, do expedidor, do transitário c do comissário dc
transporte.
APROVAÇÃO

O Senador Evelásio Vieira .
afirmou que o Congresso
aprovará o projeto até o
fim deste més. Até o dia 10
a matéria deverá ser vo-
tada no Senado c, em se-
guidá, voltará a Câmara,
que aprovará ou rejeitará
as emendas.

A primeira estabelece que"os transportes domésticos
de containcr, em todo o
território nacional só pode-
rá ser realizado por empre-
sa brasileira de reconhecida
idoneidade técnica, comer-
ciai e financeira, dirigida
por brasileiros e cujo capi-
tal social seja, cm pelo me-
nos dois terços, pertencen-
tes a brasileiros e represen-
tados por Ações Nomlnati-
vas".

A outra fixa que "as em-
presas que, na data desta
lei venham explorando rc-
gularmente o transporte

doméstico de containcr,
deverão satisfazer, no pra-
zo de seis meses, os requis!-
tos estabelecidos neste ar-
tigo", isto é. doi.s terços de
capital nacional.

Em memorial anexado ao
projeto, a Moore-Mc Cor-
mack i navegação i se diz
"irremediavelmente atingi-
da, não só no carreamen-
to de mercadorias, mas na
sua própria atuação especi-
fica de agente de navega-
ção". Depois de ressaltar
que está integrada na vida
do pais desde 1938, o do-
cumento suscita, "através
de parecer do Professor
José Frederico Marques, dú-
vida sobre se a lei em ela-
boração poderá restringir
direitos das sociedades, que
vêm operando naquele
ramo de transporte, sem a
proporção de acionistas
brasileiros que a nova lei
pretende exigir".
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MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE

OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N.° 122/75
O Chefe do Núcleo Executivo de licitações — NEI do Departamento Nacional de Obras d»

Saneamento — DNOS, comunica que às 11 horas do dia 05 de dezembro de 1975, na Sede do
•JNOS, será realizada uma Concorrência para execução de obras complomentares da canalização do
Arrolo Dilúvio, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 12a. Diretoria Regional de
Saneamento (12a. DRS).

As firmas interessadas poderão obter Informações no NEI e adquirir o Edital com < ESPECI-
FICAÇÀO n.° 122/75 na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à Av. Presidente Vargas
n.° 62, na cidade do Rio dc Janeiro — RJ, ou na Sede da 12a. DRS, situada à Rua Washington
luis, n.° 815, na cidade de Porto Alegre — RS. ',

(a) FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA MACHADO
(Chefe do Núcleo Executivo d« licitações)
Substituto

ELETROBRÁS*
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A
DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE OBRIGAÇÕES
Relacío das obrigações sorteadas para resgate antecipado

Sorteio Realizado no dia 27 de Outubro de 1975 na Loteria do Estado do Rio de Janeiro—LOTERJ
Siri*

202.675 a
3421862 a
316.001 a
353.616 a
362.207 a
923.323 a
935.732 a
98S.323 a
995.001 a

1.032.214 a
1.033.202 a

098.777 a
104.001 a
112.097 a
166.070 a
174.202 a
174.802 a
179.001 a

1.179.701 a
1.278.085 n
1.7-15; 820 a
1.837.27-1 a

AA
207.674
345.941
347.753
353.617
362.371
925.731
938.322
993.000
995.322

1.033.200
1.037.214
1.099.696
1.105.490
1.114.686
1*167.000
1.174.SOO
1.175.000
1.179.629
1.182.312
1.283.084
1.750. SI!)
1.812.273

Serie
6.101 a

21.ÍI01 a
25.601 a
53.301 a
53.601 a
61.301 a
61.701 a

124.461 a
125.101 a
134.461 a
164.961 a
246.671 a
217.000
264.799
264.827
261.847
264.881
265.001
2115.105
306.607 a
308.307 a
316.206 a
316.601 a
342.606 a
343.001 a
354.606 a

.378.623 a
379.001 a
379.401 a
410.780 a
415.784 a
440.362 a
4(19.237 a

Serie
151. a

1.451 a
2.551 a
4.461 a
4.701 a
5.981 a
6.201 a

11.691 a
12.881 a
14.971 a
15.341a
15.381a
17.561 a
17.661 a
20.091 a
23.731 a
23.781 a
33.689 a
35.386 a
45.215 a

BB
6.600

24.900
26.000
53.400
54.000
61.500
62.000

124.900
125.160
134.960
165.-160
216.979
217.190
264.820
264.842
264.875
265.000
265.316
285.604
307.106
308.806
316.400
316.905
312.800
343.305
355.105
378.800
379.200
379.522
411.279
416.283
440.861
489.736
CC

200
500

.600
, 500

4.710
6.000
6.230

11.740
12.930
15.020
15.360
15.410
17.610
17.710
20.140
23.780
23.830
33.738
35.435
45.260

45
50
50
50
50
50
50
52
52
60
61
62
62
66
66
66
66
68
68
73
74

33S.
360 ¦
493.
535.
513.
617.
643.
709.
710.
716.
838.
88-1.
932.

1.000

.281 a

.115a
.219 a
415 a
441 a
555 a

.905 a

.001 a

.559 a
561 a
961a
281 a

.901 a

.537 a
. 561 a
.757 a
.821 a
.228 a
378 a

. 677 a
. 627 a
Serie
.397 a
.397 a
397 a
397
397
397
397
397
001
001
159 a
159 a
159 a
229 a 1

45.284
50.118
50.264
50.420
50.484
50.604
50.926
52.028
52.608
60.610
62.010
62.330
62.950
66.510
66.606
66.800
66.826
68.277
68.427
73.726
74.676

DD
340.396
362.396
495.396
537.396
515.396
619.396
615.396
709.473
711.882
716.041
840.158
886.158
934.158

.002.228

1.
2.
4.

Serie
28.001
33.379
36.239
80.439
86.039
88.639 a

117.246 a
117.646 a
123.768 a
124.168 a
141.368 a
141.968 a
144.768 a
149.483 a
150.483 a
151.883 a

Serie
10.501 a
10.667 a

.301 a

.467 a

.401 a

11
11
15
21.053 a
30.611 a
33.211 a
42.311 a
43.721 a
46.668 a

Serie
4.021 a
5.111 a
5.231 a
5.267 a
6.501 a
6.731 a

10.111 a
11.111 a
12.071 a
12.531 a
12.561 a

EE
2S.200
33.578
36.438
80.638
86.238
88.838

117.445
117.845
123.967
124.367
141.567
142.167
144.967
149.682
150.682
152.082

FF
10.566
10.700
11.366
11.500
15.500
21.152
30.810
33.310
42.410

.43.820
46.767

GG
4.050
5.140
5.246
5.280
6.530
6.760

10.140
11.140
12.100
12.540
12.580

14.451 a
17.011 a
19.491 a
19.761 a
20.4U a
20.911 a

Serie
16.001 a
30.001 a
38.001 a
42.001 a

106.001 a
200.001 a
298.633 a
404.633 a
412.633 a
443.505 a
540.0S2 a
644.085 a
C80.943
747*91*1
771.944
910.162
933.001
955.595

14.480
17.070
19.520
19.790
20.4-10
20.940

HH
18.000
32.000
40.000
44.000

108.000
202.000
300.632
40S.632
443.503
444.633
542.081
616.084
682.912
719.9-13
773.913
912.138
935.023
957.594

Serie II
15.501 a
27.001 a
27.076 a
27.094 a
54.020 a
56.020 a
70.520 a
92.520 a

101.020 a
135.027 a
208.196 a

Serie
4.401 a
8.701 a

12.801 a
13.601 a
17.101 a
17.801 a
21.801 a
28.701 a
40.801 a

16.000
27.073
27.092
27.503
54.519
56.519
71.019
93.019

101.519
135.526
208.695

JJ
4.500
8.800

12.900
13.700
17.200
17.900
21.900
28.800
40.900

Serie LL
801 a

2.801 a
2.951 a
4.151 a
4.851 a
6.451 a
9.801 a

12.701 a
13.601 a
15.751 a
17.437 a
18.037 a
26.537 a

850
2.850
3.000
4.200
4.900
6.500
9.850

12.750
13.650
15.800
17.486
18.086
26.586

Serie M
246
261
270
331
706
716
772.
,223.
,273.
.624.
,670.
,676.

1.741.
1.751

.289 a
289 a
001 a
.310 a
463 a

.001 a
961 a
371al
865 a 1
686 a 1
964 a 1

.001 ai
,916al
.001 ai

251.288
265.000
271.288
336.309
710.331
717.131
777.960

.228.370

.278.864

.629.685

.675.048

.676.915
.745.000
.752.915

Serie
301 a

14.801 a
42.406 a
43.306 a
53.006 a
57.685 a
69.104 a

111.248 a
111.401 a
113.517 a
113.601 a
117.063 a

Serie
1.068 a
1.268 a

15.080 a
17.480 a
19.980 a
27.710 a
35.189 a
40.007
49.507
50.707
51.633
54.801
57.301 a

Serie
411.469 a
666.057 a
669.001 a
680.001a
681.001a
682.001 a
683.001a
710.192a
795.302 a

1.018.719»!
1.355.338 a 1
1.448.537 ai
1.456.001 a 1
1.457.001a 1
1.458.001 ai
1.459.001 a 1
1.470.001 ai
1.472.001al
1.472.454u 1
1.473.001 ai
1.474.001 ai
1.485.001al
1.488.001a 1
1.489.001a 1
1.504.584 ai
1.510.001al
1.546.382a 1
1.560.001 a 1
1.563.001a 1

Serie
43.001 a
49.001 a

112.646 a
114.001 a
116.001 a
148.817 a
162.817 a
209.572 a
356.449 a
365.449 a

Serie
14.101 a
17.187 a
41.297 a
41.401 a
45.297 a
64.345 a
65.634 a
66.434 a
66.834 a

N
600

15.100
¦12.705
43.605
53.305
57.984
69. 103

111.331
111.616
113.557
113.859
U7.362

O
1.167
1.367

15.179
17.579
20.079
27.839
35.288
40.106
•19.606
50.806
54.700
54.832
57.400

P
416.468
66».333
670.000
680.735
681.348
682.172
683.468
715.191
800.301
023.718
360.337

.448.732
456.590
¦137.517
458.494

.459.068
471.569
472.017

.472.512
473.005
474.010

.485.932
488.026-.
489.517
.505.000
.514.583
.550.000
561.058

.563.323
Q

44.000
50.000

113.000
114.329
116.316
149.816
163.816
210.571
357.448
366.448
R

14.300
17.386
41.300
41.596
45.496
64.544
65.833
66.633
67.033

76,
92
92

280
S59.
870.
974.

1.004.
1.212.
1.613.
1.615.
1.618.
1.619.
1.619.
1.630.

45.
52.

173,
171.
182.
232.
2:i3.
246.
249.
319
386
431
471

15
15
15
31
37
39
71
73
73
80
87
88
96

157
158
159
160
161
161
161
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163,
163,
163,
164
164.
164.
164
164
164
164.
164
164
164

074 a
675 a
901 a
Serie
002 a

¦19 a
001 a
368 a
368 a 1

i 012 ai
.799 a 1
.001 ai
.011 a!
.001 ai
.329 ai
.001 ai
Serie

,001 a
.001 a
.291. a
.001 a
. 268 a
.059 a
.001 a
.061 a
.061 a
. 303 a
. 530 a
,748 a
281 a
Serie

.101 a
301 a
501 a
918 a
318 a

.218 a
.318 a
518 a
521 a
119 a
S03 a
101 a
441 a
Serie
980 a
401 a
.601a
365 a

.132 a

.435 a
.831a
.001a
.451a
.771 a
.891a
.021a
.081 a
.20 Ia

26 Ia
.381a
461a
501a
561 a
.621a
661a
761a
941a
001 a
041 a
061 a
081 a
,141a

181 a
221 a
241 a
301a

.381a

76.273
92.800
92.974

S
285.001
860.000
874.548
981.307
014.367
217.011
614.211
,617.000
.618.013
.619.307
.620.000
.031.603
T

¦16.000
53.000

173.725
174.
183.
232.
233.

56 5
267
939
119

218.003
250.003
350.302
3S7.529
432.747
472.280
u

15.300
15.400
I5.600
32.117
37.517
39.417
71.517
73.519
73.718
80.318
88.000
88.102
96.640

V
158.000
158.800
160.127
160.400
161.200
161.810
161.998
162.400
162.760
162.874
163.009
163.076
163.193
163.210
163.367
163.440
163.496
163.523
163.600
163.659
163.740
163.923
163.995
164.020
164.055
164.078
164.121
164.114
164.214
164.231
164.2S0
164.362
164.400

164.441a
164.461 a
161.501a
164.601 a
164.621 a
164.781 a
164.861 a
168.313 a
168.601 a
330.373 a
337..12Sa
344.679 a
350.666 a
356.001 a
778.163 a
781.001 a
786.964 a
787.0111 a
7S7.S02 a
788.001 a
057.808 a 1
072.808 ai
101.311 a 1
107.184 ai
220.167 ai
225.136 ai

1.226.262 a
1.227.687 ai
1.229.026 ai
1.396.153 ai

Serie
64.557 a
60.371 a
66.801 a
69.057 a
69.601 a

135.245 a
136.445 a
138.045 a
169.104 a
173.804 a
210.457 a
231.657 a
244.557 a
263.036 a
268.001 a
269.567 a
271.267 a

Serie
1.201 a

17.201 a
17.401 a
21.501 a
23.201 a
44.346 a
51.3.16 a
55.646 a•85.447 a
85.601 a
89.547 a
98.834 a

102.734 a
113.372 a
121.180 a
121.380 a
128.780 a
162.767 a
165.755 a
166.001 a
176.855 a
.184.255 a
194.755 a
212.774 a
216.574 a
218.878 a
219.175 a
221.312 a
229.312 a

164.418
164. -180
164.594
164.607
164.740
161.831
165.312
168.400
169.133
331.130
337.436

353.152
357.745
780.051
781.963
7S7.000
787.800
788.000
7S9.112
.062.b07
.071.310
.107.109
.107.821
.223.478
.225.483

.229.025

.234.025

.401.152

X
64.770
66.600
66.856
69.400
69.756
135.744
136.914
139.414
169.603
174.303
210.956
232.136
245.056
263.169
268.366
270.066
271.766

Z
1.400

17.300
17.500
21.700
23.400
44.545
51.545
55.815
S5.500
85.746
89.746
99.033

102.933
113.571
121.379
121.579
128.979
162.966
165.900
166.054
177.054
184.454
194.954
212.973
216.773
219.050
219.201
221.511
229.511

NOTA — As obrigações da emissão de
independentemente de sorteio a

1967 - Série H. I,
partir desta dato.

J e L serão resgatadas
Rio, 27-10-75
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Bau-a produtividade (50t de cana por ha) é um grande empecilho à expansão do álcool

Estado do Rio tem vales que
garantem aumento da produção

O.s vales dos rios Itabapoa-
na, Macaé e São João são tecni-
camente as áreas do Estado do
Rio mais indicadas para abrigar
uma agroindústria de grande
porte, capaz dc dar ao pais um
das .suportes dc que ele necessita
para reduzir o volume das im-
portações dc petróleo, através da
mistura dc álcool anidro à ga-sollna.

Na região Norte fluminense,
onde se concentra tuda agroin-
dústria açucareira do Estado, a
falta de espaço físico para o de-
senvolvimento horizontal da la-
voura de cana está fazendo com
que os empresários já procurem
investir em projetos de irriga-
Ção, conquista que os técnicos
vêm defendendo como capaz de
aumentar a produtividade do
campo.

Dcsnivelamcnio

Mais do que a descapitaliza-
Çáo da.s atividades rurais impôs-
ta, principalmente, pela politicade preços do Governo federal, o
desriivelamehto de lideranças
empresariais nos setores da in-dústria e da lavoura é aponta-
do como o faior principal dodescompasso existente no com-
plexo agroindustrial açucareiro
do Estado do Rio. No Norte flu-minense onde a atividade é res-
ponsável por mai.s de 50% darenda regional, essa deficiência
vem sendo corrigida este anocom o estudo de várias medidas
técnicas, que possibilitem — acurto e médio prazos — o pro-cesso de expansáo do setor agri-cola.

Desde que o açúcar deixou
de ser gravoso para se transfor-
mar em um des principais pro-dutos de exportação do pais, osindustriais passaram a fazer
grandes investimentos em seuscomplexos. Hoje, das 18 usinas
de açúcar do Estado do Rio, 90%
estão empenhadas em grandesreformas de ampliação de suasfábricas e de suas lavouras. En-tre os fornecedores de cana —
e eles são responsáveis por 00%da matéria-prima produzida -
os investimentos náo acompa-nharam de perto esta renovação.Por isso mesmo, apesar do ém-
ponho com que cs produtores decana de lançam à renovação e-ampliação de suas áreas agricò-las, a capacidade de fabricação
das usinas é muito superior àdisponibilidade de cana.

Realidade
Sem ampliar a sua atual áreaocupada com cana-de-açúcar oNorte fluminense possui, com aadoção de técnicas agrícolas

mais modernas, condições deaumentar a produção açucareira
da área em mais 4 milhões desacas por ano, ou seja, de crês-cer a produção da lavoura cm 2milhões 350 mil toneladas. Aafirmação é do coordenador doPrograma Nacional de Melhora-
mentos da Cana de Açúcar
(Planalsucar), Aldo Peixoto. Ele.inclusive, admite, como limitemáximo de produção a cota de22 milhões de sacas de açúcar,
desde que sejam aproveitadas
todas as áreas disponíveis doNorte fluminense para a cul-tura da cana.

Esclareceu também que aregião dispõe, atualmente, de 170
mil hectares dc área cultivada,
para uma estimativa de 130 mil
hectares de área colhida por ano.
girando em torno de 50 a 55 to-
neladas de cana por hectare o
rendimento agrícola na área. A
produção do Estado do Rio gira,atualmente, em torno de 10 mi-
lhões de sacas, sendo a lavoura
responsável por uma produçãode 6 milhões 500 mil toneladas
de cana. "Essa mesma área —

argumentou o técnico — com
utilização mais racional, ou seja.
melhor preparo de solo, melhores
variedades de cana, utilização de
nutrientes e melhor cultivo, de-
verá produzir canas suficientes
para uma produção de até 14
milhões de sacas de açúcar/ano".

Mas, para que isso ocorra,
admitem os técnicos do setor,
necessário será desfazer os mo-
todos empíricos que ainda per-sistem em certas áreas da lavou-
ra canavieira, principalmente na
Baixada dos Goitacazcs, em
Campos, onde as condições ex-
cepcionais do solo concorrem pa-ra uma atenuada resistência do
lavrador à tecnologia. Por isso
mesmo, na agroindústria açuca-
reira fluminense, costuma-se
afirmar com muita propriedade
que o fornecedor dc cana da.sáreas dc baixada é fazendeiro, e
que o das áreas de tabuleiro éagricultor.

A Delegacia Regional do IAA,com sede em Campos, já reali-
zòu estudos para a ampliação daárea canavieira na região — cs-sa política é defendida por ai-
guns de seus mais Importantes
técnicos — com o aproveita men-
to do Vale do Itabapoana, prin-cipalmente de áreas do Munici-
pio de São João da Barra, ain-da ocupadas com a decadente
cultura da mandioca. Os técni-
cos acreditam que, assim, a área
atualmente ocupada por cana-
de-açúcar poderia ser acrescida
de mais 100 mil hectares, o queciaria ao Estado do Rio condições
dc produzir 16 milhões dc .sacos
de açúcar, dentro'do atual ren-
dimento agrícola da região quevaria de 50 a 55 toneladas de
cana/hectare.

Ocupação

I
•pi"/!

Ao partir do pressuposto de
que a curto e médio prazos o par-
que industrial açucareiro terá ca-
pacidade para produzir 20 ml-
lhões de sacas, o diretor do De-
partamento Agrícola daCoper-
flu, João José Muylaert, argu-
mentou, que para fazer face aeste crescimento das fábricas se-
riam necessários 13 milhões 500
mil toneladas de cana, ou seja,uma área de 225 mil hectares
totalmente plantada, dentro do
rendimento agrícola médio daregião. •Portanto" — adiantou
o técnico — "deveria haver uma
expansão de 55 mil hectares em
relação ao que temos hoje, mas
é bom lembrar que a expansão
da área canavieira nos três úl-timos anos tem registrado uma
média de 7 mil hectares por sa-fra"..

Foi a partir da maior parti-clpação do açúcar no balanço co-mercial de exportação do paisque os conceitos sobre distancia ecustos de transportes passarama sofrer radicais alterações naregião canavieira de Campos.
Antes, a distancia máxima —
economicamente aconselhável
para o transporte da cana —.era
da ordem de 20 quilômetros,conceito do qual também parti-ripava o próprio IAA, que desa-
conselhava o transporte do
produto dos campos pára: as In-
dústrias, a unia' distancia súpé-
rior. A melhor tecnologia nos
transportes e,; principalmente, a
necessidade do pais em produzirmais açúcar, modificaram aos
poucos este conceito. Hoje, os
técnicos do setor admitem ser
viável economicamente o trans-
porte de canas até uma dlstan-
cia de 40 a 50 quilômetros.

A soma de todos esses fato-
res impostos por uma realida-
de setorial e econômica acaba-
ram por concorrer para uma
considerável «valorização das
terras na região, principalmen-
te em Campos. Neste Município,
nas áreas de baixada, um hec-

tare está valendo atualmente
cerca de Cr$ 15 mil, enquanto
nas áreas de tabuleiro, enquan-
to não chega a irrigação, estácustando de Cr$ 9 a Cr$ 10 mil.
Em São João da Barra, Munici-
pto limítrofe, um hectare detorra que até poucos anos
atrás ficava em torno de Cr$ 1
mil 500 vale, atualmente, CrS 9mil. E, tanto num município co-
mo no outro, ninguém quer ven-
der mais terras.

Por isso mesmo, desde o ano
passado, em Campos, várias usl-
nas se lançaram a conquista de
novos espaços agricolas, fosse
através da compra de novas
áreas e do arrendamento de
grandes glebas no Município deSao João da Barra, procurandofortalecer o potencial de canas
próprias. O técnico João José
Muylaert, por exemplo, acha
acertada esta politica das em-
presas açucareiras. Segundo ele,
para se montar atualmente uma
indústria de açúcar o investi-
mento é da ordem de Cr$ 400 porsaco tle açúcar produzido, ou se-
ja, cm torno de Cr$ 0,70 por qui-lo.

E prosseguiu: "portanto, se
considerarmos que uma usina
média produz, por safra, um mi-
lhão de sacas, chegaremos a
conclusão que se ela fosse cons-
truida nos dias atuais represen-
taria um investimento da ordem
de Cr$ 400 milhões. Esclareceu,
ainda, que para uma usina jáInstalada e em produção o custo
de um quilo de açúcar está em
torno de CrS 1,00. Em Campos,
uma das principais reivindica-
ções do empresariado açucarei-
ro éa instalação de ramais íer-
roviários nas zonas rurais de
São João da Barra, para facili-
tar o escoamento rápido e a
custos mais baixos da cana paraas usinas.

Irrigação
É na Cooperativa Fluminen-

se dos Produtores de Açúcar eÁlcool que se encontra o núcleo
de técnicos que defendem o sis-tema de irrigação cm toda áreacanavieira do Estado do Rio. Se-
gundo eles, o emprego desta tec-nologia na lavoura canavieira
fluminense permitiria debrar a
produção do setor. A Coperfhi
entregou ao IAA um projeto dcIrrigação que, se aprovado,
abrangerá uma área de 17 mil
hectares das usinas cooperadas."Esta área — esclareceram ai-
guns técnicos — produz, atual-
mente, dentro do rendimento
agrícola médio da região, cerca
de 850 mil toneladas de cana porsafra. Podemos garantir, no en-
tanto, que esta mesma área po-derá produzir 1 milhão 700 mil
toneladas de cana, ou seja, do-brar a.sua atual produção, apre-
sentando um rendimento de 100
toneladas/hectares".

Pará o presidente da Co-
pcrflu, industrial Antônio Eval-
do Inojosa os estudos que tém
sido feitos pela Copcrflu le-
vam à conclusão de que deve-
rão ser aproveitados os canais de
drenagem da região, construídos
pelos DNOS em convênio com o ;
IAA. Disse, ainda, que náo eli-
minaria, a. possibilidade do for-
nècedor de canavir a. utilizar.a •
irrigação. — Ô investimento porhectare está ém torno de CrS 6
a Cr? 7 mil, mas um fornecedor
de porte médio, de 15 á 20 mil to-
neladas, poderá Ingressar na ir-
rigação tão bem quanto qualquerindustrial do açúcar.

E prosseguiu: "indubitavcl-
mente para um lavrador, fome-
cedor ou para um industrial de
açúcar só existe uma maneira de
fazer irrigação, através de invés-
timentos. A custos financeiros
altos, ela se torna praticamenteinexequivel, principalmente parao fornecedor, já que o lucro portonelada de cana ainda é muito
pequeno.

Aqui, os depósitos de fermentação da garapa, onde a tecnologia substitui a tradição dos antigos engenhos

Descrença de cjpiem
anta a mandioca
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No laboratório, medidores controlam a densidade do álcool

tempo ruim
Trabalhador do açúcar____»

ganha com
Pela primeira vez nesses úl-

timos anos, os percalços sofridos
pelos empresários da agroin-
dústria açucareira — as chuvas
que têm caído na região produ-tora estão prejudicando o escoa-
mento rápido da cana do campo
paru as usinas — vão benefi-
ciar os trabalhadores rurais.
Nesta safra a moagem deverá
ser estendida até dezembro c,
até lá, a mão-de-obra emprega-
da. no setor não terá que se
preocupar com a fantasma do
desemprego.

Na prática, a nova realidade
imposta pelos fatores climáli-
cos, garantirá no mínimo mais
um mès de emprego para cerca
âe 40 mil trabalhadores, contra-
tados pelas usinas e empresa-
rios rurais para o corte de cana.
Segundo estimativas da Coope-
rativa Fluminense dos. Produ-
tores do Açúcar e Álcool, a ati-
vldade emprega no período de
sajra mais de S0 mil unidudis
de trabalho, caindo este número
para 40 mil em época de entre.t-
safra.

Em Campos, Município on-
de . se concentra a. agrolndus-
iria a ç u c a r e i r a fluminense',
quem. sente mais o problema ae¦perto, alem dos trabalhadores,

Asãp os médicos que fazem parte''^do Serviço' de Perícias-do INPS.
Todos os anos,- quando' as úsi-
nas de açúcar começam a desa-
tivar a sua produção, muitos
desses médicos são pralicamen-te subordinados sentimental-
mente a agir mais com o cora-
ção do que com a razão.

Por isso mesmo, é cm Cam-
pos que são registrados os indi-
ces mais altos do Estado do Rio
dc concessões de licenças .mé-
dicas. Bico-de-papagaio, um mal
multo comum nas populaçõesurbanas e sofisticadas, pelo me-nos no Norte fluminense, chb-
gou ao meio rural com caráter
de epide7iüa. São, na verdade,

os trabalhadores da lavoura ca-
navieira que, na emergência de
se verem desempregados por
seis vieses (período da entres-
safra) buscam nos consultórios
médicos do INPS a compreeti-
são e a grandeza humana que
os empresários lhes negam.

Todos os anos, a partir de
dezembro, o agente do INPS em
Campos envia oficio ao Coman-
do da Policia Militar solieitan-
do a presença diária ds solda-
dos nos corredores do Serviço
de Perícias Médicas. E' uma me-
dida preventiva que tem dado
resultados positivos. Assim mes-
mo, de vez em quando, médicos
são agredidos por homens rudes
e desesperados que, ameaçados
de desemprego, querem ficar
encostados no INPS de qualquermaneira.

Mas, as dificuldades não fi-cam restritas apenas ao órgão
previdenciário. O Juizado de
Menores dc Campos, por exem-
plp, quando a entressafra açu-
òqreira se anuncia, é obrigado a
aumentar o seu quadro dc'co-
missário. E' a época em quecresce consideravelmente o nú-
mero de menores pedintes nas
ruas da cidade; é também o pe-riodo em que a policia é mais
solicitada para resolver peque-nos furtos, praticados por
pivetes.

: O problema chegou a tal
ponto que o Juizado resolveu,
há alguns anos, criar um qua-dro de pequenos engraxates, to-
dos fichados e com suas vidas
mais ou menos ' controladas pe-los comissários. Mesmo assim,
as medidas preventivas não im-
pedem que a cada ano aumente
o número de menores infrato-
res, alguns já responsáveis por •
homicídios. Há, atualmente em
Campos, mais de oito favelas e,
é nelas, que na época da safra,
os caminhões das usinas en-
cosiam buscando mão-de-obra
certa e. barata.

Os produtores de mandioca de São João
da Barra, único município com tradição nes-
ta cultura, não acreditam 'na viabilidade do
Governo vir a estimular o aumento da pro-dução desta lavoura visando à produção do
álcool para mistura carburante.

Segundo eles. o interesse demonstrado
agora pelas autoridades federais na lavoura
da mandioca se choca frontalmente com o
abandono a que foi relegada esta atividade
durante vários anos, a ponto do produto, de
tradicional importância na economia rural do
município ter, hoje, cedido mais dc 60'.' de
sua antiga área para a lavoura da cana-de-
açúcar.

Na verdade, a cultura cia mandioca ago-
niza em São João da Barra. De suas 4ÜÜ bo-
landeiras (casas de farinha) de alguns anos
atrás, restam, se tanto, cerca de 50. das quaisapenas a metade funciona regularmente.
Quem visitar atualmente a zona rural do mu-
nicipio não mais verá, como há três anos pas-sados, as pequenas casas de farinha movidas
por tração animal. Restam nos dias de hoje
apenas as fábricas maiores e, assim mesmo,
com suas produções bastante reduzidas devi-
do à escassez de matéria-prima.

Até 1972, último ano em que houve um
certo entusiasmo no setor, foram colhidas 312
mil toneladas de mandioca em São João da
Barra, numa área de 22 mü õüü hectares. A
partir daí, devido ao desestimulo e a falta
de garantia de preços mínimos para o produ-to, a cana-de-açúcar passou a invadir as áreas
mais tradicionais da mandioca, a ponto de
já deter mais de 60% de seu antigo espaço
fisico.

Desde que a cultura da mandioca entrou
em crise, acentuou-se o êxodo rural naquele
município do Norte fluminense. E' que, além
de ter uma lavoura mecanizada, a agroindús-
tria açucareira tem uma entressafra que va-
ria de cinco a seis meses, quando na cultura
da mandioca o desativamento do setor indus-
triai só atinge 60 dias. Por outro lado, com
a mandioca havia uma melhor distribuição de
riqueza — os lavradores, por menores que fos-
sem, tinham sempre o seu engenho para a
fabricação da farinha — ao passo que na
agroindústria do açúcar os recursos ficam
concentrados nas mãos de uma minoria.

Celulose, o outro
subproduto da cana
Desde que a Petrobrás anunciou impor-

tantes descobertas na plataforma marítima de
Campos, a Cooperativa Fluminense dos Pro-
dutores de Açúcar e Álcool (Coporflu) resol-
vel reativar um antigo projeto: o de construir
naquela cidade uma'fábrica de celulose, ten-
do como matéria-prima o bagaço da cana .

O presidente da Coperflu, Antônio Eval-
do Inojosa, demonstrou que os estudos reini-
ciados admitem a construção de uma indús-
tria para a produção diária de 2 mil tonela-
das de celulose. Esclareceu, inclusive, que a
entidade já vem mantendo entendimentos
com grupos econômicos que.já têm know-hoio
neste tipo de indústria.

Segundo os empresários açucareiros da
região, três fatores importantes induziram a
Coperflu a estudar a viabilidade da indústria
de celulose. O primeiro deles é o fato de Cam-
pos oferecer grande vantagem do ponto-de-
vista de concentração de usinas permitindo,
iftclusive, que a distribuição do gás do petró-
leo se faça a um custo relativamente baixo
através de gaseodutos. O bagaço da cana tem
sido nos últimos anos o mais importante ele-
mento de combustão para acionar as 18 uni-
dades industriais açucareiras do Estado do
Rio.

Como segundo fator em importância
apontam os empresários o fato.de a celulose
ser matéria-prima nobre e com grande aceita-
ção no mercado de exportação, enquanto, co-
mo terceira e última etapa, argumentam com
o potencial de matéria-prima da área. "O pro-
cessamento de 10 milhões de toneladas de ca-
na deverão dar 650 mil toneladas de celulose,
o que proporcionaria um faturamento da or-
dem de 200 milhões de dólares, ou seja, o do-
bro da renda regional.
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ascensão no
momento

exato
A melhor coisa da atual boa fase do Fluminense

— confirmada onlem com um
sonoro 3 a 0 sobre o Flamengo — é que

ele se aproxima do seu auge
no momento certo, ou seja, no momento de

entrar nas finais. Oitavo colocado
na fase preliminar cio Campeonato Brasileiro,

o time nunca chegara a se entrosar,
mas ninguém duvidada de que, quando o

fizesse, passaria a ser logo
um dos mais sérios candidatos ao título.

Isso aconteceu com a chegada de
um treinador tranqüilo, que sabe o que faz

e vê futebol como poucos:
Didi. As fases de Paulo Emílio e Jair Rosa

Pi.nto foram um tanto tumultuadas,
mas as coisas agora se acomodaram. O elenco

de primeira começou a se
mover em campo de modo coordenado, as

ações são sempre entrosadas umas
com as outras, o ritmo é bem dosado.

Exatamente o contrário de tudo
isso e o que vem acontecendo com o

Flamengo, que de Jouber
1 Froner não mudou nada-, continua o mesmo.

A fase semifinal do Campeonato
Nacional termina domingo e até agora só três

clubes estão oficialmente classificados
para a fase final: Fluminense, Internacional

e Portuguesa.
O regulamento do campeonato diz que para

a fase final se classificarão
os seis primeiros colocados dos Grupos I e II

e os vencedores dos
Grupos III, IV, V e VI. No caso de empate

entre dois ou mais times passará
à fase final aquele que tiver obtido o maior

número de pontos ganhos na
fase preliminar. É por isso, por exemplo, que

a Portuguesa se classificou,
pois agora terminou empatada com o Santos,

mas na fase preliminar a
Portuguesa teve 10 pontos ganhos contra

apenas 8 do Santos.
Mas, na hipótese de persistir a igualdade

de pontos, será
classificado, pela ordem, o time que-.

a) houver conquistado maior
número de vitórias, nas

fases preliminar e semifinal;
b) houver apresentado o melhor saldo de gols,

nas fases preliminar e semifinal;
c) houver apresentado melhor gol average,

nas fases preliminar e semifinal;
d) houver apresentado o melhor saldo de gols,

na fase semifinal;
e) Houver apresentado o melhor gol average

na fase semifinal;
f) Houver ganho a partida entre ambos, na

fase semifinal, se se tratar de
efi.pate entre dois times; caso tenha havido

empate naquela partida, a
classificação será decidida por sorteio, em dia,

hora e local designados
pelo Departamento de Futebol da CBD.
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Súmula

¦ Pelo Torneio dc Integra-
ção Fluminense, o Miulii-
reira e o Sã» Cristóvão cm-
pularam dc 1 a 1 ontem ã
(arde no Maracanã. Os gols
foram marcados por Zcqui-
nha, pura o Madureira, no
primeiro tempo, e Zc Dias,
de falta, pura o São Cristo-
vão, na segunda etapa.

Resultados das partidas
realizadas pelos Campeona-
tos nacionais na Europa:
Portugal: Porto 8x2 Lei-
xões, Ben rica 7 x 1 Eslorll,
Guimarães 5x0 Atlético,
Farense 5x1 Braga, Bele-
nenses 2x0 Cúf, Acadêmí-
co 1 x 4 Sporting, Setúbal
2x0 Beira-Mar e Tonar
0x2 Boavlsta. Após a roda-
da dc ontem o campe-ma-
to apresenta três lideres:
Belenenses, Benfica e Boa-
vista com 15 pontos

Itália — Cagliari 0x1
Juventus, Ccsena lxl
Sampdoria, Como 0x0 Ro-
mu, Fiorentina 3x1 Peru-
gia, Lazio 1 x 1 Uolognu,
Milan 4x0 Aseoli, Torino
2x1 Internnzionalc, c Vc-
rona 2 x 4 Na.ioli. Após a
rodada dc onlem os três
primeiros colocados são os
seguintes: Nupoli c Juvcn-
tus 7 pontos c Milan 6 pon-
los.

A próxima rodada: Asco-
li x Cesena, Bolcgna x Pio-
rentina, Intcrnazionale x
Vcrona, Juventus x Lazio,
Napoli x Cagliari, Perugia x
Como. Roma x Milan e
Sampdoria x Torino.

Espanha — Las Palmas
0x0 F.lclic, Real Sociedad
1 x 0, Gljon, Valentia 1 x l
Real Madri, Atlético dc Alu-
dri 1x0 Scvilhu, Ovicdo
lxl Barcelona, Hercules
Alicante 2x2 Atlético Bil-
bao, Betis Sevilba lxl Su-
tamanca, Espanhol dc Bar-
cclona 2x1 Zaragoiía.

Após a rodada de ontem
os três primeiros colocados
são os seguintes: Real Ma-
drl 13 pontos, Barcelona e
Hercules com 11 pontos.

Suíça — La Chaux-dc-
Fonds 2x3 Sion, Grasshnp-
pers lxl Gail, Lausunnc
1x0 Ncuchutcl Xumax,
Scrvcttc 0x0 Young líoys,
Wintcrthur 0x2 Zurich c
Bicl 1 x 0 Lugaiio. Os três
primeiros colocados são os
seguintes: Zurich 17 pontos,
Scrvcttc 1G pontos e ST. Gail
15 pontos.

Holanda — Ajax 6x0
Feyenoord, Eindhoven 1x0
MW; Twente 0x0 Nec,
Telstar 1 x l fio Ahead,
Sparta 2x1 Amsterdam,
Exceisior 0x1 Utrecht, Den
Hagg 3 x 0 AZ 67, Roda JC
3 x 3 De Graafschap e Nac
lxl PSV. A classificação
6 a seguinte: Em primeiro
Ajax com 16 pontos, em se-
gundo Twente e Feyenoord
com 14 pontos, em terceiro
PSV 13 pontos, em quarto
NEC 12 pontos e em último
lugar Roda, Sparta e Eind-
hoven com 11 pontos.

• Inglaterra — West Ham
5x1 Birmingham, Stoke
1x0 Burnley, Coventry lxl
Qucens Park Rangers, Der-
by 3 x 2 Lecds, Everton lxl
Leicester, Ipswich 3x0 As-
lon Villa, Manchestcr Uni-
ted 1x0 Norwich, Livcrpool
1x0 Middlcsbrough, New-
Castlc 2x0 Arsenal, Shef-
field United 2x2 Manches-
ler City c Toünahm 2x1
Wolvcrnhamplon.
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Rivelino revelou-se um torcedor tranqüilo, mas sua volta ao time e certa, contra igucirev.se

Manfrini acha difícil uma derrota do Flu
— Do jeito que o Flumi-

nense está tocando a bola,
com deslocamentos que en-
volvem qualquer adversa-
rio, acho bem dificil um
time vencê-lo no momento,
a não ser que haja algum
imprevisto.

A declaração é de Man-

frinl, um dos destaques do
Fluminense no jogo de on-
tem. ao comentar no estiá-
rio com seus companheiros
a nova boa atuação da
equipe.

Enquanto isso Didi, de
terno e gravata, sem perder
a habitual tranqüilidade,

atribuiu o bom desempenho
da equipe aos inúmeros
bons reservas que o Flumi-
nense dispõe no momento.
O treinador fez questão de
ressaltar que este é o prin-
c.pal motivo pelo qual o ti-
me cai de produção, mes-
mo quando atua sem vários

titulares, como Rivelino,
Paulo César, Assis e To-
ninho.

Didi disse que o fato de o
Fluminense já estar cla.ssl-
ficado poderá fazer com que
ele poupe alguns jogadores
que estão sendo muito exi-
gidos. Mas por enquanto só

confirmou uma alteração
para a partida de quarta-
feira, contra o Figueirense:
a entrada de Edinho no lu-
gar de Abel, que levou o
terceiro cartão amarelo. O
prêmio pela goleada contra
o Flamengo foi estipulado
em CrS 1 mil e 500.

Torcida jú se volta contra Froner
— Isso já é um abuso. Uma

torcida como a do Flamengo, aue
mesmo com o lime mal comparece
cm massa ao estádio, numa de-
monstràção du sua força, não po-
de ficar se sujeitando a ridículos
como esse. Se a torcida do Flumi-
nense consegue pagar os investi-
menlos de uma grande equipe, nós
também podemos, e muito mais até.

Com esse desahajo, um torce-
dor rubro-negro, com camisa do
clube c bandeira no ombro, foi
dci.rando o Maracanã logo após
Marco Antônio ter marcado o ter-
ceiro gol do Fluminense, aos IS mi-
nulos do segundo tempo. Na maior
parte das arquibancadas, gerais c
cadeiras, começava uma grande
movimentação (le pessoas à pro-
cura c/os túneis de saida.

O placar e a boa exibição dos
jogadores dc Didi tornavam aque-
le momento um pesadelo para o
Flamengo. No seu túnel, o técnico
Carlos Froner gesticulava c xinga-
va seus jogadores como se isso fos-
se mudar o panorama da partida,
mas só jazia com que os torcedores

da geral ficassem ainda mais ira-
dos:

— Fora Froner! Vocc não c
digno do Flamengo! Vai procurar
outro lugar para enganar!

Os torcedores passaram a se
esquecer do restante do jogo pura
acusar o treinador, não só com pa-
lavrões, mas também com bagaços
dc laranja, latas c ate mesmo um
par de sapatos furados.

Do outro lado. num contraslc,
a torcida tricolor gastava o que so-
brava do pó-de-arroz c não se pou-
pava nas comemorações de mais
uma vitória, o que já vem se tor-
nando uma constante. Antes, os
torcedores tricolores, mesmo com o
Lime cm vantagem no placar, fica-
vam ansiosos pelo final du partida
para náo serem surpreendidos. Ago-
ra. antes mesmo dc alguém mar-
car um gol, náo demonstram qual-
quer apreensão, pois já acreditam
no grande jutebol que o time está
jogando.

No centro do campo o juiz Ar-
naldo César Coelho apita o final do
joí/o. A torcida do Fluminense ex-

nlode em sua alegria, enquanto os
torcedores rubro-negros que haviam
permanecido no estádio, na espe-
rança de um milagre, expressam
sua reação dc duus formas: uns fi-
cam um pouco mais para agredir
com gritos c vaias os jogadores que
deixavam o campo: outros pro-
curam rapidamente os acessos de
saida. como que a esconder uma
vergonha pela derrota do seu time.
Nos corredores entre os vestiários,
jornalistas c alguns torcedores
aguardam que as portas sejam
abertas. Um destes, rubro-negro dos
mais exaltados, desabafa:

— Além de o nosso técnico não
ser dos melhores, quais as suas con-
dicões dc trabalho? Enquanto o Di-
di. que é treinador para Seleção
Brasiieiru. mesmo sem contar com
joç/adores como Rivelino. Paulo Cé-
sar e Toninho, se dá ao luxo de ter
no banco de reserva um Edinho.
um Erivelto, um Mário Sérgio e até
um Cafuringa, nós temos que atu-
rar um Paulinho, um Luisinho e
outros inhos mais. Já um craque
como o Doval. cada dia o margina-
lizam mais. O que precisa é o Horta

abrir um curso para diretores r prr-
sidenlcs dc clubes, c os nossos se
inscreverem.

No vestiário do Fluminense,
mesmo sem a presença do presiden-
le Francisco Horta, a alegria é lo-
tal. No do Flamengo, ao contrário,
tudo c triste. O presidente Hélio
Maurício c o vice-presidente Ivan
Drummond procuram justificar o
resultado com criticas severas à ar-
bilragem. Geraldo é ameaçado de
punição e Froner se diz satisfeito
com a forma dc jogar do time e
com os jogadores que tem. O trei-
nador demonstra uma traquiiidadc
que. os jogadores, em seus comenta-
rios. dizem abertamente que náo
podem ter em relação ao técnico.

A saida do Maracanã, enquan-
to a torcida tricolor ainda canta
com os locutores a rememoração dos
gols. tristeza, frustração e revolta
e o que se vé nos semblantes rubro-
negros. Numa rua próxima ao está-
dio. ao lado dc uma árvore, o me-
lhor retrato do sofrimento dc uma
torcida: uma bandeira do Flamen-
go numa lata de lixo.

OUTROS JOGOS
Palmeiras 2 x Goiás 1

Goiânia — O Palmeiras
poderia ter goleado o Goiás
se insistisse em jogar ofen-
sivamente como começou a
partida. Em oito minutos,
sua equipe já vencia por 2
a 0, mas preferiu garantir
a vitória e o jogo terminou
com o placar de 2 a 1. no
estádio Serra Dourada.

Mário marcou o primeiro •
gol aos 4 minutos e Ademir
da Guia fez o segundo aos
8. O gol do Goiás foi assi-
nalaçlo por Matinha, aos 3
minutos do segundo tempo.
A renda somou CrS 225 mil
447, com 18 mil 087 pagan-

tes. O juiz foi Vai emir Pi-
mentel, que expulsou de
campo Rinaldo, do Goiás.
No final do jogo, o árbitro
foi agredido por um íotó-
grafo goiano.

Os dois times jogaram
assim: Palmeiras — Leão,
Eurico, Arouca, Alfredo e
Donizetti; Didi e Ademir da
Guia; Edu, Erb (Fedato),
Mário (Edson 1 e Nei. Goiás
— Amauri, Triel, Macalé,
Alexandre (Milton) e Gil-
son; Matinha e Frazão; Pi-
ter, Lincoln, Milton (Zé An-
tônio) e Rinaldo.

que, só não conseguindo o
empate pelos erros dos seus
próprios atacantes, princi-

palmente Zequinha, na
complementação das joga-
das.

Coritiba 0 x Inter 0

Coríntians 3 x Grêmio 2
• Iugoslávia — Partisan
2x0 OFK Belgrade, Borac
3x1 Saraievo, Dynamo 1 x
0 Vardar, Cellk 0x0 Hajduk,
Rijeka 1x0 Olympia, Red
Star lxl Vojvodina, Zel-
jeznicar 0x0 Velez, Rad-
nicki Nis 0 x 0 Butlucnost e
Radnicki Kragujovac 1x0
Sloboda.

Após a rodada dc ontem
os três primeiros colocados
são os seguintes: Red Star c
Paritsan com 1!» pontos e
Hajduk 18 pontos.

Alemanha Ocidental —
Hamburger 2x1 'Iertha

BSC, Bayer Uerdingen 3x2
Kickers, Hannover 2x0
Karlsruher, Kalserslautern
3x1 Eintracht, Borussia
Moenchengladbach 3x0
Werder Bremen, Rotweiss
Essen 4x3 Eintracht, Duis-
burg 1 x 1 Bayern Muen-
chen, Schalke 04 2 x 0 For-
tuna Duesscldorí e Koln
1x0 Bochum.

• França — Paris St. Ger-
rríain l x 0 Troycs, Metz
3x0 Nantes, Baitia 3x0
Mônaco, Nimcs 1x0 Mai1-
selha, Rcims 6x0 listras-
burgo, Avignon 3x1 So-
chaux, Niza, 2x0 Burdeos,
Lcns 3x1 Lyon e SI. Etienne
2x0 Valcncicnncs.

São Paulo — O Coríntians,
jogando com aplicação tá-
tica e inteiramente na ofen-
siva, conseguiu com justiça
uma boa vitória ontem, por
3 a 2, sobre o Grêmio, ten-
do no atacante Vaguínho
sua principal figura em
campo.

Os gols do Coríntians fo-
ram marcados por Adilson,
Cláudio dc pênalti e Vladi-
mir, assinalando Tarciso 2
para o Grêmio. A renda foi
de Cr$ 442 mil 884, com 28
mil 126 pagantes, e o juiz
foi Luis Carlos Félix, com
excelente atuação.

REAÇÃO DESESPERADA

O Coríntians atuou com
Sérgio, Zé Maria, Darci,
Cláudio e Vladimir; Russo,
Adãozinho e Pita; Vagul-
nho, Adilson e César (Ge-
raldo). O Grêmio, com Pi-
casso, Celso, Tadeu, Beto e
Bolívar; Cacau (Oscar),
Iura e Neca; Zequinha, Tar-
ciso e Nenê (Loivot.

Desde os primeiros minu-
tos de jogo, o Coríntians se
lançou inteiramente ao ata-
que. As oportunidades de
gol foram surgindo a todo
instante, mas Vaguinho,
Adãozinho, Adilson e Pita
as desperdiçavam infantil-
mente. Somente aos 45 ml-
nutos da primeira etapa foi

que o quadro paulista tra-
cluziu em gol sua superiori-
dade em campo: Zé Maria
cobrou um córner curto
para Vaguínho e este cen-
trou certeiramente para
Adilson completar para as
redes.

No segundo tempo, o pa-
norama do jogo não se mo-
dificou. Aos 4 minutos, Pi-
casso cometeu um pênalti
em Vaguinho. Cláudio co-.
brou e ampliou o placar pa-
ra 2 a 0. Embora de ma-
neira desordenada, princi-
palmente pelo desentrosa-
mento do meio de campo, o
Grêmio reagiu na base do
espirito de luta e aos 16 ml-
nutos marcou seu primeiro
gol, através de Tarciso.

Entusiasmado com esse
gol, o time gaúcho abando-
nou quase que completa-
mente a defensiva, do que
se aproveitou o Coríntians.
Aos 21 minutos, Vaguinho
centrou para a área e o za-
guelro Vladimir cabeceou
para as redes.

Depois dos 3 a 1, no en-
tanto, Inexplicavelmente o
time do Coríntians recuou.
Aos 29 minutos, Tarciso, se
aproveitando dc uma reba-
tida do goleiro Sérgio, mar-
cou o segundo gol do Grê-
mio. O quadro gaúcho vol-
tou a se motivar e partiu
decisivamente para o ata-

Curitiba — Mesmo sem
cinco titulares, o Interna-
cional empatou por 0 a 0
com o Coritiba, no estádio
Belfort Duarte, em resulta-
do justo pelo que apresenta-
ram as duas equipes.

Apesar do mau tempo que
fazia em Curitiba, a renda
da partida somou CrS 287
mil 775 e o Juiz foi Emldio
Marques de Mesquita, que
expulsou corretamente Ada-
ílton, Flávio e Cláudio.

As equipes formaram as-
sim: Coritiba — Jairo, Her-
mes, Adailton, Eduardo e
Humberto: Victor Hugo e
Õsmárzlriho; Wilton, Ely,
Serginho (Luis Antônio) e

Aladim. Internacional —
Manga, Cláudio, Figueroa,
Tião e Vacaria; Caçapava e
Luís Fernando (Lino); Jair,
Escurinho I, Flávio e Escu-
rinho II (Bereta).

Sem vários dos seus titu-
lares, o quadro gaúcho foi
ao Belfort Duarte apenas
para não perder. Sua equi-
pe jogou retraída e só ata-
cava esporadicamente. O
Coritiba, atabalhoadamen-
te, procurava o gol de qual-
quer maneira, mas faltou
categoria a seus jogadores
para penetrarem no bio-
queio defensivo do adver-
sário.

Esporte 0 x Remo 0
Recife — Numa tarde de

pouca sorte — Dario, Mil-
tão e Peres perderam gols
que a torcida já comemora-
va — o Esporte empatou de
0 a 0 com o Remo, num jo-
go em que a violência quase
voltou a imperar na Capital
pernambucana: por ter
marcado um Impedimento
contra o time local, o ban-
deirinha Hélio de Souza Ro-
drigues, da Federação Ser-
glpana, por pouco não foi
atingido por- pedradas des-
feridas pelos torcedores.

Com esse resultado, o Es-
porte fica numa situação
multo delicada em relação
à classificação, pois seus
dois últimos compromissos
serão fora de Recife: quln-
ta-feira em Belo Horizonte,
contra o Atlético Mineiro; e

sábado no Maracanã, contra
o Fluminense.

O juiz José Alves Pereira
prejudicou muito o quadro
do Remo, mostrando cartão
amarelo para os jogadores
Dico, Alcino, Dutra e Elias.
MlKão, do Esporte, também
levou um cartão amarelo e
Peri íoi expulso de campo.
A renda somou Cr$ 173 mil
072, com 14 mil 653 pagan-
tes.

Os dois times Jogaram as-
sim:* Esporte — Toinho,
Cláudio, Roberto, Pedro Ba-
silio e Cláudio; Luciano e

•Assis; Mlltão -(Ademir),
Garcia (Perl), Dario e Pe-
res. Remo — Dico, Rosemi-
ro, Dutra, Rui e Cuca; Elias
e Mesquita; Caito (Nena),
Alcino, Ivanir e Amaral.

Nacional 2x1 América MG

COLOCAÇÕES

GRUPO I

PG V E D GP GC

1.° Fluminense (*)
2."
3.°

7.'
8.'

Bahia lxl Náutico

Desportiva 1x0 CSA

Cruzeiro
América
Coríntians
Guarani
Palmeiras
Remo
Atlético (MG)
Coritiba
Tiradentes

12 8 4
10 8 3

7 3

10
9
9
7
6
6
5

3 3 2
I 7 0

10
14

10 13
11'4 14

GRUPO II

PG E D GP GC

1." Internacional (")
2.° Santa Cruz
3.° Grêmio
4.° Esporte
5.° Figueirense
6.° Flamengo

São Paulo
8.° Goiás

América (RN)
10.° Vasco

8
8
8
7
8

7 8

10
9
8
8

a 4
8 4

3
2
2
3

3
3
5
4
0
6

9
15
6

10
9
5

D
10

3
9
9
5

América RN 1 x
Atlético MC 1

Natal — O América, do
Rio Grande do Norte, vol-
tou a decepcionar sua tor-
cida ontem ao empatar por
1 a 1 com o Atlético Minei-
ro, em jogo de nível técni-
co apenas regular. A renda
somou Cr$ 75 mil 736 e o
juiz foi Rubens de Souza
Carvalho, com boa atuação.

Embora tivesse sido supe.
rior durante quase toda a
partida, o Atlético sofreu
um gol aos 30 minutos da
fase inicial, através dc Hél-
cio. Aos 8 minutos do se-
gundo tempo, num lança-
mento de Getúlio, Vantulr
empatou.

Os times formaram as-
sim: America, de Natal —
Ubirajara, Ivã, Odélio, Os-
car e Cosme; Zeca e Paúra;
Reinaldo, Pedrada (Santa
Cruz), Hélcio e Ivanildo.
Atlético Mineiro — Zolini,
Getúlio, Márcio, Vantuir e
Silvestre; Toninho e Van-
derlei; Arlém, Reinaldo,
Campos e Romeu.

Paissandu 1
x Ceará 0

Belém — O Paissandu,
jogando uma de suas me-
lhores partidas, reabilitou-
se dos últimos insucessos e
venceu por 1 a 0 o Ceará
gol de Tuica, aos 40 minu-
tos do primeiro tempo.

O Paissandu atuou com
Reginaldo, Edmllson, Paull-
nho, Valtlnho e Joaquim;
Bacuri c Feitosa; Jorge
Luís, Fefcu, Valfrido (Mar-
ciano) e Tuica. O Ceará,
com Sérgio Gomes, Tini-
nho, Dlmas, Carlos Limeira
c Geraldo; Edmar e Zé
Eduardo; Mano, Edvaldo.
Marcelo (Moisés) e Da
Costa.

GRUPO

PG J

4 6 13
4 9 12
3 6 11

E D GP GC

1.° Botafogo ' * 6 3 2 1 0 2
2." Fortaleza 4 3 2 0 14 3
3.° Comercial 3 3 11 14 4

Rio Negro 3 4 112 6
5.° Moto Clube 13 0 12 4

GRUPO IV

PG J E D GP GC

1.° Nacional
2.° Ceará
3.° Atlético (PR)

América (MG)
Paissandu

2 1 0 4
1112

10 1 I
10 2 5

0

GRUPO V

PG J V E D GP GC

1.° Portuguesa (') 12 14 2
Santos 12 12 3

3.° Vitória 8
Goiânia 9

5.° Sergipe 10
6." Campinense 12

GRUPO VI

PG J E D GP GC

1.° Náutico
2° Ceub

Bahia
4.° Americano

Desportiva
6.° CSA

H Classificados.

10 1
1 13 3
2 0 1
0 12 2
1 12 2

13 0 1

ÚLTIMOS JOGOS
DAS SEMIFINAIS

AMANHÃ
GRUPOS I E II

Atlético (MG) x Flamengo 21 li Minas Gerais

QUARTA-FEIRA

Palmeiras x Vasco 21h Morumbi
Figueirense x Fluminense 21h O. Scarpeh

R0nlo x Santa Cruz 21h Belém
Grêmio x América 21h Porto Alc_r_

Cruzeiro x América (RN) 21h Belo Horizonte

GRUPO lil

Botafogo x Fortaleza 21h!5m Maracanã
Comercial x Moto Clube 20li30m C, Grande 

^

GRUPO IV

Atlético (PR) x Ceará 2lli Curitiba

GRUPO VI

Náutico x Desportiva 2 l.h Recife
Americano x CSA 21 Campos

Ceub x Bahia 211. Bras.l.a

QUINTA-FEIRA
GRUPOS I E II

flamengo x Coritiba . 21M5m MaracanS
Atlético (MG) x Esporte 21 Belo Horizonte

Internacional x Guarani 21h Porto Alegre

Coríntians X Goiás l°h Morumbi
São Paulo x Tiradentes 21h Morumbi

SÁBADO

América x Santa Cruz 15h MaracanS
Fluminense X Esporte 17h Maracanã
Cruzeiro x Grêmio 211, Belo Horizonte

DOMINGO

Vasco x Coríntian» Maracaní

Palmeiras x Internacional Morumbi

Guarani X Flamengo Campinas

Goiás x Coritiba Goiânia

Tiradentes x América (RN) ? Tercjin.

Remo x Figueirense »e em .
Atlético (MG) x São Paulo Belo Hortzonlt

GRUPO IV

Atlético (PR) x America (MG) Curitiba

Nacional x Paissandu Manaus

GRUPO VI

Bahia x CSA —- Salvador

Náutico x Ceub R«ife

I Americano x Desportiva Campos

OB5.: Os logos dos Grupos I <

17h e os dos Grupos A * é as leh.
2 domingo, começam •>
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/ls arrancadas velozes de Gil são irresistíveis, e, numa delas, aproveitando ótimo passe de Zé Mário, ele marcou o primeiro gol

Flu se exibe
com requinte e
objetividade

O fluminense assumiu a
liderança isolada do grupo
I. igualou-se ao Internacio-
nal, do grupo II, na soma
geral de pontos, com 15. e
já está classificado oficial-
mente, entre o.s vencedores,
para as finais do Campeo-
nato Nacional. Tudo porquevenceu o Flamengo, ontem
à tarde, no Maracanã, por
3 a 0. exibindo, mais uma
vez, um futebol objetivo e
requintado. Rivelino, Paulo
César, Toninho e Assis não
jogaram.

Bastou um contra-ataque
no primeiro tempo, aos 35
minutos, para Gil abrir o
marcador. O Flamengo ten-
tou reagir no inicio da se-

gunda fase, levado a fren-
te pelo entusiasmo conta-
giante de sua torcida, mas
Marco Antônio, aos 15 e aos
18 minutes, fez 2 e 3 a 0, aca •
bando com qualquer pre-
tensão do adversário.

A arbitragem de Arnaldo
César Coelho foi excelente
e a renda somou CrS 1 ml-
lhão 208 mil 429 e 50, para
80 ORO pagantes, o que sig-
niüca novo recorde deste
Campeonato Nacional. Ro-
drigues Neto, Geraldo, Luis
Carlos. Abel, Carlos Alberto
e Cléber foram advertidos
com o cartão amarelo. Ge-
raldo ainda foi expulso aos
16 minutos da segunda eta-
pa, por reclamação.

A única opção

Os times jogaram assim:
Fluminense — Félix (Ro-
berto i, Zé Maria, Silveira,
Abel e Marco Antônio: Zé
Mário, Cléber c Carlos Al-
berto (Rubens Galaxci: Gil,
Manfrini e Zé Roberto. Fia-
mengo — Renato, Júnior.
Dequinha, Luis Carlos e Ro-
drigues Neto: Liminha. Ge-
raldo e Tadeu: Paulinho
(Caiot, Luisinho e Zico.

No inicio do jogo o Fia-
mengo fez o que tinha de
lazer, lançando-se ao ata-
que em busca de uma vitó-
ria que pudesse melhorar
sua situação no grupo II. O
Fluminense, como Didi ha-
via prometido, neutralizava
ns investidas do adversário
com um bloqueio muito efi-
ciente e, de posse da bola,

tentava ir com objetividade
ao ataque.

Foi do Flamengo a pri-
meira grande chance. Aos
4 minutos Zico deixou Lul-
sinho em excelente condi-
ção, mas Félix fez boa de-
fesa.

O Fluminense tinha uma
investida bem esquemati-
zada pelo lado direito, ex-
piorando Zé Maria, mas no
lance em que tudo deu cer-
to e ele poderia chegar ao
gol, o bandeirinha errou,
dando impedimento. A essa
altura as ações já estavam
equilibradas e Zé Roberto
de longe, aos 15 minutos,
obrigou Renato a ceder es-
ctmteio. com um chute pe-
rigoso da intermediária.

Reflexo «Io e<|iiilíbrio

Aos 15 Carlos Alberto deu
um gol a Manfrini, mas
este finalizou errado, para
fora.'No contra-ataque, Zi-
co, mais uma vez, fez uma
linda jogada para Luisinho,
mas a cabeçada saiu mal e
Marco Antônio aliviou.

Aos 35 minutos, quando
fez 1 a 0, o Fluminense já
merecia a vantagem. O
contra-ataque foi perfeito.
A jogada começou lá atrás,
com Cléber, cresceu no
meio-campo, de onde Zé
Mário deu um passe mara-
vilhoso, e chegou ao clímax
quando Gil pegou a bola e

bateu a zaga do Flamengo
na corrida, só precisando
deslocar Renato com um
toque leve. Quando o arti-
lheiro correu para comemo-
rar o gol, a torcida já íes-
tejava.

Zico, aos 42 minutos, de
longe, chutou muito bem,
obrigando Félix a mandar a
bola para escanteio e o Fia-
mengo voltaria a ter ótima
chance de empatar logo a
seguir. Geraldo foi o autor
da linda jogada que Pau-
linho completou com acer-
to. Félix cedeu novo escan-
teio.

Reação inútil

w

O Flamengo voltou ainda
mais animado para o se-
gundo tempo, e o time, du-
rante alguns minutos, cor-
respondeu ao incentivo da
torcida. Zico, aos oito minu-
tos, voltou a exigir todo o
empenho e técnica de Félix
em mais uma ótima defesa.

O jogo, nesta fase, ficou
iá e cá. Carlos Alberto deu
a resposta ao chute de Zico
com outro belo chute, que
também forçou Renato a
espalmar para fora.

Pouco depois, aos 15 ml-
nutos, Marco Antônio aca-
bou' com o entusiasmo ad-
versário, ao cobrar uma fal-
ta com perfeição, da quina
da grande área. O chute
saiu forte e em curva, che-
gando a bater na trave.
Manfrini foi lá verificar,
chutando com força antes
de correr para comemorar
com o companheiro.

togo a seguir Marco An-
ifinlo foi ao ataque com

FLUMINENSE

FÉLIX — Voltou a dar tranqüilidade a defesa
provando que está novamente cm boa forma. Foi
excelente em algumas bolas bem colocadas.

ZÉ MARIA — Fez uma boa partida, mesmo sem
ter mostrado a decisão que Didi quer nos momen-
tos em que vai ao ataque.

SILVEIRA — Só não_ esteve bem nas cobranças de
algumas faltas.

ABEL — Nas bolas altas não deu chance ao ata-
que do Flamengo, mas errou ao tentar exibir um
requinte técnico que não tem.

MARCO ANTÔNIO — Talvez seja, no momento,
o melhor do Brasil na posição. Além da sua mo-
vimentação, fez dois gols magníficos.

ZÉ MARIO — O melhor do Fluminense. O passe
para Gil foi perfeito e no fina quase fez um go),
em uma investida ao gosto de Didi.

CLÉBER — ótimo no combate, mas precisa pas-
sar a bola com mais rapidez.

CARLOS ALBERTO — Esteve no mesmo nível de
Zé Mário e ao ser substituído, machucado, ouviu
pela primeira vez o seu nome gritado em coro
pela arquibancada.

GIL — Também um grande destaque. Além da
jogada perfeita, no gol. ajudou a dar combate e
apareceu até mesmo como um autêntico ponta-
direita.
MANFRINI — Atuação razoável. Perdeu um gol
feito e errou muitos passes.
ZÉ ROBERTO — Jogou um futebol moderno, mo-
vimentando-se em todos os setores. Seus chutes
de longe são perigosos.

ROBERTO — Jogou só três minutos.
RUBENS GALAXE — Foi correto.

ATUAÇÕES
FLAMENGO

RENATO — Fez algumas boas defesas, mas
culpado pelo segundo gol de Marco Antônio.

foi

JÚNIOR — Começou bem na defesa, mus não tem
determinação nos momentos em que apoia, por-
que não completa a tabela e nem chuta.

DEQUINHA — Mostrou-se até tranqüilo, levando-
se em conta sua primeira atuação entre os titu-
lares.

LUÍS CARLOS — Continua mostrando um futebol
contido e sem criatividade. No segundo tempo,
quando o Fluminense explorou os contra-ataques,
teve de fazer várias faltas violentas em Gil.

RODRIGUES NETO — Contrariando as orienta-
ções cio técnico Froner, foi á frente tentar o gol,
mas os chutes sairam errados.

LIMINHA — Futebol tímido, defensivo, sem qual-
quer criatividade.

GERALDO — Fez ótimas jogadas, mas deve ter-se
enervado com as reclamações dirigidas a ele pelotécnico Froner, do túnel. Acabou se descontrolan-
do e íoi expulso.

ZICO — Um destaque solitário no ataque do Fia-
mengo. Fez o que pôde, ajudou a bloquear, chu-
tou a gol, mas tudo sozinho, pois não havia com
quem jogar.
PAULINHO — Esteve bem, levando-se em conta
suas limitações. Exigiu uma grande defesa de Fé-
lix.

LUIZINHO — Reclama tudo do juiz. mas continua
perdendo gols.
TADEU — Perdido em campo. Não funcionou co-
mo um jogador que o meio-campo exige e foi nulo
na ponta-esquerda.

CAIO — Ficou 12 minutos sem pegar na bola e
nada acrescentou ao ataque do Flamengo.

MOVIMENTO TÉCNICO
¦¦ \" tempo 2? tempo Total

Chutes a gol do Fluminense 11 10 21
Chutes a gol do Flamengo 9 18
Faltas contra o Fluminense 11 18
Faltas contra o Flamengo 12 9 21
Impedimentos contra o Fluminense 2 3
Impedimentos contra o Flamengo — 2
Escanteios contra o Fluminense 2 3
Escanteios contra o Flamengo — 2

Cartão amarelo do Flamengo: R. Neto, Geraldo (1? tempo) e Luís Carlos (2° tempo).
Cartão amarelo do Fluminense: Abel (l9 tempo), Carlos Alberto e Cléber (2? tempo).
Cartão vermelho do Flamengo: Geraldo (2? tempo).
Cota do Fluminense: Cr$ 488 mil 314 e 55.
Cota do Flamengo: Cr$ 325 mil 543 e 04.
Local: Maracanã.

uma investida incontrolá-
vel pela ponta esquerda e,
mesmo de um ângulo difi-
cil, fez 3 a 0, dando inicio
a festa da torcida do Flu-
minense, pela garantia da
classificação. A do Flamen-
go, desolada, começou a
deixar o estádio.

No Fluminense, o impor-
tante, foram alguns lances
esquematizados, em que já
se sente o resultado do tra-
ballio á& Dldd. Um deles,
aproveitando o lateral Zé
Maria, confundiu por dl-
versas vezes ia defesa, do
adversário. Sem falar nas
deslocações que vêm dando
no time mais objetividade.

O Flamenga foi luta e
pouca técnica. O time teve
seus melhores momentos no
início do segundo tempo,
quando Luisinho estava fora
cio campo, machucado. Caio,
que entrou no lugar de Pau-
linho, ficou 12 minutos sem
tocar na bola.
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O Fluminense luta e busca o gol durante toda a partida, mesmo, quando está vencendo

OUTRA 

bela exibição du Fluminense,
superior a seu adversário desde os
minutos iniciais da partida ç/raças
a um futebol de aproximação que

não excluía também as deslocações cons-
tantes em campo e cuja delicadeza no lo-
que da bola estava sempre pronta a ser
traduzida em um r/rslo mortal nas esca-
padas do incisivo Gil.

Assim joi que aos .?.? minutos do pri-meiro tempo um passe extraordinária dc
Zé Mário encontrou Oil correndo dc en-
con tro ao gol adversário, enquanto a bola
escorregava despercebida entre a zaga do
Flamengo. Renato saiu do gol a tempo c
a hora, mas nada li avia a jazer ante o
toque cirúrgico com que Gil colocou a bo-
Ia a não mais que xtm palmo da trave es-
querda.

Anão 

ser uma ou outra falha na zaga
central, problema que está para ser
corrigido com o retorno dc Edinho
ou pelo menos a recuperação de

As.si.s, o que encanta no Fluminense no
momento — ca mim particularmente
encanta desde o domingo pa.ssado, contra
o Vasco — é o absoluto equilíbrio de suas
linhas, as opções de jogadas que se veno-
vam continuamente mesmo quando se
imagina não haver nenhuma, e a clara
e natural fluência com que o time se mo-
ve continuamente para envolver o adver-
sário.

A enorme, a superior vantagem do
Fluminense está em seu elenco (melhor
mesmo, já escrevi aqui, do que o do In-
ternacional). E' assim que, já sem falar
em Assis, já sem falar em Toninho e já
sem falar em Mário Sérgio, se pode ver o
time escalado sem Rivelino e sem Paulo
César praticar um futebol da maior ma-
turidade técnica.

A tônica da exibição ontem contra o
Flamengo foi a absoluta economia de
ações e de gestos. Com exceção de Cléber,
que insiste em carregar a bola um pouco
demais, a equipe jamais deu um toque,
uma filigrana que fosse, em excesso.

rATICAMENTE, 

esperava-se do Flu-
minense ontem um bloqueio forte
pelo centro, até pelas característi-
cas dos jogadores escalados. Sc o

técnico Froner esperava o mesmo, não
sei, 7nas o fato é que ele não tomou a me-
nor providência a respeito: em vez ãe
procurar as laterais, forçar o jogo pela
linha de fundo, o Flamengo insistia em
penetrar por onde não podia, por onde
Zé Mário vigiava cada pensamento de Zi-
co, por onde Luisinho, como de costume,
ou colocava-se em impedimento ou atra-
palhava-se sozinho com a bola.

A verdade é que do dia em que assu-
miu até hoje, Froner não fez nada para
mudar o Flamengo. Não fez nada para
sequer dar-lhe uma fisionomia organiza-
da, pois a equipe continua baseada no ta-
lento de Zico e Geraldo, na determinação
de Rodrigues Neto e no apoio entusiástico
da torcida (agora, por sinal, já bem me-
nos entusiástico).

E' possível dizer que Froner fixou
Tadeu na ponta esquerda. Mas fixar é
relativo, pois ele joga recuado, e de mais
a mais não se necessitava de nenhum es-
forço supremo de imaginação para se
tomar a providência ãe ali escalá-lo. de
vez que Tadeu evidentemente não pode-
ria entrar nem 110 lugar de Geraldo nem
no de Zico.

A opção portanto era Tadeu por Luís
Paulo e uma opção bem fácil. Quanto ao
mais, não se vhi ainda da parte dc Fro-
ner um gesto no sentido de domar, de
subjugar dentro de uma certa racionali-
dade a louca disritmia que marca a
atuação de seu centroavante Luisinho.

A 

disritmia de Luisinho encontra
por sinal seu perfeito contraponto
na alucinada gesticulação do téc-
nico ao lado do túnel. Todos dizem

à boca pequena que Froner ofende seus
jogadores com palavras de baixo calão e
como não se apresentou até agora ne-
nhuma negativa, vamos aceitar o íato
como mais ou menos estabelecido.

Dentro desta linha de raciocínio, es-
tava eu a imaginar comigo desde o pri-
meiro tempo que cobras e lagartos Fro-
ner não estaria dizendo a Geraldo toda
vez que este pegava na bola, pois o bra-
cejar do treinador era de tal ordem que
cheguei mesmo a temer vê-lo de súbito
alçar vôo.

Chega o segundo tempo, Geraldo Ir-
rita-se e diz um palavrão ao juiz Arnaldo
César Coelho. Teria sido mesmo à figura
do juiz? Ou a do treinador que o ofendia
do fosso? O fato é que o Flamengo en-
contra-se a centímetros da desclassifica-
ção e se esta se consumar talvez a equipe
venha a disputar o campeonato de remo
ou o de ciclismo — já que seu treinador,
ao assumir, disse que, acima de tudo, ela
seria de competição.

Mas o Fluminense, que não tem na-
da a ver com os equívocos do adversário,
ganhou merecidamente com uma atua-
ção, repito, antes de mais nada econômi-
ca: mas de uma economia sinônimo de
simplicidade e de uma simplicidade que,
longe de denegrir, realça o talento de jo-
gadores como o seu apoiador Carlos Al-
berto.

• Campo Neutro está diariamente às 8h35m
na RADIO JORNAt DO BRASIL. Sábados e
domingos, às 201.15m.
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Priscilo faz exibição e vence Aberto de Golfe
Joii Carlos Braill/Sio Paulotm 'V"'''"***-MMngiff^^v^^ _

•¦ *\„.4 *. '<^^^^ rmÊÊ^ Wmh^0l Wxv
¦\. $• ^ K i «1 r!í Uri ilr^^wl ál Ptl

Priscilo Gonzalei Dinii ganhou com 274 tacadas
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Jaim» Gonxalez terminou «m «ótimo

Jogos JB/Shell
têm Gama Filho
mais eficiente

Após a realização de mais três campeonatos
dos Jogos Universitários JORNAL DO BRASIL-
Shell, a Universidade Gama Filho vai liderando a
Taça Eficiência da Federação de Esportes Univer-
sitários do Rio dc Janeiro com 243 pontos, 57 a
mais do que a UFRJ, segunda colocada.

Até agora foram computados os pontos do Dia
Olímpico, judô, xadrez, pelada, esgrima, boliche, fu-
tebol de salão, andebol (masculino), tênis de mesa,
rally, ciclismo, futebol e vôlei. No entanto, as Uni-
versidades que estão mal colocadas na Taça Efi-
ciência ainda têm possibilidades de melhorar as
6iias posições, uma vez que faltam disputar 13 mo-
dalidades.

MAIS COMPETITIVO

O Campeonato de Vôlei, encerrado sábado, foi
o mais representativo para o esporte universitário,
dado a quantidade de valores individuais revela-
dos nessa competição e o seu crescimento em ter-
mos táticos, técnicos e competitivos. Para os orga-
nizadores, o campeonato vai melhorando à medida
que o atleta toma consciência da importância do
esporte no meio universitário e, principalmente, da
disciplina que o mesmo exige.

As colocações na Taça Eficiência são estas: 1"?
r— Gama Filho, com 248; 2"? — UFRJ, com 186; 3?
— UERJ, com 139; 4"? — PUC, com 113; 5"? —
AUSU, com 92; 6"? — Naval, com 69; 7' — Sousa
Marques, com 68; 8? — SUAM, com 51; 9' — UCM,
com 43; 109 _ EsFO, com 32; 119 — Bennett, com
27; 12"? — SESAT, com 25; 139 __ Estacio de Sá,
com 24; 149 — Somley e C. Lisboa, com 20; 159 —
C. Branco e SUESC, com 18; 16.° — Rural e Facha,
com 17; 17.° — AEVA e FOÁ, com 16; 18.° — EBAP,
com 12; 19.° — Simonsen, com 10; 20.° — Moraes
Jr, com 9; 21.° — FIAT, com 8; 22.° — FRI, com 7;
23.° — IBMR, com 6; 24° — Fahupe, com 5; 25.° —
A. Celso, com 2 e 26.° — FEFIEG, com 1 ponto.

luí» Pinto só foi bom no inicio Miller terminou em 4.° lugar

Tênis de mesa
inicia torneio

Goiânia — Com a participação de seis paises(Brasil, Venezuela, Equador, Paraguai, Uruguai ePeru), íoi iniciado na manhã de ontem, no Clube
de Regatas Jaó, nesta Capital, o Campeonato Sul-
Americano de Clubes Campeões de Tênis de Mesa.

Nas duas primeiras rodadas (torneio masculi-
no) os resultados foram estes: Jaó 5 x 2 Fluminen-
se. Universidade Carabobo (Venezuela) 3x5 Uni-
versidad Central (Venezuela), Babahoyo (Equador)
2x5 Club Nacional (Uruguai), Universidad Cen-
trai (Venezuela) 1x5 Assuncion Tênis Clube (Pa-raguai), Carabobo (Venezuela) 5 x 1 Nacional (Uru-
guai), Fluminense 5x1 Universitário Deportes
(Peru).

As partidas femininas serão disputadas a par-tir de hoje. A programação é a seguinte: às
15h30m, Universidad Carabobo x. Club Nacional,
Fluminense x Universitário Deportes, Universidad
Central x Assuncion Tênis Clube; às 20 horas, Jaó
x Nacional, Carabobo x Babahoyo, Fluminense x
Assuncion, Universidad Central x Nacional. Os jo-
gos de amanhã são estes: (masculino e feminino):
às 20 horas: Jaó x Carabobo, Fluminense x Uni-
versidad Central e Nacional x Universitário De-
portes.

Melhores do
o se reúnem

Vasco no autobol
derrota América

Com uma excelente atua-,
ção de Fernando Davi, o
Vasco derrotou o América
por 4 a 0, em partida preju-
dicada pela lama e válida
pelo segundo turno do Cam-
peonato Carioca de Auto-
boi. O América, embora te-
nha resistido no primeiro
tempo, acabou sofrendo o
primeiro gol aos 20 minu-
tos, quando Salomão, apro-
veltando uma boa jogada,
concluiu. Daí para a frente,
o time se desorganizou e
Fernando Davi, aos 30,
Eduardo, aos 32, e Alfredo,

aos 40 marcaram para o
Vasco.

Os times formaram as-
sim: Vasco — Salomão, Fer-
nando Davi, Alfredo e
Eduardo; América — Mário
Tourinho, Afonso, Paulo
Emilio e Jorginho. O juiz
da partida foi Ivan Santa-
na. O artilheiro do Cam-
peonato é Alfredo, do Vas-
co, com 12 gols; o ataque
mais positivo é o do Vasco,
com 31 e a defesa menos
vazada é a do Flamengo
com 14.

pól
na Argentina

Buenos Aires — Quarenta e oito mil especta-
dores assistiram no bairro de Palermo, nesta ci-
dade, à partida de pólo entre os oito maiores jo-
gadores desse esporte no mundo, todos argentinos,
todos com handicap de 10 gols. Os dois times for-
mados para a festa chamaram-se El Trebol e Ve-
7í«do Tuerlo, e o primeiro ganhou por 7 a 6.

O jogo íoi em comemoração ao centenário da
primeira partida de pólo realizada na Argentina,
que se disputou na fazenda Negrete, localizada em
Ranchos, província de Buenos Aires, a 200 quilo-
metros da capital. Uma série de solenidades co-
memorativas precederam o jogo final.
MUITAS PALMAS

Quando El Trebol e Ve/iado Tuerto entraram
em campo, as quase 50 mil pessoas presentes em
Palermo as homenagearam com aplausos estron-
dosos. Os dois quartetos começaram então com
enorme velocidade e tramas tão brilhantes que a
bola às vezes parecia voar durante uns três mi-
nutos de um taco a outro, em ritmo vertiginoso e
intenso. Além da rapidez, o jogo era disputado
também com alta técnica e vontade, de modo a
dar impressão que se tratava de uma final de
campeonato.

Apesar da beleza dos lances, não houve gols
no inicio. Depois, El Trebol, formado por gente
mais jovem, começou a demonstrar superioridade,
e chegou à vantagem de 5 a 2. Mas o Ve7iado Twer-
to reagiu e chegou ao empate em 5 a 5. No último
período, jogado muito emocionalmente, El Trebol
voltou à dianteira, chegando a 7 a 5, mas o Ve-
nado Tuerto fez mais um gol no final: 7 a 6.

Os times, com seus oito jogadores que somam
80 de ha/idicap, formando-se assim os dois únicos
times no mundo com todos os jogadores de ha/idi-
cap 10, foram os seguintes: El Trebol — Alberto
Heguy, Daniel Gonzalez, Gonzalo Tanoira e Alfredo
Harriot. Ve/iado Tuerto — Horácio Heguy, Gaston
Dorignac, Juan Carlos Harriot e Francisco Dorig-
nac.

São Paulo _ Com uma
excelente atuação, o ama-
dor brasileiro José Priscilo
Gonzalez Diniz conquistou
ontem, no São Paulo Gol-
fe Clube, o W Campeonato
Aberto de Golfe do Brasil,
após desempatar com o pro-fissional norte-americano
Lanny Wadkins, em três
buracos. Os dois jogadores
totalizaram 10 tacadas
abaixo do par do campo,
de 284.

O torneio aberto brasi-
leiro foi disputado desde a

última quinta-feira, reu-
nlricío profissionais da cate-
goria, dos Estados Unidos,
África do Sul, Inglaterra,
Argentina e também cio
Brasil, além de centenas de
amadores. Além da impor-
tancia da vitória de Prisci-
lo — esta foi a primeira der-
rota dos profissionais na
competição desde 1048 — foi
que também o Brasil obte-
ve o título por equipes, su-
peranclo a Oklahoma Uni-
versity, dos Estados Unidos.

Volia equilibrada
Nos últimos 18 buracos

disputados ontem, comple-
tando 72 dos quatro dias. a
primeira volta ofereceu ao
grande público que compa-
receu ao clube momentos
emocionantes, com altera-
cão a todo instante no mar-
cadòr. Priscilo, embora il-
derasse sozinho na penúlti-ma etapa, teve atrás dc si
no escore, Wadkins e Vi-
cente Fernandes — profi.s-
sional argentino que pode-ria ter conquistado o titulo
caso não jogasse a bola no
lago, no buraco número 9,
perdendo assim duas taça-
das quando estava abaixo
do par (35i e o igualou.

Lindy Miller, companhei-
ro de Priscilo na liderança
do torneio na véspera, foi
mal ontem e na primeira

volta eslava com uma taça-
da acima do par, apesar de,
no geral, estar empatando
com Fernandes. Após os no-
ve buracos, o.s melhores es-
cores eram Priscilo, Wad-
kins e Luís Carlos Pinto,
com 34; Vicente Fernandes
e Rafael Navarro, com 35;
e Lindy Miller e Jaime Gon-
zalcz, com 37.

A esta altura. Priscilo to-
balizava no geral 238 (dez
abaixo do par), contra 240
clc Lanny Wadkins, com oi-
to abaixo e depois Lindy
Miller e Vicente Fernandes,
com sete abaixo cada um e
com poucas possibilidades
de virar o jogo. O brasileiro
Priscilo poderia ter amplia-
do sua vantagem na primei-
ra volta mas a sorte não es-
teve do seu lado.

Volta sem o título
Nos nove buracos finais,

com par 36. os torcedores
aficcionàdÒs do golfe já sa-
biam que dificilmente a vi-
tória escaparia de Priscilo.
embora ainda estivesse no
páreo Lanny Wadkins, ex-
celente profissional que não
foi bem nas segunda e ter-
ceira etapas, depois de lide-
rar no primeiro dia com
Luís Pinto e Mike Holder.

No buraco 10. Priscilo
mantinha uma tacada abai-
xo, para ficar no par no bu-
raco 11, quando sua bola
caiu a beira do green —
área delimitada próxima do
buraco — e este errou o
initt. A seguir fez o par,
contra um birclie de Fer-
nandes. mas no buraco 16
fez outro birdie e empatou
com Wadkins. Na turma da
frente o brasileiro seguira
Wadkins, ainda empatado

na contagem geral, pois e.s-
te já tinha feito no campo
do dia, 3 abaixo.

Do buraco 16 até o final
do 18, a disputa foi sempre
igual. Wadkins tentando
um birdie, sem porém con-
seguir. Priscilo no final, dc-
pois de um drive e approach
perfeitos, poderia ter ganho
o jogo e o título, mas errou
um pntt próximo do bura-
co menos de quatro metros.

Ao término da segunda
volta, Priscilo totalizara 274
tacadas empatado com o
norte-americano, vindo a
seguir Vicente Fernandes,
com 277. e depois Lindy Mil-
ler, com 280. Após alguns
minutos, os doi.s melhores
do torneio nos escores fo-
ram ao desempate em três
buracos ou até quando ios-
se necessário.

Buraco decisivo
No buraco 10. de par 4, os

dois jogadores fizeram bons
drives. A seguir, no apuro-
aeh, o brasileiro saiu-se me-
lhor. conseguindo o birdie
na jogada seguinte, contra
o par do norte-americano.
Ai, nessa jogada, foi que
Priscilo praticamente ga-
rantiu sua vitória, desequi-
librando o norte-americano,
que nos outros buracos con-
seguiu apenas o par.

No buraco número 8, após
dois drives novamente per-
feitos e um approach ruim,
pois Priscilo jogou a bola
30 jardas do grecn, o brasi-
leiro, na quarta jogada, con.
seguiu outro birdie, que foi
muito aplaudido.

A seguir, no final, o bura-
co nove ainda poderia dar
a vitória ao norte-america-
no, duas tacadas Inferiores
ao brasileiro, caso este jo-
gasse a bola dentro do lago.

Mas Priscilo, com precisão
colocou-a p r ó x i m a do
green e na tentativa do
birdie não teve sucesso,
completando apenas o par
3 com um putt bem jogado.

Após o último lance, o pu-
blico cercou Prisc*lo, que foi
b a s t ante cumprimentado.
Outrcs destaques de or.tem
foram. Coendreyer (amador
sul-africano) e Hugh Baioc-
chi (profissional sul-africa-
no), ambos com o melhor
escore do dia, com 67 taça-
das, quatro abaixo do par.
A atuação com menor es-
core (66) do torneio, foi do
argentino Vicente Fernan-
des, na segunda etapa. Luiz
Daneri, da Argentina, teve
o mérito de conseguir o
holle-in-one, embocar a bo-
Ia nas primeiras jogadas —
mas não pôde levar o pré-
mio — um automóvel — por
ser amador.

Priscilo comenta
Campeão Sul-Americano

por equipes, terceho no
mundial por equipes e quin-
to colocado individualmen-
te, o brasileiro José Prisci-
lo Gonzalez Diniz — sobri-
nho de Mário Gonzales, o
golfista nacional que mais
vezes ganhou o Aberto Bra-
sileiro, com 8 títulos e pri-
mo de Jaibe Gonzalez, ou-
tro destacado amador do
Brasil — não esperava ser
campeão deste Aberto.

— No começo.da disputa
— diz — tinha certeza de
que jogaria bem, mas nun-
ca pensava em ganhar o ti-
tulo. Essa minha certeza
era porque no último cam-
peonato que disputei havia

me saido mal e geralmente
nunca repito duas más
atuações seguidas.

— No buraco 18, quando
poderia ter conquistado o
titulo evitando o desempa-
te com Wadkins, o meu
caddie — carregado dos ta-
cos — disse que a bola Ia
abrir um pouco por causa
da caida do terreno no
green, como no buraco 17,
mas isto não ocorreu. Ape-
sar disso, ele me ajudou
bastante, embora no desem-
pate preferi não consultá-lo
para que minha decisão
quanto ao taco e outros fa-
tores, não ficassem em con-
flito. E me sai bem explicou.

8.°

Aberto (profissionais e amadores)
1.° José Priscilo Gonzalez Diniz (Brasil) — 68/68/68/70 — 274 (amador)
2° tanny Wadkins (USA) - 67/70/69/68 - 274 (profissional)
3.° Vicente Fernandes (Arg.) - 71/66/69/71 - 277 (pro(issional)
4.° tindy Miller (Oklahoma - EUA) - 68/68/69/75 — 280 (amador)
5.° Bobby Cole (África do Sul) — 68/69/70/74 - 281 (profissional)
6.» Tom Jenkins (USA) - 71/72/69/70 - 282 (profissional)
7.» Jaime Gonzalez (BR) - 68/71/73/71 - 283 (profissional)

Roberto de Viconzo (Arg.) — 72/71/72/68 — 283 (profissional)
John 0'Leary (EUA) - 70/72/71/70 - 283 (profissional)

Roberto Monguzzi (Arg.) — 74/69/70/71 — 284 (amador)
Mike Holxder (EUA) - 67/74/72/71 - 284 (profissional)
Luis C. Pinto (BR) - 67/72/73/72 - 284 (profissional)
Tom Watson (EUA) - 69/72/73/71 - 285 (profissional)
Rafael Navarro (BR) - 71/73/68/73 - 285 (amador)
Elcido Nari (Arg.) - 73/72/71/70 - 286 (profissional)
Mario Gonzalez (BR) - 71/72/69/74 - 286 - (profissional)
Florentino Molina (Arg.) - 72/70/74/70 - 286 (profissional)

OBS.: — Da classificação acima o amador José Priscilo venceu •
aberto e o scratch. Os profissionais ocupam a classificação do aberto en-

quanto qut os demais amadores apenas a classificação de scratch.

HANDICAP 0 A 9:

1.° lindy Miller (EUA) - 280 nef
2.» D. Guido Tadini (BR) - 281

Roberto Pádua Soares (BR) - 281

9.»

IO.»

EQUIPES

1.°
2.»
3.»
4.»

Brasil (campeão): 842 (207/212/209/214)
Oklahoma, EUA: 858 (213/215/217/213)
Argentina: 861 (217/215/216/213)
África do Sul: 871 (221/226/218/206).
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O barco Saga, que constantemente lidera as grandes provas de iatismo realizadas no Brasil e no exterior, mais uma vez se destacou agora, sendo o Fita Azul na etapa Rio—Santo"Saga" é Fita Azul e "Bumblebee" vence regata
Basquete faz
6 jogos pelo
seu torneio

A quarta rodada do Cam-
peonato Carioca de Basque-
te, primeira divisão, será
disputada hoje com a
programação de seis jogos,
marcados para diversas
quadras. Até o momento,
Vasco e Flamengo são os
melhores quadros e deverão
ir mais uma vez à final, de-
cidindo o titulo.

Os seis jogos de hoje
são estes: Mackenzie x Fia-
mengo; Canto do Rio x
Vasco; Tijuca x Grajaú;
Olaria x Fluminense; Ria-
chuelo x Municipal e Bota-
fogo x Jequiá. O mando de
campo é dos primeiros cita-
dos.

O retrospecto dos resulta-
dos desta competição, até a
terceira rodada, é o seguin-
te: Ia. rodada Flamengo
116 x 63 Jequiá; Vasco 121
x 48 Grajaú; 2a. rodada —
Tijuca 64 x 63 Canto do
Rio; Botafogo 72 x 70 Ria-
chuelo; Olaria 70 x 50 Mu-
nicipal; Mackenzie 74 x 72
Fluminense; Flamengo 100
x 47 Grajaú; Vasco 107 x 57
Jequiá. 3a. rodada — Olaria
78 x 69 Botafogo; Flumi-
nense 87 x 65 Grajaú e Vas-
co 92 x 52 Riachuelo.

Guanabara
se impõe no
water-pólo

O Botafogo perdeu a In-
vencibilidade no Torneio
Aberto de Water-Pólo para
adultos, ao ser derrotado
pelo Guanabara por 9 a 7,
na piscina deste. Com essa
vitória, o Guanabara, além
de se manter como o único
Invicto no torneio, assegu-
rou a sua presença nas fl-
nais, contra Botafogo ou
Fluminense, que jogarão
amanhã.

Na segunda partida da
rodada, o Fluminense man-
teve as esperanças de ir à
final, vencendo o Paulista-
no, de São Paulo, por 8 a 8.
Após esta derrota, o Paulls-
tano ficou sem chances com
relação ao titulo.

OS DESTAQUES

No primeiro jogo o des-
taque do Guanabara, mais
uma vez, ficou Pierrone,
marcando quatro dos nove
gols da sua equipe. Pelo
Fluminense Álvaro foi o
melhor, chegando aos três
gols. Amanhã, na piscina
do Fluminense, às 20h30m,
Fluminense e Botafogo de-
cidirão quem irá disputar a
partida final com o Guana-
bara, na quinta-feira, ainda
sem local determinado.

A rodada de ontem apre-
sentou os seguintes jogado-
res e marcadores: Guana-
bara — Michel, Olavo, Ro-
gérlo, Quiduce (3), Pierrone
(4), Murilo (1), Carlos Al-
berto e Marcus (1). Botafo-
go — Marco Antônio, Selim,
Jorge (2), Carlos Eduardo
(.1), Flávio (2), Mário (1),
Barbosa (1) e Walter. Flu-
minense — Luis, Álvaro (3),
Jorge (2), Nielsen, Marcelo
(1), Cezar (1) e Alexandre
(1). Paulistano — Paulo,
Manuel (1), Mareio (2), Fa-
ride (1), Walter (1), Evaldo
(1) e Fernando.
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Gaúchos
se destacam
no tênis

A equipe dc tênis do
Rio Grande do Sul teve
tim bom desempenho,
ontem à tarde nas qua-
dras do Fluminense,
vencendo seis da 11 par-
tidas que foram dispu-
tadas, nas categorias ãe
12 anos até adultos, en-
quanto a Federação Ca-
rioca, sua adversária,
conquistou apenas cin-
co vitórias, válidas pe-
lo Torneio Plano de In-
tegracão Nacional.

A chuva fina que pre-
dominou ontem no Rio
mão prejudicou a com-
petição, que contou com
a presença de bom pú-
blico, motivado pelas
presenças de Vanda Fer-
ras e José Carlos Sch-
midt, tenistas que parti-
ciparam dos Jogos Pan-
Americanos.

FINAIS

A rodada de ontem foi
válida pelas semifinais
do torneio e a Federa-
ção Carioca classificou-
se para as finais das ca-
tegorias de 18 anos fe-
minino, adultos jemini-
no, adultos masculino e
duplas. A Federação
Gaúcha irá às finais ãe
12 anos fe7nini7io e mas-
culino, 14 anos masculi-
no e feminino, 16 anos
feminino e 18 anos mas-
culino.

Os tenistas cariocas
disputarão as finais, no
final desse mês, em São
Paulo, contra a equipe
paulista, que venceu as
equipes de Pernambuco,
Ceará, Bahia e Pará em
categorias diversas.

Nas partidas mais im-
portantes — Categoria
de adultos simples: Ro-
berto Carvalhaes (Rio)
venceu Eugênio Lobato
(RGS); Cláudio Ferrei-
ra (Rio) derrotou José
Carlos Schmidt; Andréa
Menezes (Rio) venceu
Elizabeth Dandrea (RS)
e Vanda Ferraz (Rio)
ganhou de Lígia Dias
(RS). Os demais resul-
tados foram estes: 12
anos (feminino) — RS
3x1 Rio; 12 anos (mas-
mulino) RS 3 x 2 Rio;
RS 3 x 1 Rio; 16 anos
(feminino) RS3x2Rio;
14 anos (feminino) —
RS 3 x 1 Rio; 16 anos
(feminino) — RS 3 x 2
Rio; 18 anos (feminino)
— Rio 3 xO RS; 18 anos
(masculino) — RS 3 x 2
Rio.

Para as partidas finais
estão classificados tênis-
tas do Rio, São Paulo,
Pará, Ceará, Pernambu-
co, Bahia, Espírito San-
to, Rio Grande do Sul,
Federação Fluminense,
Minas Gerais, Brasília e
Paraná.

OKKER VENCE

Paris — O holandês
Tom Olcker conquistou
o Torneio de Tênis de
Paris ao vencer, na final,
o norte-americano Ar-
thur Ashe por 6/3, 2/6,
6/3, 3/6 e 6/4.

Celso Joaquim ganha em
B. Aires prova de martelo

Biictios Aires — O brasileiro 200 metros rasos, com o tempo de
Celso Joaquim Moraes, com a mar- 21s 8d, contra 21s 3d obtidos por
ca de 59,94 metros, foi o vencedor Henrique Javier, da República Do-
da prova cie lançamento de marte- minicana, que íoi o' vencedor da
lo no Torneio Internacional de prova.
Atletismo realizado na Capital ar-
gentina no fim de semana. os RESULTADOS

O outro brasileiro bem coloca- Os três primeiros colocados
do no último dia de competição, nas provas do terceiro e último dia
Delmo da Silva, foi segundo nos de competição foram:

200 METROS (MULHERES)
1.°) Beatriz Alloco (Argentina) 24s 1/10
2.°) Beíkis Fava (Argentina) 24s 3/10
3.°) Josefa Vincent (Uruguai) 24s8/10

400 METROS COM BARREIRA (HOMENS)
1.°) Jesus Villegas (Colômbia) 52s2/10
2.°) Alfredo Guzman (Chile) 56s 2/10

800 METROS (HOMENS)
1.°) Modesto Cambres (República Dominicana) Im54s4/10
2.°) Álvaro Cortes (Argentina) lm 55s 5/10
3.°) Juan Hoffmann (Argentina) Im56s5/10

LANÇAMENTO DE DISCO (HOMENS)
1.°) Romãs Blunge (URSS) 17,52 metros
2.°) Juan Turri (Argentina) 17,31 

"

3.°) José Vallejos (Argentina) 14,03
5 MIL METROS (HOMENS)

1.°) Domingo Tibaduisa (Colômbia) 14m 2s6/10
2.°) Carlos Martinez (México) 14m 29s9/10
3.°) Octavio Guadarrama (México) 15m 4s 6/10

REVEZAMENTO 4 x 400 (MULHERES)
1.°) Uruguai 4m 3s 7/10
2.°) Argentina (menores) 4m 6s

REVEZAMENTO 4x400 (HOMENS)
1.°). Chile 3m25s4/10
2.°) Argentina 3m26s7/10
3.°) Argentina (menores) 3m33s7/10

SALTO COM VARA (HOMENS)
1.°) Fernando Oses (Chile) 4 metros
2.°) Bienvenido Delaica (Argentina) 3,80
3.°) Andres Groas (Argentina) 3,80

LANÇAMENTO DE MARTELO (HOMENS)
l;°) Celso Moraes (Brasil) 59,94 metros
2.°) José Vallejo (Argentina)  58,48
3.°) Carlos Diária (Argentina) 48,82

SALTO EM DISTANCIA (MULHERES)
1.°) Ivonne Meddermann (Argentina) 5,81 metros
2.°) Ana Desevici (Uruguai) 5,59 

"

3.°) Adriana Giordanenko (Argentina) 5,50
LANÇAMENTO DE DARDO (MULHERES)

1.°) Tatiana Zigalova (URSS) 59,94 metros
2.°) Mariana Zapata (Colômbia) 40,72 

"^

3.°) Susana Sanchez (Argentina) 39,40
SALTO EM ALTURA (HOMENS)

1.°) Serguei Seniokof (URSS) 2,10 metros
2.°) Rodolfo Bergamo (Itália) 2,05
3.°) Hermes Cavai (Colômbia)  2,00

200 METROS RASOS (HOMENS)
1.°) Enrique Javier (República Dominicana) . . 21 s 3/10
2.°) Delmo da Silva (Brasil)  21 s 8/10
3.°) Gregório Garcia (República Dominicana) . . 22s 1/10

São Paulo — O barco
Saga, comandado por
Roberto Pelicano. íoi o
Fita Azul do VI Circuito
Rio—Santos, ao chegar
ontem às ÍOh 4;.m 55s a
Santos. O Wa-Wa Too
sofreu um atraso de
duas horas, pois devido
ao mau tempo, acabou
virando em pleno mar,
causando o seu retarda-
mento na prova, em que
vinha em boa colocação.

Devido à melhoria do
tempo, os barcos antecl-
param em oito horas sua
chegada, anteriormente
prevista para a noite de
ontem ou madrugada do
hoje. No tempo corrigi-
do, o vencedor da rega-
ta íoi o veleiro austra-
liano Bumblebee, vindo
a seguir Red Rock.

O barco Wa-Wa-Too
após a largada, pegou
tempo ruim pela frente,
ou um Charuto, como
dizem os iatistas, mas
como seu comandante
desejava manter a boa
posição, o curso foi man-
tido." Entretanto, logo
após o barco virou, com
seus tripulantes sendo
jogados para o mar. Nu-
ma operação rápida con-
seguiram virá-lo e con-
tinuàr o percurso até
Santos.

Os barcos que partici-
param da Rio—Santos
deverão se apresentar
na prova Laje de San-
tos, quarta-feira, às ÍOh,
e em seguida na rega-
ta Santos—Rio, na quin-
ta-feira, com saída mar-
cada para as 16h.

TEMPOS E CORREÇÃO
Segundo o Iate Clube

de Santos, a ordem de
chegada ontem em San-
tos foi a seguinte:

1.° Saga — 1 Oh 43m 55s -
Fita azul

2.° Bumblebee - ÍOh 56m
e 16s

3.° Wa-Wa-Too - 12h 5óm
e lOs

4.° Red Rock - 14h 5s

TEMPO CORRIGIDO

1.° Bumblebee - 51 h 26m
e 4ís

2.° Red Rock - 52h 08m e
49s

3.° Saga - 52h 43m e 53s
4.° Wa-Wa-Too - 53h 55m

e 13s.

Edmar Sales pela Feira de Santana
fica em primeiro
nos Jogos da Bahia

22.a ves sagra-se
campeão de tiro

Belo Horizonte — O atirador Edmar Sales, me-
dalha de bronze nas provas de carabina deitado
nos últimos jogos Pan-Americanos, sagrou-se on-
tem, pela 22a, vez consecutiva, campeão mineiro
nessa categoria, mesmo perdendo a última prova
para o Capitão Rubens Galupo, que ficou em se-
gundo lugar.

Edmar afirmou que a sua má atuação nas
competições de ontem, quando obteve 11 pontos a
menos do que nas provas do México, se deveu ao
fato de seu material de tiro não ter chegado do
Bio, onde está retido na Confederação Brasileira
de Tiro-ao-Alvo à espera do portador. Assim, ele
teve de competir com material improvisado.

• Ao dizer que o material influencia, em 90%, o
sucesso ou não nas provas, Edmar faz uma com-
paracão: "Seria a mesma coisa que o Fittipaldi
abandonar o seu carro e terminar as competições
em outro".

O atirador, 10 vezes campeão brasileiro em ar-
mas longas, venceu o campeonato nas provas de
carabina deitado com 1751 pontos, enquanto o vi-
ce-campeão, Capitão Rubens Galupo, obteve 1739.
Nas competições de ontem, o Capitão Galupo ven-
ceu Edmar por apenas três pontos.

Salvador — Com a par-
ticipação de 1 mil 200 atle-
tas das principais cidades
do interior da Bahia e ten-
do entre seus assistentes o
Ministro da Agricultura
Alysson Paulinelli e o Go-
vernador Roberf» Santos,
foram encerrados ontem,
em Feira de Santana, os

X Jogos Abertos do Inte-
rior, principal aconteci-
mento do esporte amador
levado a efeito anualmente
lia Bahia.

Feira de Santana, que
serviu de sede dos jogos
deste ano, conseguiu os me-
lhores resultados entre os
oito municípios que parti-
ciparam das disputas de
cinco modalidades esporti-
vas. Também uma atleta
d» Feitra, Márcia Rebouças

obteve o resultado mais ex-
pressivo nas diversas com-
petições, ao superar o re-
corde baiano de salto em
altura, pulando 1,61 m.

O presidente da Comis-
são Organizadora dos Jo-
gos Abertos, Adecil Guima-
rães, considerou que a com-
petição este ano represen-
tou um salto qualitativo em
relação aos anteriores, uma
vez que mostrou um nivel
técnico bastante equilibra-
do entre os diversos muni-
cipios disputantes. "Ante-
riormente, explica, a maio-
ria das finais eram dispu-
tadas por Feira de san-
tana, Vitória da Conquista
é Jequié. Desta vez, porem,
tivemos participações sur-
preendentes como aa de
Serrinha, no voleibol, ou de
de Uruçuca, ein atletismo".
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Piicomayo é a força do liandicap de 2
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100 metros
Potro líiton
íica com
Almiro Paim

Iílton, lira Illho de Wand-
melstor, adquirido pelo Ha-
ras Schnioo na primeira
noite dos leilões da Asso-
claçSo do Criadores de Ca-
valos d£ Corrida do Rio de
Janeiro por Cr$ 225 mil, se-
rá entregue ao treinador
Almiro Palm Pilho.

Resünpla do Haras Santa
Terezinha, e Revlna, por
Zuldo e Cabine, comprada
pelo Haras Italassu por
Cr$ 203 mil e 135 mil respec-
tlvamonte, serão embarca-
das para São Paulo onde fl-
carão sob a rcsponsablll-
tiado do treinador Mário de
Almeida.

Cátedra trouxe
vitórias do Sul

Cátedra, uma filha de El
Asteroide e Caucasiana, de
propriedade do Stud Porto
Alegre e sob a responsabi-
lidade do treinador Silvio
Morales, estréia nos 1 mil
100 metros da reunião de
hoje à noite com muitas
possibilidades de vitória,
sob a direção de Morales Fi-
lho, sobrinho do treinador.

A égua trouxe do Rio
Grande do Sul quatro vitó-
rias, cinco colocações em 10
apresentações no Hipódro-
mo de Cristal, c pesa, apro-
ximadamente, 415 kg. Em
seu último exercício, assina-
lou lm04s. nos 1 mil metros,
com desembaraço, mostran-
do boa forma técnica e o
treinamento necessário pa-
ra influir no desenrolar da
segunda prova da reunião.

Leilão prossegue
com 57 produtos
Os leilões da Associação

de Criadores de Cavalos de
Corrida do Rio de Janeiro e
Jóquei Clube Brasileiro
prosseguem na noite de
amanhã, no Tattersall do
Jóquei, com a apresentação
de mais 57 produtos, in-
cluindo os dos Haras São
José e Expedictus com 30.

São filhos de Devon,
Svengali, Felicio, Artful,
Canterbury, Dragon Blanc,
com desconto para os que
comprarem à vista, finan-
ciamento e outras vanta-
gens. Estã.o inscritos ainda
animais de Fazendas e Ha-
ras Harmonia, José Augus-
to Raposo Meyer. São Do-
mingos, Sete Voltas, Cha-
péu de Sol, Celso Bulcão,
Circulo Vermelho, Itapui,
Camilo Guaspari, Rio Ver-
de, Santa Maria do Lago e
Gabriel Homsy.

Mondcsir faz
recorde de 75

O recorde de Fazendas
Mondesir S. A., estabelecido
na primeira noite de leilão
no Tattersall do Jóquei
Clube, fod de cr$ 4 milhões
371 mil para os 37 produtos
apresentados, com o preço
médio por produto de cr$
118 mil 140.

A presença de correspon-
dentes estrangeiros na noi-
te de vendas e recordes, é
registrada pelos responsa-
veis pelo Mondesir com sa-
<tist'ação, e a mensagem do
presidente da Associação de
Criadores Antônio Carlos
Amorim, assinalando "a
maturidade do turfe bra-
sileiro" e distribuída para o
exterior, sensibilizou a di-
rètorllà do campo de cria-
ção.

Comissão pune
jóquei P. Rocha
Foram quatro os jóqueis

suspensos esta semana pela
Comissão de Corridas do
Jóquei Clube Brasileiro, ca-
bendo a pena maior para
P. Rocha que pelo prejuízo
que causou montando Rare
vai ficar 30 dias suspenso.
F. Silva, 14 corridas, A.
Abreu, 6 carreiras e R. Frei-
re com 4 também foram pu-nidos pelos delitos que cau-
saram aos adversários nas
últimas corridas.

Mais Que Nada c
filha de Xaveco
Mais Que Nada, uma íi-

lha de Xaveco e Maus, nas-
cida no Haras Tibagi e de
propriedade do Stud Maria-
no Rággio, ganhadora do
Grande Prêmio Diana, em
2.000 metros, pista de gra-
ma, em São Paulo, comple-
tou a sua sétima apresen-
tação, com três vitórias e
três colocações, somando
Cr$ 320 mil, sendo Cr$ 290
em primeiros lugares.

Incluimdo o GP Diana,
Mais Que Nada ganhou
ainda o Prêmio Eleutério
Prado, em 1 mil metros,
raia de grama pesada e o
clássico Firmiano Pinto, em
1.800 metros, na grama, co-
locando-se nos Clássicos
Luis Alves de Almeida, João
Carlos Penteado e Barão de
Piracicaba. É treinada, em
Campinas, pelo antigo jó-
quei Enrique Araya.
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Irafmi, Triziane e Crack Lady parecem as melhores montarias de Francisco Esteves hoje à noite, defendendo lidenmca

F. Esteves garante PROGRAMA

mais 8 montarias
para quinta-feira

Francisco Esteves, líder
da estatística entre os jó-
queis no Hipódromo da Gá-
vea, monta em todos os oi-
to páreos da reunião notur-
na da próxima quinta feira,
numa tentativa de se dis-
tanciar ainda mais do vice-
lider G. F. Almeida.

Goncalino Feijó Almeida
conseguiu cinco montarias,
aparecendo óbrio, Montes-
pan e Galhardete como as
melhores. A reunião de
quinta-feira tem o seu ini-
cio previsto para as 20h
20m. Discreto e Grafite são
dois estreantes do sétimo
páreo.

PROGRAMA

1? Pira» - A, 20li20m - I 300 metroíCrS II mil
K9

1-1 lilico, F. Cjlevej .... 55
2-2 Galhardete, G. F. Almeida 58
3-3 Bort Enfanf, E. Ferreira 58

Big One, J. Malta ... -19
4-5 Orestes, J. M. Silva ... 51

Cartnobic, E. R. Ferreira 6 48

2? Pireo — Ai 20h50m - 1 000 melrotCrS 13 mil — (Inicia Concurso Set»
Ponioj)

1-1 Higliniçjht, G. Alves ... 57
2-2 Chia Viva, U. Mcirelci . 55

Arué, P. lima .... 53
3—1 Rare, P. Rocha .... 55

Zapa, F. Esteves ... 58
4-6 Talipot, C. Valgas ... 58

Fahondra, P. Fontoura , . I 55

3? Páreo - As 21h20m - 1 300 metrosCr$ 15 mil
Kg

1-1 Soflama, J. L. Marins . 56
2 Diandria, E. Ferreira , 57

2-3 Lady Glide, J. Pinto . 55
Educada, F. Silva .... 56

3-5 Dnraiana, G. F. Almeida 10 56
Hõrnmeche, J. Machado 56
Picanha, L. Maia ... 56

4-8 C.nanéa II, F. Esteves . 56
9 Albilyra, L. Corroa ... 3 56

10 Guapa, J. Escobar .... 7 57

" Pablito, U. Meireles .
2-2 Upstart, F. Esteves ,

Grão Motjol, M. Peres .
Olhete, H. Vasconcelos
Klnctico, J, Malta .

3-6 Gladio, F. Silva . .
Gaya, l. Mula . ,
Quimo, J. Julião . .Oviedo, J. M. Silva ,4-10 Runner, E. A.arinho .

11 Oceanum* H. Cunha ,
12 Que Lindo, E. Ferreira .
13 Famoso, J. Eítcves .

58
56
53
58
58

15 54
13 58
12 57

58
53

11 58
58

10 58
5? Páreo - As 22h20m - 1 200 metroíCr$ 13 mil

Kg

1-1 óbrio, G. F. Almeida . . 8 57
Texas, J. Pinto .... 7 5B

2-3 Malamo, J. Machado ... 4 58
New Jirau, M. Peres ... 5 57

3-5 Galão de Ouro, L. Maia . 2 58
Goldwaíer, S. Silva ... 6 56

4-7 Hélico, J. Esteves ... 3 57" Maiori, F. Esleves ... 1 58

í? Pireo - At 22h50m - 1 600 metro.CrS 13 mil
Ks

I—1 Stompor, J. Pinto .... 58" Polc, F. Carlos .... 52
2-2 Fra Angélico, F. Estcvce 55

Susto, R. Freire / . . . 55
3-4 índio Vago, G. F. Almeida 58

Lord Lindo, E. Alves . , 8 53
4-6 Ebuvermelho, J. M. Silva . 3 58

Trianon, J. Malta ... 2 55
Skyrr.astor, G .Alves ... 7 55

7? Pireo - Ai 23h20m - 1 200 metroíCrS 11 mil
Kg

1-1 Ordeiro, F. Esteves .... 58
Lobão, A. Garcia . . . 58
Mala Alma, E. R. Ferreira 53

2-4 Tenor, J. B. Paulielo ... 57
Pingo de Ouro, L. Santos . 1 56
Ballndeusc, J. R. Oliveira 8 51

3-7 Discreto, O. Ricardo ... 10 54
Ke-Anderson, D. F. Graça A 57
Escandaloso, F. lemoj . . 9 53

4-10 Popular King, P. Cardoso 7 58
11 Grafite, D. Neto .... 12 58
12 Despachada, J. Machado .11 56
13 Auditor, M. Pere» .... 13 55

8? Páreo - At 23h50rr> - 1 100 metroíCrS 13 mil - (Dupla Exata)
K„

13 55
9 58

4? Pireo - As 21li50m - 1 000 metros- CrS 11 mil - (Dupla Exata)
Kg

1-1 Yaljrl^lo, L. Januário . . 15 58" Anatômico, J. Pinto ... 2 58

1-1 Pafúncio, C. Valgat ,
Mlcon, A. Moralci .
Nátio, F. Esteves ... 58

2-4 Montespan, G. F. Almeida 55
At Home, F. Lemot ... 11 55
Asturis, C. Abreu ... 57

3-7 Caça Minas, U. Meireles 55
Lábaro, J. Julião .... 55
Esfuniante, S. Silva ... 55

4-10 Elianto, G. Oliveira . 12 57
11 Ocelo, D. Neto 10 55
12 Encantado, J. Estevet . 55

13 Four Valot, L. Santos ... 55

Do Planalto corre
quinta prova nos
11 OOm em Campos

Do Planalto, com a res-
ponsabilidade de defender o
número 1, é a força do
quinto páreo da corrida de
amanhã no Hipódromo Li-
neu de Paula Machado, em
Campos, sob a direção de J.
Mendes, enfrentando Heres,
Brinco, Themoscyre, Rio
Dólar, Teop, Prince Provo-
king e Agracera, na distan-
cia cio 1 mil 100 metros.

Pandolé, do Stud Chico
City, corre com muitas pos-
sibilidades no segundo pá-reo da mesma reunião, no
percurso de 1 600 metros,
diante de Naraz, Ninsky,
Nemours e El Tropical. Na
primeira prova, em 1300
metros, Leônidas tenta a
12a. vitória, seis sucessivas
na pista de areia.

EIS OS SETE PÁREOS
ORGANIZADOS

1? Pirão - 20 horat - 1 300 mt.tros - CrS 2 mil
Kg

1-1 Leônidas, M. Sales .... 59
2-2 Verão, G. Gomes ... 54
3-3 Filone, J. M. Filho , 534 Sadalysscs, E. Paula , 54
4-5 Pagoh, A. Gomes ... 57

6 Hery, J. Marinho ... 51

2? Pireo - 20h 33m - 1 600 me-
trot - CrS 2 mil

1-1 Naraz, G. Gomei ,
2-3 Nlnsky, E. Paula . .

5 57
1 Sl

3-3 Pandolé, J. M. Filho . i5
4-4 Nemours, J. Marinho . 52

El Tropical, M. Salea . 55

39 Pireo - 21h lOm - 1000 ma-
trot — CrS 2 mil

1-1 Boom, E. Paula .... 53
2-2 Lambança, I. Oliveira . 53
3-3 Betling, J. S. Francisco 54

4 Evosif, M. Sales .... 55
4-5 Ignotus, G. F. Silva . 55

ó Barmin, A. Gomes ... 55

4? Piraa _ 21 h 45m - 1 000 me-
trot — CrJ 2 mil

1-1 Paveira, A. André ap2a 55
2-2 Buccari, I, Oliveira . 55
3-3 Princeton, M. Sales . 5. £6

4 Venezuela, J. Marinho 55
4-5 Totis, J. M. Filho ... 53

Naran, G. F. Silva . 53

5? Pireo - 22h 20m - 1 100 ma-
trot - CrS 2 mil

1-1 Do Planalto, J. Mendet . £6
2 Heres, G. Pesanha ... 56

2-3 Brinco, J. M. Filho ... 56
Thomoscype, F. Menasct 54

3-5 Rio Dólar, M. Salei . 56" Teop, J. Marinho ... 56
4-6 P. Provoklng, E. Paula . 56

Agracera, A. André ap2a 54

«9 Pitao - 22h 55m - 1 100 ma.
trot - CrJ 2 mil

1-1 Ambitus, G. Gomes . 55
Al Fast, G. Possanha . 57

2-3 Honey King, F. Meneses 56" Romancier, J. M. Filho . 56
3-4 S. Falero, C. Xavior ap3a 55

Calalzo, J. Mendes . 55
4-6 Eslerior, E. Paula ... 57" Andero, J. Marinho . , 54
7? Pireo - 23h 30m - 1 100 me.
trot - CrJ 1 mil 800

1-1 P. Absont, E. William . 572-2 Faxlngo, M. R. Santos . 57
Ormoc, J. M, Filho ... 54

8-4 Arcnalcs, G. F. Silva , 575 Nicni, A. André ap2a . 50
4-6 Bremural, E. Paula . , 60

7 Hornet, J, Marinho , ;, 60

PRIMEIRO PAREO - AS 19H50M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA UNLESS E BONNE IDEE _ 1W

1 — 1 Queira, J, Queiroz ... 3" Neurama, G. F. Almeida 6
2-2 Lémur, G. Alves ... 4" Borgonhesa, A. Moralet 7
3-3 Disposta, U. Meireles 94 Dedy Hr-nriclle, AV Silva B
4-5 Undulation, C. Abreu . 2

Indarlhe, R. Freira ... 5
Iniciante, F. Lemot . I

56 i 3? (10) Emernaite « Dama Bonit»
56 I 59 (101 Saltit_nt« 0 Quanc-Saissns
56 39 (13) Jurana e Neurana
56 59 ( 8) Doridene • Sacharissa
56 I 39 (10) Saltitanle. e Quatre-Saisons
£6 I 99 (13) Jurana .- Neurana
56 ! 109 (101 English Fleel t Xildin.
56 Estreante
66 | 109 (13) Jurana • Neurana

000 NL 1'01"3 P. Morgado
000 AP 1'03"4 P. A\orqado
OCO NP |'02"2 S. Moralet
000 AP 1'02"4 S. Morales
OCO AP 1'03"4 J. W. Viana
000 NP 1'02"2 M. B. SilvaI 300 AP 1'24"4 A. Morales

E5"Mn,e c- Morgado
1 000 NP I'02"2 

j 
E. Quintanilha

SEGUNDO PAREO - AS 20H20M - 1 100 METROS - RECORDE - AREIA - CHAMATA - 1*07**2/S

1-1 Rurelifa, J. L. Marins 56
2 Pane, R. Carmo ... 56

2-3 Cátedra, A. Morólet 57
4 Gclva, E. R. Ferreira . 55

3-5 Huré, J, M. Silva .... £6
6 Dssha, F. Carlos .... 57

4-7 G. Place A. Ferreira 57
8 Comunicntiva, R. Freire 57" Nour El Amor, E. Ferreira 57

99 (10) First Chanc- • Doctrine
69 (II) Partida a Kessália
39 ( 5) I. Velha • Mi Clava (RS)6? (10) First Chance e Doctrine
29 ( 8) Bela União e Ccmunicativa
19 ( 9) Brasileuic a Educada

59 (II) lasanne II e Macoré
39 ( 8) Bel» União e Huré
49 ( 8) Bela Uruão o Huré

I

1 400
£00

200
1 400
1 100

I 200
I 300
1 100
1 100

GL
AP
AL
GL
NL
NP

NP
NL
NL

1'24"1 G. Feii6
1'35" R. Cosia

2'13"4 S. Morales
1'2-fl -W. G. Olivi
1'08"4 J. A. Limeira
l'M" J. L. Pedrosa

l'21"4 W. P. Lavor
1'08"4 S. d'Amore
1'08"4 S. 

d'Amore

TERCEIRO PAREO - AS 21H20M - 1 600 METROS - RECORDE - AREIA

I
FARINEUI - l'37"2/5

1-1 El Amigo, J. M. Silva 56
2 Ladonis, F. Esteves . 56

2-3 Passe, F. Silva .... 57
4 C. do Morumbi, E. Fer. 56

3-5 Dart Light, J. Escobar £6
6 Rustler, J. Machado . £6

4-7 Estratégico, J. Pedro . 56" Bem Bom, E. R. Ferreira 56

49 ( 9) Billy the Kid • Ponte.ro
79 ( 7) Ditero e El Amigo
49 (11) El Trebol a Beiluno
19 ( 8) Etoc • Lord Forli
59 ( 7) Ditero • El Amigo
19 ( 5) British Boy e Lord Forli
79 ( 8) Contra At.-que « Belenente

139 (13) Tarro * Ponteiro Ville

600
600
300
600
600
600
300
400

GL
NU
NP
AL
NU
AP
NL
GL

1'39"
1'41"4
1'22"2
1'41"4
1'41"4
1'45"2
1'20"2
1'23"4

I
Coutinho

Aliano
P. Lavor
d'Amor*

S. Silva
Pcnelat

P. Silva
P. Silva

QUARTO PAREO - AS 21H20M - 2 100 METROS - RECORDE - AREIA - MANACOR - 2'10"2/5

1 — 1 Macau, G. Alves ... 59
2-2 Blue Train, J. AV Silva 54
3-3 Last Fairíax, G. F. Alm. 52

4 Oraci, F. Esteves .... £3
4—5 Pilcomeyo, £. Ferreira 62

6 Porlo Alegra, J. Machado 50

59 ( 5) El Charrua • Piicomayo I 60039 ( 5) El Charrua a Piicomayo I 60029 (12) Porto Rico a Bronqueado I 60089 (12) Porto Rico e Last Fairlax 1 60029 ( 5) El Charrua a Blue Train I 60079 ( 7) Macau a Piicomayo 2 100

AP
AP
AL
AL
AP
NL

l'39"4
1'39"4
1'39" ¦
1'39"

1'39"4
2'14"

G. Feü6
F. P. Lavor
R. Morqado
A. Orciuoli
J. E. Souza
E. Freitas

QUINTO PAREO - AS 2IH50M 1 100 METROS - RECORDE - AREIA
DUPLA EXATA

CHAMATA l'07"2/5

1 — 1 Triziane, F. Esteves ... 55
2 Canecão, J. Queiroz . 53

2-3 H. Ronald, G. F. Alnjcida 5S
4 Kimberlilo, J. B. Paulielo 56

3-5 Galipoli. J. AV Silva . 55
Bicho, A. Ferreira ... 10 58
Good Job, A. Morales . 54

4-8 Land's End, J. Pedro . 58
9 Ravello, P. Fontoura, . 55

10 logaritiriio, E. R. Ferreira 55

29 ( 8) A.álamo e Gerundio
129 (12) Indian Fort e Gambrinut

39 (12) Gambrinus e Prcrender
59 ( 8) Máiamo * Trizicne
49 ( 8) A.álsmo s Triziane
69 (10) Urapara a D:m Bclardão
99 (11) Tri e Elianto
89 (17) Nomlnanto e Pernambuco
59 ( 8) Honey Ronaid a Kimberlilo
89 (13) Paio a Rei Mercúrio

100
2C0
2C0
100
100
200

OCO
ICO
200
000

NP
NU
NP
NP
NP
NE
NP
NL
NP
NP

1'11" A. Nahid'I5"4 G. Ulhoa
i'16"2 S. P. Gomes
l'M" J. D. Moreira
l'H" Aleíides'I6"2 O. M. Femand-s'04"1 S. AWalcs
'08"2 R. Morgado
'I7"l A. Orciouli
I'03" J. Coutinho

SEXTO PAREO - AS 22H20M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - ri2"2/5

1 — 1 Valdarno, A. Ferreira .
2 Jingle, F. Silva ....

2—3 Iraiaú, F. Esteves . . .
4 Igóro, L. Corrêa . . . .

3-5 Caliban, G. F. Almeida
Rubindo, A. Moralee .
Quinino, J, M. Silva. .

4-8 Chester, R. Freire . . .
9 Underson, J. Machado ." Ususpateur, G. Alves .

56
56
56
56
56

10 56
56
56
56
56

69 (13) Sir Valente a Asterlon
89 (10) Tuiubim « Irajau
29 (10) Tuiubim e Astro Re!
59 (10) Tuiubim e Irajau
29 (12) Honey Victor e C. Ncuf
89 (II) Jorlm è Clarl
69 (13) Augur a Indomado

119 (13) Sir Valente e Valdarno
49 (10) Tuiubim e Iraiau
69 (10j Amorequinho t Abakan

1 000 NP 1'04" W. P. lavorI 3CO AL 1*21" F. P. Lavor1 300 AL, 1*21." J. A. Limeira1 300 AL 1*21** C. Morgado
000 AP 1*04"! J. Coutinho

1 300 NL 1-21" M. Mendet1 4C0 GL 1'24"3 S. Morales1 000 NP 1'04" A. Paim Fo
| 300 AL 1*21" A. Morales'
1 3C0 NL 1*23" A. Morales

SÉTIMO PAREO - AS 22H50M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - l'12"2/3

1-1 Crack Lady, F. Esteves 55
2 Tia Miquita, J. Pinto . 55

2-3 Drive, G. F. Almeida . 57
4 Buliçosa, U. Meireles . 55

3—5 Jeunette. E. R. Ferreira 55
6 Madness, L. Santos ... 55

4-7 Itabaiana, H. Cunha . 55
Ana Celle, J. AV Silva 55
Orenburg, E. Ferreira . 57

39 (11) Flammenche a La Irenita
79 ( 8) Bangiva a Setembrina
39 (12) Setembrina a Oui
99 (11) Flammenche a La Irenita
49 (11) Flammenche e La Irenita
59 (11) Vengonza e índia Taoca
99 (10) Ben Viva a Desfolhada
69 (12) Setembrina * Oui

109 (10) Balmacara a Ana Celle

100
000
000
100
100
300
000
000
000

NP
MP
NL
NP
NP
NL
AP
NL
NP

1'10"4
1'03**4
T03"4
rio"4
1'10"4
11*24"
1'02"4
1'03**4

1 '04"

I
S. d' Amor»
H. Tobias
M. Mendes
A. Paim F9
A. Ricardo
M. Canejo
G. Morgado
F. P. Lavor
C. Ribeiro

OITAVO PAREO - ÀS 23H20M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - 1'12"2/S

1-1 Tood Dark, E. Ferreira . 53 29 ( 9) Escovedo a Dogen2-2 Mereenaire, J. Machado 58 19 ( 9) Flood e Delmondo
, J ^ihnJ. F- s,llvf. •• - 54 59 (11) Tigran e Bônus3-4 Vino Tinto, J. M. Silva 55 49 (11) Summcrhill a Magnésio
„ ! ru°d/ ,f* ÍI?!, * ' ' $'¦¦'** 19 (11) Sir Socoro e Delmond4-6 Chanfalho, J Pedro ... 58 59 (11) Summerhill e Magnésio7 Dogen, G. Alves .... 54 59 (11) El Trebol a Belluno

1 000 UP 1*02"
1 000 NE 1'0"2

1 300 NP 1'22"3
1 300 AP 1'22"1

1 100 NL 1*08"!
1 300 AP 1*22" 1

1 300 NP 1'22"2

A. Araújo
G. Feijó
A, Orciouli
R. Morgado
J. A. Limeira
W. Aliano
A. Morale»

NONO PAREO - AS 23H50M 1 200 METROS - RECORDE
DUPLA EXATA

AREIA - IATAGAN - l'I2"2/3

1-1 Seu Mercado, A. Ricardo 57
2 Feitiço, J. Malta 57

2-3 Phoebus, J. M. Silva ... 10 57
Farrapo, J. Pinlo 11 58
l. Desmond, P. Cardoso 55

3-6 L. Pintado, G. F. Almeida 58
Indian Legend, F. Silva 54
Noel Blanc F. . .Carlot 56

4-9 Tenor, J. B. Paulielo , 54
10 El Puma, G. A. Feiió . 57
11 Farmood, D. Guignoní . 58

19(9)
69 ( 9) i
29 ( 8) I
89 (11)
39 (11)
59 (10) 1
89 ( 9)
79 ( 8)
39 ( 9) :
59 ( 8) I

109 (10)

Ordeiro • Tenor 1 200 GL 1*13"4 A. RicardoOceanum « Noel Blanc 1 OOO NL 1'02"4 P. DurantlHard Mar • Grão Atogol 1 300 NP 1'25"1 R. Tripodi
Et Cetera e Feitiço 1000 NM 1*02**3 O.M.Fernandes
Etóho e Noel Blanc 1 200 NP l'16"3 A. Palm F9
Romaneio e Etólio 1 3C0 NP 1'24"2 G. Llloa
Fair Horsa e Anulado 1 600 NP 1'45"3 R. Costa
Hard Mar e Phoebus 1 300 NP 1'25"1 J. L. Pedrosa
Seu Mercado e Ordeiro 1 200 GL 1*I3"4 J. D. Moreira
Hard Mar e Phoebut 1 300 NP l'25"l E. Coutinho
Romaneio a Etólio I 1 300 NP l'24"2 C. I. P. Nunes

Pernambuco apura doping
Recife — Alamcin conseguiu su.i

primeira vitória desde que passou
a integrar a primeira turma do Jó-
quei Clube de Pernambuco, correndo,
na principal prova, 1 700 metros
em dois minutos e cinco segun-
dos. O animal São Nicolau foi proi-
bldo de correr no mesmo páreo,
em virtude da denúncia feita à
Comissão de Corridas, pela qual
o treinador P. Medeiros aplicara
uma droga não identificada no ca-
valo minutos anles da prova.

Membros do corpo do veleriná-
rios do Jóquei Clube confirmaram
preliminarmente a denúncia, que
será apreciada pela diretoria da
instituição ainda esta semana. O ca-
valo São Nicolau poderá ser sus-
penso por um mês, «egundo obser-

vações feitas por elementos da di-
retoria do Jóquei de Pernambuco

PÁREO A PÁREO

1? Pireo — 1 000 metros
19 — Riachuelo - V. Duarte, 29
Campo Amor — J. Barbosa. Von-

cedor Cr$ 10,00 - Dupla (24) CrS
31,30 — Tempo: lml2s.

2? Páreo — 1 200 metros
Io — Earning — M. F. Barros, 2°
Briscola — J. Barbosa. Vencedor

Cr$ 1,60 - Dupla (34) Cr$ 4,50 -
Tempo: lmlls.

3? Páreo — 1 200 metro»
1? — Epervior — J. Silva, 29 -

Pascal — J. Barbosa. Vencedor CrJ

3,50 - Dupla (42) Cr$ 10,80 -
Tempo: lm25s.

49 Pireo — 1 200 metroí
19 - Andador - J. Martins, J9
Trivelino — J. Silva. Vencedor

Cr$ 3,00 - Dupla (22) Cr$ 4,70 -
Tempo: lm26s.

59 Páreo — 1 700 melrot
19 — Alamein — L. Barros, 2°
Blue Blood — J. Barbosa. Van-

cedor Cr$ 5,10 - Dupla (41) CiS
7,00 — Tempo: 2m05s.

O movimento de apostas somou
Cr$ 88 mil 558 considerado fraco «
atribuído à concorrência do jogo
enlre Sport Club do Recife e o
Clube do Remo de Bolem do Pará,
cm parlida válida pelo Nacional.

Segundo colocado para El
Charrua na última vez cm
que foi apresentado, e por-
tador do excelente exercício
na volta fechada, PUco-
mayo aparece como o móis
provável ganhador nos 2
mil e 100 metros do Han-
dicap Extraordinário, prin-clpal páreo da programa-
Vão de hoje fi noite no hi-
pódromo da Gávea, com
chance de derrotar Macau,
Blue Train o Last Fair fax,
todo.s bem situados no per-curso.

Montaria de Edson Per-
reira, Piicomayo vem de cs-
coltar El Charrua em lm
39.s 4/5 na milha, perden-do por pequena diferença e
chegando á frente de Ma-
cau o Blue Train. alistados
na prova. Piicomayo volta
em excelente forma fisica.
com exercido de 2m ll)s
cravados nos 2 mil e 100
motros, milha final de lm
43s, reta de 30, arremate de
13, galopando com incrível
desembaraço, apenas aler-
tado por seu jóquei.

ADVERSÁRIOS

Blue Train e Last Palr-
fax, que atuou com desta-
que na derradeira apresen-
tação, parecem os mais pe-
rigosos adversários do con-
duzido de Edson Ferreira.
ambos com chance de che-
gar na fronte de Macau e
Porto Alegre, mais amblen-
tados no percurso, porémvindo de fracas atuações. O
retrospecto do páreo é real-
mente o cavalo Piicomayo,
seguido de Last Fairíax e
Blue Train, poupado desta
vez nos treinos, jã que na
última vez em que atuou
não confirmou os privados,
perdendo para Piicomayo.

O primeiro páreo, em 1
mil metros, poderá ser de-
cidido entre Queira, Inseri-
ta de parelha com Neura-
ma; Lemur, de faixa com
Borgonheza, e Disposta queestreou atuando com certo
destaque, perdendo somen-
te para Saltitante e QuatreSaisons. A força é Queira,
em número bastante refor-
cada pela presença de Neu-
rama, preferida pelo jóquei
Goncalino Almeida, quelargou a montaria da titn-
lar em favor da faixa. O
melhor azar da carreira é
a estreante Indarlhe, dota-
da de boa velocidade inicial
e apresentada em boa for-
ma fisica.

ESTREANTE

Ganhadora de quatro
corridas no hipódromo do
Cristal, Cátedra estréia com
boas possibilidades de su-
cesso nos 1 mil c 100 me-
tros da segunda prova, po-dendo derrotar a favorita
Ruralita, de volta poupada
nos treinos. Cátedra foi o
destaque nas matinais, ano-
tando lm04s no qullôme-
tro, enquanto a número um
é a principal figura do re-
trospecto. Gwynne Place,
vindo de regular atuação
em companhia mais forte,
pode correr bem desta vez,
pois baixou de turma, o
Comunicatíva é bom azar
na competição.

Agradou o exercício de
¦distancia do cavalo Passe,
beneficiado pela descarga
de três quilos do aprendiz
F. Silva. A força do retrós-
pecto é El Amigo, bem colo-
cado também na distancia,
com chance de ser o vence-
dor. Os dois cavalos podem
decidir o primeiro lugar,
aparecendo a parelha sete
como força Imediata. Bem
Bom é superior a Estratégl-

co, porém rende mais na
grama, Na areia, o titular
deve chegai* na frente. Dart
Light pode aparecer no
marcador.

REAPARECIMENTO

Multo comentado o rea-
pareclmcnto do cavalo Bl-
Cho, superior à turma, mas
vindo de séria cura de fra-
fura dt* joelho, sem traba-
lhos fortes, poupado nas
matinais. Mesmo assim, Bl-
cho pode vencer porque os
adversários em nada o in-
timidam. O mais perigoso,segundo o retrospecto, é
Honey Donald. O melhor
azar 6 Land's End, curado
de hemorragias e com su-
gestivo exercício de lm 12s,
nos 1 mil e 100 metros, de
seta errada. O conduzido de
Jo.só Pedro pode aparecer
entre os primeiros no final.

Força do retrospecto,
Valdarno tem ótima opor-
tunldade na competição se-
guinte, no percurso de 1 mil
e 200 metros. Somente Ira-
jau, vindo de boa atuação
e portador de excelente
treino final, pode ameaçar
o provável favorito, quetem tudo para marcar a .sua
primeira vitória nas pistas.Valdarno trabalhou satisfa-
torlaraente, agradando pou-co menos que Irajau, um
do.s destaques nas matinais.
Dos outros, Caliban, dotado
de boa velocidade, podeaparecer no marcador. Es-
peram melhor atuação de
iguro, em pista de areia
leve.

CHANCE

Drive e Crack Lady con-
tam com possibilidades
iguais na prova de número
sete, em 1 mil e 200 metros,
aparecendo Jeunette como
o melhor azar. Drive sofreu
alguns prejuízos na sema-
na passada, desgarrando na
curva final. Volta com ou-
tro jóquei. O percurso pare-
ce mais á feição de Crack
Lady, que corre na expecta-
tiva. Jeunette pode produ-
zir boa corrida se conseguir
correr na ponta.

Tood Dark vem de escol-
tar Escovedo em lm 02s 2/5
no quilômetro, enquanto
Mereenaire, agora no bri-
dào de José Machado, ven-
ceu em tempo semelhante,
em corrida de reapareci-
jnento. Mais aguerrido, Mer-
cenaire pode derrotar Tood
Dark, ligeiro e devendo li-
derar o train da carreira.
O-s dois cavalos devem deci-
dir o primeiro lugar, com
Flood, fácil ganhador em
turma ligeiramente mais
fraca, aparecendo como
azar possivel. Dogrn, no
freio de Gildásio Alves, não
deve ser inteiramente
abandonado.

Seu Mercado ganha ligei-
ro destaque na última car-
reira, em 1 mil e 200 me-
tros, devendo temer a pre-
sença de Lord Pintado,
Phoebus e Tenor, todos bem
colocados na distancia, com
o primeiro aparentando
perfeita forma física pelo
que mostrou há 15 dias, em
turma mais forte. Indian
Legend vem de cura, leva-
do com esperanças por seu
treinador, e El Puma, que
outro dia não confirmou
bom trabalho, pode surpre-
ender desta vez, pois seu es-
tado é perfeito. Seu Merca-
do pode vencer novamente
na direção de Antônio RI-
cardo.

INDICAÇÕES
1? páreo:

Retrospecto
Trabalho
Chance

2? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

3? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

4? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

5? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

6? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

7? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

8? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

9? páreo:
Retrospecto
Trabalho
Chance

QUEIRA
BORGONHEZA
DISPOSTA

RURALITA
CÁTEDRA
GWYNNE PLACE

EL AMIGO
PASSE
DART LIGHT

BLUE TRAIN
PILCOMAYO
MACAU

HONEY DONALD
LAND'S END
BICHO

VALDARNO
IRAJAU
CALIBAN

CRACK LADY
DRIVE
JEUNETTE

TOO DARK
MERCENAIRE
FLOOD

SEU MERCADO
EL PUMA
LORD PINTADO
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FUTíBOL EMPRESA
"Relutei cm mandar esta

missiva. Velhíssimo despor-
tista, pois desde 1912 que
lido com os esportes, pra-
tlcando o futebol até o ano
de 11)18, quando fui capl-
tão da equipe campeã dos
torneios internos do São
Cristóvão AC, que a cha-
mada "gripe espanhola" le-
vou parte da rapaziada...

Fui um bom jogador de
tênis, desporto que prati-
quel até o ano passado, ten-
do fundado, em 1931, a Fe-
deração especializada, des-
membrando da AMEA e
mais tarde criando a Con-
federação de Tênis, des-
membrando o setor da
CBD. Também fundei no
Brasil o Tênis de Mesa,
criando a Federação que
presidi em duas gestões e
eu próprio presidindo por
22 anos o Conselho Técnico
da CBD, neste desporto.
Deixei a CBD por vontade
própria, afastando-me da
entidade máxima — salvo
erro de memória — em
1950, continuando somente
a jogar tênis, desporto que
por alguns anos continuei
a trabalhar, propagando de
todas as fomas.
—Esse ligeiro currículo é
píara mostrar que náo estou
por fora com o que se pas-
sa nos desportos, lendo jor-
nais e assistindo aos jogos
pela TV. Náo me arvoro um
técnico, mas sou um analis-
ta. Vou aprontar o que
penso: a) — Há muito que
as equipes profissionais de-
veriam ter somente a renda
dos jogos e nada mais. Os
clubes seriam por quotas
ltda. Cada jogador da equi-
pe valeria tantas quotas.
Entrariam nessas quotas to-
dos os funcionários ligados
diretamente ao futebol; b)
— o.s esportes sem renda se-
riam praticados só por
amadores, com A maiúsculo
(,..); ci — senão houver
mais amadores, também
entrariam no sistema a
renda dos jogos, também
por quotas de eficiência e
capacidade técnica. Quero
ressalvar aqui, neste mo-
mento, que na Europa, on-
de íul algumas vezes, che-
fiando os jogadores da CBD
nos Mundiais de Tênis de
Mesa, senti, já naquela épo-
ca, haver alguns "tenistas
de mesa" (o.s astros 1 profis-
sionalizados (....; d) — re-
conheço — só para argu-
mentar — não haverão as-
tros em qualquer desporto,
sem ajuda; vejamos o que
se passa nos paises da
"Cortina de Ferro", nome
que ainda uso, pois "socla-
listas" é muito pouco (-.-;.);
Na Rússia, até os garçons
-dos hotéis são displicentes
funcionários do Estado, e
assim por diante. No me-
lhor hotel de Moscou, ser-
vem mal, não atendem com
distinção, mesmo agora, em
1975, quando já ambicio-
nam captar dólares do tu-
rismo; e) — Em 1953, le-
vei uma equipe da CBD
(Tênis de Mesa) ao Mim-
dial da Romênia e. na vol-
ta, a equipe fez jogos em 17
cidades da Alemanha Ocl-
dental. Em Hamburgo e
Munique, nos hospedaram
em "Escolas de Esporte do
Governo", onde uma juven-
tude — com permissão da
familia, cultura e desporto,
gracioso sem qualquer ônus
— era preparada de açor-
do com o fisico, para ser
um possivel astro em um
esporte. Tenho no meu ar-
quivo perfeita documenta-
ção dessa organização...
inteligente; f) — pois bem,
sem gastar dinheiro, seme-
ando a longo prazo, na
maioria dos desportos, pou-
co conseguiremos. E qual o
"Clube" que pode ou quer
gastar sem a renda com-
pensadora das entradas?;
g) — agora uma pergunta:
já contou quantos chutes,
de fora da pequena área, os
jogadores de uma equipe
dão a gol? faça essa conta-
gem e irá verificar o se-
guinte:

' — A maioria não tem
chute forte. Grane ba-
tia o pênalti sem se preo-
cupar com o goleiro. A bola
entrava direta ou com o
quiper junto. Vicente (cam-
peão de 1926, pelo São Cris-
tóvão) ficou conhecido pelo
apelido de "Tijolo Quente",
porque fazia gol com seus
chutes de fora da área.
Agora, os jogadores — mui-
to bem pagos, até em dema-
sia — só sabem cabecear e
perdem muitas oportunida-
des de chutar a gol em mo-
mentos psicológicos, surpre-
endendo o quiper. Será culpa
da técnica "passarinho no
fubá", ordenada pelos "ge-
rentes" das equipes?

Eminanuel Djalma De Vi-
cenzi — Rio tle Janeiro
— RJ"

. As cartas das leitores serão publi.
tadas só quando trouxeram assina-
tura, nome completo * legível •
• rjdcrcço. Todos esses dados serão
•lavidamont* verificados.

Loteria Esportiva
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flamengo 0x3 Fluminpnw
Cor.ntiftni '*' x ') Grêmio

Coritiba 0x0 Internacional
GoiÁi I x P.vlmelnu
AmóricA _. x Ficjueirtmt
Sant a Crus I x Tiradentet
[•tpnrtfi 0x0 Rumo
Vasco 1 x Guarani
América RN lxl Atlético MG
C«ub 0x2 Amertaino
Bahia I x Náutico
S»o Paulo 0x0 Cruzeiro

J^ Palmeiras x Internacional

O Internacional é um dos melhores senão o
melhor time brasileiro do momento. Enquanto Í6SO
o Palmeiras atravessa uma má fase e seu time não
Inspira confiança. A única vantagem que leva é do
jogo em São Paulo.

_2 Fluminense x Esporte

O Fluminense está com um ótimo time e tam-
bém com bom padrão de jogo, graças ao eficitvnte
Didi, sem dúvida um técnico de multa visão. Por
tudo isso e também por ser o jogo no Maracanã, é
um dos maiores favoritos do teste.

Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro vem realizando uma campanha
convincente e por jogar em Minas é o favorito. Já
o Grêmio parece que seu time está caindo de pro-
dução justamente quando se aproxima a fase mais
importante do campeonato.

t\ Guarani x Flamengo

O Guarani é o time que mais empates tem no
Campeonato Nacional. Em oito jogos empatou se-
te e só venceu o Vasco no último sábado, por 2 a
1. Aliás, uma boa vitória porque foi em São Januá-
rio. Já o Flamengo está com o time cansado pelos
jogos seguidos em curto espaço desde que retornou
de uma excursão à Europa.

5 Goiás x Coritiba
Na fase inicial do campeonato o Goiás .se

manteve invicto. Mas agora seu time já não man-
tem o mesmo bom desempenho. O mesmo aconte-
ce com o Coritiba que vem dc atuações íraquissi-
mas.

Q América (RJ) x Santa Cruz
O América vem jogando bem. Mas a realidade

é que seu time não inspira confiança. O Santa
Cruz também faz uma boa campanha. Nesse Jo-
go é melhor marcar triplo.
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7 Remo x Figueirense

O Remo leva uma ligeira vantagem por Jogar
em Belém. Mas o time do Figueirense é melhor e
realiza uma campanha melhor.

8 Allétieo (MG) x São Paulo
Os dois times lutam desesperadamente pela

classificação, sendo a campanha de ambos, prin-
cipalmente do Atlético, bem fraca.

y Tiradentes x America (RN)
Um jogo de resultado imprevisível, pois os dois

cumprem péssima campanha. E' a primeira vez
que a partida é incluída na Loteria Esportiva.

10 Buli ia x CSA
Também é a primeira vez que esse jogo é in-

cluído na Loteria. O Bahia além de estar iun pou-
co melhor leva a vantagem de jogar em Salva-
dor.

11 Atlético (PR) x América (MG)
Os dois times não vêem Jogando nada. O Atlé-

tico leva a vantagem de Jogar em Curitiba. Mas o
bom mesmo é marcar triplo.

12 Náutico x Ceub

O Náutico é o favorito não só por jogar em casa
cemo também porque seu time faz uma boa cam-
panha nessa fase do campeonato.

13 Vasco x Coríntians
O Vasco está praticamente desclassificado. Seu

time desmotivado e a prova disso é que perdeu até
para o Guarani no sábado embora o jogo íosse em
São Januário. Já o Corintians vem melhorando •
ontem obteve boa vitória sobre o Grêmio.

POSSIBILIDADES
1. Palmeira» «mpatt Internacional

25% 35% 40%

2. Fluminense Esporlo
70% 20% 10%

3' Cruzeiro 
~~ 

Grêmio
40% 35% 25%

*• Guarani 
~~~ Flamengo

30% 50% 20%

5- G°l°» 
' Coritiba

30% 40% 30%

6. América (RJ) Sanla Cru_
35% 35% 30% 

'

7< Rem° Fisuelreni» ,
30% 35% 35%

B. Atlético (MG) São Paulo
25% 50%  25%

9. Tiradentet América (RN)
35% 40% 25%

10. Bahia CSA
40% 35% 25%

11. Atlético (PR) 
~~ América 

(MG)
30% 40% 30%

12. Náulico Ceub
50% 30% 20%

13. Vasco Corlnlian»
30% 35% 35%

Esmeralda será
atração no

_»

Sul-Americano
O Campeonato S u 1-

Americano Juvenil de
Atletismo será disputado
no í im de semana em
Quilo, no Equador. A
atleta brasileira Esme-
ralda de Jesus Freitas é
a grande atração.

A delegação brasileira
está composta dos se-
guintes atletas: Bárbara
V i e i r a do Nascimento,
Maria Nazareth F. Amo-
rim, Olga Maria Verissi-
mo, Antônio Ferreira,
José Arnaldo de Oliveira
e Moacyr Figueiredo
(Rio); Ana Maria de Oli-
veira, Eliane Bernardes,
Elida Eliane Madeline,
Maria Cristina Cavalei-
ro, Maria Teresa Ferrei-
ra, Antônio Aparecido
Cunha, Antônio Carlos
Lima, Antônio Carlos
Nunes dos Santos, Ho-
mero Gomes, Jesus Na-
varro, Peres, João Luís

Fonseca, Luis Carlos Al-
biere, Maurício Aguiar,
Osvaldo Armentano Jú-
nior, Rafael Correia, Ro-
berto Juslino, Roberto
Rubens de Freitas e Sér-
giò Poli Verardino (São
Paulo); Carmen Lúcia
Soares Prado, Esmeralda
de Jesus Freitas; Ionide
Sousa Cruz, Bolívar João
Soares e Ilussein Zagh-
loul (Minas Gerais); De-
nise Maria Zem, Rosana
Bampi, Gilberto Silva e
Nilson Roberto de Car-
valho (Paraná); Jacque-
line Tonon, Marlene
Schubcrl, Rosemarie Hei-
ler, César Reck da Costa,
Júlio Oliveira, Raul
Planng e Ricardo Luge-
ro dos Sanlos (Rio Gran-
de do Sul); Mara Furh-
mann e Remaclo Fischer
Júnior (Santa Catarina)
e Pedro Ivo da Silveira
(Pernambuco).

Esmeralda de Jesus, esperança do Brasil no atletismo em Quito

Ciclista fracassa
na 3.a tentativa

Cidade do México — O ciclista holandês Roy
Schuiten fracassou na sua terceira tentativa em
apenas uma semana, de bater o recorde da hora
profissional, não conseguindo alcançar a marca do
campeão mundial Eddy I._crck, que c de 49,431 qui-
Íômetros.

Roy é campeão mundial de perseguição e fez a
sua terceira tentativa no Vclódromo Olímpico da
Cidade tio México, abandonando a prova quando já
havia percorrido 13 quilômetros cm liimliis!):., cons-
talando que não conseguiria bater o recorde do
belga.

O novo insucesso deixou o holandês arrasado,
principalmente porque a corrida estava sendo trans-
mitida pela televisão. O pequeno número de pes-
soas que compareceu ao Velódromo incentivou o
ciclista, durante toda a prova, o que resultou em
decepção geral quando Roy abandonou a pista.

São Paulo se destaca na ginástica
Fatai _a Almir Vaiga
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A equipe de São Paulo
joi o granáe destaque
do Campeonato
Brasileiro de Ginástica
Olímpica Infanto-
Juvenil, disputaáo
sábaáo e ontem, no
ginásio do Tijuca Tênis
Clube. O melhor valor
individual foi Andréa
Maria Ramos, que
cooperou com uma boa
quantidade de pontos,
para o cómputo geral de
154,30, o que deii a
primeira colocação ao
seu Estado. Embora as
gaúchas e as
paranaenses fossem
apontadas como as
favoritas na ginástica
olímpica, foram as
paulistas que
surpreenderam e
acabaram ficando em
primeiro lugar, seguidas
das mineiras com
149,55, em segundo
lugar. As gaúchas
ficaram em terceiro, com
148,65, e as cariocas
e as capixabas em
quarto e quinto,
respectivamente,
com 143,80 e 109,95.
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4 S^ção de Ftttebol gan/iou a medalha de ouro no México 7os j^adoT^t^decont, nuar como aviadores até as Olimpíadas de 76

Amador, a obrigação de não ser profissio na
Oldeinürio Toiiaüinlió

A CBD já decidiu que os
jogadores da Seleção Brasileira
que conquistaram a medalha de
ouro nos Jogos Pan-Americanos
não poderão se profissionali-zar até os próximos Jogos Olím-
picos, e>i julho de 76. Essa de-
cisão da CBD visa exlusivamen-
te manter uma equipe forte pa-ra tentar o título olímpico, emMontreal, no Canadá. No en-
tanto, esse seu desejo impede
que muitos jogadores encon-
trem, logo no sèu início ãe car-reira, que já é bem curta, um
bom contrato- profissional. Averdade é que, com essa medi-
da, alguns amadores, que em
principio podem.ser sentir pre-judicados, se forem bem ónen-tados, ao contrário, podem atése beneficiar. Basta que entrem
em contato com algum outro
clube brasileiro e pecam suatransferência, pois, coíno ama-dores, condição oficializada pe-Ia própria CBD, seus clubes deorigem nâo poderão impedi-la.Nesse caso, o jogador poderá re-ceber boas luvas e aguardartranqüilo o fim de sua carreiracomo amador, depois das Olim-
piadas.

O certo é que, no momento,todos esses amadores que estãorelacionados pela CBD têm con-tratos de gavetas com seus clu-bes. Mas, no momento em queum deles pedir transferência
imediatamente os clubes vãoexibir documentos para provarque o pobre atleta é profissio-nal. Nesse caso, só existem duasopções: ou a CBD lhe concede atransferência para outra equi-
pe, ou, retira o jogador ãa listaaos convocados e o considera
profissional.

O grande problema, no mo-mento, para a CBD, é fazercom que o Brasil seja bem re-
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Alltt» amador i o que pratica e des-
porto sem receber, direta ou indiretamente,
qualquer remuneração ou recompensa de
ondem material, ressalvados os prêmios ou
insígnias a que lenha direito pelos seus
feitos na modalidade a que se dedicar.
O atleta amador de cada desporto ficara
suieito às prescrições da legislação da res-
pectiva entidade internacional e das normas
baixadas pelo CNO (DEI. 5/56, item 12).
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presentado nas Olimpíadas,
mas primeiro a Seleção terá
que passar petas eliminatórias
que serão realizadas no Brasilno início do ano. Por isso a en-,tidade está usando todas as ar-mas que possui a fim de ga-rantir o amadorismo dos atle-tas que recentemente se exibi-ram no México, durante o Pan-Americano. Apesar da maioriareceber salários em seus clu-bes, oficialmente todos sãoamadores, pois não há nenhumregistro de contrato profissio-nal entre jogador, clube e CBD.Np entanto, esses atletas estão
presos a seus clubes pelo siste-ma de contrato ãe gaveta, que,embora ilegais, agora são bemaceitos pela própria entidade
que dirige o futebol.

Esses contratos são ilegais
porque, quando um jovem che-
ga ao clube, o dirigente o obri-
ga a assinar um contrato embranco a fim de mantê-lo pre-so, mas não o registra. Maistarde, se o rapaz tiver sucesso,as bases financeiras são acer-taãas e ele é registrado oficial-mente. No momento, todos osamadores que estiveram noPan estão vinculados a seusclubes.

Erivelto, Tiquinho e Resemiro

a wna série de obrigações e
quesitos que são obrigados acximprir com os clubes, agoraeles poderiam muito bem seaproveitar da situação, e conse-
guir uma situação financeiramelhor. Primeiro seria feito um
pedido para se transferir declube, pois, mesmo que o clube¦mostre documentos para pro-var que o jogador é profissio-nal, o caso pode ser discutido
na Justiça, pois, por ordem da
própria CBD, os clubes não po-diam profissionalizar ninguém.
Como o atleta.é bem novo, poãeaté lutar por um passe livre,
discutindo durante algumas
semanas.

Cláudio Adão, nova atração do Santos
zes
passam

Se esses jogadores às ve-
são sacrificados quandoa profissionais, devido

Atleta amador de futebol qu* se remove
para a categoria de profissional. Direito de
preferência da associação de origem. O di-
reilo de preferência será assegurado desde
que a proposta apresentada ao atleta, por
sua associação, contenha oferecimento de
vantagem financeira cujo valor anual atinja,
no minimo, 70% do valor da proposta apre-
sentada por qualquer outra associação (DEI.
4/64, Art. 31).

O importante, para ele, porenquanto, pode ser até mesmo
se manter como amador e, indo
para outro clube, mais experi-
ente e já com algum destaque
ho futebol, depois poderia exi-
gir: só assinaria algum compro-
misso mantendo o seu passe deamador, ou mesmo livre paradepois dos Jogos Olímpicos. Es-
taria, nesse caso, servindo à Se-
leção e garantindo melhor si-
tuação financeira para a sua
carreira.

A exceção Zagalo

Zagalo foi um dos poucos,
jogadores que conseguiu garan-

tir uma melhor situação no fu-tebol desde o tempo de juvenil.Lutou por preço fixo no passe e
ele mesmo o comprou barati-
nho. Depois, foi campeão do
mundo, em 1958. e pôde nego-
ciar o seu passe por um valor
que ele mesmo estipulou.

Agora, qualquer um desses
jogadores, que já estão conhe-
cidos através da Seleção do
Pan, pode muito beni se man-
ter como amador e lutar por
uma melhor situação. Caso ai-
gum clube queira prender seu
atleta e mostrar algum do-
cumento a fim de provar que
ele já é profissional, isso pode-
ria ser até julgado ilegal e o }o-
gador poderia até mesmo re-
correr à Justiça Comum. O
certo, e mais leal, seria que de
fato todos esses jovens, que tão
bem defenderam o Brasil no
México, e que devem fazer o
mesmo em Montreal, tivessem
de inicio, como incentivo e pré-
mio, a liberdade de um amador
e não a pena de um ilegal con-
trato de gaveta. Se eles não po-
dem se transformar em profis-
sionais até agosto de 76, que pe-
lo menos, depois dessa data, se-
jam considerados amadores, de
verdade e possam decidir seus
rumos, o que seria apenas um
bom caminho para quem inicia

.unia carreira profissional.

O direito de escolher

O contrato de gaveta é
uma das irregularidades quase
que oficializadas no futebolbrasileiro. Os jogadores juvenischegam para iniciar uma car-
reira é são obrigados a assinar

um contrato em branco, como
garantia para seu vinculo ao
clube. Normalmente isso já fazcom que o atleta desde cedo co-
mece a ver no dirigente um ini-
migo, criando-se uma situação
que só tende a piorar, mais
tarde, no relacionamento entre
clube e jogador.

No momento em que se pre-tende fazer uma nova regula-
mentação para o jogador pro-
fissional, seria boa a ocasião de
se cuidar também dos amado-
res. Talvez uma das soluções
para se evitar que existissem
esses contratos de gaveta (de
gaveta porque o jogador assina
e ele fica guardado na gaveta

Os atletas amadores dc futebol cenvo-
c.idos pela CBD para integrar a seleção que
disputará os Jogos Olímpicos somente po.
dorão ser incluídos em equipes de profissio-
nais uma vez terminada a participação do
Brasil naqueles Jogos, nas competições de
futebol. Tal medido não será aplicada, po-
rem, aos atletas que forem dispensados. Os
podidos de transferência dos atletas convo-
cados só serão processadas após terminada
a participação do Brasil nos referidos Jogos
(DEI. 8/67).

como garantia), seria a de que
cada contrato ãe jogador tivesse
uma ordem numérica oficial.
Nesse caso, quando um clube
quisesse contratar tal jogador,
requisitaria o documento ao
CND e esse documento levaria
um número. Quando o mesmo
clube tivesse que fazer um novo
pedido de contrato, o contrato
teria um número mais alto e
aquele anterior já estaria sem
efeito para registro. Também se
consideraria sem valor qualquer
documento de despesa que ti-

Será considerado profissional. O atlrta
amador que receber remuneração ou g-^atifi-
cação, uma vez prov.id.i a infração, será imo-
diif.->m*?nte considerado profissional. Su,i ins-
crtcáo, como amador, será, desde lorjo, can-
eclada, sendo Jassenurfdo à sua associação
o direito preferencial para contratá-lo (DEL.
4/64, arts. 42 e 43),

vesse a assinatura de um juve-
nil. O único valor para trans-
formar um amador em profis-
sional seria apenas o contrato.

Isso deve ser feito o mais
breve possível, a fim de que os
amadores, jovens amantes e
praticantes do futebol, que se-
rão os futuros Ídolos dos está-
dios, tenham pelo menos um
in icio de carreira honesta e não
mentirosa como acontece atual-
mente» como falsos amadores,
presos a clubes e entidades, nu-
ma confusa vida profissional. O
certo é manter todos eles ama-
dores até 1976, mas, depois, de-
volvê-los à vida profissional
com o direito de escolher o seu
caminho. Para que isso aconte-
ça, basta apenas que as auto-
ridades procurem ajudar os
joiiens atletas, protegendo-os
com novas leis, e não se apro-
veitando delas para dificultar
sua vida esportiva.

A transferência do atleta amador, sorá
concedida desde logo, uma vei não pres-
fadas, no prazo de 15 dias, a que se refere
o Art. 6.°, § l.o, da lei de Transferência
de Atletas Amadores, ar informações da enti-
dade de origem, ressalvado o disposto no
Artigo 8.°, da mesma lei, que possibilita o
reexame da questão, quando houver dúvida
quanto à regularidade da transferência. Tal
resolução, todavia, não se aplica às trans-
ferencias internacionais (R. Dl. — CBD n.°
7/69).

Oi amadores, na Vila Pan-Americana, no México
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Pasolini morreu em conseqüência de uma violenta pancada na cabeça. O corpo foi encontrado na fria manhã HS^I^SS!

ROMA 

— A morte de Pier PaoloPasolini pôs fim a "uma vidaviolenta", título de um dosdois romances romanos que oprojetaram e lhe valeram o reconhe-cimento da critica literária européiacomo o mais genial dos escritores ita-lianos contemporâneos.

Aos 53 anos de idade, Pier PaoloPasolini parece ter sido vitima de um
jovem delinqüente, da Roma margi-nal e subproletária que foi um dosargumentos constantes de sua poesia,de sua prosa e mesmo de uma fasedo cinema que criou e dirigiu. Foimorto a pauladas, num terreno baldio
perto do mar de Ostia, a uns 12 qui-lómctros da casa onde morava com amãe Susanna e uma prima. Uma pis-ta de manchas de sangue, entre o lo-cal do inicio da agressão e o pontoem que o seu corpo (desfigurado, comvarias fraturas) foi encontrado, fazsupor que Pasolini tentou fugir ãagressão, caminhando ou arrastando-se uns 40 metros.

O medo furioso do assassino (ouassassinos! alcançou-o e esmagou-o
inapelavelmente, fazendo passar so-bre o seu crânio e o seu tórax as ro-das dianteiras de um automóvel —
quase certamente o automóvel, Alfa-Romeo, de propriedade do mesmo Pa-solini, que às duas horas da manhã deontem foi detido pela polícia, quandoera dirigido por Giuseppe Pelosi, per-sonagem da delinqüência juvenil deRoma, com uma ficha de anteceden-

tes penais, autor de pequenos furtose de pequenas bravatas nas borgate
(favelas) da cidade.

Seu corpo foi encontrado poucoantes das sete horas de ontem por umcarpinteiro, que com a mulher e a fi-lha. como vinha fazendo há vários
domingos, aproveitando as horas em
que todos dormiam, dirigia-se àquele
terreno baldio para continuar a cons-trução (abusiva) de seu barraco. Umatrágica ironia quis ainda que a mu-lher do carpinteiro fosse a primeiraa certificar-se de que grande manchaescura sobre a estrada ("primeira im-
pressão que tivemos de dentro doautomóvel") era o cadáver de um ho-mem — e que o nome dessa mulherseja Maria Lollobrigida, velha compa-nhelra do carpinteiro Alfredo Princi-
pessa, que em italiano quer dizer
princesa.

O reconhecimento do cadáver dePasolini só foi feito às 10 horas damanhã, depois que a policia conseguiulocalizar e levar ao local o ator NinoDavoli, um dos maiores amigos de Pa-solini, figura quase obrigatória demuitos de seus filmes, um jovem decabelos fartos e encaracolados, porele descoberto nas borgate de Romae lançado no mundo do cinema e datelevisão como um dos tipos mais ca-racteristicos do romano popular.
Afora o assassino (ou assassinos),Davoli e sua mulher teriam sido asúltimas pessoas a ver Pasolini vivo.Jantaram juntos numa trattoria do

bairro operário —de San Lorenzo, des-
pediram-se e separaram-se por volta
das 22h30m, de sábado. À presença do
corpo sem vida e desfigurado de Paso-
Uni — que vestia calças jea?!s, uma
camiseta verde e um blusão de lã —
Davoli, antes de ser sufocado por uma
crise de choro, disse apenas "Dio mio,
Pier Paolo".

Patética e também muito, breve
foi a frase do rapaz que assassinou
Pasolini, depois que na última tenta-
tiva de fuga à perseguição que a po-licia lhe moveu, no momento em quedesistiu de lutar contra a guarniçãode uma radiopatrulha entregou-se,
dizendo "mamma mia perdonami".Essa frase e também duas outras con-
fissões (dc que roubara o carro em
Ostia e dc que perdera um anel com
uma pedra vermelha) reforçaram a
convicção da policia de que Giuseppe
Pelosi, se não foi o único, foi um dosassassinos de Pasolini. Pois, entre osobjetos encontrados perto do cadáver
de Pasolini, estava também o anel de
pedra vermelha.

A última dúvida sobre a partici-pação de Pelosi no crime de Ostia de-sapareceu com a confissão que ele feza um magistrado no fim da tarde deontem. Uma confissão que. porém,ainda não foi considerada como a de-finitiva e mais completa, desde quea perícia policial continua examírian-do a possibilidade de participação deoutras pessoas — mas que reforça ashipóteses sobre a natureza e as causas

do crime. Uma vez que, depois de su-
perada uma certa relutância do ra-
paz preso pela polícia, o magistrado
teria ouvido a versão de que foraatraído a Ostia por um convite de Pa-solini e que. lá, se desentenderam vio-lentamente depois que Pelosi recusou-se à prática de atos homossexuais.

Uma análise da vida e da obra dePasolini coincide em defini-las comouma vida e uma obra que se exprimi-ram através do repúdio radical, fre-
quentemente obsessivo e furioso, dacultura e civilização de nossos tem-
pos. Um repúdio que muitas vezeslançou mão e utilizou-se do irracio-nal como instrumento de ruptura dasestruturas sociais e ideológicas, que olevou freqüentemente a assumir a

função de um grande provocador —
do que propriamente a de um normal
comunicador de cultura. Disposto a
todas as aventuras e a todos os riscos,
inclusive a uma contínua pesquisa e a
uma profunda convivência com aque-
las extrações mais baixas da socie-
dade, aquele subproletariado anima-
lesco, por ele visto como último bas-
tião de autenticidade, das borgate
de Roma. Apresentada em boa parte
de sua grande obra como "reserva de
uma humanidade primitiva" —- exa-
tamente aquela que o matou na ma-
drugada fria de ontem. Reserva que
Pasolini. por algum tempo, acreditou
que pudesse sei* a última chance,
sempre um ponto de partida para a
reconquista de uma humanidade di-

versa daquela de hoje, — uma huma-
nldade que ele quis menos corrom-
pida. não alienada, supersticiosa tal-vez, mas livre e genuína. Alternativa
às cidades e às sociedades dominadas
pela hipocrisia.

No esforço e com a esperança de
demonstrar tudo isso. Pier Paolo Pa-
solini expôs-se sempre. Fez de si
mesmo um protagonista — culpado,
mártir ou vitima — das suas própriashistórias. Trabalhou e produziu como
poucos homens de cultura — tanto
ao ponto de ser freqüentemente iden-
tiíicado como agitador exibicioni.sta.
Quando na verdade, o que ele nunca
quis ser foi o intelectual isolado numa
torre de marfim.

Com sua morte, Pier Paolo Pasolini— talvez o último gênio nascido na
Itália, exatamente em Bolonha no
dia 5 de março de 1922 — provou in-
clusive uma de suas teorias, exposta
há poucos dias num artigo de jornal,com a qual procurava demonstrar quea sociedade de consumo massificara e
padronizara inclusive a violência. Por-
que — dizia ele — a violência dos jo-vens da Roma-bem não se distin-
gue qualitativamente da violência daRoma dos barracos.
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Pasolini, 53 anos

O REALISMO MÍSTICO DE UM NARRADOR DE PARÁBOLAS
Um tipo nervoso, sem sorrisos.Um Intelectual inquieto, vindo da

poesia, da novela, da critica, para de-dicar-se mais tarde exclusivamente
ao cinema, como um dos nomes maisimportantes de sua geração arlisti-ca:

— Meu pai, quando eu nasci em1922, em Bolonha, era tenente de In-fantarla. Era passioiial, sensual, vio-lento de caráter. Começou sua carrei-ra militar na Libia e acabaria no con-lormismo mais definitivo. Isto sem-pre o angustiou, sempre. Jamais nosentendemos: ele era um soldado' euum escritor. Acreditava poder cònci-liar sua vida militar com a minhacarreira literária. A impossibilidade
quase o fez enlouquecer.

Jk ^°",'li pu}llc™ ««" Primeiro 11-vro (Poesia a Casarsa) em 1942 Masa carreira literária começa a afirmar-
guando 

Alberto Moravia publica,em 1955, os poemas do jovem autorna revista Nuovi Argomenti. sulpoesia, segundo Lúcio Attinelli, emLe Figaro,0 faria entrar "no únlver-so literário italiano, sempre à procurade elementos capazes de trazer san-gue novo a uma literatura arrasadapor 20 anos de fascismo". Na Francaficaria conhecido pelo romance 7Z-eazzi, publicado em 1958 e no muti

fS^iuno"! ° VWlh0 dB ne°-

PasMiT^0t;?I}sta' para ° cinema>
mwkfà p f4,a }m-taria A Mu-
n? a. vu' PriBioniero delia Montag-
de Mtrkf 

erS C'e Cabiria- °s Na™ro.,SySh aV?s Maridos- Morte ^
m*as nSL,A AL°nea NoLte de Lo"-cuias, O Belo Antônio, A Derradeira

Missão, Mulheres na Vitrina, A Noitedo Massacre e Um Dia de Enlouque-
cer. Trabalha como ator em O Cor-cunda de Roma (1960) e, em 1961, es-tréia como diretor em Accatone cuja"virulência agressiva não pode passardespercebida" (Le Flgaro), seguido,um ano mais tarde, por Ma-ma Roma. "Dois filmes, dois escanda-los. Se o primeiro é recebido com Ian-çamentos de tomates e ovos podres osegundo leva Pasolini diante dos tri-üunais de Veneza por atentado à mo-

pu tparJ;ir daU e aié ^6*. larla LaRicotta, comlzi d'Amore, O Evange-
PassariS0 f ° Mateus* aviões" .e
Teorenla gel° 70, Édlpo Rei*

„„P 
"Marxista convicto, é apaixonadopor Sao Francisco de Assis" - escre-veu um critico, em 1969 - »- faz omais belo filme sobre a vida de Crtí-

Í«h?í*?e qUÂ ° oinema toi inventado".
3$sS « í me (° EvanSelho Segun-do Sao Mateus), Pasolini diria:
7..-„r" Primeiramente, fiz o roteiro.T atava-se de todo o Evangelho. Que-ria visualiza-lo, página por página,fazer.uma espécie de tradução em lin-guagem cinematográfica. Quando co-mecei percebi que não podia fazerum filme de cinco a seis.horas, e osrecursos do meu produtor não eramsuficientes. Ficaram, portanto, faltan-do algumas partes, para meu deses-pero, como a transfiguração no mon-te Tabor, os episódios de Maria Ma-dalena, a cura do filho do chefe dasinagoga. '

Teorema, história de um anjo que,em forma humana, desmorona toda aestrutura de uma familia aparente-

Í>

mente tranqüila do ponto-de-vistaconvencional, foi premiado pelo Offi-ce Calholique Internacional du Cine-ma, apesar da polêmica levantada emcertos círculos católicos. "O escanda-lo não vem do erotismo existente no
filme; o escândalo vem da tese quedeferido" — dizia Pasolini. "Não é oconteúdo que escandaliza o público,mas a forma., Porque essa forma èsimples, aparentemente convencional,mas na -verdade é também rigorosaaté a provocação".

Fez Medéia, A Pocilga — estranha
fábula antropofáglca em que duas his-tórias se inierpènetram, em épocas di-versas — e Decamcron, baseado noscontos de Boccacio, e considerado seu
primeiro filme "alegre" depois dc Ga-viões e Passarinhos. Trata-se de um
filme de erotismo picaresco, fiel àsnarrativas do autor italiano da Ida-
de Média, Unha de trabalho que elecontinuaria — sempre respeitado oespirito dos autores, em Canterbury
Tales fsobre os contos de Geoffrey
Chaucer, de mesmo titulo) e em As
MU e Uma Noites.

Ao partir para as filmagens de
As Mil e Uma Noites, depois de ganharcom o Decameron, o Prêmio Raoul
Lévy, em Paris Pasolini dizia:

— Tive, até o presente, pretextosideológicos para realizar meus filmes.Mas, nesta trilogia, meus pretextos são
ontológicos. Pode ser que com isso euenvelheça. Quando se é jovem tem-se
a vantagem do desejo de Ideologia.
Com a maturidade, o vida fica maisestreita e se satisfaz em si mesma. Eu
não tenho mais problemas com o fu-turo: Esta trilogia é uma declaração de
amor à vida. Decameron, Contos de
Canterbury e As Mil e Uma Noites são

um mesmo filme, cortado em capitu-los, como se fossem novelas. Tive quesecciond-los porque é preciso um ano
para cada filme e eu não queria cortar
as histórias em suas realidades. •

Contos de Canterbury provoca-riam uma acesa polêmica na Itália.
Pasolini foi acusado de obscenidade,
ofensa à moral pública e à religião doEstado. Um filme em que havia "exi-
bicão de órgãos sexuais, cenas orgias-ticas com abundância de palavrões etendo como fundo ruidos e expressões
jamais ouvidos anteriormente no ci-nema". As Mil e Uma Noites foi seve-ramente criticado pelo Osservatore Ro-mano, jornal da Santa Sé. Não obs-tante, recebo os elogios de grande par-te, da critica: "Reduzido pelo próprioautor em 25 minutos — e dura aindaduas horas e um quarto -^- o filmetransforma o espectador em viajante,levando-o pelo Iemen, Eritréia, Irá,Katmandou. E as fábulas, temporal-mente situadas na época do califa ¦
Haroün-al-Rachid, tornam-se bématuais".

Depois de sua chamada "trilogia
erótica", Pasolini pretendia manter-senuma linha polêmica. Em maio de1974, em Paris, voltando de Cannes,ele anunciava que seu próximo filmeseria "uma versão modernizada doapóstolo São Paulo":

•— Em lugar áe pregar o crístia-
nismo junto às oliveiras dos tradicio-
nais cenários bíblicos, ele circulará en-tre os arranha-céus de Nova Iorque e
às margens do Sena.

Entre os seus projetos, revelados
na ocasião, estava um filme classifi-
cado de "ideológico" e de roteiro ain-
da indefinido: seria a história de um

rei mago que passaria a vida seguindo
um cometa, pensando estar em busca
de algo transcendental.

Em 1973, a revista Effe acusava
Pasolini de ser o diretor mais pomo-
gráfico, do ano anterior, com Deca-
meron, no qual colocaria as mulheres,
sem exceção, como "mentirosas, trai-
doras, imorais, sujas, feias, gordas e
indecentes". Pasolini defendeu-se:

Nos meus filmes, nunca colo-
quei os homens como santos. Ao con-
trário, eles todos têm os defeitos das
mulheres e uma vulgaridade mais pe-
sada, mais concreta. Com a exceção de
algum velho, num momento de medi-
tação.

Mas recorihecla:
Talvez tenham razão quando

afirmam que eu e outros diretores
mostramos um aspecto distorcido das
mulheres. Quando tem um pouco de
cultura, o homem sente nostalgia de
um mundo antigo, onde as mulheres
ficavam em casa, cuidando dos filhos,
em companhia dos filhos, dos maridos,
dos amantes, dos pais.

Há tim ano, em Paris, ele falava
sobre suas influências:

Dos cômicos, Chaplin, Dos épi-
cos, Mizogushi. Entre os dois, há mui-
tos que eu admiro. Um dos mais im-
portantes: Jacques Tati. Gosto mui-
to de Jacques Tati. Para mim, é o
maior. Bergman também. Gosto muito
dele. Adoro-o. Mas ele não me influ-
encia. Trata-se de outro universo.
John Ford? Não gosto. E' um mito dos
Cahiers du Cinema. Não expressa coi-
sa alguma. Não que a objetividade se-
ja desprezível. Mas a objetividade de
Ford não tem interesse: não é a ob-
jetividade de Flaubert; é a objetivi-
dade do americano médio.

Roma/AP
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Giuseppe Pelosi,
17anos, oacusado
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Cartas
dos

Leitores

CÓDIGO CIVIL
"Pela cronologia significa-tiva no idioma, temos: Ape-

lido, s, m. (de apelidar) —
cognome distinguindo famí-

; lias oriundas cie uma mes-
ma gente na antiga Roma,

, modernamente sobrenome
. ou nome de familia; alcu-
. nha depreciativa ou injurio-
. sa por algum defeito fisico

ou moral da pessoa, ou por. alguma circunstancia d esua vida; nome carinhoso,
. intimo ou familiar, diferen-¦ te do da pessoa; nome dife-
rente e particular dado aalguma pessoa ou coisa.O Código Civil Português' (1.7.1867) traz o antigo sig-

; nificado, mas nas Leis de"Famílias 
que o complemen-

m taram (1910 e 1940), apelido
!íoi substituído por nome,
entendido como sobrenome

.de familia, quando, em re-
lação à mulher, fala-se nela'f 

poder usar ou não do mari-
do "o nome ou os nomes."•Evidentemente, apelido, poressa época idioma tica•(1910-1914), não podia mais

significar sobrenome de fa-'inilia, visto que passara a•significar n o m e diferente•individual ou particular, co-
[mo já vimos acima.

No Código Civil Brasileiro
;(1.1.1916) está escrito, no
[Artigo 240: "A mulher assu-
nie, com o casamento, os a-
jjelidos do marido." Era no-
me de familia do marido,

.no projeto de 1902. A emen-
•da foi feita no projeto pelo
próprio Rui Barbosa, rela-"•tor 

da Comissão no. Senado•Federal, sob a alegação de
que "pode acontecer que o
marido não tenha nome de
familia, ou o haja repudia-
do" e porque "apelidos in-
dicam sobrenomes, cogno-
mes, agnames, isto 6, nomes
cie familia, ou não, que se
pospõem ao nome batismal
do indivíduo", além de lem-
brar que, assim também"ficaremos na boa compa-
nhiá do Código Civil Portu-
guês".

Na sua emenda, muito
baseada em significados vo-
cabulares dos velhos léxicos
lusos de Rafael B 1 u t c a u
H712-1728) e Adolfo Coelho
U890), Rui Barbosa não re-
parou na conformidade ju-
ridica e idiomática do Arti-
go 240 com o Artigo 324, que
permaneceu: "A mulher
condenada na ação de des-
quite perde o direito de
usar o nome do marido",
onde nome, pelo contexto,
significa qualquer sobreno-
me que o marido tenha, e
assim bastaria Rui ter su-
primido a expressão dc fa-
milia no Artigo 240.

Não esquecendo que o Có-
digo Português há muito
corrigiu apelido (s) por no-
me (s) do marido ou nome
de família do marido, já é
tempo de corrigirmos o nos-
so, uma vez que se está ela-
borando um novo Código
Civil aqui no Brasil.

Cruz Cordeiro, Rio."

STROESSNER

"Agora, quando os Gover-
nos do Paraguai e do Brasil
estão empenhados na poli-
tica, para ambas as partes
proveitosa, de cooperação e
entendimento mútuo, políti-
ca essa da qual já se esbo-
çam promissores resutados
com as providências prell-
minares para o atendimen-
to das obras dc Itaipu, em-
presa sui generis, de por-
t e n t o s a magnitude, aprc-
senta-se, muito oportuna-
mente, a questão da pro-
núncia exata do nome do
General Stroessner, Presi-
dente da República do Pa-
ragüai.

Já escutei, no meu ra-
diorreceptor, até de locuto-
res do programa oficial no-
turno, a esquipática pro-
núncia stroissner. Ora, esse
elemento patronimico não
é, evidentemente, de origem
castelhana, mais parece, is-
to sim, de procedência ger-
manica. Se assim for, o gru-
po vocálico oe estará substl-
tuindo a vogai modificada
o. Teríamos, então, as duas
formas equivalentes, Stross-
ner e Stroessner, pronun-
c I ando-se invariavelmente
strèssner.

Trata-se, acaso, de apor-
tuguesamento de ri o m e
próprios estrangeiros? Se
assim fosse, nós brasileiros
deveríamos pronunciar o
nome do nosso Presidente
assim: Jeisel.

Na hipótese de estar eu
equivocado em totalidade
ou parte, na exposição aci-
ma, peço, com muito empe-
nho, aos mais instruídos e
capacitados, que me corri-
jarn e elucidem.

Moacyr da Matta IMaeha-
do, Belo Horizonte, IMG."

As cariai dos leitores serão publi*
cartas só quando trouxerem assina-
tura, nome completo e legível e en*
dereco, Todos esses dados serão de-
vidamonte verificados.

MÚSICA POPULAR :Tarik 
de Souza

ÜM ELETRIZANTE
PIANO ACÚSTICO

"Não acredito em Arte. Neste senti-
do, eu não sou um artista. Acredito em
música dentro de um conceito amplo, de
que ela Já estava aqui, antes mesmo dc
nós. Desta forma, talvez eu não seja
também um músico. Não acredito que
possa ser capaz de criar, mas me tornar
um canal para a Criação. Acredito no
Criador e, na realidade, este é o trabalho
d'Ele, passando para o ouvinte através demeus discos, com uma margem minima
de consciência terrena em seu conteúdo.

A propósito de rótulos e correntes
para Kelth Jarrctt, não me lembro d'Ele
ter me chamado por qualquer nome cm
particular."

A auto introdução é do pianistaKeith Jarrctt para seu premiadissimo ai-
bum triplo Solo Concerts, gravado na
Europa em 73, mas serve como uma es-
pécie de profissão dc fé de todo o traba-
lho deste insólito músico. Inclusive seu
Lp El Juicio (The Judgement), que aca-
ba dc ser lançado no Brasil com selo
Atlantic/Continental. Jarrctt não sur-
preende apenas por suas declarações de
um misticismo auto-confiante. Necessá-
rio ouvir seu piano de sincopado atonal,
seu sax-soprano nervoso comentando os
solos do sax-tenor Dewcy Redman, como
elo formado na escola Mlles Davis. Ou o
baixo conciso de Charlie Haden e a bate-
ria (perdão, Keithi criadora, de Paul
Motian. Apesar do grupo harmonioso,
porém, é a música de Keith que salta
aos ouvidos, ou faz os ouvidos saltarem,
como qu. iram.

Miúdo, magro e agitado como seu cs-
tilo, Jarrctt tem uma r-edonda cabeleira
eriçada e um bigode aparado a emoldu-
rar-lhe a face de chicano. Nasceu, no en-
tanto, em Allentown, Pennsilvania, está
com 30 anos e passou por uma carreira
fulminante, de reconhecimento propor-cionalmente rápido a seu talento insti-
gante. Ainda em 66, estava concluindo
seu aprendizado na Berkeley School, de
Boston, e já no mesmo ano tocava com
o inquiètante Charles Lloyd. Em 68 tinha
um trio próprio e no ano seguinte, 69, cs-
treava em disco com "Life Betwcen the
Exit Signs". A partir de 70 tocou dois
anos com Miles Davis c gravou um Lp
em 73 que pode ser considerado (com
perdão do rótuloi pop: "Treasurc Island",
um eletrizante piano acústico não
muito bem recebido pela critica. Tocava
Bob DylanCMy Back Pagcs") e maneja-
va um plano eletrificado "Hohner". na
faixa "Sioux City Sul New".

Desde ai, tornou-se uma espécie de
último reduto, entre as safras de novos
pianistas que náo aderiram ("com imagi-
nação ou com desespero", como distingue
o critico do New York Times, John S.
Wilson) aos sons elétricos. Suas opiniões
a respeito deste antagonismo 'o mesmo

ACONTECE
Chega à arena do disco mais uma

combatente, Natalie Cole, quer dizer mais
uma cantora. Por enquanto a rccomcn-
dá-la (eu não) a descendência: Natalie c
filha de Nat King Cole. Seu LP de es-
treia, certamente lembrando o Unforge-
table, chama-se Inseparable. Tal Judv,
tal Liza?

Quatro músicas gravadas por Auro-
ra Miranda na Decca norte-americana
e ainda inéditas em sua voz no Brasil
(Aurora, Jardineira, Meu Limão, Meu
Limoeiro e Seu Condutor) sairão num LP
em que a outra face é ocupada pela irmã,
Carmem Miranda: Bambalelc, Alô? Alô?,
Boneca de Pixe, O Tic Tac do Meu Cora-
ção e a nimba South American Way.

"Ninguém grava disco para deixar na
prateleira. A empresa investe para ven-
der pelo menos o que dê para cobrir as
despesas, que são muitas. Por isso, com-
paro o trabalho de uma cantora com o
de uma lavadeira, uma balconista: se
não vender, estou na rua." (Diana a Hil-
degard Angel, no Informativo Polydor).

Arte e fatos. Logo após nacionalizar
sua indústria petrolífera, o Governo da
Venezuela instituiu uma fantástica com-
petição: um prêmio de 30 mil bolívares
(cerca de Cr$ 60 mil) para a melhor sin-
fonia coral celebrando o evento.

critico compara a cisão k luta entre be-
boppers e tradicionalistas, nos anos 40)
separam-se entre préconcéltüoàas c ade-
(¦nadas. O leitor faça sua escolha:

a) Tenho .sido um cruzado da an-ti:electrlc-mu.sic. A eletricidade flui atra-vés de nós e náo pode ser relegada ape-nas à fiação.
b) Originalmente, o uso do pianoelétrico deve-se a uma necessidade deequallzaçáo com o resto do conjunto.Mas, quando você mergulha na electrie-

muslc para resolver este problema, aca-ba aceitando e convivendo com váriosoutros.
ci Não preciso de um complexo dctomadas para obter volume. Quando mesento num piano, meu relacionamento

é com o próprio instrumento, mesmocom os dc qualidade inferior, náo com astomadas. Com o plano eletrificado náose pode alcançar certos tons, nem usaro corpo. Ele dá impressão dessa possibili-dade a você, mas na realidade o que estásendo usado são os botões de controle dcvolume.
di Há uma razão íntima para o pia-no acústico. Tome qualquer pianista

admirado por pessoas qualificadas comoum grande artista. Rubinsteln, porGX-mplo. Então, tonto visualiza-lo tocan-do piano elétrico".
Mesmo pura o.s que não concordemicomo ou) com a maioria dessas teses,K:ith Jarrctt, o artista, ou o músico, ouo simplds veiculo, como ele mesmo prefe-í .*. deve ser ouvido. Movimentando-se en-tre o jazz e o latin-rock, apesar de nãorecorrer a eletricidade, ele, de fato, im-

pede a indiferença. E .nesses tempos tãosecos e redundantes atinge momentos deraro brilho inventivo, através de seu te-C do sonoro faiscante, exposto nas setefaixas de El Juicio. viaja das im-
pressões do velho ragtirne <Purdon MyRays) ao jazz contemporâneo (PieceFor Orncllc). Para se ter uma compa-ração próxima, de Ernesto Nazareth aAirto Moreira ou Hermeto Paschoal. Atinta usada seria algo como aquarela so-bre acrílico, outra possível intuição sen-sivel mais à mão — e aos ouvidos. E queJarrett está entre esses músicos intradu-ziveis desta época de transição. O maisaproximado juizo de valor que se podefazer dele — mesmo agora, dc posse des-ta bula" — é tocar seu disco.
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Chamado dc "o último inocente do
rock", Bniec Springstcen, também co-
nbecido por "o novo Dylan", sacode com
sua música e letras cruas, a cena ameri-
cana estagnada. Para John Landau da
Rolling Stone, "o nome do futuro do
rock c Springstcen." Aguardemos, disco
e previsões.

Há 43 semanas os Carpenters (Plea-
se Mr Postman) estão nas paradas de
sucesso brasileiras.

"Acho que alguns críticos, ao invés
de mostrar os pontos altos do nosso tra-
balho e apontar os possíveis erros, pre-ferem tripudiar e achincalhar o que a
gente faz com o maior carinho, sinceri-
dade e pureza. Acho que deveria haver
um maior respeito pelo que se faz cm
prol de nossa música. E' preciso saber
separar o joio do trigo, como diziam an-
tigamente. Um trabalho bom para mui-
tos não pode ser ruim para uni só. Opi-
nião é opinião. Valor c valor." (Clara Nu-
nes à Ultima Hora, 18/10/75).

Um novo rótulo pretende entrar no
mercado, o cuban soul. Os inventores:
Genival Cassiano e Paulinho Motoka. A
música: Nanar Contigo.

João Roberto Kelly, cm seu pro-
grama Rio Dá Samba, biografou e fez
cantar e ser tocado o repertório do vio-

lonista Garoto, precursor pouco divulga-
do, da bossa nova. De Duas Contas eGente Humilde.

Na praça, um curioso dueto: sopros
do sax-baritono Gerry Mulligan e foles
do bandoncón de Astor Piazzolla. Jazz-
tango.

"Nosso relacionamento com ela (a
imprensa) é dificil. Não no sentido pes-soai, mas profissional. O que podemosdar de interesse à imprensa e o que nós
podemos utilizar e receber dela. Básica-
mente, a imprensa não vende discos.
Por que, então, ela é indispensável? Por-
que c a segunda perna do rádio, Enquan-
to este dá o que c o produto, a imprensa
ajuda a deflagrar a formação do ídolo,
ou o carisma do produto." (André Mida-
ni, da Phonogram ao JORNAL DO BRA-
SIL, 28/10/75.

O wood-face Terry Winter, aliás Tom-
my Standen termina de gravar mais umLP, desta vez abrindo o repertório a ou-tros compositores que — seguindo seuexemplo — compõe (melhor seria dizercopiam) em inglês. Fora isso, Terry-
Tommy, na novela A Viagem, da TV Tu-
pi vive "um compositor que apesar de
sabe;* e gostar de compor em portuguêstem que compor em inglês por exigênciado público." Do público? Ou do bolso?
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Amanhã, 11 da noite

PATROCÍNIO EXCLUSIVO

PHILIPS
e seus revendedores.
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CINEMA

SEMANA EXTRA
La Règlc du .lou, tlc Jean

Renoir, 1939. Com Paulctte Du-
bost. Amanhã, às 21 horas, no
Clube de Cinema da Aliança
Francesa de Copacabana. Versão
original, sem legendas.

La Partir dc Campagric, dc
Jean Renoir, 1936. Com Sylvia
Bataille e Jeanhe Marken. Ver-
são original, em preto e branco.
Complemento: O Impressionis-
mo. Quarta-feira, às 21hl5m, no
Cineclube da Aliança Francesa
de Botafogo (Rua Müniz Barre-
to 54).

Uma Família Exótica (Drô-lc dc Dramc, de Mareei Carne*
França, 1937. Com Françoise Ro-
say, Michel Simon, Louis Jouvet,
Jean-Louis Barraoult, Jean-Pier-
re Aumont. Legendas em Fran-
ces. Complemento: A Cabra na
Região Semi-Arida, de Rucker
Vieira, 1968. Terça, Quarta e
Quinta-feira, às 18 horas, no Mu-seu da Imagem e do Som.

Lc Brasicr Ardent, de Ivan
Mosjoukine. França, 1923. ComNatalie Lissenko e Ivan Mosjou-
kine. Quarta-feira, às 18h30m,
na Maison de France. Entrada
Franca.

O.s Sete Samuráis, de Akira
Kurosawa, com Toshiro Mifune.
Sexta-feira, às 12 e 18 horas, no
Centro de Artes Cinematográfi-
cas — AQ-5, Ala Cardeal Leme
PUC.

V
Os Sete S.imurais. d» Atiro KurDuwa:

sexta-feira na PUC

O Bandido Giuliano, de
Francesco Rosi. Sexta-feira, às
20h30m no Cineclube Adhemar
Gonzaga do Colégio Barcelos
Costa, (Rua Cime" Maia, 145,
Meier).

Ovelha Negra, de Haroldo
Marinho Barbosa, com Joel Bar-
celos, Mareia Rodrigues. Nelson
Xavier e Wilson Grey. Sexta-fei-
ra, à meia-noite, no Cinema I.

Minha Noite Com Ela (MaNuit Chez Maud), de Eric Roh-
mer, com Jean-Louis Trinti-
gnant e Françoise Fabian. Sába-
do, à meia-noite, no Cinema I.

Mama Roma, de Pier Paolo
Pasolini' com Anna Magnani e
Ettore Garofolo. Sábado,'à meia-
noite, no Cinema II.

Julieta dos Espíritos, de Fe-
derico Fellini, com Giulietta Ma-
sina e Sandro Milo. Complemen-
to: Relação da Visita, de Eduar-
do Escorei. Sábado, à meia-noite,
no Lido 2.
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Julieti dos Espíritos, de Fullini:

sábado à meia-noite no Lido-2

O Pagador de Promessas, de
Anselmo Duarte, com Leonardo
Vilar, Glória Menezes, Norma
Benguel, Oton Bastos. Sábado, às
21 horas, no Cineclube Macunaí-
ma, auditório da ABI (Rua Arau-
jo Porto Alegre 71). Cópia nova,
versão integral.

O Grito (II Grido), de Mi-
chelangelo Antonioni, com Ste-
ve Cochran, Alida Valli, Betsy
Blair. Itália, 1957. Sábado' às
20 horas, na Cinemateca do
MAM. Legendas em português.

A Tomada do Poder por Luis
XIV (La Prise de Pouvoir par
Louis XIV) de Roberto Rosseli-
ni, França, 1966. Com Jean-Ma-
rie Patte e Raymond Jourdan.
Domingo, às 20 horas, na Cine-
mateca do MAM. Versão origi-
nal, sem legendas.
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Visita a
Belo Horizonte

• A Condessa Pereira Carneiro visita
hoje Sabará c amanhã, Tiradentes, en-
cerrando, assim, uma visita de oito dias
a Minas Gerais, que teve como seus pon-
los mais altos a inauguração, em Belo
Horizonte, da Rua Conde Pereira Car-
neiro, o almoço com o Governador Au-
réliano Chaves no Palácio da Liberdade
e a recepção que ofereceu no Salão Dou-
vado do Automóvel Clube, sexta-feira, a
autoridades e figuras da sociedade local.
. A visita começou na terça-feira pas-
sada. cm Barbacena, onde a Condessa
Pereira Carneiro foi homenageada com
um almoço oferecido pela Sra Antonie-
ta Bias Fortes, irmã do Secretário de
Obras de Minas, Deputado Bias Fortes
Filho. No dia seguinte, a convite do Go*
vernador e Sra Aureliano Chaves, a Con-
dessa almoçou no Palácio da Liberdade.
. Na quinta-feira, então, na presença
do Prefeito de Belo Horizonte, Sr Luis
Verano, a Diretora-Presidente do JOR-
NAL DO BRASIL inaugurou em Belo Ho-
rizonte a Rua Conde Pereira Carneiro,
agradecendo a homenagem com um pe-
queno discurso. Seguiu-se um almoço na
Fazenda das Areias a convite do presi-
dente do Grupo Mercantil do Brasil, Sr
Vicente Araújo.

Na sexta-feira, em seguida à visita às
obras da RÁDIO JORNAL DO BRASIL
FM-Estéreo, com inauguração prevista
para breve, a Condessa Pereira Carneiro
recepcionou 300 convidados no Automo-
vel Clube, entre os quais o Vice-Gover-
nador Ozanam Coelho, que representa-
va o Governador, ausente da Capital, o
ex-Governador Rondon Pacheco, o Pre-
feito e a Sra Luis Verano, o Senador Gus-
lavo Capanema, além de quase todos os
Secretários do Governo, empresários, in-
telectuais e jornalistas.

O programa da Condessa Pereira
Carneiro incluiu ainda visitas a Ouro
Freto, no sábado, e à Gruta da Lapinha
e ao Museu de Arte Moderna, onde foi
recebida por sua diretora, Sra Concei-
ção Pilo.

• • •

O "CARNET"
DO PRÍNCIPE

, D Maria Cecília Fontes chegou da Europa
c já está a postos cm sua casa do Alto da
Boa Vista ã espera do Príncipe Bcrtil, da Sué-
cia, que ali ficará hospedado em sua tempo-
rada carioca de ferias.

. A permanência do Príncipe Bertil, que de-
ve chegar amanhã, motivará uma intensa e
requintada programação social, que inclui, por
enquanto, jantares oferecidos pelos Walter
Pretyman, Luis de Morgan-Snell, John Gard-
ner Williams c o decorador Júlio Senna.

Boa boca
A cidade ganhou no fim de semana mais

um restaurante, o Watusi. cm funcionamento
na Rua das Palmeiras, instalado entre peles de
zebra c couros de búfalo. O detalhe é a sua
especialidade: caça.

Ainda sobre restaurantes, o Café de la Paix,
no Hotel Méridien, concentrou no fim de sc-
mana a curiosidade dc quem sai para jantar
tora. A um ponto que no domingo, depois de
servir 350 couverts, se viu obrigado a fechar
mais cedo as suas portas, cerca de meia-noite,
por ausência total do que oferecer.
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Marta Waechter e o figurinista Gui

Guimarães em ft
recente e movimentado cocktail

ZOZIMO
DURA REALIDADE

A Prefeitura de Angra dos
Reis fui a primeira a acordar
para uma realidade que
alé agora tinha escapado ao
senso comum: ausência dc
hospitais ou serviços dc
pronto-socorro nas cidades
da Rio—Santos.

Nem uma só das cidades
servidas *pcla Rio—Santos
dispõe dc um hospital capaz, por
exemplo, dc absorver as vítimas
dc um grande desastre
rodoviário, que se espera nunca
aconteça mas cuja hipótese
nem por isso deve ser deixada
fora de cogitações.

Angra foi, por isso mesmo, a
primeira a ter incluído cm
seu orçamento do ano que vem
recursos destinados à
construção dc um hospital dc
socorro urgente.

Apenas este não estará pronto
antes dc dois anos. o que
significa que até lá
medidas excepcionais dc
segurança deverão orientar o
tráfego na rodovia,
sobretudo durante o verão que sc
aproxima.
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José Wilkcr e Sônia Braga em pleno set de filmagem cie Dona Flor,
em Salvador. Ao fundo, o diretor, Bruno Barreto

Delicadeza de sentimentos
A extraordinária gcnerosicla-

de dos delegados da ASTA, pre-
sente a cada momento do con-
gresso, teve uma de suas mani-
festações mais vibrantes no sá-
bado, em pleno Galeão, no mo-
mento em que embarcava de vol-
ta aos Estados Unidos mais uma
ruidosa leva de congressistas.

Claudinha, uma graça cie re-
cepcionista, uniformizada com a
elegância e o apuro recomenda-
dos pela Embratur, se desdobra-
va no atendimento a todos, mos-
brando uma eficiência por todos
os titulos elogiável, quando foi

discretamente convocada a um
canto do balcão por um congres-
sista a porejar gratidão e admi-
ração por todo o corpanzil. En-
quanto remexia nos bolsos desa-
jeitadamente, o americano foi-lhe
dizendo em inglês, rubro de mo-
destia:

— Tome... é para você... isto
lhe servirá muito mais do que a
mim...
• E colocou nas mãos pequeni-nas da jovem, novihhas em folha,
arrumadas com perfeição, envol-
tas por um elástico, seis notas de
um cruzeiro...

DEPOIS DA FESTA

Ornar Shariff em ação

Quem chega
Ornar Shariff estará no Rio

até o fim do mês, ao lado
dos cobras da seleção italiana dc
bridge, campeã mundial,
para um torneio
internacional que terá como
local o Hotel Nacional.

A participação brasileira no
concurso ficará por conta
de Eduardo
Viana, parceiro de Shariff em
movimentadas disputas de
bridge cm Paris.
Eduardo está atualmente, cm
Nova Iorque, mas deve chegar a
qualquer momento.

Superado o clima dc euforia ge-
rado pelo congresso dà ASTA, cabem
algumas rápidas reflexões sobre o que
pode significar para o Brasil em ter-
mos dc turismo expressões tais como
one stop charter, pacote turístico e
outras, incorporadas da noite para o
dia ao vernáculo nacional corrente.

O one stop charter-, por exemplo,
só deve interessar ao. Brasil quando
feito por empresas de tráfego aéreo
regular. Abri-lo indiscriminadamente
significa colocá-lo uo alcance dc em-
presas chamadas piratas — pequenas
companhias, desprovidas dc injra-cs-
trulura, que utilizam jatos alugados
no mercado dc aviões usados apenas
para vôos especificas.

O charter nessas condições acaba-
rá fatalmente cm prejuiz-o para o
Brasil. Sobretudo porque, vendido lá
fora, o chamado pacote turístico —
passagem, hospedagem, comida c pas-
seios — tem cerca dc 80% do seu va-

lor retido na origem, cabendo apenas
20% ao liais onde sc destina.

O restante dos benefícios (leia-se
diviseis) ficaria por conta dos gastos
individuais, compras, etc. de cada tu-
risia uqui. E a experiência tem moa-
trado que o passageiro dc charter náo
c precisamente o que se pode chu-
mar dc pródigo.

Mesmo os 20'h que nos caberiam
acabariam compensados, ou quase,
pela gasolina dc que sc verá privado
o pais enchendo os tanques dos jatos
na hora da volta.

/Vão sc trata de ser espirito dc
jiorco. Apenas dc colocar as coisas nos
seus devidos lugares, chamando a
atenção para detalhes que podem per-
feitamente ser evitados. O turista ir-
racional e indiscriminado pode ainda
ser mais nefasto do que a ausência
dc turismo.

Recorde mundial
O número reduzido de bons

hotéis em São Paulo transformou
o Hilton da Capital paulista num
autêntico recordista mundial.
Sua taxa de ocupação anual ai-
cança hoje 92%, seguramente a
mais alta do mundo.

Em compensação, recordes

inversos vêm sendo registrados
por Salvador, cujo boom hotelei-
ro não encontrou correspondei! -
cia no crescimento do fluxo tu-
rístico. As taxas médias de ocupa-
ção dos hotéis baianos só devem
perder no momento para seus
congêneres de Lisboa.

A GRANDE VIAGEM
A ligação rodoviária entre o Rio e Ma-

naus passará a ser uma realidade a par-
tii' de dezembro, quando será entregue ao
tráfego a estrada Manaus—Porto Velho,
totalmente pavimentada e atualmente
cm fase dc sinalização.

O percurso a ser cumprido entre o Rio
d a Capital amazônica obrigará o mofo-
rista a ir a São Paulo, de lá a Cuiabá,
depois Porto Velho e finalmente Manaus.
Uma viagem de fôlego, mas de qualquer
forma realizável.

O curioso, em relação à Rodovia
Manaus—Porto Velho, é o seu índice dc
colonização, 30 vezes maior do que o da
Transa mazónica.

• •

RODA-VIVA
A recém-criada Federação Nacional

do Folclore tem entre seus planos a mon-
tagem de uni grande espetáculo folcló-
rico para excursões internacionais perió-
dicas.

Chegando dc Washington, para ferias
no Kio, Marta e Mario Roitcr.

O Brigadeiro Lucena é uni dos no-
mes falados para substituir o Brigadeiro
Deoclécio Siqueira na chefia da DAC.

Onde será que os empresários preten-
dem apresentar a série dc espetáculos —
bale, sobretudo — já programados pa-
ra a temporada artística do ano que
vem? Xão custa lembrar que o Teatro
Municipal passará boa parte do próximo
ano fechado.

O Adido Cultural da Embaixada da
China visitou na sexta-feira os escrito-
rios da FIFA no Rio, sendo recebido pelo
Sr. Abilio de Almeida. Detalhe: o chinês
fala um português exemplar.

Glória de Oliveira, que já fez Chica
da Silva com Caca Diegues, foi escolhi-
da por Jorge Amado, supervisor das fil-
magens dc Tenda dos Milagres, dirigido
por Nelson Pereira dos Santos, para vi-
ver o personagem Negra Dorotéa.

O arquiteto Guilherme Nunes inter-
nado numa clinica por 15 ciias, vitima
de estala.

O Sr e a Sra Agenor de Figueiredo e
a Sra Odette Madureira de Pinho estão
convidando para o casamento de seus fi-
lhos Vera Regina c José Roberto, dia 25
próximo, ná Igreja de Nossa Senhora de
Bonsucesso.

A Empresa de Correios e Telégrafos
est*á convidando para o lançamento do
selo Natal 1975 simultaneamente à ex-
posição Gravuras de Anna Letycia.

A movimentação social da semana
terá inicio amanhã com o jantar black
tie que oferecem Vera c Jacques-Louis
Mercicr.

Dolores e Lair Cochrane hospedando
um grupo de amigos no fim de semana
na estância dos Blaquier próxima a Bue-
nos Aires.

ZOZIMO BARROZO DO AMARAL

JANTAR INFORMAL
Simpático, alegre e divertido a mais não

poder foi o pequeno jantar informal oferecido
na sexta-feira por Dalal e Baby Bocayuva em
homenagem a Ann e Andrezinho Jordan, um
casal que tem o dom de criar amigos e ad-
mirações.

Eram 12 ao todo os presentes, reunidos
em três mesinhas e brindados com camarões
e vitelas irrepreensíveis.

Estavam, além dos já citados, o banqueiro

português e Sra Jorge Piano (ela,. Maria Inês,
é brasileira e muito elegante), Joana e José
Manuel Fragoso, a Sra Josefina Jordan, o pin-
tor Pedro Leitão.

INGLÊS
, AOS

SÁBADOS
Às 7, 10, 13 e lóh

ÁUDIO VISUAL
INTENSIVO

• • • •
HERALD

INFORMAÇÕES
222-5921 •265-5632
Pres. Vargas 509/16."

I. Machado 29/317
Não cobramot matricula

m Nossas Luminárias
sáo executadas com

carinho artesanal
transmitindo toda
a tradição de cada

peça que reproduzimos

ABERTO AOS SÁBADOIAgora no Rio
artesanato ©uarísse £tba.

Rua Mal. Mascarenhas de Morais, 156-Copacabana

'—íjjgfv ¦" " • ^ÍSÍkT?

Pviíiàm^mmimf ' BL' 3Ü. üi

t AA I Síl i
li | m m,

g^.^./.i&i'/ •¦ &

48-56

extra boutique
r. santa clara 33 s/1206 -1207

tel: 255-0638

Teiefone
para

222-1812
e faça uma

assinatura do
JORNAL DO BRASIL

V/^-'*% v .s—

) fí

Foi inaugurada
a mais linda

\ loia de
$ COLEGIAL
if Moda graciosa para

• meninas e meninos -
enxòvaizinhòs para o seu

bebê - carrinhos - berços -
móveis infantis.

Seção de uniformes para
colegiais e escoteiros.

Crédito feminino na hora,
sem entrada, em vários

planos.
*.. O novo endereço: R. 7

de Setembro, Í65.
Matriz: Lgo. de São

Francisco, 38/40 -
fones: 221-0273

J*^ e221-0278.

XSCOLEGIAL
A COLEGIAL sempre perto de

você: Móier, Ramos, Tijuca,
Ipanema) Madureira, Niterói a

Petropolis.
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José Cai
Oliveira

TRISTE
FIM DE

DUBONNET

M. Caracol
Le Selcct — Boulevarei du Montparnasse
Paris

Estimado Caracol:
Suponho que você esteja no Le

Select, bebericando um blanc sec, olhan-
do as pessoas que passam no boulevard e
esperando a hora de comer um bifeteque
com batatas fritas no La Coupole, que é
atualmente, em minha opinião, o restau-
rante mais chato do mundo. Tenho a im-
pressão de que são sete horas do anoite-
cer ai em Paris, c que há folhas outonais,
vermelhas, nas árvores que dão ainda
guarida ao Verão.

Escrevo para lhe dizer que seu irmão
espiritual, o Zé do Boné (Dubonnet),cujos cromossomos coincidem com os
seus, eque chegou aqui um avião depois
do meu, acaba de ser internado num sa-
natório e logo submetido a uma sonote-
rapia que deve durar cinco dias, nem
mais nem menos.

Deu-se que ele chegou e veio à minha
casa (eu estava chegando também), com
duas malas, uma garrafa de Calvados
bebida pela metade, 15 garrafinhas de
uísque compradas a bordo, duas revistas
pornográficas, uma carta de mãe alemã
a ser encaminhada a um filho alemão
que vive numa comunidade hippie no Ca-
nada, um embrulho com fraldas dc pa-
pel romanas para uma criança que nas-
ceu na Itália, uma Bíblia sagrada escri-
ta em português e freneticamente anota-
da mas só no livro de Jonas, duas con-
chás de mar levadas de Ipanema e tra-
zidas de volta, um mapa-múndi relacio-
nado com vôos aéreos e sem qualquerconotação geopolitica, um pensamentovivo de Lenine, um pacote de cigarros
Gauloises, um plano da cidade de Ams-
terdã com um ponto fechado em tinta
vermelha: "você está aqui", um ticket do
metrô de Paris, um guia turístico intitu-
lado Paris Misterieux, uma pasta de den-
tes chamada White — dental cream Rhy-
thm. um frasco plástico intitulado Bain
Moussant aux extraits vegetaux — rela-
xant, uni folheto explicando origem e fi-
nalidade ãa Feira do Livro, de Frankfurt,
um bilhete de amor escrito em três lin-
guas (francês, inglês, alemão) por uma
mulher que esqueceu de assinar o nome,
o número de um telefone em Londres, um
mapa turístico do Rio dc Janeirof?), um
depaço de chocolate suíço, um guardana-
po de papel cor-de-abóbora (Diz ele
que perdeu uma das malas em Londres e
passou dois dias e meio tentando descre-
ver a cor-de-abóbora na Inglaterra, onde
nunca ninguém viu uma abóbora. Você
conhece o Dubonnet: brasileiro de tercei-
ra geração, ele só consegue falar portu-
quês claro).

Bom. Zé do Boné chegou em minha
casa, alegando que perdera a chave da
casa dele, e ficou comigo à espera de uiya
solução mágica para o problema. Eu
também acredito que todos os problemas
se resolvem magicamente, com exce-
ção dos políticos, que são resolvidos na
base da paulada; por isso, aliás, é quenunca me meti em política; tenho tanto
medo da autoridade, seja ela qual for, fas-cista, comunista ou democrática, que se
um dia for apanhado confesso imediata-
mente onde está o cadáver de Dana de
Tefé e quem foi que realmente matou
John F. Kennedy. Não brinco com essas
pessoas que pensain que os homens são
governáveis; me acenou com uni choque
elétrico nas partes puãendas, eu conjes-
so tudo, a começar pelo que não sei.

Enfim ... Deixei Dubonnet em paze fui tratar de minha vida. Quando vol-
tei, lá pelas 11 horas da noite, encontrei-o
na penumbra, diante de um aparelho de
televisão desligado, com a garrafa de
Calvados já no finzinho e as 15 miniatu-
ras de uísque vazias. Acendi a luz:

Estás ãe porre, irmão?
O mundo retrocedeu! — gritouele.
Bebeste além da conta, compa-

nheiro?
O tempo andou para trás! — ele

gemeu, e começou a chorar.
Algum problema? — indaguei, já

preocupado com os gemidos, que eram na
verdade uivos, e com o facies de nosso
amigo.

Estou tendo alucinações! O tem-
po'retrocede! — e dizendo isso ele chora-
va insopitavelmente. — Pelo amor de
Deus, me ponha num hospital; quero
dormir!

Não pensei duas vezes. Telefonei a
um psiquiatra amigo, que providenciou
uma ambulância, e lá se foi Dubonnet
para a sonoterapia. Está bem. São ape-
nas cinco dias. Ele precisava de repouso.
Entre um sono e outro, acorda apavora-
do e grita:Não pode ser! Fiquei completa-
mente louco! Estamos em outubro e a
Mocidade Independente acaba de ganhar
o carnaval! O desfile das escolas de sam-
ba em outubro... Só pode ser alucina'
ção minha ... Mas isso eu ainda aguen-
to... O que não dá mesmo para enten-
der é que liguei a televisão e estão levan-
do Selva de Pedra... Selva de Pedra! O
tempo retrocedeu!

Depois disso, meu estimado Caracol,
ele dorme, pois lhe dão pílulas. E eu tam-
bém vou dormir, que não sou de ferro.
Creia na amizade âo seu, sempre — Car-
linhos Oliveira.

\mà¥i<èf

CORTE O
CABELO

DE GRAÇA
É perfeitamente possível cor-

tar o próprio cabelo, cm casa,
com resultados quase profis-
sionais. Seguindo as instruções
abaixo, existem poucas possi-
bilidades dc erro, que, se por
acaso, acontecer, não será mui-
to grave. Sempre temos o con-
solo dc que afinal, os cabelos
acabam crescendo novamente.
Há regras importantes, que não
podem ser esquecidas:

Corte o cabelo molhado,
porque c fácil, mostra mais a
linha do corte.

Não use creme linse. Seque
a cabeça apenas o suficiente
para não pingar água.

Use tesoura pequena de
barbeiro, náo de costura.

Sugurc o cabelo com o in-

ditador e o dedo médio. Sem-
pre que possível, corte dc ma-
neira que os dedos fiquem cn-
tre a cabeça. Quando não for
possível, mantenha a tesoura
juntinho e paralela aos dedos.

Os principais erros no cor-
te caseiro são: tentar seguir
uma linha natural do cabelo,
quando cortando; cortar de-
mais o topete, o alto da cabe-
ça; deixar falhas, por não man-
ter a tesoura sempre paralela
à cabeça, como deveria estar.

Corte sempre apenas a me-
tade do que acharia suficiente.
Poucos centímetros a menos dc
cabelos, fazem uma diferença
enorme, principalmente depois
que secar.

Agora, mãos à obra!
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1. Divida a cabeça em duas partes, cie orelha
a orelha. Seguindo a linha do repartido, pen-
Leie os cabelos para frente e para trás, como
na ilustração. O primeiro corte será justa-
mente o que define a moldura do resto.

2. Para cortar a primeira mecha, retas ima-
giriáriás, saindo das pupilas dos olhos, até as
raízes do cabelo, na testa. Junte os cabelos
desta área entre cs indicadores, penteie para
frente, cobrindo o rosto.

3. Se quiser um corte curto, com cabelo
crespo, corte esta mecha na altura das so-
brancelhas; para conseguir o comprimento
médio, pare entre o nariz e a boca; cabelos
mais longos, elevem ter corte no queixo. Se-
guie o cabelo entre o indicador e o dedo mé-
dio, junto ao rosto, e corte no sentido hori-
Kontal.

4. A próxima parte é muito importante, por-
que forma o feitio da cabeça, no alto. e con-
torna o rosto. Reparta o cabelo, a partir da
curvatura das sobrancelhas, traçando uma
linha reta até o primeiro repartido, no alto
da cabeça. Penteie este trecho para a frente,
cobrindo o rosto.

5. Não corte esta mecha no sentido hori-
zontal, e sim em agunlo de 45", na diagonal,
para formar o contorno do rosto. Este angulo
é importante, porque evita formação dc fran-
ja em ponta, à Ia Frankenstein. 

"

6. Agora, é a vez do lado esquerdo. Separe
uma mecha que fica exatamente na frente
da orelha, de mais ou menos dois centímetros
de altura. Traga esta seção para a frente do
rosto, decida qual o comprimento desejado e
corte, na horizontal.

7. Corte o resto desta lateral, penteando o
cabelo para frente do rosto. Siga o arco, es-
quematizado no desenho.
8. Novamente, divida a cabeça em duas par-
tes, desta vez no sentido do comprimento, no
alto, tomando como referencia a linha do na-
riz, até a nuca.

9. Redivida a parte de trás da cabeça, em
duas partes, no sentido horizontal, traçando
um repartido na altura da metade das ore-
lhas. Prenda a parte de cima com grampos,
para não atrapalhar o corte da nuca.

10. Traga os cabelos para a frente, escolha
o comprimento, tendo o cuidado de não cor-
tar mais cio que 5cm além do perfil natural
do pescoço. Segure o cabelo junto ao pescoço,
entre o indicador e o dedo médio, corte ho-
rizontalmente, seguindo o arco formado pe-
las mechas já cortadas. Repita todo o proces-
so no lado direito da cabeça.

11. As últimas mechas são fáceis de serem
cortadas. Jogue-as para cada lado da cabeça,
a que correspondem, (a da direita, para a di-
reita, e esquerda, para esquerda, para frente
da orelha). Emparelhe com o cabelo já pron-to, e corte, seguindo o arco formado.

12. Escove o cabelo para trás, e-admire sua
obra.

ENTENDA MELHOR SEU BEBÊ
Depois dc"vencida a curiosida-

de da época de gravidez, quando
todas as mull.jjras querem saber se
seu bebê será menino ou menina,
louro, moreno, gordo ou magro, co-
meçam, depois do nascimento, as
perguntas e comparações com ou-
trás crianças. Ouvem-se frases co-
mo "meu filho de 11 meses já está
andando, mas não diz uma pala-
vra, enquanto o bebê da vizinha já
diz mamãe e papai. Em compensa-
ção, nem engatinha ainda." Não
adianta negar: toda mãe tem este
desejo (um pouco sádico, diga-se
de passagem) que seu filho seja o
superneném da cidade. Na verda-
de, a convivência bebê-familia é
um aprendizado duro para ambas
as partes, mas sempre com soluções
felizes, altamente emocionantes.

Deixando de lado as competições,
mesmo que o bebê só se anime a
dar os primeiros passinhos muito
depois de comemorar seu primeiro
ano de vida, sempre é maravilhoso
de se observar os esforços e a co-
ragem deste pequeno camlnhante.
Afinal, vai ver que ele demorou um
pouco, só porque era um bebezinho
preguiçoso.

Todas estas histórias, todos os
tipos de comportamento, as rela-
ções entre a mãe e o filho, ou en-
tre os irmãos e o bebê, estão no
livro Seu Filho de um Ano, editado
pela Imago, de autoria de Dllys
Daws e a equipe da Clinica Tavis-
tock dc Londres, especialista em
psicologia e terapia infantis. No 11-
vrinho, ninguém encontrará conse-
lhos psicológicos, receitas de rela-

,. 7,:,; cionamento, regras rígidas sobre o"* desenvolvimento do bebê. Em todos
^.....„,... 77 os seus capítulos, que tratam des-

„£ de as dificuldades na alimentação
««-^t^'; até °s medos e fobias (por exemplo," 

do medo de lavar a cabeça, que
§á$|| muitas crianças sentem), surgem
iv7 apenas fatos reais, casos seleciona-
pS| dos, que ajudam a melhorar o nivel

de expectativa das mães, as pes-
;%n«." soas mais importantes no primei-' ?xo ano do bebê. E elas ficam feli-

zes cada vez que reconhecem um
feito de seu rebento, nas histórias
contadas no livro, simples, rotinei-
ras, eternamente emocionantes. Ao

7 mesmo tempo em que começam a
perceber seu filho como uma pes-
soa, um indivíduo, que pode ser in-

:.. teiramente diferente do nenen da
77. vizinha.

b<-"!7ss!«

r SERVIÇOS l_ COMPRAS

MERCADO DE TECIDOS - Foi
inaugurado no sábado o super-
mercado de tecidos Mil, com
grande variedade de escolha, e
ainda oferecendo 10 ern de gra-
ça, em cada metro comprado.
Vale a pena ir até a Av. Subur-
bana, 9 098.

ASTROLOGIA - A parlir de ho-
je, segunda-feira, alé o dia 7 de
novembro, a Academia de Yoga
Vayuannnda promove um curso
rápido de astrologia, no horário
de 20 às 22 horas. As inscrições
são na Av. Copacabana, 1 183 s/
202.

DOCES E SALGADOS - D Lucy
aceita encomendas de doces sim-
pies, por CrS 1,00 cada um, sal-
gadinhos, por CrS 1,10, e tam-
bém de bolos e perus assados,
para o Natal. Seu telefone:
225-2749.

ELETROCOAGULAÇÃO - Elimi-
nação total dos pólos supérfluos,
pelo método d a eletrocoagu-
lação, é feita por S<ela, por
CrS 80,00 a hora. O telefone:
265-0130.

SANDÁLIAS - Modelos com sal-
lo baixo, de couro encerado, por
CrS 369,00, ou de salto alto, de
liras finas, por CrS 365,00 na
Sagaró: R. Visconde de Pirajá.

MAQUILAGEM - Micchelli inau-
gurou seu salão próprio, em am-
bienle moderno, todo espelhado.
Alguns preços: maquilagem:
CrS 100,00. Sobrancelhas:
CrS 25,00. Limpeza de pele:
CrS 150,00. R. Visconde de Pira-
já, 330 loja 208.

DECORAÇÃO - O decorador
Guastini aceita encomenda de
projetos para decoração total ou
parcial de residências, escritórios.
A visita é combinada pelo telefo-
ne 226-8801.

NOVA "BOUTIQUE" - Mais uma
boutique em Ipanema: a Dolores,
com vestidos de verão, sandálias
coloridas e blusas de algodão. O
novo endereço é R. Visconde de
Pirajá, 281 loja 207.

FAQUEIRO EM OFERTA - As lo-
jas Rachel Presentes oferecem o
faqueiro Wolf, de 48 pecas, por
CrS 199,00. Os talheres, de de-
senho clássico, vêm em eslojo
descartável. Em Copacabana, a
loja fica na R. Figueiredo Maga-
lhães, 286.

WM
SAPATOS PLÁSTICOS - Em co-
res pastéis ou purpurina ouro e
prata, as sandálias de plástico,
para usar com jeans ou na praia,
são lançadas pela Mariazinha. O
preço: CrS 100,00. R. Visconde
de Pirajá, 365.

%ÊÉ
Arroz de
Forno à
Paulista

Prepare um arroz com
todos os temperos. Unte um
pirex com manteiga e forre
com uma camada de arroz,
polvilhada com parmesão
ralaáo. Por cima ponha uma
camada de cenouras cozidas
bem refogaãas, cortadas em
rodelas, outra de presunto
defumado e, novamente uma
de arroz. Cubra depois com
uma camada de lingünça pi-
cada, rodelas de ovos cozidos
e azeitonas sem caroços.
Cubra com arroz e regue co-
brindo com gema de ovo,
misturada com um pouco de
leite e manteiga. Enfeite
com azeitonas e leve ao for-
no para dourar. Sirva bem
quente.

RUTH MARIA

• A_ notas dtj.a coluni tio publicadas
gratuitamente.
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TAMBELLINI E A ESTRATÉGIA DE FILMAR EM GRUPO
ELY AZEREDO

Para Flávio Tambellini, que
atinge plena maturidade
profissional com A Extorsão, que
entra em cartaz quinta-feira, a
participação coletiva no ato de
filmar só faz enriquecer a obra
cinematográfica por mais
habilidoso e competente que seja
o diretor. Co-autor do roteiro
e diretor de O Beijo (1964),
Até Que o' Casamento nos Separe
(1968), Um Uísque Antes...
E um Cigarro Depois (1970),
Relatório de um Homem Casado
(1974) e agora de A Extorsão,
Tambellini faz de sua equipe uma
família unida, um grupo coeso
e participante. Conforme
explica neste depoimento pessoal,
um filme é o resultado de um
trabalho coletivo e de bons . ¦
"apoios de realização."

ííP LANEJAR um filme, como deve ser
feito, não é comum entre nós. Esse
negócio cio diretor ser também o
produtor, autor ou co-autor do ro-

teiro, acumulando várias tarefas, obriga a
gente a correr o mais depressa possível logo
que o dinheiro sai. Experiências anteriores me
ensinaram que. diante da dificuldade de pia-
nejar corretamente um filme, devia me cercar
bem de apoios de realização — ou seja, orga-
riizár o melhor possível a "improvisação". O
ponto de partida disso é a gente se garantir
no roteiro, trabalhando a história de modo
que ela possa a todo instante responder àque-
las duas terríveis perguntas: "E dai?", "E eu
com isso?". João matou Pedro. "E daí?". Pe-
dro correu perseguido por populares. "E daí?".
Enfim, dar ao filme uma sólida estrutura nar-
rativa, com os indispensáveis elementos de
credibilidade, progressão e expectativa. O E eu
com isso consiste na resposta do que o fato de
João ter matado Pedro me significa.

Antes de Extorsão eu vinha de uma pri-
meira e estimulante experiência — Relatório
de um Homem Casado — de co-autoria do
roteiro com Rubem Fonseca, que havia for-
necido a novela original. Agora, porém, este
escritor me surgia com uma história direta-
mente escrita para cinema. Rubem havia
armado uma história em que a estrutura
policial era sobretudo um campo de obser-
vação de dados do comportamento humano
era situações de extrema tensão. Nada mais
estimulante do que trabalhar com um escritor
que conhece cinema e tem consciência das
demarcações entre filme e livro, consciente,
pov exemplo, de que a descrição de um ama-
nhecer em um texto literário é, a um tempo,
do autor e de quem o lé, pois o leitor fatal-
mente recria a situação à imagem e seme-
lhança de sua imaginação. Já o amanhecer
que desponta em um filme é inevitavelmente
aquele amanhecer determinado, explícito,

Kate Lyra
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Otávio Augusto e Rosângela Nistal

posto em forma e cor na tela, tal como o di-
retor o vê e entrega como única alternativa
ao espectador. É bem verdade que há um mis-
tério no rosto humano que um dose pode
surpreender em determinada reação, ativando
o seu enigma.

A propósito, comoveu-me a observação de
Carlos Kroeber, ator do filme, depois de assis-
ti-lo: "Engraçado, como os personagens da
história são suficientemente desenvolvidos
para serem compreendidos e suficientemente
misteriosos para instigarem descobertas do
público.""Há um diretor — parece que William
Wyler — que, perguntado por que planejava
obsessivamente seus filmes (e ele, como
todos os americanos, tem condições de fa-
zê-lo) e no momento da filmagem tanto im-
provisava. Ele respondeu que o planejar com
obsessão era a garantia de poder ter a liber-
dade plena para recriar a matéria dramática.
Ou seja, o planejamento dava o corpo e o ato
clc filmar, a alma.

É que o ato de filmar é que vai gerar o
filme propriamente, as imagens se formando
da ligação entre as várias pessoas que têm a
responsabilidade criativa. Por isso é que toquei
antes na dificuldade nossa de planejar e na
necessidade dos apoios de realização.

Considero fundamental, principalmente
nas condições brasileiras, que o cineasta se
cerque do elemento técnico e artístico com o
qual tenha identificação e entendimento, con-
vivência e confiança.

E o caso típico capaz de ilustrar este
modo de agir é o de Fernando Amaral, diretor
de fotografia de outros dois filmes meus, Um
Uísque Antes ... E um Cigarro Depois e Rela-
tório de um Homem Casado. Com Fernando
posso dizer que nós nos adivinhamos. Há um
entendimento telepático entre nós. Se eu
conhecesse os mistérios da câmara e da ilu-
minacão não saberia dar ao filme o que Fer-

Suzana Faini

nando deu, ajudando-me inclusive — e deci-
sivamente — a dar forma a cada plano. Da
mesma maneira, cito a participação de Sylvio
Renoldi, o montador: outro profissional que
dava-me sempre a renovada sensação de que
estávamos fazendo um filme juntos. De admi-
rável domínio técnico, senhor da matéria
dramática que tinha em suas mãos, Sylvio é
imaginoso c perfeito em sua missão criativa
de editar um filme.""O ator é o sopro de Deus. O personagem
escrito nào tem nenhuma forma antes que
um determinado ator o encarne e o defina
com a sua figura, forma de ser, tempera-
mento. No meu caso, foi outra possibilidade
de planejar no instante da filmagem, depois,
naturalmente, da escolha de um elenco que,
por competência profissional, dava-me a quen-
te sensação dc estar fazendo algo juntos, par-
tilhando' da responsabilidade de vivificar os
personagens e animar as situações nas suas
plenas potencialidades.

Procurei, dentro do critério de adequação
da expressividade como figura humana do
ator e o papel a ser interpretado, me cercar
de gente profissional e experiente, arriscando-
me, em um ou outro caso, a lançar mão dc
intérpretes desconhecidos, sob a impiessão que
me causaram seus tipos (o caso de Judy Miler,
no papel da Governanta, autêntica revelação),
Não foram poucos os intérpretes que me trans-
mitiram idéias e sugestões, e eu as fui
aceitando. Porque considero que não há pa-
péis fracos, e sim bons e mau.5 atores, veu
citá-los todos: de Paulo César Pereio. passan-
do por Carlos Kroeber. Suzana Faini. Otávio
Augusto, Kate Lyra, Emiliano Queiroz, Mar-
cos Wainberg, Roberto Bonfim, Carlos Grego-
rio, Aríete Sales, Lícia Magno, Ivan Setta,
Luiz Sérgio Lima e Silva, a Paulo de Carva-
lho, Clementina de Jesus, Maria Alvez, Katia
D'Angelo, Dan ten Jardim e Waldemar Mar-
ques."

DANDO CIÊNCIA

UMA AMEAÇA DAS NOVAS DESCOBERTAS BIOLÓGICAS
Estará a ciência deliberadamente criando
monstros — sapos com características de
micróbios, plantas que se comportam como
animais, crianças que nascem híbridas'—,
no desenvolver, estudos de genética ao nivel
do ADN, moléculas onde se concentra o
código especifico de cada espécie?
Essa é uma das preocupações dos 300
cientistas franceses que —, em junho,
assinaram um manifesto registrando a sua
"real inquietude face às ameaças que
resultam das recentes descobertas
biológicas ". Advertem os cientistas que as
experiências ora em realização trazem
muito mais riscos do que vantagens. Um
dos argumentos contrários à ousada das
atuais investigações é o de que bactérias
obtidas artificialmente reproduzem-se um
milhão de vezes em 10 horas. "São
microrganismos desconhecidos, de
espantosa capacidade de reprodução. O
que são esses monstros, que comportamento
poderão ter? Até que ponto o homem
está habilitado a lidar com eles?"
O professor Jean-Marie Lavalier, da
Universidade de Paris, não está otimista:
— A partir do momento em que se atinge
a intimidade do gene, tudo pode acontecer.
Fala-se que um dos objetivos da pesquisa
é obter uma vacina anticancer. Ninguém
pode, porém, afirmar que, em nome dessa
pesquisa, não se provocarão males tão
terríveis quanto o próprio câncer.
Que experiências são essas, tão
assustadoras para cientistas e leigos e que
dividem os geneticistas entre si?
Elas tentam a compreensão e o domínio
dos genes e dos cromossomos — as estruturas
biológicas microscópicas que constituem

a base química da identidade dè cada
espécie. Embora realizadas em cobaias,
dizem respeito ao homem e à descoberta
de seu código especial de hereditariedade.
Um dos objetivos do trabalho seria a
manipulação dos genes para correção dos
distúrbios hereditários.
Atualmente são conhecidos mais de 100
tipos de distúrbios genéticos específicos,
cada um deles provocado por um "erro" na
química da hereditariedade. E, pelo menos
em teoria, já se produzem propositadamente
mutações nos dotes genéticos. A maioria
dos especialistas acredita, porém, que ainda
se passarão muitas décadas, até que essa
"engenharia genética" saia do plano teórico
e venha para o da ciência aplicada. Mas
as discussões sobre os perigos na
manipulação de tão delicada arquitetura
de vida estão acesas há muito tempo.
Catherine Bousquet, em artigo para a
revista Science & Vie, pergunta e responde:
"o que acontecerá se uma -bactéria
manipulada, uma verdadeira bomba
biológica, escapar do laboratório de
experimentação e for ingerida? Dada
a sua rapidez de reprodução, se assistirá
a uma disseminação tão rápida de
moléculas perigosas que não haverá como
deter seus efeitos, em principio
inteiramente desconhecidos."
Os mecanismos naturais da transmissão
hereditária garantem a impossibilidade de
cruzamento fértil entre seres de espécies
diferentes. Mas o homem, através dos
recursos da ciência, já consegue misturar
esses patrimônios genéticos. Não poderá,
assim, criar animais, plantas e micróbios
novos? E quinto aos micróbios, não

/.í genética
vai produzir

monstros ?

haveria a possibilidade de criação de
seres capazes de invadir o ambiente?
A essas perguntas, os geneticistas do
Instituto de Biologia Molecular da França
respondem com um argumento
desconcertantemente simples:
— O único modo de provar a possibilidade
de riscos é a ocorrência de acidentes.
E formulam as suas próprias perguntas:
"Quem decide sobre correr ou não correr
riscos? E com que direito?
A década de 60 marcou o começo dc uma
série de experiências de manipulação do
material transmissor dc caracteres
genéticos de uma espécie para outra.
Descobriu-se como dividir ao meio
pares de cromossomos de uma espécie,
recompondo-os em outras combinações. A
efetiva produção de micróbios mistos,
dotados da capacidade de reprodução da
nova estrutura hereditária que lhes foi dada
pelos cientistas, é fato recente. Para esse
feito, dois grupos de pesquisadores
americanos lançaram mão dos plasmídeos.
Os genes são moléculas de ADN organizadas
em longas fileiras (os cromossomos) dentro
das células. Os plasmídeos são fileiras
parecidas, mas, até agora, só encontráveis
em bactérias. Algumas delas têm de 20
a 30 pares de plasmídeos, cada um deles
encerrando até 250 genes. Os plamideos
têm, da mesma forma que os cromossomos,
a capacidade de produzir cópias exatas
de si mesmos, e coexistem com os
cromossomos, no corpo da bactéria. Os
genes é que asseguram a passagem de
informação genética de uma a outra
geração, quer se trate de cromossomos ou
plasmídeos. As experiências se íazem

principalmente com plasmídeos,
conseguindo-se combinar micróbios
diferentes. A introdução de genes de
estafiloceco (um bacilo I com coli bacilo
(responsável pela colite) resultou numa
terceira espécie. Com isso, ruiu a barreira
da incompatibilidade das espécies. A
introdução de plasmídeos de coli bacilo
em genes de sapo trouxe um produto
híbrido: sapo com informações
hereditárias de um organismo primitivo,
monocclular.
A perguntas mais inquietantes, em face
dessas investigações sao: quando a pesquisa
deixar o mundo dos micróbios e partir para
tentativas de maior envergadura, será
possivel produzir híbridos nas escalas
animais e vegetais superiores? E na escala
humana também?
Em fevereiro deste ano, 140 cientistas
de 16 nacionalidades reuniram-se na
Califórnia para debater o assunto e julgar
a validade, os cuidados e os perigos da
manipulação dos genes. Da reunião
resultaram duas deliberações, cujo teor
já basta, por si só, para dar uma idéia
da importância e do alcance da matéria.
A primeira diz que a disseminação ocidental
de novas combinações biológicas pode
apresentar vários riscos em potencial e,
por isso mesmo, as pesquisas nesse terreno
devem cercar-se do maior cuidado, ao
mesmo tempo em que cabe também aos
investigadores estudar esses riscos e como
restringi-los." A segunda afirma que
"alguns experimentos são de tal modo
arriscados que é melhor não os realizar,
ao menos por enquanto".
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SERVIÇO COMPLETO

Cotações: -)t ruim. -fc^C regular.
•^c-içif bom, ^t^C^Ci(C mullo bom.
-K-^C-k-K-A- excolente.

ESTRÉIAS

O REI DO BARALHO (Brasileiro),
rie Júlio Bressane. Com Grande Otc-
lo, Elfce Maravilha, Maria Ancler-
son, Wilson Grey © Cauè filho.
lído-2 (Praia do Flamengo, 72 —

2-15-8904): Mh, 15h40m, 17li20m,
IVh, 20h40m, 22h20m. (18 anos).

DUAS OVELHAS NEGRAS (Freebie
.and Ilu- Bean), de Richard Rush.
Com Alan Arkin e James Caan.
São luii (Rua do Catclc, 315 —
225-7459), Copacabana (Av. Copa-
cabana, 801 - 255-0953): 15M0m,
17h50m. 20h, 22hl0m. Império
(Praça Floriano, 19), leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805),
Tiiuca (Rua Conde dc Bonfim, -122
— 288-1999): 13h30m, 15h40m, 17h
SOm, 20h, 22hlOm. (18 anos). A

partir de quinta-feira no Santa Ali»
ce, Olaria i> Maduroira-2.

A DESFORRA (The Hell Street Duds
Brothers) — Com Ahniíid Nurradin
«¦ Anthony Burton. Pirajá (Rua Vis-
conde de Piraiá, 303 - 247-2668):
14h35m, 16h25m. I8hl5m, 20h
05m, 22h. (18 anos)._ 

5ANTEE, O VINGADOR (Santee), tle
G.vy Nelson. Com Glenn Ford. Mi-
chael Bunis, Jav Siverhccls e Dana
Winter. Rio (Pca. Saens Pena), Pa-
ratodos: 14li, lóh, 18h, 20h, 22lt.
Pathó (Praça Floriano, 45): a partir
das 12h. (18 anos). Até quarta-
feira.

FLATFOOT, O DEMOLIDOR (Flalfool,)
de Steno. Com Bud Spenccr, Jullist-
le Mayniel e Raymond Polegrin.
Bruni-70 (Rua Visconde de Piraiá,
595 — 287-1880. Bruni-Tiiuc» (Rua
Conde de Bonfim, 379). Bruni-
Méier: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Plaza (Rua do Passeio, 78): 10hl5m,
12h30m, 14h45m, 17h, 19hl5m,
21h30m. Dom. a partir das MM5rn.

CONTINUAÇÕES

ASSIM ERA A ATLÂNTIDA (Brasi-
leiro) de Carlos Manga. Com cie-

poimentos de Adelaide Chio.-zo.
Anselmo Duarte, Cyll Farncy. Elia-
na, Fada Santoro, Grande Otelo.
Inalda, Joré lewgoy e Norma Ben-
gucll. Trechos de filmes com Os-
carito, Zé Trindade, Jece Valadão
r outros. Roxí {Avenida Coisa-

cabana, 945 - 236-6245!: 14h20m.
16hl5m, 18hl0m, 20h05m, 22h.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2
— 222-1508), América (Rua Condo
d? Bonfim, 334 - 248-4519): 14h,
15h55m, 17h50m, 19h45m, 21h40m.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54): 15h40m, 17h35m, 19h
30m, 21h25m. (10 anos).

M Era uma Vez cm Hollywood i
a fonte de inspirarão desta mon-
tagem de trechos de comédias car-
navalcscas da década de 50. O real
objetivo desta antologia é simples:
cíemonstrar que cada país tem »
Hollywood que merece. (J.C.A.)

CINEMA
colm Tiomey. CÍnon.a-2 (Rua Rflül
Pompélí, 102 •¦- 2-17-8900): Studio
Paissandu (Rua Senador Vctçiueiio,
35 - 265-4653): 13h50m, I5h55m,
18h, 20h05m, 22hl0m. (18 anos).
-^C*^-T-^t-^C-^C A história da esqufro-
frenia de uma jovem inglcí.i pro-
vocada pela falia de sensibilidade
cios pais c por um tratamento ina-
detiuado. (J.C.A.).

UMA JANELA PARA O CEU (A
Window lo tho Sky), de Larry P.er-
ce. Com Marilyn Hasselt, Bcau
Bridges, Belinda J. Montgomery tr
Nan Martin. Metro-Copacabana .Av.
Copacabana, 749 - 237-9797). Mo-
tro-Tiíuca (R. Conde de Bonfim, 366
— 248-8840) Arl-Meior e Art-Madu-
reira: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.
Aos sábado:., .'.escoes à meia-noite,
no Metro Copacabana, (Livro). Ate
quarta-feira. Drama sentimental ba-
soado oa história real de uma es-
quiadora que íicou paralítlca depois
de um acidente e na sua luta para
se reintegrar ativamente na socie-
dade.

DISCOS

FUNNY LADY (Funny lady), de Hcr-
bert Ross. Com Barbra Streisand,
J.:rno* Caan e Ornar Shariff, No
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ri-

beiro, 502 - 255-2908): 14b30m,
17h, I9h30m, 22h. (Livre). Até quar-
ta-foira. Musical.

O JOVEM FRANKEN5TEIN (Younn
Frankenstein), de Mel Brooks. Com
Gene Wilder. Peter Boyle, Maily
Feldman o Clo/is Leachman. Veneza
(Av. Pasteur, 184 - 226-5843),
Palácio (Rua do Passeio, 38), le-
blon-2 (Av. Ataulfo dc Paiva, 391
- 227-7805): 13h30m, 15h40m, 17h
50m, 20h, 22hl0m. Carioc» (Rua
Condo de Bonfim, 338): a partir
das 15h40m. (16 anos).
-k^C^C"^ Dc como Frankenstem e
seu monstro conquistaram a glória
científica (e sexual). Irresistíveis
interpretações de Wilder. Boyle,
Kahn e Feldman. Obra criativa, ex-
celíMitemente cinegrafada (por quês*
tão de estilo) em preto e branco.
(E.A.)

TERREMOTO (Earlhquakc), de Mark
Rob_on. Com CHfirlton He<tcn. Ava
Cirdncr, Gecrge Kennedv, t_OW*
Greene e Gcnevièvc Buidd. Vitória
(R. Senador Dantas, 45 - 242 °C70!:

12hl0m, 14h30m. 16h50m, 19l,10m,
21h30m (16 «nos). Produção ameri-
cana.

-K Ruidosa demonstração da ira-
divina ante um marido que troca
a mulher velha por uma amante
jovem. Coletânea de incidentes
pouco interessantes, com efeitos so-
noros e trucagens tecnicamente
curiosas. (J.C.A.)

REAPRESENTAÇÕES

A CLASSE GOVERNANTE (Th. Ru-
ling Class), de Peter Medak. Corn
Peter 0'Toole, Alastair Sim, Arthur
lowe e Harry Andrews. Caruso (Av.
Copacabana, 1 362 - 227-3544):
Comodoro (R. Haddock Lobo, 145):
I4h45m, 17h05m, 19h25m, 21h45m.
(18 anos). No Caruso até 4a.-feira,
Um nobre inglês deixa toda suo
fortuna para o seu mordomo
«? para seu filho Jack, inter-
nado num hospício por se julgar
Jesus Cristo.

FANTASMA DO PARAÍSO (Phan-
tom of lhe Paradise), de Brian de
Palma. Com Paul Williams, William
Finlcy e Jcssica Harper. Hoje e
«imanhã, no Capri (Rua Voluntários
da Pátria, 88): 14h35m, 16h25m,
18hl5m, 20h05m, 22h. (16 anos).
Mistura de comédia musical (com
rock and roll) e filme de horror.

A 5a. OFENSIVA (The Fift!. Offen-
»ive), de Slipc Delic. Com Richard
Burton, Irene Papas e Michael Hor-
dern, ópera (Praia de Botafogo, 340
— 246-7705), Tijuca-Palace (Rua
Conde de Bonlim, 214 - 228-4610):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Astor:
15h, 17h, 19h, 21h. No Ópera,
sessão às meia-noite. (14 anos).
-?t Aventura de guerra. Burton in-
ierpreta Tito no comando da re-
sísténcia iugoslava ã quinta ofen-
siva das tropas nazistas cm maio
de 1943. (J.C.A.)

UM INVERNO DE SANGUE EM VE-
NEZA (Don't look Now), de Nicolas
Roeg. Con. Donald Suthorland e Ju-
lie Christie. Lido-I (Praia do Flamen-
ao, 72 - 245-8904): 13h50m, 15h
55m, 18b, 20h05m, 22hlOm. (18
anos).
M-^ir Revelação do talento do
cineasta Nicolas Roeg. Drama exis-
tenciai com uma armação de thril-
ler. História filmada quase intei-
ramente em Veneza, com -totogra-
fia (lecnicolor) de extraordinária

expressividade. (5.A.).
O CASAI (Brasileiro), de Daniel Fi-
lho, baseado numa história de
Oduvaldo Vianna Filho. Com José
Wilker, Sônia Braga, Betty Faria,
Fábio Sabag e Susana Vieira. Scala
(Praia de Botafogo, 320 - 246-7218):
14h, lóh, IBh, 20h, 22h. (16 anos).
"^f-ÍC Ao sair da TV para o cine-
ma, o singelo relato de Oduvaldo
Viana Filho náo contou com uma
visão realmente cinematográfica.
Bons atores, mas no final pouco
mais que um transplante do síste-
ma telemocional. (E.A,),

Õ AmTcTr-À~TARDE (l'Amour
l'Aprés-Midi), de Eric Rohmer. Com
Bernard Verley, Zouzou c Françoise
Verley. Cinema-1 (Rua Prado Jt')-
nior, 286), Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim, 229): | .li. 16h, IBh. 20h,
22h, (16 anos).
^-r^C-^C Uma série de reflexões so-
bre o casamento de um pequeno
burguês ilustradas por uma bonita
fotografia de Neslor Almondros.
(J.C.A.)
OS SEQÜESTRADOS (Barbagia), cie
Cario Lizzanl. Com Terence Hill e
Gabricle Tinti. Arf-Copacaban»
(Avenida Copacabana, 759 —
235-4895), Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 -- 254-0195), 14h, lóh,
ISh, 20h, 22h. No Art Copacabana,
sessões à meia-noile, aos sábados.
(18 anos). Um bandido relembra o
seu passado enquanto é levado pela
polícia para o presídio.
VIDA EM FAMfllA (Family Life),
de Kcnnoth Loach. Com Sandy Rat-
cliff, Bill Dean, Gracs Lave e Mal-

A TRAMA (The Parallax View), de
Alan Pakula. Com Warren Be_ny
e Paula Prcntiss. Pax (Rua Viscon-
de de Pirajá, 351 - 287-1935) e
Coral (Praia de Botafogo, 320): 14h,
lóh, 18h 20h, 22h. (18 anos). Até
quarta-feira no Coral.
-^¦^"^C AActade um filme policial,
metade uma ficção politica. Um re-
pórter (Beatty) descobre uma em-
presa especializada na eliminação
de políticos julgados indesejáveis
por grupos industriais. (J.C.A.)

O BEBE DE ROSEMARY (Rosemary's
Baby), de Roman Polanski. Com Mia
Farrow, John Cassevots, Ruth Gor-
don e'Sidney Blackmer. Metro-Boa-
vista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490):' 14h, 16h30m, 19h, 2lh
30m. (18 anos).

Mir Uma reapresentação certa-
mente ditada pela moda de film.s
dc horror em torno do diabo. Uma
mulher grávida descobre aos pou-
cos que vai dar à luz a um filho
do demônio. (J.C.A.).

CIDADE VIOLENTA (Ciltá Violenta),
de Sérgio Solima. Com Charles
Bronson, Telly Savalas e Jill Ireland.
Condor Largo do Machado (Largo
do Machado, 29 — 245-7374), Con-
dor Copacabana (Rua Figueiredo

Magalhães, 286 — 255-2610): 14h
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos)^_
SONHOS DE UM SEDUTOR 7p|_7it.
Again, Sam), de Herbort Ross. Com
Woody Allen e Diane Keaton. RI-
camar (Av. Copacabana, 360): 14h,
lóh,J8h, 20h, 22h. (18 anos).

ACOSSADO (A Bout de Souffle),
de Jean-Luc Godard. Com Jejn-
Paul Belmondo e Jean Sobcrg. Jóia
(Av. Copacabana, 680 - 237-4714),
Mh, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
"?'•fc.Ht-fc Primeiro longa meira-
gem de Jean-luc Godard e hoje
um dos modelos clássicos do cine-
ma moderno. (J.C.A.)

EU DOU O QUE ELA GOSTA (Bra-
sileiro), de Braz Chediak. Com Jo-
sé Lewgoy, Milton Carneiro, Ênio
Gonçalves e Fernanda de Jesus.
Programa duplo: O Chefio de
Hong Kong. Rex (Rua Álvaro Alvim,
33): !3h50m, 17hl0m, 20h30m. (18
anos).~AS ~MUIH_F^_QÜT1ÃZÉM~DIFE-

RENTE (Brasileiro), de Adnor Pi-

tanga, Lcnino Oloni e Cláudio Mac-
Dowcll. Com Vera Fischer, Perry
Sale. Zczé Macedo e Urbano Loes,
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21):
12h, 141), lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos).
¦JC Três pequenas anedotas reu-
niclas num longa metragem (Um»
Delícia de Mulher, A Bela da Tar-
de <• Flagrante Adultério), O título
e algumas piadas grosseiras ten-
tam se dirigir ao público conquis-
tado pelas comédias eróticas.
(J.C.A.).

ANA, A LIBERTINA (Brasileiro), de
Alberto Salva. Com Marilia Pera,
Edson França e Daniel Filho. Bruni-
Grajaú (Rua José Vicente, 56 -
266-9352): ISh, 20h, 22h. (18
anos).
¦^C^f-^C Um policial sem origina-
lidade de concepção mas suíicion-
temente bem armado para C3tivar o
interesse do espectador. Edson
Franca, Wilson Grey e Stenio Gar-
cia os intérpretes mais seguros nu-
ma ampla galeria dc personagens
conduzidos com equilíbrio, (E.A.).

OS GIRASSÓIS DA RÚSSIA (Sun-
flowcr), de Vittorio tle Slcca. Com
Sophia Loren e Marcello Mastroian-
ni. Studío-Tijuca {Rua Dcscmbaiga-
dor Isidro, 10): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (14 anos).

TRAFICANTES DO SEXO - Sem
indicação de ficha técnica. Roma-
Bruni (Rua Visconde de Pirajá, 371
- 267-2382): 14h, 15h40m, 17h
20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (18
anos).

DRIVE-IN

ALFREDO. ALFREDO (Alfred, Alfred),
de Pietro Germi. Com Dustin Hoff-
man e Stefania Sandrelli. Lagoa
Drive-ln (Av. Bnrgcs de Medeiros,
1 426 - 274-7999;: 20hl5m e 22h
30m. (18 anos). Até quarta-feira.
-ÍC^ A popularidade de Dustin
Hoffn-an é o ponto de apoio de
Germi nesta comédia onde sla pro
cura st-guir o caminho de seus
sucessos anteriores, contando a his-
tória de um casamento, divórcio
e nnvn casamento à italiana. (J CA.)

O DRAGÃO CHINÊS (The Big Boss),
de lo Wei. Com Bruce lee, Maria
Yi Yi e James "fim. Ilha Auto-Cine
(Praia dc São Bento — Ilha do Go-
vernador): 20h30m e 22h30m. (18
anos). Produção de Hong-Kong.
*A" Lutas, sangue, traições, um he-
rói ingênuo e frágil diante da be-
bida. Na linha da pior tradição do
filme de aventuras. (J.C.A.)

MATINÊS

AS MARAVILHAS DE ALADIM -
Sáo Luiz: 14h. (Livre).

ROBIN HOOD — Copacabana: 14h.
(Livre).

NAPOLEÂO E SAMANTHA - Ca-
rioca: 1*11., (Livre).

AS AVENTURAS IMPREVISÍVEIS DO
SÉTIMO HOMEM - Bruni-Grajaú:
14h, lóh. (Livre).

TATI, A GAROTA - Lagoa Drive-
In: 18h30m. (Livre). Distribuição de
refrigerantes. Crianças lém entrada
gratuita. Até sexta-feira.

EXTRA
A REGRA DO JOGO (la Régle du
Jeu), dc Jean Renoir. Com Paulette
Godard, Dalio e Corelte. Hoje, ás
21 h, no Cineclube Sludio 43 da
Aliança Francesa de Copacabana,
Rua Duvivicr, 43. Versão original
sem legendas.

CICLO DE CINEMA E ARQUITETURA
— Exibição de: Itinerário de Oscar
Niemeyer, de Wladimir de Carva-
Irio. Paixão Segundo o Aleijadinho •
Convento Francíscano em João Pes*
soa, dc Rachel Sisson que debaterá
no final da projeção. Hoje, às 20h,
no Auditório da UGF (Rua Manoel
Vilorino, 625 — Piedade). Ingressos
à venda no IAB (Bloco Escola do
MAM).

MOSTRA DE SUPER-8 - O Centro
Acadêmico de Artes Cincmatográ-
ficas está promovendo uma mostra
aberta de filmes Super-8 apresen-
tando debates com os realizadores
após as exibições. As sessões são
sempre às 20h, de segunda a sexta-
feira, no AQ-5 (Auditório de Oui-
mica) na Ala Cardeal Leme da
PUC.

CICLO LITERATURA E CINEMA~BRA-
SILEIROS — Exibição de filmes de
curta e longa metragem dentre eles
A Falecida, Menino de Engenho, A
Hora • a Vez de Augusto Matraga
e Missa do Galo. O ciclo tem a
direção do professor Ivan Cavai-
canti Proença e será cobrada uma
taxa de inscrição de CrS 25,00. Ho-
je, amanhã, quarta e quinta-feira, às
18h, no auditório Espace M da
Aliança Francesa do Méier, Rua Ja-
cinto, 7 (281-8810).

Os horários • filmes são for-
necidos pelas distribuidoras e,
portanto, de sua inteira res*
ponsabílidade.

CULTURA CONTEMPORÂNEA/
DEBATES

O Teatro Casa Grande está promo-
vendo o seu II Ciclo de Debates da Cultu-
ra Contemporânea, focalizando todas as
segundas-feiras, às 21h, aspectos econô-
micos, sociais e políticos da sociedade
brasileira atual. O Ciclo prossegue boje
com o tema Agricultura e Indústria no
Brasil, com Alberto Passos Guimarães,
Eurico Amado e Carlos Alberto dc OH-
veira (coordenador). Para cada uma das
sessões os ingressos estarão à venda na
bilheteria do teatro, a partir das 14h,
com preços de Cr$ 10,00 e Cr$ 5,00 (cs-
tudantes).

^

Acontece sempre cm final de
ano: quase todos os medalhões da
música popular brasileira já estão
com seus novos produtos 

'1975/7C
em posição estratégica nas lojas de
discos. Como de costume, estas re-
forçam seus estoques para enfrentar
o clima festivo das férias de verão,
incluindo o Natal, até que cheguem
os magros dias do período pró e pós-carnavalesco. Nomes como Gilberto
Gil, Paulinho da Viola, Martinho da
Vila, Clara Nunes, Caetano, João
Bosco c muitos outros com seus dis-
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JORGE BEN - SOLTA O PAVÃO - Phi-
lips 6 349 162 (Phonogram).

Repetitivo ou não, com letras às ve-
zes ingênuas, outras insólitas, Jorge Ben
continua sendo um dos principais repre-
sentanles da moderna MPB com seu ba-
lanço inconfundível e contagiante. Um
som brasileiro que pode ser dançado co-
mo samba, como rock, como blues ou co-
mo soul. Solta o Pavão já vem com sua
nova banda, formada por João Roberto
Vandaluz (teclados), João Pereira (per-
cussão), Dadi (ex-Novos Baianos) no bai-
xo e Gustavo (ex-Veludo) na bateria.

LADO A — Zagueiro, Assim Falou
Santo Tomaz de Aquino, Velhos, Flores,
Criancinhas e Cachorros, Dorothy, Cuida-
do com o Buldog, Para ouvir no Rádio.
(todas de Jorge Ben).

LADO B - O Rei Chegou, Viva o
Rei, Jorge de Capadócia, Se Segura Ma-
landro, Dumingaz, Luz Polarizada, Jesual-
da (todas de Jorge Ben).

JOÃO DONATO - LUGAR COMUM -
Philips 6 349 138 (Phonogram).

Em som alegre. Um som de verão.
Como Jorge Ben, Donato coloca em sua
música as coisas brasileiras num sentido
universal. E o que é melhor, tudo isso
com muita simplicidade. Para os rotulado-
res, ele seria o carro-chefe do afro-sam-
ba-rock.

LADO A — Lugar Comum (Donato-
Gil), Tudo Bem (Donato-Gil), A Bruxa de
Mentira (Donato-Gil), E' Menina (Donato-
Guarabira), Bananeira (Donato-Gil), Pa-
tumbalacundê (Donato-Gil-Durval Ferrei-
ra-Orlan Divo).

LADO B - Xangô E' de Baê (Dona-
to-Rubem Confete-Sidney da Conceição),
Pretty Dolly (Donato-Norman Gimbel), E-
MORIÕ (Donato-Gil), Naturalmente (Do-
nato-Caetano Veloso), Que Besteira (Do-
nafo-Gil), Deixei Recado (Donato-Gil).

BETH CARVALHO - PANDEIRO E VIOLA
— Tapecar X-33.

Segundo Lp da nova fase de Beth
Carvalho — com dedicação total ao sam-
ba — não deixando nada a dever ao an-
lerior. Um disco para dividir com Clara
Nunes as paradas de sucesso. Dentre os
músicos, destacam-se mestre Dino e José
Meneses (violão, violas e cavaquinho).
Os arranjos ficaram com Ed Lincoln.

LADO A — Só Queria Ser Feliz (Ruy
Quaresma), O Pior é Saber (Walter Rosa),
Pandeiro e Viola (Gracia do Salgueiro),
Amor Sem Esperança (Yvonne Lara-Delcio
Carvalho), Onde Está a Honestidade
(Noel Rosa), Gota D'Agua (Chico Buar-
que).

LADO B — Enamorada do Sambão
(Martinho da Vila), O Dia de Amanhã
(Nelson Cavaquinho-Guilherme de Brito).
Amor Fiel (Monarco), De Novo Desamor
(Gisa Nogueira), Sente o Peso do Couro
(Norival Reis-Vicente Mattos), Cansaço
(Edmundo Souto-Paulo César Pinheiro).

cos anuais já editados, diminuem a
possibilidade de grandes surpresas
para os próximos meses. Mas é um
negrjeio imprevisível. O período é
realmente muito generoso com a
MPB cm termos de lançamentos. Es-
ta semana mesmo, aproveitando a
circulação de milhares de turistas
pela cidade, a indústria fonográfica
soltou de uma só vez seis discos na-
cionais: os LPs de Jorge Ben, João
Donato, Beth Carvalho, Altamiro
Carrilho. MPB4 e Edson Frederico.

ALBERTO CARLOS DE CARVALHO
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AIITES PLÁSTICAS
ANIONIO MANUEL - Plnlurns, Po-
lite O.ilorle, Ru.i B,irjo d,i Torro,
220. Do 2,i. _ láb., tiaj lóh ís
22h, Ató dia 21.
RICHARD SMITH - toí,\5, tleionhos
c liiorirí..it)5 da séria Páginas Ám*«
icliis, Mu.i-u do Aft« Modcrnfl, Av.
BeiM-Mar. Do 3,). > sób. cias I2h
As I9h. Dom. das I ,h às I9h. At«
dia 23.
COLETIVA — Evrjoíir,,io com obr.is
cie Sabota, Moirollcs, Fernando V.
da Silva e Ubiraci Pinlo. Galeria
Samartc, Av. Copacabana, 500/A.
De 2a. a riom. Has lOh às 22lt.
Até sábado.

le vibratório, dá a .eus .biotot um
clnollsm» ciue reiulla da participa-
Cão fisicamente mais ativa do espec-
t.ldor com elos. (R.P.)
BERENICE RODRIGUES E IVAND|RA
SALDANHA - Tapeçarias. Club.
tio» Doeoratloros. Av. Copacabana,

I lOO/.obroloja. De 2a. » óa., das
13h às 18h,

PAULO FERNANDO ELKIND - Fo-
tomontiiçjciV:. G.ilfíri.i Alitalt-, Av.
Atlântica, I 936. Diariamente, das
lOh às 13h e das 151. às I9h.

Alé cila 13.
ANNA 

"BELLA 
GEIGER - Vldoo-

tdpcs e fololinçiu..gc.n5. Muiou de
Arte Modorna, Av. Reira Mar. De
3<i. n sáb. dí.5 12h <is 19h e dom.
da» Uh às 19h. Até dia 16.
Be"rnÃ'r VENET -""íípolicào sob
o tema Percursos — Informações.
Museu do Arto Moderna, Av. Beira-
Mar. De 3a. a sáb., das 12h às I9h
c dom. das Uh às 19h. Alé dia 23.
COLETIVA — Exposição com dese-
nhos clc Ivan Pinto, Hamilton J.
Machado e Jorge de S;.lles. Ponto
Contro do Criatividade, Rua Viúva
Lacerda, 117.

ALTAMIRO CARRILHO - ANTOLOGIA
DO CHORINHO - Philips 6349.156 (Pho-
nogram).

Aproveitando o momento da revalo-
rização do chorinho, a Phonogram coloca
Altamiro Carrilho a frente de uma se-
leçào de choros famosos. A Competência
de Altamiro é secundada por bons músi-
cos como Joel do Nascimento (bando-
lim), Walmar (cavaquinho) e Formiga
(piston), entre outros.

LADO A — Escorregando, Brejeiro,
Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazaré-
th), Atraente, Gaúcho (Chiquinha Gonza-
ga), E do que Há, Numa Seresta (Luiz
Americano), Doce de Coco, Noites Cario-

'cas (Jacob do Bandolim), Flauteando na
Chacrinha, Canarinho Teimoso (Altamiro
Carrilho-Ary Duarte).

LADO B — Os Pintinhos no Terreiro,
Tico-Tico no Fubá (Zequinha de Abreu),
Sonoroso, Sempre (K-Ximbinho), Pedaci-
nhos do Céu, Brasileirinho (Waldir Aze-
vedo), Amor não se Compra, Flamengo
(Bonfíglio de Oliveira), Lamento (Pixin-
guinha-Vinicius), Um a Zero (Pixingui-
nha-Benedito Lacerda), Carinhoso (Pixin-
guinha-João de Barro).

MPB-4 - 10 ANOS DEPOIS - Philips
Ó349 144 (Phonogram).

Um documento da sobrevivência de
um quarteto vocal brasileiro. Em 10 Anos
Depois, segundo os próprios intérpretes,
foram utilizadas as composições que eles
gostariam de ter gravado neste período,
incluindo também duas inéditas: Passare-
do e Assim Seja, Amém.

LADO A — De Frente Pró Crime
(João Bosco-Aldir Blanc), Manhã de Car-
naval (Luiz Bonfá-Anlonio Maria), Galope
(Gonzaga Jr.), Canto Triste (Edu Lobo-Vi-
nicius), Passaredo (Francis Hime—Chico
Buarque), Ana Luzia. (Tom Jobim).

LADO B — Pressentimento (Elton
Medeiros-Herminio Bello de Carvalho),
Praias Desertas (Tom Jobirr.-Vinicius), A-
mei Tanto (Baden-Vinicius), Evangelho
(Dory Caymmi-P. C. Pinheiro), Assim Seja,
Amém (Gonzaga Jr.-Miltinho), Vera Cruz
(Milton Nascimento-Márcio Borges).

EDSON FREDERICO - EDSON FREDERI-
CO E A TRANSA - RCA 107 0231.

Depois de participar como músico
de estúdio em diversas gravações, este
é o primeiro disco individual do tecladis-
ta Edson Frederico. A medida do seu
grande talento deve ser avaliada pelas
faixas Ligia e Tema de Heloisa, pois nas
demais, a produção se preocupou errada-
mente em fornecer "um 

panorama da sua
versatilidade."

LADO A — Tava Mas Não Tava (Or-
landivo-Duda), O Gás (Laércio de Freitas),
Ginga, Gira Gire (Osvaldo Nunes-Darcy
do Nascimento-Oliviel Alves), Garota de
Copacabana (Durval Ferreira-Orlandivo),
Babuíno (Orlandivo-Duda), Ligia (Tom
Jobim).

LADO B — Bobeira (Orlandivo-
Duda), Sacode Carola (Hélio Nascimen-
to-Alfredo Marques), Sambané (Noca-Vo-
vó Zira), Multidão (Laércio de Freitas-Ed-
son Frederico), A Peteca na Mão da Me-
nina (Gracia-Walter Rodrigues), Tema de
Heloisa (Edson Frederico).

JORGE VIDGILI - Pinturas. Centro
de Pesquisa de Arte, Rua Paul Rod-
(ern, AH. De ?a. a sáb. das llh às
22b;
CLARICE RAMOS -Pinturas. Gale-
ria Rachid, Av. Rio Branco, 156 —
tl 130. Diariamente das 12h às 19ii.
WANDA PÍMENTEL - P*hí.Jras o de"
senhos. Bolsa de Arte do Rio de
Janeiro. Praça General Osório, 53.
De 2a. a sáb. das llh às 22h. Ató
sábado.

Nos últimos 10 anos, sua pin-
tura, desenho e objeto-ambiente se
afirmaram entre os mais significa*
tivos na geração a ciue essa jovem
artista pertence. Desde o início, ela
se tom voltado para a crítica da
conipmporaneidíKÍc, denunciando í
desumanizacão dc mundo moderno
nos ambientes de frieza, indiferen-
car hipertrofia do objeto e conse-
nu ente perda clc identidade do se-
humano, dentro de uma rigorosa
simoüficacao de elementos formais
(R.P.)
DOIS ARTISTAS DO NORDESTE -
Exposição das pinturas de Hcloíia

Juacaba e Antônio Carvalho Noto.
Aliança Francesa da Tijuca, Rua An-
dracle Neves, 315. Diariamente das
14h às 20h. Até sexta.

Residentes ambos em Fortaleza
— embora o arquiteto, pintor o
profess'r Antônio Carvalho Neto
seja pernambucano — Heloisa Jua-
caba é dos dois artistas a mais
conhecida do público, inclusive ca-
rioca. Seu trabalho tem atravessado
fases distintas, desde as de cará-
ter abertamente figurativo até a
tendência à redução geométrica de
agora. Carvalho Neto privilegia a
figura humana. (R.P.)

COLETIVA — Expcsição com obras
de Volpi, Rego Monteiro, ChuIos,
Inimá, Toyota, Madoteíne Colaço e
mais 14 artistas. Galeria Vernissa»
ge, Rua Maria Quitéria, 42.
De 2a. a áa. das 14h às 22h, sáb.,
das I7h às 23h. Até dia 15.

TOYOTA — Obietos. Galeria Con-
temporanea, Rua Jangadeiros, 14-A.
De 2a. a sáb. das 15h às 23h. Alé
dia 10 de novembro.

Mais uma individual no Rio
desse nipo-brasileiro residente cm
São Paulo, com pecas que dão con-
tinuidade a sua pesquisa no cam-
po da est.mutação puramente ótica.
O uso da fórmica e do alumínio,
acrescido àú cor como um contras-

SAIÃO DE PERNAMBUCO - Expo"
sição das obras premiadas do Raul
Cortlula Filho,, linobalcio Reis, p,iu-
lo Cunha Barreto, Marcos Cordeiro,
Alcides Santos, Claude Peirinjaciuet

c oJsé Gomes Pereira. Palácio da
Cultura, Rua da Imprensa 16. De
2a. a 6a., das lOh ás 18h.
DEJACI — Esculturas. Galeria Qua-
clrante, Rua. Venanclo Flores, 12.. De
2a. a sáb., das 14h às 22h.

Por caminhos inteiramente au-
todidatas, esse alagoano de quase
3 Oanos do idade fez suas primei-
ras esculturas o talhas por volta
de 196°, quando iá morava no Rio
e trabalhava como aiudante de ca-
minhão. No esforço inconsciente
por lixar formas primitivas em tor-
no de um sistema dc símbolos, neio
ressalta uma estranha simbiose de
™^0iifÍ£__L_r___lliJ______í''lit:0- 'R,p'
ADILSON SANTOS - 30 óleos •
uni desenho. Mini Gallery, Rua
Garcia D'Avila, 58. De 2a. a sáb.
das 19h às 22h.

Baiano de 31 anos, expõe dei-
de 1962 na sua terra e no Rio, pa-
ra onde se transferiu em 1969. Eli-
bora uma pintura de límpidas íl-
mesferas surrealistas, aparentadas
tom as que povoam os quadros do
pernambucano Reynaldo Fonseca. A
face feminina, os peixes * os pas-
saros constituem as suas constan-
les. (R.P.).

BORTK — Pintura:. Galeria di Artt
Nouvelle Deion, Rua Siqueira Cam-
pos, 143 — sobreloja 85. De 2a. a
sáb. das 14h às 22h, dom. das 16h
às 20h. Até dia 9.

ARTISTAS PLÁSTICOS DE SANTA
TERESA — Exposição com trabalhos
dc Anabrant, A. Soares, Dulcinéa,
Edin«u5a, F. Ficher, Maria Nicolau,
Santina e V. Scmola.Sala CTC da
Artes Visuais (Estação de Bondes
de Santa Teresa),

ANÁLISE ICONOGRÁFICA DA PIN-
TURA MONUMENTAL DE PORTINA-
RI NOS ESTADOS UNIDOS - Mos-
tra cie 60 painéis fotográficos feitos
recentemente sob a orientação do
crítico Clarival do Prado Valadares.

MUSEU NACIONAL DE BELAS-AR-
TES, Av. Rio Branco, 199. De 3a. a
6a. das 13h às 19h; sáb. _¦ dom. das
14h20n> ás 19h. Até 30 de no-
vem bro.
• Em mais uma pesquisa des:e
que é um dos mais ativos estu-
diosos da arte brasileira o públi-.o
passa a dispor de elementos pôra
compreender melhor os métodos de
execução, a estrutura compositíva
e o alcance temático dos aírescos
realizados por Portinari em Wa-
shington e Nova loraue, entre
1942 e 1956. (R.P.)

LUIZ ADOLPHO - Tapeçaria. Euca-
texpo, Av. Princesa Isabel, 350. Dc
2a. a 6a. das 10h às 21h.
VILMA LACERDA - Pinturas. GaiT
ria Agora, Rua Barão da Torre. 185
Dc 2a. a sáb., das 10b às 23h.
Até sábado.

MORGAN-SNELL - Pinturas. Museu
Nacional do Belas-Artes, Av. Rio
Branco, 199. De 3a. a 6a., das 13h
às 19h sáb. e dom., das Uh30m
às 19h.

DORITA DE CASTEL-BRANCO — Es-
culturas. Consulado de Portugal, Rua
Sao Clemente, 424. De 2a. a dom.,
das llh às 18h. Até d'a 23 de no-
vembro.

SHOW
A Noitada de Samba do Teatro Opinião, hoje à

noite, terá um clima especial de festa: a dupla
Coutinho e Bayer comemora quatro anos dc um es-
petáculo que, embora se renovando ao longo de
mais dc 200 segundas-feiras, manteve sempre a sua
característica fundamental — a divulgação do
samba autêntico c dos artistas fiéis à forma mais
pura da música popular brasileira. Para um públi-
co numeroso e empolgado, a Noitada já mostrou
figuras como Ciro Monteiro, Donga, PixinçfUinha.
João da Bahiana, Clementina dc Jesus, Ismael Sil-
va. Cartola, Paulinho da Viola, Moreira da Silva,
Adonirum Barbosa e Lupicinio Rodrigues, entre
muitas outras mais, ao lado de sambistas e ritmis-
ias ainda restritos aos quadros das escolas de sam-
ba, e que lá encontram alguma oportunidade de lan-
çamento. Na Noitada de hoje, a festa será co-¦mandada por Elza Soares.

EXTRA
NOITADA DE SAMBA - Com Nei-
son Cavaquinho, Baianinho, Vera da
Portela, Sabrina, Coniunto Nosso
Samba e Exporta Samba, Zeca da
Cuica e passistas. Todas as segun-
das-íciras, às 2lh30m, no Toatro
Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 (235-2119). Hoie, apresen-
tação especial de Elza Soares, em
comemoração aos quatro anos 6a
Noitada.

CASAS NOTURNAS
EDSON FREDERICO — Diariatnen-
te, das 22h30m às 23h30m, ao pia-
no. Antonino, Rua Epitácio Pessoa,
1244 (267-6791).
O FANTÁSTICO SHOW DO SAMBA
— Produção e direção de Arthur
Farias, apresentando os cantores
Rico Medeiros, San Rodrigues, Mir-
na e Hilce de Paula e oi conjun-
tos Lelé da Cuca e Luizinho Trio.
Exibição das The Black Beautiful
Girls e as Globctes. Casino Royale,
Estrada do Joá, 2376 (399-3255).
Couvert dc Crj^^CLOO^

FOSSA — Show de música roman-
tica com Evcrardo, Dina Gonçalves
e o pianista Ribamar. Rua Ronald
de Carvalho, 55 (Praça do Lido)
(237-1521). Diariamente a parlir de
23h. Couvert de CrS 40,00.
SPECIAL BAR — Aberlo diariamen-
le a parlir das 19h com Mr. Harris
ao piano. Música ao vivo para dan-
çar a partir das 23h, com os con-
luntos de Ronnie Mesquita e Tranca
e os cantores Áurea Martins, Mareio
Lott, Gracinha, Lo c Telma. Rua Pru-

dente do Morais,
287-1369).

129 (287-1354 •

PRETO 22 — Aberta diariamente •

partir das 21 h. com música ao vivo

para dançar com a Banda do Mães-
tro Cipó. Participação especial da
cantora Fafá de Belém. A meia-
noite, o Flávio Confidencial entre-
vislando Valeria. Rua Visconde de
Piraiá. 22 (287-0302 e 287-3579).
Diariamente couvert de Cr$ 70,00,
som consumação mínima. 

O MILAGRE DÒ SOL - Show com
o cantor e compositor Eduardo
Machado de Carvalho acompanhado
do grupo Milagre do Sol formado
de Oswaldo Damião (baixo), Vitor
(flauta), Ronaldo Eugênio (cuíca) •
Adilson Werneck (bateria). Todas «
quintas-feiras, às 22h, na boate
Sans Gene, Rua Rainha Elizabeth.
767. Aberla de 2a. a sáb. a partir
Has 21 h com música de fila. Cou.
vert de CrS 20,00 sem consumação
n.[nima.
FOLCLORE BRASILEIRO - Show
com passistas, ritmistas e cantores,
apresentando diversas manifestações
folclóricas estilizadas, entre elas o
candomblé, capoeira, maculelê e ro-
da de samba. Às 2as., 4as., óas. e
sábados, às 21 h. Couvert de Crí
50.00, incluída a passagem do bc."-
dinho. Restaurante do Morro da
Urca_[226:2767).
SARAVA' — Show de 2a. a sáb.,
a partir das 21 li, com música ao
vivo para dançar íom a Orquestra
de Neslor Schiavone e o conjunto
ue Eli Arcoverde. Couvert de 2_.
a 5a., a Cr$ 40,00 e 6a. e sáb. «
CrS 50,00. Hotel Sheraton. Av. Ni»-
meyer, 121.
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SERVIÇO COMPLETO

mmio.K \s
BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA
CASTRO ALVES - Mantém serviços
de empréstimos para o público cm
geral, com acervo superior a 30
mil volumes de livros didáticos e
de literatura, Av, Mal Âncora,
150/.!.° (221-519.1). Dc 2a. a 6a.,
cia» 9h «s 21h50m,
BIBLIOTECA DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE PESQUISAS HIDRO-
VIÁRIAS DO DNPVN - Especiali-
zada em Engenharia Portuária ¦
Hidráulica, Marítima e Fluvial. Rua
Gen. Guriáo, 166 (2.18-4219) - Caiu.
De 2a, a 6a., d,is_8h30rn às 17h30in.

'BIBLIOTECA DA SOCIEDADE NA-
CIONAL DE AGRICULTURA E FAO

Com um acervo de 32 mil • 500
livros, folhetos e periódicos espe-
clalizados > também biblioteca de-

positárij da Organização de Ali-
mentação e Agricultura d.is Nações
Unidas. Av. Gen. Justo, 171/2.» on-
dar (242-29BI). De 2a. a 6a., das
12h às 17h.
BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA

Especializada em literatura. No
Palácio da Cultura, Rua da Impren-
sa, 16/4° andar (242-6506). Do
2a. a 6a., das 9h a» 181),

bíbTíõteca da MARINHA - SER-
VIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL

Rua D Manuel, 15/12.° andar.
Do 2a. a 6a., das 12h às 17li30m.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES — Especializada em
Engenharia dos Transportes. Praça
XV (231-1406). De 2a. a 6a., das
9h às 18hl5m, 
BIBLIOTECA DO CIUBE DOS DECO-
RADORES — Especializada em arle
o decoração em jeral. Av. Copa-
cabana, 1100/3° írüdar (255-0967).
De 2a. a 6a., das )4h às IBh.

THOMAS JEFFERSON / USACENTER
Especializada em assuntos ame-

ricanos, possuindo iernais, revistas,
panfletos, discos, partituras, micro-
filmes, video-tapes, audiocassetes
a microfichas. Temis principais:
educação, planciamerto urbano, ar-
quiictura. artes e iteratura. Ser-
viço de empréstimt domiciliar e
-serviço de referênc-ts. Rua Barata
Ribeiro, 181, loia 1(237-2521). De
2a. a 6a., das lOh s 21h. fechada
durante os feriado brasileiros e
americano;.

BIBLIOTECA DA SICIEDADE BRA-
SILEIRA DE CULTUA INGLESA -

Grande variedade fe livros ingle-
ses, desde autores antigos até os
mais recentes. Rev tas modernas e

jornais atualizado. Centro: Av.
Graça Aranha, 237/3.° andar
(231-9033). De 2a.a 6a-, das 9h às
19h. Copacabana: Rua Raul Pom-

peia, 231/7° ancr (287-0608). De
2a. a 6a., das 9his 12h30m e das
14h às 19h.

BIBLIOTECA DO IBAM - Aberta
aos interessados m Administração
Municipal, com zervo de 10 mil
volumes. Rua isc. Silva, 157

(266-2132). De 2aa 6a-, das 8h30in
às 18h30m,"INSTITUTO 

BRAILEIRO DE MER-
CADO DE CAPIUS — Especializa-

' do em Mercado le Capitais, Bolsa
de Valores « Ecnomia. Av. Beira-
Mar anexo ao ÍJseu de Arte Mo-
derna (242-3340 De 2a. a 6a., das
lOIi às 13h e d 14h às 18h.

"ARQUIVO 
NAONAL - Biblioteca

especializada ;n documentos e

obras nacionais, gravações históri-
cas e folclóricas. Praça da Repú-
blica, 26 (252-2338). De 2a. a 6a„
das 9h30m às 17h30m.~REAl 

GABINETE PORTUGUÊS DE
LEITURA - Rua Luis de Camões. 30
(221-3138). De 2a. a 6a., das 9h
ài 19h.
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA — Obras gerais o espe-
cializadas cm assuntos fiscais, eco-
nômicos • financeiros. Av. Presi-
dente Antônio Carlos, 375/12.° an-
dar. (222-3168). De 2a. a 6a., das
9h às 18h45m.
BIBLIOTECA DO FOLCLORE - Es-
pecializada em assuntos folclóricos.
Rua do Calote, 179 (285-4873). De
2a. a 6a., das 9h às 171)."BIBLIOTECA 

CENTRAI DE EDUCA-
ÇÃO — Rua Edgar Gordilho, 63
(243-7702) - Saúde. De 2a. a 6a.,
das llh ás lóh."BIBLIOTECA 

ESTADUAL - Av. Pre-
sidente Vargas, 1261 (224-5376).
De 2a. a 6a., das 8h às 201i."BIBLIOTECA 

DO MUSEU DE ARTE
MODERNA - Av. Beira-Mar s/n.°
De 2a. a 6a., das 14h às I9h.
BIBLIOTECA DO CLUBE DE ENGE-
NHARIA - Av. Rio Branco, 124 —
Centro, De 2a. a óa., das 9h às
T9h,
BIBLIOTECAS REGIONAIS

Botafogo — Rua Farani, 53
(226-2443), de 2a. a 6a., das 8h
às 21h.

Campo Grandt — Pça. Teimo
Gonçalves Maia, s/n.° (CG. 201),
de 2a. a 6a., das 8h às 21h30m.

Copacabana — Av. Copacaba-
na, 702 B/3.° e 4° andares
(237-8607), de 2a. a 6a., das 8h
àsjlh.

Engenho Novo — Rua Dias da
Cruz, 303 (229-2603), de 2a. a 6a.,
das 8h às 22h.

Ilha do Governador — Rua
Apáporis, 296 (Gov. 206), dc 2a.
a óa., das 8h às 17h.

Grajaú — Rua José Vicente, 55
(25B-Ó010), de 2a. a 6a., das 8h às
12h30m « das 13h às 17h30m e
das 1Bh às 22h.

Irajá — Rua Monsenhor Félix,
420 B (MH 518 t 391-4998), dc
2a. a 6a,, das 8h às IBh.

Jacarepaguá — Rua Cândido.
Benicio, 2935 — Bloco O, loja F
(392-2315), de 2a. a 6a., das 12h
às 17h.

lagoa — Rua Dias Ferreira, 417
(294-1598), de. 2a. a 6a„ das 8h
às 20h30m.

Meter — Rua Castro Alves, 155
(281-5869), de 2a. a 6a., das 8h
às 22h.

Olaria • Ramos — Rua Uranos,
120 (230-3018 e 230-6713), de 2a.
a 6a., das 8h às 21 h.

Rio Comprido — Rua Haddock
lobo, 163 E e F (228-5178), dc
2a. a óa., das 8h às 2lh.

Santa Cruz — Av, Isabel, 47 A,
de 2a. a 6a., das 8h às I7h30m.

Santa Teresa — Rua Mauá, 136
— lgo. do Guimarães (722-3787),
de 2a. a 6a., das 9h às 17h,

TIJUCA — Rua Santa Sofia, 40
(228-1695), de 2a. a 6a., das 8h
às 17h (fechada).

CRAKDE RIO
NTERÓI MÚSICA

CINEMA
ALAMEDA —3 Dragão Chinês, com
Bruce lee. À 17h, 19h, 21h, dom.,

a oartir da 15h. (18 anos). Até
amanhã.
ÉDEN — Kuj Fu • a Vingança do
Cinturão Niro. Às 14h, 15n55m,
17h50in, 1915m, 21h40m. (18 anos)

Atá ãmanh
CENTRAL • Com 007 Só Se Vivo
Duas Ven com Roger Moore. As
13h30m, ih40m, 17h50m, 20h,
22hl0m. (1 anos). Até quarta-feira.
ICARAÍ - Assim Era a Atlantida,
com Oscaro. Às 14h, 15h55m, 17h
50m, 19l5m, 21h40m. (10 anos).
Até domgo.
SÃO BEIO — Flatfoot, o Demoli-
dor, coi Bud Spencer. Às 14h,
lóh, 18 20h, 22h. (16 anos). Até
domÍng'___
NITERÓ- A Filha de Madame Be-
tina, oi Jece Valadão. Às 14h
lOrri, 'i, 17h50m, 19h40m, 21 h
30m. fl anos). Até amanhã.

CINE tt-UFF — Vida em familia,
com Sidy Ratcliff. Às 13h50m,
15h55, 18h, 20h05m, 22hl0m. '.18
anos)Até domingo.

LUÍS MEDALHA FILHO - Recital do
pianista interpretando peças de
Bach, Chopin, Beethoven, Liszt, Pro*
koffiev e Villa-lobos. Cine-Arte da
Reitoria da Universidade Federal
Fluminense. Hoje, às 21 h. Ingressos
a Cr$ 20,00 e Ci$ 10,00 (estudan-
tes).

DUQUE DE CAXIAS
CINEMA
PAZ — O Dragão Chinês, com Bru-
ce lee. Às 13h30m, 15h30m, 17h
30m, I9h30m, 21h30m. (18 anos).
Até domingo.

AR1S PLÁSTICAS
ADE0N DO PRADO - Pinturas.
le lat Galerie, Rua Joaquim Tá-
vori84. De 2a. a 6a., das lóh ès
231-Até domingo.

RIVER - Uma Dupla dt Mestre.
Programa duplo: Kung Fu Contra o
Dragão Amarelo. Às 16h45m, 20h
05m. (14 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS
CINEMA
DOM PEDRO — Uma Janela para o
Céu, com Marilyn Hassct. Às 15h,
17hl0m, 19h20m, 2lh30m. Dom.,
13h, 15hl0m, 17h20m, 19h30m, 21h
40m, (Livre). Até terça-feira.
PETRÓPOLIS - O Seqüestro do Me-
•rô, com Walter Matheu. Às 15h,
17hl0m, 19h20m, 21h30m. Dom.,
13h, 15hl0m, 17h20m, 19h30m, 21h
40m. (18 anos). Até terça-feira.

TEATRO
UJ — Texto de criação coletiva
d grupo Asdrúbal Trouxe o Trom-
|ne, baseado em Alfred Jarry.
I, de Hamilton Vaz Pereira. Com
lis Fernando Guimarães, Regina
asé, Jorge Alberto, luis Arthur
eixoto, Daniel Dantas, Gilda Gui-' 
ton, Julits Sampaio e João Carlos

dota. Ttatro Experimental Cacildt
Becker, Rua do Catete, 338

'"(265-9983). Às 2as. • de 4a. •
'6a., às 21h30m, tábado, It
.20h i 23h, dom., ès 18h e 21 h.

¦ Ingressos diariamente a Cr$
10,00; sáb. • dom. a Cr$ 20,00.
(18 anos). As gloriosas tventuras

PÃO DE AÇÚCAR SHOW
SHOW DE FOLCLORE BRASILEIRO

Capceira, Maculelê e Candomblé. Samba de koda, Sambistas • Ritmistas.
RESTAURANTE DO ALTO DO MORRO DA URCA - acesso pelo bondinho.-- 2as., 4as., 6as. e sábados às 21 horas. Serviço de Restaurante e
American Bar das 19,30 às 23 horas. Couvert: CrS 50,00 incluído a
passagem do honditlio. Av. Pasteur, 520 - Praia Vermelha - Tel.:
226-2767 - Produção e Dir.: Maurício Case. Realização de Ricardo

lavai hos Produções.

0SECRED0D0S
HITIlAS
A Otuttmtt tia uno Antiga Cmlutaçàa

TELEVISÃO

:' j__i ¦ I

LIVROS
.4. redescoberta de um

império antigo, a guerra
travada por jíh{ império do
século passado, a expan-
são de um império contem-
póráneo, o nascimento dc
uma república ainda jo-
vem, os problemas dc cres-
cimento de uma nação ain-
da imatura — eis os temas
dos livros aqui registrados:

O SEGREDO DOS HI-
TITÃS (Enge Schlucht und
Schwarzer Berg), por c. W.
Coram. Trad. Miécio Arau-
jo Jorge Honkis. Distribui-
dora Record, 1975, Rio. 250
p. CrS 40,00. Reedição da co-
nhecida obra do autor dc
Deuses, Túmulos e Sábios
sobre a aventura arqueoló-
gica que resultou na redes-
coberta do antigo Império
Hillta, sua cultura c sua
lingua. Ilustrações dentro e
fora do texto.

SOLANO LOPEZ. O NA-
POLEÃO DO PRATA (II
Napoleone dei Plata), por
Manlio Cangoi.nl e Ivan
Boris. Trad. Juan Agullo
Conejos. Civilização Brasi-
leira, 1075, Rio. 260 p. Dois
historiadores italianos pro-
cedem a uma revisão do
papel desempenhado por
López. especialmente cm
seu conflito com a Tríplice
Aliança.

¦ I

H

de um rei muito tirânico e louco.
• Numa ambientacão circense, o
jovem elenco dá vazão à sua exu-
berante energia física e ao seu
muito pessoal tenso de humor.
(Y.M.)

HOJE E' DIA OE ROCK - De José
Vicente. Direção de Mabel Esperarv
ça. Com o grupo Asalem, formado
per Fátima Costa, Newton Andra-
delo, Gronow, Bla Guimarães, De-
dê Guanais s outros. Ttatro luit
Peixoto, Rua Vintt de Abril, 14
(232-5598). Somem» hoie, às 20h
30m. Entrada franca.

POLÍTICA E TRABA-
LHO NO BRASIL, por Pau-
lo Sérgio Pinheiro. Editora
Paz e Terra, 1975, Rio. 192
pp. Formação do proletária-
do industrial e sua presen-
ça na cena politica brasilei-
ra no periodo que precedeu
a revolução de 1930.

O BRASIL REPÚBLI-
CANO. 1 — ESTRUTURA
DE PODER E ECONOMIA
(1889-1930), por Fernando
Henrique Cardoso, Joseph
Love, John Wirth, Robert
Levine, Maria Isaura Perei-
ra de Queiroz, Boris Fausto,
Warren Dean, Maria Ligia
Coelho Prado, Maria Hele-
na Rolim Capelato, José C,
Gnacarini, Paul Singer e
Francisco de Oliveira. Dlfel,
1975, São Paulo. 420 pp: CrS
70,00. Com este volume, o
primeiro referente ao perío-
do republicano, a Difel dá
seqüência à sua monu-
meiital História Geral da
Civilização Brasileira, cujos
tomos anteriores, dedicados
à Colônia e ao Império, fo-
ram formados de sete volu-
mes. Planejada por Sérgio
Buarque de Holanda e ago-
ra dirigida por Boris Faus-
to, a coleção tem merecido
a melhor receptividade da
crítica e dos leitores, tanto
pela alta qualidade dos
textos — de concepção mo-
derna e aberta — quanto
pelo esmero gráfico pouco
comum em obras do gene-
ro editadas no Brasil.

• REPÚBLICA IMPE-
RIAL: OS ESTADOS UNI-
DOS NO MUNDO DO PÓS-
GUERRA (Republique Im-
périale: Les États-Unis
dans le Monde 1945-1972),
por Raymond Aron. Trad.
Edilson Alkmin Cunha.
Zahar Editores, 1975, Rio.
3fi0 pp. Conhecido publicista
francês analisa a ação ex-
terna dos EUA a partir do
término da II Guerra Mun-
dial, consagrando metade
de sua obra à guerra fria e
à distensão, a outra meia-
de as relações econômicas
entre os Estados, o Plano
Marshall, o papel do dólar,
os investimentos externos e
o desempenho das multina-
cionais.

OS FILMES DE HOJE
A Procura do Destino, de Robert

Mulligan, concentra as preferências na
programação de hoje, que também anun-
cia um exemplar modesto de horror que
teve adeptos: A Criatura do Mar Enean-
tado.

EM BUSCA DA FAMA
TV Globo - 15h

(Tht Cool Onts). Produção americana, origina-
riamente em Panavision. de 1967, dirigida por
Gene Nelson. No elenco: Roddv McDonall,
Debbie Wetson. Gil Peterson, Robert Coole,
Phil Harrls. Nila Talbot, Gcorae Furth, Phil Ar-
nold. Colorido.

McDowall é um ricaço que decide
agenciar o irmão (Peterson), um ídolo
do rock baqueado por fracasso recente,
num show de TV com Debbie, um êxito
ocasional. O mundo do espetáculo mais
uma vez revolvido por Hollywood em tom
melodramático — mas com pitadas bi-
zarras — o inconvincente, segundo a opi-
nião de fora, (o filme não íoi distribuído
comercialmente no Brasil).

AMY PRENTISS CONHECIDA
COMO CHEFE

TV Tupi - 22h

(Amy Prentiss- Aka the Chief). Produção ame-
ricana de 1974, realizada diretamente pira TV
por Boris Saaal. No elenco: Jessica Walter Ray-
mond Burr, Don Galloway, Don Mitchell, Eli-
zabeth Baur, Gene Ivons, Johnny Seven Wil-
liam Shatner, Barry Atwater, Robert Webber.
Colorido.

Lyons, comissário chefe de San
Francisco, vê-se num dilema quando o
chefe de policia é obrigado a se afastar:
o primeiro colocado nos exames é uma
mulher — Amy Prfcntiss (Walter). Resol-
ve então nomear o segundo, Hubbard
(Atwarti. e dá a Amy a chefia do setor
dc detetives. A trama criminal envolve
a luta dos policiais contra traficantes de
narcóticos e o filme — pertencente a

uma série — foi mal recebido nos Estados
Unidos.

A PROCURA DO DESTINO
TV Globo - 24h

(Insidt Deisy Clover). Produção americana, ori-
ginariamente em Panavision, de 1965,.dirigida
por Robert Mulligan. No elenco: Natalie Wood,
Christopher Plummer, Robert Redford, Ruth
Gordon, Kathcrine Bard, Roddy McDowall, Pe-
ler Helm. Colorido.

Natalie é Dayse Clover, adolescente
que, de uma praia insalubre da Califór-
nia, salta para o estrelato de Hollywood
como cantora; Plummer é o produtor-
descobridor mercenário que lhe dá fama
e Redford é o marido-por-uma-noite,
que descontrolam a vida emocional de
Daisy. Como de hábito nos filmes de
Mulligan, ressalta a atmosfera, o envol-
vimento do espectador no mundo em queDaisy evolui; e aqui o diretor consegue
superar certas facilidades do assunto, a
visão exterior dos problemas da prota-
gonista e algumas incongruências na
ambientacão (1939). A colaboração dos
atores também conta no saldo positivo.

A CRIATURA DO MAR ENCANTADO
TV Tupi - 24h

(Creature from the Haunted Set). Produção
americana de 1960, dirigida por Roger Corman.
No elenco: Anthony Carbone, Betsy Jones
Moreland, Edward Wain, Edmundo Rivera Al-
varez, Robert Bean, Sonya Noemi. Preto •
branco.

Mistura insólita de horror com sus-
pense, acionando criminosos e revolucio-
nários em fuga e introduzindo um mons-
tro marinho. Um dos seis filmes que Cor-
man realizou em 1960, inédito nos cinc-
mas brasileiros, mas já exibido na TV.
O tom de brincadeira amoleceu parte da
critica americana no que diz respeito âs
deficiências do espetáculo.

RONALD F. MONTEIRO

CANAL 4
10hl5m — Padrão t Cores.

T0h30m — Vila Sésamo II — Programa didático
infantil com os bonecos Gugu e Ga-
ribaldo e os atores Araci Balabanian
e Armando Bogus. Com 20 persona-
gens entre mágicos, bonecos e palhaços.
Direção de David Grimbcrg e Milton
Gonçalves.

10h55m — Globinho — Noticiário infantil narrado
por Berto Filho, Colorido.

llh — TV Educativa — Conhecimentos Gerais.
Programa informativo para crianças ten-
do como animador o bonequinho Gunta.
Colorido.

Hh30m — O Mundo Animal — Documentários
sobre a natureza, os animais e o ho-
mem. Colorido.

Ilh55m — Globinho — Noticiário infantil narrado
por Berto Filho. Colorido.

12h — Globo Cor Espacial — Apresentando
dois desenhos animados: Máquinas
Voadoras • Sabrina.

13h — Hojt — Noticiário apresentado por Só-
nia Maria, ligia Maria, Berto Filhe.
Colorido.

13h30m — A Feiticeira — Filme. Colorido.
13hS5m — Globinho — Noticiário infantil. Colo-

rido.
Mh — Agente 86 — Sátira aos agentes secre-

tos. Colorido.
14h25m - Globinho — Noticiário Infantil. Colo-

rido.
14h30m - Vil» Sésamo III - Programa infantil.
15h — Sessão dt Tardt — Filme: Em Busca da

Fama.

I6h55m — Globinho — Noticiário infantil narrado
por Berto Filho. Colorido.

17h — Show das Cinco — Filme: Jornada nas
Estrelas. Colorido.

17h45m — Faixa Nobre: Joe, o Fugitivo. Colo-
rido.

13hl5m — A Moreninha - Adaptação de Marcos
Rei, do romance de Joaquim Manoel
de Macedo. Direção de Herval Rossa-
no. Com Nivea Maria, Marco Nanini,
Mario Cardoso e Maria Cristina Nunes.
Colorido.

19h — Bravo — Novela de Janete Clair. Di-
reção de Fábio Sabag. Com Aracy Ba-
labanian, Carlos Alberto e Beth Mendes.

19h50m — Jornal Nacional — Noticiário com Cid
Moreira e Sérgio Chapellin. Colorido.

aOhlSm — Selva de Pedra — Reapresenlação da
Novela de Janete Clair. Direção de Da-
niel Filho e Milton Gonçalves. Com
Francisco Cuoco, Regina Duarte e Dina
Sfat.

21h — Segunda Especial — Saliricom 75 —
Programa humorírtico. Colorido.

22h — O Grito — Novela de Jorge de Andra-
dc. Direção de Walter Avancini. Com
Leonardo Villar. Maria Fernanda, Lidia
Resende, Walmor Chagas, Isabel Ri-
beiro e Edson França. Colorido.

22h40m — Amanhã — Noticiário com Mareia Men-
des e Carlos Campbell. Colorido.

23h — Amaral Neto, o Repórter — Documen-
lários. Colorido.

24h — Coruia Colorida — Filme: A Procura do
Destino.

CANAL 6
15b

15h30m -

16h

17h

ISh

tahSOm

I9h

TV Educativa — I — Brasil Atravé» dos
Textos. II — Converst dt Ortlhão, in-
formação de utilidade pública apresen-
tada através de diálogos cômicos. Co-
lorido.

Abbott t Costello - Filme.

Jornada nat Estrelas — Filme. Colorido.
Club* da Capitão Aia — Com os Su-
per-Heróis. Colorido.

Spttd Rae* — Desenho. Colorido.

O Velho, o Menino • o Burro — No-
vela infantil de Carmem Lidia. Direção
de Antônio Moura Mattos. Com Dloní-
sio Azevedo, Douglas Mazzolla, Xandó
Batista e Geny Prado.

Um Dia e Amor — Novela de Tei-
xoira Filho. Com Carlos Zara, Rodolfo
Mayer, Felipe Carone, Maria Esteia *
Nádia lippi. Colorida,

19h45m — A Viagem — Novela da Ivani Ribeiro.
Com Eva Wilma, Tony Ramos e Elaine
Cristina. Colorido,

20h30m — Vila do Arco — Novela de Sérgio
Jockiman. Com Laerte Morrone e Ma-
ria Isabel de Lizandra. Colorido.

. 20h45m — Factorama, Edição Nacional — Noticia-
fio com Gontijo Teodoro, íris Leltieri,
Fausto Rocha e Ferreira Martins. Colo-
rido.

21h — Jacinto dt Thormei — Noticiário. Co-
lorido.

21h05m — Especial — Com Gloria Gaynor. Co-
lorido.

22b — Os Profissionais — Filmt: Amy Prentist
Conhecida como t Chefe. Colorido.

24h — longa-Metragtm — Filme: A Criatura do
Mar Encantado.

CANAL 13
llh58m — Abtrturt.

12h — Esportt tm Dimensão Maior — Pro-
grama sobre esportes em geral. Par-
ticipação do cronista Luiz Mendes.
Equipe: Gerson José Cabral, Washington
Rodrigues, Kciber Leite, Ronaldo Ca-
margo. Colorido.

T2h45m — Redt Fluminense dt Noticitt — Noti-
ciário do interior do Estado, to vivo,
apresentado por José Saleme. Colorido.

T3h — TV Educativa — I - Brasil Através dos
Ttxtoi. II — Converti dt Ortlhão, in-
formações de utilidade pública apre-
sentadas através dt diálogos engraça-
dos. Colorido.

14h30m — Filmt — Comédia. Colorido.
15h — Dedictdo a Você — Apresentação de

Kilty Nunes, Tony de Almeida e Cyl Far-
ney. Colorido.

lóh — Plim, Plim, a Mágica da Ptptl — Pro-
grama infantil com Gualba Peçanha.
Ao vivo. Colorido.

16h30m — Abbott a Costello — Desenho. Colo-
rido.

17h — Encontro eom Arltlt — Programa de
Aríete Ribeiro. Colorido.

ISh — Batman — Desenho, Colorido.

18h30m — Huck Finn — Desenho. Colorido.
l?b — Filmt — Colorido.

I9h25m — Futebol Total — Programa esportivo
com João Saldanha. Ao vivo. Colo-
rido.

I9h30m — Jornal Maior — Noticiário apresentado
por Carlos Bianchini a Ronaldo Rosas.
Colorido.

19h55m — Rumo ao Infinito — Programa sobre re-
ligião com o pastor Nilson Fanini. Co-
lorido.

20h — Bola Show — Música, esporte a des-
filo de modas com Wilson Nascimento.
Colorido.

21 — Bolsa da Valortt — Apresentado por
Nelson Priori. Colorido.

2!h05m — Oi Detetives — Filme. Colorido.

23h — Última Edição — Noticiário com Dinoel
Santana, Ton Almeida e Anita Taranto.
Colorido.

23hl5m — Futebol — VT do jogo Flamengo t Flu-
minense. Colorido.

Os programas a horários são divulgados
ptlat emissoras e, portanto, dt sut inteira

responsabilidade.

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 Eliaklm Araújo.

8h35m — CAMPO NEUTRO (Esportes) — Apre-
sentação de Josc Inácio Werneck.

15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA — Progra-
ma: Jcthro Tull, Slcve Hlllaffo e Camcl, Produção
de Alberto Carlos de Carvalho. Apresentação 

'de
Orlando de Souza.

23h — NOTURNO — Lançamentos musicais,
destaques internacionais e entrevistas. Produção de
Luis C. Saroldi. Apresentação de Eüakim Araújo.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h30m
12h30m. 181i30m, 0h30m, sábado e domingo, 8h30m,12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação dc Eliaklm
Araújo, William Mendonça e Orlando de Souza.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS — Flashcs
nos Intervalos musicais e informativos de um ml-
nuto, às meias horas, de segunda a sexta-feira.

FAA-ESTEREO - 99.7 MHz

pinpmma^
Diariamente das 9h à lh

HOJE

Das 20h às 23h — Transmissão cm quatro ca-
nais — Sistema SQ — Fantasia e Fuga em Sol Me-
nor, de Bach (organista Power Biggs — 12'); Con-
certos para Dois Violinos c Cordas, cm Lá Menor,
c para Três Violinos e Cordas, cm Fã Maior, de
Vivaldi (Zukermari, Sillito e Garcia — 24'30); Con-
certo para Piano n.° 2, cm Rc Menor, de Mondeis-
sohn (Perahia — 23'36i.

21h05m — Sinfonia n" 27. cm Sol Maior, de
Mozart (Narrlner — 11*05); Concerto para Violon-
ceio !>'¦' 1, cm Dó Maior, de Haydn (Gendron —
23-101; Quinteto para Piano e Sopros Opus Iti, de
Beethoven (Serkin e solistas de Marlboro — 30' i;
Sinfonia n? 1, cm Mi Menor, Opus !)8, de Brahms
(Karajan — 40'); Navarra, de Albéniz (Alicia de
Larrocha — 5'25).

AMANHÃ
20h — Abertura da ópera Os Mestres Cantores,

de Wagner (Davis — 10'20t Sonatas n^s 1, cm Dó
.Maior e 2, em Fá Maior, de Mozart (Glenn Gould
21'20í: Suite Grand Canyon, de Grosé (Ormandy
--- 31201: Ballet dc Ia Nerlaison, de Louis XIII,
Rei cia França (Chailley — 12'30t; Sinfonia n" 4,
Italiana, de Mèndelssohn (Ormandy — 28'39); So-
nata para Violino e Piano, cm Lá Menor, Opus 137
c 2, de Schubert (Grumiaux e Veyron Lacroix —
18231; A Execução de Stepan Rasih, de Shostako-
vitch (Vogel, Orquestra e Coros de Leipzig. Reg.
Kegei — 31.05); Fantasia Opus 80, de Beethoven
(Serkin e Bernstein — 17'40>.

Correspondência para
BRASIL: Av. Brasil, 500 -
264-4422.

a RÁDIO JORNAL DO
- 7? andar — Telefone

A programação mensal dc Clássicos cm FM
Stereo, das 20h às 23h, está sendo publicada

em um boletim mensal que c remetido aos
interessados mediante solicita.ão à

RADIO JB FM, Av. Brasil, 500. Promoção
da RADIO JB/Pall Mail

MUSICA

O Duo Morozoioics dará um recital de flauta
e piano hoje, no IBAM, com entrada franca

POESIA NO BRASIl - Apresenta-
ção do critico teat:fll e ator Hillon
Viana recitando poesias de diver-
sos autores brasileiros, dentro eles,
Castro Alves, Gonçalves Dias, Má-
rio do Andrade, Vinícius de Mo-
rais e Cecília Meireles. Hoie, às 21 h,
no Teatro Nacional de Comédia, Av.
Rio Branco, 179 (224-2356) com en-
trada franca.

DUO MOROZOWICZ - Concerto
com a dupla Norlon Morozowicz
(flauta) e Henrique Morozowicz
(piano). Programa: Sonata IV para
Flauta e Piano, KV 13, ele Mozart.
Sonata VIII para Flauta e Piano, de
Haydn. Sonatina para Flauta e Pia-
no, de Ernsl Mahle, Suite Access!.
v«l para Piano, de Henrique Curiti-
ba, Improviso n.° 3 para Flauta So-
Io, de Camargo Guarnierí, e Fantasia
para Flauta e Piano Opus 79, de
Gabriel Fauré. Hoje, às 21 h, no
IBAM, Rua Visconde Silva, 157. En-
trada franca.
GRUPO JOGRAL DA GUANABARA
— Recital de canto (Karandré) o de-
claniação (P. Moreira e Yone Rodri-
gues), com programa dedicado a
Mário de Andrade. Hoie, às 18h,
no Auditório Guiomar Novaes da
Sala Cecília Meireles. Entrada franca.
cussyTé*-ãímeíõ"a e jãcqüés
KIEIN — Recital de violino e piano.
Programa: Sonata em Re Maior, de
Beethoven. Sonata em Sol Maior, de
Brahms, e Sonata em Sol Maior, de
Ravel. Amanhã, às 21h, na Sala
Cecília Meireles.

TfTsÍ]vÃTvTlLA-LOBOS - JJõdtaTdõ
pianista Jorge Tortos Interpretando

Prole do Bebê, Homenagem a Cho-

pin, Ciranda c Ciclo Brasileiro, de
Villa-lobos. Valsa n.° 10, Ponteio»
24 e 31, e lundu, do Camargo Guar-
niori. Sexta-feira, às 21 li, na Sala
Cecília Meireles. Entrada franca.

pRQUeSTRA:;SINFÔNICAS BRASILEI-
RA — Concerto sob a regência do
maestro Chleo Goulart. Programa:
Abertura Ruy Bias, de Mendelssolin,
Concerto n.° 3, de Beethoven (so-
lista José Carlos Cpcarclli, pianista),
Phaeton, de Saint Saens, Concerto
para Clarinete e Orquestra, de We-
ber (solista Paulo Santos), e Tocci-
ta e Fuga, de Bach-Stokowski. Sá-
bacio, às 16h30m, na Sala Cecília
Meireles.

BALE
BALE' STAGIUM - Direção dc Má-
rika Gidali e Décio Otero. Três
únicas apresentações, com dois

programas diferentes, antes da via-
gem para Paris, onde o grupo re-

presenta o Brasil no Festival Inter-
nacional da Dança. Dia 6 e 9: Pre-
lúdio, Dossincronias, Diadorim •
Quebradas do Mundaréu (estréia
nacional). Dia 8: Jerusalém, Orfeu
e Eurldice e D. Maria I. a Rainha
Louca. Na Sala Cecília Meireles. Os
ingressos já estão à venda no lo-
cal, a Cr$ 30,00 (platéia), CrS 25,00
(platéia superior) e Cr$ 15,00 (li-
tudantes). Promoção da AULU5.

... -;...;_„:¦-. .,...;..,v.... .-..,...:
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LASAR SEGALL / Cabeça de Perfil /
óleo sobre leia / 1949

Estadual
• Entre as mostras que .se abri-ram no Rio. na semana passada, e
que não foram aqui referidas, estãoas de pinturas de Yara Felippe Mau-ro (Hotel Everest), fotografias deJosé Jofíily Filho (Sala Cecília Mei-reles) e pinturas de Paulo Bandeira
(inaugurando a Bas-Brasil Art Gal-lery, da Brazilian American So-ciety).

Também aberta recentemente,
na Artezania (Rua Visconde de Pi-rajá, 580 — loja 111), a exposiçãoSunteirus de Tracunhaém, com tra-balhos realizados pelos artistas po-pulares Antonia Leão, João Pruden-
cio, José Antônio, Luiz e Elizete, Ma-ria Amélia. Manuel Gomes da SilvaRegina e Severina Batista, daquela
cidade do interior pernambucano.

Para a sua inauguração, a Gale-ria Gravura Brasileira (Rua Belfort
Roxo, 161 — sobreloja) programou,
quinta-feira, dia 6, às 20h, o lança-
mento de uma série de múltiplos em
granito. mármore, madeira e latãode Edival Ramosa. A série recebeu otítulo de Toy for Leonardo c perma-necerá exposta por algum tempo na
galeria.

No hall de entrada, o Museu Na-
cional de Belas-Artes estará apre-
sentando, de amanhã até domingo,
os trabalhos participantes do con-curso de cartazes patrocinado peloMEC em convênio com a Associação
Brasileira de Professores de Cegos eAblíopes, em torno da comemoração
dos 150 anos da criação do SistemaBraille. O concurso, de âmbito fe-chado, realizou-se através de convi-te a 10 artistas, tendo Maria LúciaLuz recebido o primeiro prêmio, novalor de Cr$ 10 mil.

Acompanhando a Semana de Is-rael, que estará aberta de amanhã adomingo no Goldem Room do Copa-cabana Palace, dois artistas israe-lenses ali exporão trabalhos. São elesDaniel Nahoum, nascido em 1925 naItália e segundo prêmio do Concur-so Internacional de Cerâmica Artís-tica de Faenza, em 1968, e IsraelHadany, pintor e desenhista repre-sentante de seu país na Bienal deVeneza de 1972.

Sexta-feira próxima, dia 7, naAliança Francesa de Botafogo (RuaMuniz Barreto, 54), Dolly Valadiere Carmen Lúcia Ferreira da Cunhainauguram exposição de trabalhosde seus alunos. A mostra permane-cera aberta apenas por três dias.

V O Centro de Estudos do Real Ga-binete Português de Leitura (RuaLuis de Camões, 30) promove a par-tir de amanhã um Curso Básico deFundamentação Teórica sobre Ar-
queologia, com as professoras Fer-nanda de Camargo e Almeida eLourdes Maria Novaes. Sempre àsterças e quintas-feiras, às 17h, o cur-so se estenderá até o final do mês.

Em Niterói, inaugurou-se no dia30 ultimo, no saguão da Reitoria daUniversidade Federal Fluminense'uma mostra de fotografias deEphrem Amora.

Sábado próximo, o Museu de Ar-te Moderna de Resende inicia a apre-sentação de peças do design finlan-dês contemporâneo, reunidas emmostra sob o patrocínio do Consula-do-Geral da Finlândia. Como se sa-be, ha próximo de Resende, em Pe-nedo, uma ativa comunidade finlan-desa, o que acrescenta nova justifi-cativa à realização da mostra na-
quele Museu.

ROTEIRO! Roberto Pontual
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ANTÔNIO MAIA / Voi Secreta / tinia acrílica _obrc leia / 1975
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HEINRICH BOESE / pintura / 1974

Internacional
Dois brasileiros que cx-

põem no momento fora do
pais são os pintores Roberto
Newman, na Fondo de Arte
Galeria, de Madri, e U. Ga-
lera, no Museu Nacional dc
História, na cidade de Tai-
pei, da República da China.

Nos dias 27 e 2S passa-dos, estiveram reunidos em
Austin, EUA, sob os auspí-
cios da Universidade local,
diversos dos mais conceitua-
dos especialistas em arte e
literatura latino-americanas,
para um simpósio que tratou
de problemas afetos á cria-
ção contemporânea nesses
setores. Entre os tópicos
abordados devemos referir:
1) a arte latino-americana
existe como uma expressão
individualizada, e em que te-
mos?; 2) de que modelos
operativos dispõe o artista
latino-americano: correntes

internacionais, movimentos
autóctones ou outras fon-tes?; estaria a queixa gene-ralizada quanto à falta da
verdadeira critica de arte
profissionalizada nos paísesda América Latina levando
os artistas a buscarem subs-
tància fora dali? Os críticos
Aracg Amajrdl c Frederico
Morais foram dois dos brasi-
leíros presentes ao simpósio.

• O número de setembro de
1975 da revista Artforum,
que se edita em Nova Iorque,
aborda fundamentalmente os
novos caminhos que a pintu-
ra está hoje encontrando no
âmbito internacional. Além
de depoimentos de vários ar-
tistas a respeito, um dos tex-
tos niais interessantes que
ali se publica é o de Max
Ko?:loff, sobre Pintura e An-
tipintura.

¦iMMuMnk

MARIO BUENO / Objeto n.» 6 / lalex sobre tela / 1974

Nacional
• Na Galeria Arte Global, de
Sáo Paulo, o pintor Henrich Bocsc,
nascido na Alemanha em 1897
mas vivendo no Brasil desde 1939,
apresenta desde o dia 28 de
outubro uma série de 23 pinturasrealizadas de 1972 até hoje.

Aliás, o movimento em São
Paulo se mostra tão intenso
quanto o do Rio, no momento. Na
semana que se inicia, ali estarão
sendo inauguradas novas
exposições de importância, como
as de serigrafias de Dionisio dei
Santo (Contorno Galeria de
Arte, amanhã), pinturas, aquarelas,
desenhos e gravuras de Lasar
Segall (Salão de Arte do
Edifício Diâmetro, promovida
pela Galeria Vérriisságp, do Rio,
quarta-feira) e pinturas recentes
do sergipano-carioca Antônio
Maia, sempre na linha de
aproveitamento da fonte popular
(sobretudo do ex-voto nordestino)
que o tem caracterizado nos
últimos 10 ou 12 anos (Galeria
Cosme Velho, também na quarta-feira). Ainda na Capital paulista,a Galeria Paulo Prado abre
amanhã um individual do
pintor Gilvan (Paulo
Gilvan Duarte Bezerril).

Mas o fato de maior realce
esta semana no Estado de São
Paulo é a inauguração, no dia
7. do X Salão de Arte
Contemporânea de Campinas.
Como se sabe, esta mostra,
patrocinada pela Prefeitura local
através de seu Museu de Arte
Contemporânea, vem sendo uma
das poucas no Brasil interessadas
em se adaptar às constantes
modificações que a arte atual
tem indicado, atualizando poucoa pouco o seu regulamento. Em
1975, a Comissão Organizadora,
constituída pelos críticos Aline
Figueiredo, Aracy Amaral e
Frederico Morais, decidiu realizar
o Salão em moldes novos,
convidando 12 artistas brasileiros
a dele participarem, náo com
obras, mas com uma seqüência
de slides dando idéia de sua
evolução e pontos-de-vista. Os
artistas convidados foram Mira
Schendel, Rubem Valentim,
Sérgio Camargo, João Câmara
Filho, Tomie Ohtake, Antônio
Henrique Amaral, Franz
Weissmann, Mário Bueno,
Humberto Espíndola, Nelson
Leirner, Amílcar de Castro e
Maria Leontina. Todos eles, e
mais os críticos referidos, estarão
em Campinas nos dias 7, 8 e 9,
para um debate público em três
seções sobre a evolução de suas
respectivas obras. Esses debates,
no conjunto, darão boa
oportunidade para que se tome
o pulso atual da arte brasileira,
que os mesmos artistas
representam em diferentes setores.

Em Curitiba, a Galeria
Acaiaca começa a apresentar
amanhã uma individual de
pinturas de Suzana Lobo,
artista paranaense nascida em
1944. Na mesma cidade, a Galeria
do Centro Cultura Brasil-Estados
Unidos está abrigando desde o
dia 23 de outubro gravurasde Daise Aderne Carneiro.

No dia 30 de outubro, a
Galeria Ranulpho, do Recife,
inaugurou exposição do jovem
desenhista pernambucano
Francisco Neves. As próximas
exposições da Galeria são
as individuais de Fernando
Lopes e Wellington Virgolino.

TtfSrU-lT.

Marca-passo
em compasso

de exportação
• O Brasil a partir deste mês pode serconsiderado um do.s cinco países fabri-cantes mundais de marca-passo cardia-co.s que além de suprir a demanda inter-na tem condições de atender ao mercadoexterno. A Medtronic do Brasil, empresa
pioneira na fabricação de marca-passos
cardíacos na América Latina, inaugurou
sua nova fábrica cm São Paulo, onde jáestão sendo produzidas 250 unidades poi'mês.

Os marca-passos são pequenos apare-lhos eletrônicos, destinados a estimularartificialmente os batimentos do coraçãoem casos de bloqueio cardíaco, que podeser provocado por cirurgia cardiovas-cular ou ainda doenças como arterioscle-rose e mal de Chagas. Reduzindo sensi-velmcnte os batimentos naturais do co-ração, esse bloqueio pode levar o pacien-te à morte, caso não seja restabelecido
o lluxo normal de sangue, o que é feitocom o implante de um marca-passos ar-tificial.

As estatísticas afirmam que no Bra-sil existem cerca dc 10 milhões üv doen-tes portadores do mal de Chagas, muitosdos quais poderiam reassumir uma vidanormal desde que .se utilizassem de ummarca-passo.
Luís Pagan, diretor-geral cia Med-tronic do Brasil, diz que já está nos pia-nos da empresa a fabricação de um mar-ca-passo especifico para o mal de Chagas.
Nas novas instalações a Medtronic

tem capacidade para produsir até milunidades por mês e a julgar pelo ritmode crescimento da indústria — em 1973
quando iniciou suas atividades produziaapenas 50 unidades — esse Imite deveser atingido muito breve.

>••••$•••

Um pouco
de limão

realça
._»

o sabor da
nova maionese

Heimann s
.4 relutância da consumidna brasi-leira em adauirir produtos alinenticiosindustrializados — o.s- enlatados demo-raram a se impor — está sendoorogres-

sivamente vencida pelo lancantnto de
produtos cada vez mais sofiticadosAgora. — c apenas em São Paul — foicolocada no mercado a maionee Hell-mahn's temperada com. mais limo, pos-sibilitando um requinte, adicionl aos
pratos finos. No mercado, portano, doissabores de maionese Hellmann's\ o játradicional, da maionese comum (comtempero moderado) e o novo podutocom acentuado sabor de limão.

Segundo os responsáveis pelo anca-mento da maionese Hellmanns Impe-tempero moderado), e o novo prduto,surgiu em decorrência da mUãanà dèhábitos na própria utilização do f-odu-to. De elemento de adorno e compltnen-
to, a maionese transformou-se nu] in-
grediente presente em todo o tipo ú re-
feição — de pratos elaborados a satluí-ches rápidos. A Refinações de MhoBrasil acrescenta que "o limão não atracomo simples aditivo, mas como unin-
grediente cuja presença é realçada".

COLÔNIA
REFRESCANTE
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Em seus últimos aprontos para o ve-
rão, as fábricas de cosméticos lançam no-
vos produtos, a maioria à base de essên-
cias de frutas, ervas, perfumes ecológicos
e naturalistas. Nesta linha estão as co-
lônias refrescantes da Max Factor, com
fragrancias de maçã verde, morango, li-
mão ou violeta.
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CADERNO B

LOGOMAIVIA LUIZ CARLOS BRAVO

PROBLEMA N.° 156

LAGE
A ^

DO AS
Encontrada. 89 palavrasi 20 dc 4 Iclrai;
25 de 5; 23 de 6; 16 de 7; 3 de 8;
I de 9; ( I di II.

INSTRUÇÕES
O objetivo rieit» |ooo ê formar o maior niimiro posiíval dt palavras

de quatro lrl.-a» ou nui>, uianrlo appriat ai lolrai nua anui aparecem minu-
rada» • qua formam uma palavra.chav» (a palavra-chave i teinpre apreien.
lada na edlçío do dia iodulnte, «m lelrai malúicula», lunlamenle com ai
palavrai enconlradai no problema anterior). A letra maior díverí aparecer
obrlgatorlamonle am 'odai ai palavrai, «m qualquer poilção, Um» letra não
poderá aparecer em cada palavra, maior número de verei do que na palavr».
chave. O autor não uia dicionário a >6 apreient» palavrai de uio corrente,
por Ino o leitor multai veiei encontrara rtiali pelavrai do que ai publicadai
no di» seguinte. Não valem verboi, nomei próprios, pluraii nem gíria.

PALAVRAS DO N» ISS:

elísio, emir, emiisor, envio, ileo, ilcio, ilio, imenso, imerso, Insone,
INVEROSSÍMIL, inverso, invlo, ioi», írii, isto, lesivo, limo, lirio, liso,
livre, livro, melo, menir, merino, mineiro, minério, mísero, míssil, missivo,
nível, niveo, reino, remissivo, remisio, risível, riso, leio, seis, lenil, sênio,
sênior, serio, servil, silo, símil, simile, símio, sino, siri, sírio, silvo,
sineiro, sirènio, sismo, siso, veio, verismo, veríssimo, verossímil, viés,
vimt, vinil, viril, viso, visor, vôlei,

HORÓSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

\* ¦HBs

TOURO - 2

Você encontrará com faci-
lidade a ajuda que (aliava
para sua situação. O Ira-
balho será benéfico e oi
assuntos financeiros favo-
recidos.

Dia neutro. Aproveite para
faier tudo que quiser t,
principalmente, resolver os
problemas familiares.

Não abuse dos excitan-
tes pois sus circulação
sangüínea • ruim.

Nia prometa ajuda st
nio «stivtr seguro de
cumpri-la.

1 de abril a 20 de maio
Você sofrerá contratempos [ Você terá vários tncontros
no plano material, Não for* j t não saberá escolher. Não

destino pois só au.
montaria a gravidade das
coisas.

Indisposições diversas
devem ser temidas, nãost apresse, o acaso o aju<

dará a fazer uma escolhi j pense muito,
definitiva.

Não deixe muito à vis*
ta objetos de valor.
Evite tentar alguém.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

CÂNCER -

| Você assinara um negocio
! do qual espera importantes
i satisfações. Além disso, um

j empreendimento novo lhe
i dará grandes satisfações.

Será melhor adiar os en-
contros amorosos pois Vê- Vigie sua saúde. Você | ça no seu otimismo
nus poderá criar sérios deve tomar banho.
mal*entendidos.

Você pode ter confian-
fa no seu otimi
na sua intuição.

21 de junho a 21 de julho
| leve om conta sua inbui-

ção. Oportunidades. Conta*
! tos proveitosos. No traba-

lho, procure a boa harmo-
nia com seus superiores.

Tudo irá muito bam com •
pessoa amada • • harmo-
nia será completa. O dia i
verdadeiramente benéfico
par* tomar decisões senti-
mentais.

Hoje você se sentirá
muilo dinâmico e rela-
xado (a).

Cuidado com seu tntu-
siasmo • uma certa fal-
ta d* julgamento.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Dia benéfico durante o quat
seus negócios progredirão
seriamente. No trabalho,
«eu mérito será reconhe-
cido.

Procure se esforçar hoje •
dar mais tempo ài pessoal
que ama. O trabalho não
é tudo na vida. Convide
seus amigos (as).

Enxaquecas e indisposi- Diga o que você pensa,
ções respiratórias de- não tenha medo de de-
vem ser temidas mas j fender suas opiniões.
nada de grave. I

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Excelente dia para discutir,
utilmente, todos os proble-
mas e fazer contatos inte*

j ressanles. As circunstancias
j o ajudarão.

Todo mundo desejará agra-
dar-lhe. Os apoios morais •
afetivos não faltarão.

Se quiser iniciar uma
dieta para emagrecer o
dia será excelente.

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro

Seje prudente em todos
os assuntos de ordem
estritamente pessoal.

Não faça despesas. Conta-
tos novos favorecidos. Eles
ajudarão a tomar decisões
importantes para seus nego-
cios.

Entusiasmo depois do um
encontro no casa de ami-
gos. Espere um pouco an-
tas do "encontro" te tor-
nar sério.

Boa saúde, se tiver
uma vida calma * regu-
lar.

Suas decisões serão
boas se souber guardar
um meio certo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Nos negócios você deve to-
mar muito cuidado com sou
entusiasmo e seus impulsos
que podem incitá-lo a co-
meier erros.

No plano sentimental você I
terá alegrias • satisfações. Seu sono não será dos
Saiba náo decepcionar a : melhores. Evite os exci-
pessoa amada com pala- 

' tantes.
vras infelizes.

Seus esforços devem vi*
sar o que for novo e
original.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

^^

Dinheiro favorecido. O dia
lhe trará ajudas interessan-
tes. No trabalho, náo con-
fie em certos colegas.

Mais um dia que não lhe
trará grandes alegrias.
Prudência. Tenha um pou-
co da paciência pois logo
tudo so modificará.

Passeie, o ar livre será
benéfico para sua saú-
de.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Não ouça as lisonjas e
não se deixe influenciar.

Você receberá uma boa no*
tícia a respeito de um ne*
gócio litigioso. Aliás, será a
oportunidade de receber
uma certa soma em di*
nheiro.

Dia benéfico para seus
amores • seut projetos do
futuro. Não se esqueça dos
assuntos familiares urgen-
tes.

Você deve temer abor-
recímentos digestivos.

Voei conseguirá muito
de seus amigos se fi-
car calmo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

W<' w ~ ¦>)

Finanças boas. Colaboração
no trabalho. Negócios lu-
crativos. Se quiser começar
novos estudos, o dia será
benéfico.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, uma maior cumplicí-
dade se estabelecerá entre
você e a pessoa amada.
Não deixe de modo algum
que os "outros" 

perturbem
esta cumplicidade.

Vigie seu coração e evi-
te o cansaço excessivo.

Hoje, você deve seguir
teu bom senso e sua
intuição.

Cuidado com as influências
que está sofrendo no setor
profissional. Para os nego-
cios e finanças espere um
dia melhor para agir.

Não aconteceu a grande fe-
licidade mas seus proble-
mas vão diminuir. Hoje, «vi*
te as aventuras duvidosas.

Coma alimentos ricos
em cálcio pois seu or*
ganismo precisa deles.

A seu redor, grande
movimento de pessoas.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — que tem antenas ou tentáculos em
número ímpar (pi.). 10 — diz-se no Algarve (Portugal),
de uma variedade de figos redondos e pardos. 11 —
acossado, obrigado a andar- mais depressa. 12 — pessoacujo conselho tem grande autoridade. 14 - símbolo do
índio. 15 — feixe de ramos de pinheiro que se em-
prega no aquecimento dos fornos do cozer pão. 16 —
elemento de composição grego que exprime a idéia de
areia. 17 — gênero de crustáceos, da ordem dos Cirripe-
des, que compreende animais de patas munidas de pelos,
que, quando fora de sua casca ou concha se alongam
e abrem á maneira de leque. 19 — cabo do Canadá, na
Província de Nova Escócia. 20 — que tem ou produzcachos. 22 — povo da Sarmácia européia, que no século
V invadiu a Ibéria. 23 — nome dado por alguns auto-
res à raça alpina ocidental céltica ou celto eslava. 26 —
elemento de composição grego que expressa a idéia de
chato, igual. 27 — assentos ou determinações de algum

cabido ou comunidade eclesiástica. 29
mazeladas.

mulheres des-
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VERTICAIS — 1 — qualificativo de um ácido que se obtém
fazendo ferver a colofônia com grande quantidade de
ácido azótico. 2 — pião. 3 — raiz cheirosa com que se
perfumam roupas (pi.). 4 — antiga peça de armadura,
manopla de malha de forro. 5 — gênero de árvores
tropicais da família das Gutíferas com folhas grossas, lus-
trosas peninervadas. 6 — desvio de um indicador de ra-
dar, causado pelo som. 7 — décima sétima letra do
alfabeto grego. 8 — engenhosa aliança de palavras ou
frases contraditórias ou incongruentes. 9 — estrepitosos.
muito sonoros. 13 — que têm uma só mão, maneias. 18
— dizer palavras ou animais para os guiar, ou para os
incitar ao trabalho. 21 — enche de nateiros. 24 — ainda,
quando. 25 — porção de linho que se pode abarcar com
o polegar e o indicador formando aro. 28 — designação

de qualquer divindade escandinava. Léxicos utilizados: Me-
lhoramentos, Morais, Fernando, Laudelino (4-v), Casanovas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — bazaruco; amazelados; zarabona; azero;
ar; no; orelana; aneladura; dita; erebo; atadura; eu;
saponases; sass; meo.

VERTICAIS — baianadas; imazonirai; zare; azarolodos;
rebora; ulo; caneluras; oda; estra; inabase; «dera;
•re; etapa; ou; uns; em.

Correspondência, colaborações e remessa de livros • revistas

para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 — Botafogo — ZC-02.

ASTROLOGIA
Horóscopo, grafologia e numerologla. Conheça seu futuro

pelas Influencias dos astros. Prof. Ernesto Fischer. R. Mário
Portela, 40, laraniei.es. Tels.: 225-8320, 205-2255 • 205-6577.
Consultas diárias com hora marcada. (P
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Luís Fernando •i<C

CONSPIRAÇÕES
QUANDO 

o Imperador Hiroíto
visitou Washington recente-
mente, os serviços de segu-

rança dos Estados Unidos estavam
preparados para tudo. Esperavam-
se manifestações de grupos radicais

japoneses de esquerda e de direita,
de simbioneses e palestinos, de por-
to-riquenhos separatistas e rebeldes
irlandeses... Tudo estava previsto.
Menos, é claro, o que aconteceu,
um avião que sobrevoou a Capital
americana rebocando uma faixa de

protesto pelo tratamento dado às
baleias no mar do Japão!

Ford .ficou preocupado e per-
guntou a um ajudante:

— Eu andei dizendo alguma
coisa que não devia sobre as ba-
leias?

Asseguraram que não, mas

por via das dúvidas Ford não tem
chegado perto do mar ultimamente.

A verdade é que ninguém po-
de mais prever de onde sairá o

próximo protesto. Organizações
com causas e reivindicações as mais

variadas lutam por um lugar ao sol,
ou pelo menos nos noticiários da
TV, e estão dispostas a tudo para
consegui-lo. A imprensa abafou o
caso mas em Washington todos sa-
bem que Ford e Hiroíto escaparam

por pouco de um atentado organi-
zado pelos defensores das baleias.
Foram salvos pelo raciocínio rápido
de um agente do serviço secreto

que desconfiou da atitude de um
homem que subira na capota do
carro presidencial brandindo um ar-

pão sobre a cabeça e mandou pren-
dê-lo para averiguações. O homem
alegou que só estava tentando atra-
vessar a rua.

Entre os movimentos menos
conhecidos, mas nem por isto me-
nos perigosos, da atualidade estão
os seguintes:

COMANDO PEREZ PRADO -
De orientação cubana mas sediado,
ao que tudo indica, em Miami. Lu-
tam pela volta do mambo. Seus
membros usam nomes em código
como "Abbe Lane", "Cubanita de

Bronze" e "Cândido". Telefonam pa-
ra figuras do governo no meio da
noite, gritam 

"Ugg!" e desligam. O
FBI conseguiu infiltrar um pistonista
no grupo mas ele foi encontrado
morto a maracadas e com uma parti-
tura de "Mambo Jambo" enfiada na
boca. Certa vez seqüestraram a Yoko
Ono e acabaram tendo que oferecer
um resgate para quem a recebesse
de volta. Seu emblema é um braço
erguido e o punho fechado, só que o
braço está dentro de uma manga
com babadinhos.

MOVIMENTO S E P A RATISTA
"LXMBRG LBR" - Um cantão de Lu-
xemburgo que jamais aceitou o go-
verno central e luta pela sua auto-
nomia. Formado por seis pessoas e
dezessete vacas. Tem uma língua
própria, na qual só são usadas as
consoantes, e o hábito de viverem
em minúsculas casinhas e usarem
enormes casas, de dois e até três
andares, como banheiro, no fundo
do quintal. O governo hesita em
mandar o exército de Luxemburgo

sufocar a rebelião com medo de
que, com o impulso, o exército in-
vada algum país vizinho. O feito
mais espetacular do Movimento até
agora foi ir para a rua da capital e
fazer algazarra depois das 11 ho-
ras da noite. Os cachorros atiravam
sapatos.

OS FILHOS DE GUDRUM - Es-
tranha seita alemã que se diz des-
cendente de Frau Gudrum de Ló, a
inventora da massa podre. Reivin-
clicam um royalty sobre cada empa-
da vendida no mundo e uma vez
derramaram um saco de farinha na
cabeça do Secretário-Geral da ONU,
Kurt Waldheim, para chamar aten-
ção da imprensa mundial para a sua
causa. O mundo não notou e Walcl-
heim teve que mudar de smoking.
Na próxima vez prometem atirar fa-
rinha, ovos, um pouco de sal e cor-
rer atrás do Secretário com uma ba-
tedeira até que venha a televisão.

COMITÊ PRÓ-EXODO DO EGI-
TO - Grupo formado há milhares
de anos para divulgar a situação

dos judeus sob jugo dos faraós e lu-
tar pela sua saída do Egito. Já hou-
ve o Êxodo mas esqueceram de can-
celar o Comitê, que funciona até ho-
je numa salinha com uma secreta-
ria, um contínuo e uma cafeteira,
mandando releases para os jor-
nais, colhendo assinaturas em peti-
ções contra os faraós, organizando
concursos escolares, etc.

GRUPO CONFUSÃO - Miste-
riosa organização dedicada a sabo-
tar a fusão Guanabara-Rio de Janei-
ro. Pouco se sabe dos seus membros
ou dos seus motivos. Comenta-se
que uma facção do Grupo defende
a fusão Rio de Janeiro-Santa Cata-
rina-Piauí e a outra prefere Guana-
bara-Venezuela, por causa do pe-
tróleo. Alguns nomes que vêm vin-
do à tona como sendo de líderes da
organização - Tamoio, Faria Lima
- são, obviamente, pseudônimos.
Mas não se pode negar que a cons-
piração tem dado resultado. A fu-
sao não pega!

O cartão,,de identificação com chave eletrônica registra
os mínimos movimentos dos funcionários de uma empresa, tornando

praticamente impossível arrombamentos e fraudes

IFIflU
Nova Iorque — "Baseado nos meus

30 anos dc contato com a lei, estou con-¦vencido de que a melhor resposta ao cri-
me é. a prevenção", disse recentemente
Clarence M. Kelley, diretor do FBI.
Quando uma autoridade como Kelley
aconselha medidas preventivas, não há
um reconhecimento implícito da falén-
cia da policia, mas a constatação de queo índice de criminalidade atinge propor-
ções cada vez mais assustadoras. Seguin-
do a recomendação do diretor do FBI,
200 especialistas em segurança se reuni-
ram no Hotel Hilton de Nova Iorque na
Conferência Internacional de Segurança
(CIS), na qual foram discutidas e dé-monstradas uma infinidade de técnicas
de prevenção contra fraude, vandalismo,
invasão de privacidade, invasão de do-micilio, espionagem, roubo (de .pessoas eobjetos) e até mesmo bombardeios. Osclientes desta parafernália preventivasão as indústrias, o comércio, hospitais,companhias de transporte aéreo, mu-seus, governo, policia e simples cidadãos.

Os equipamentos visam a proteçãodc crimes e podem ser utilizados ainda
para "prevenir" atitudes desonestas en-tre empregados e fornecedores, clientese negociantes competidores e até mesmoentre funcionários e máquinas (na veri-ficação de como esses funcionários ope-ram as máquinas). Mais de 5 mil pessoasparticiparam da Conferência que foiinaugurada pelo chefe de policia de No-va Iorque, Michael Godd.

Números divulgados recentementenos Estados Unidos provam que mais demil casos de falência ocorrem por anono país em decorrência do roubo prati-cado por empregados. B mais de 1 ml-lhao de roubos foram praticados em1974, em todo os Estados Unidos, e comisto bilhões de dólares se perderam. Con-tra essa sangria existe um comércio degaãgets preventivos — alarmas, apare-lhagem a base de raios infravermelhos,
gravadores, detectores de metal, picado-res de documentos, minicamaras fofo-
gráficas e até sensores — sem nenhumdetalhe técnico revolucionário, mas deeficácia comprovada. Essa concentração
de gadgets preventivos demonstra quehá um clima de desconfiança generali-zado. Até mesmo no recinto da Confe-rência, ninguém andou sem ser "visto",
já que predominaram os sistemas de te-

levisão em circuito fechado e foram co-
mo olhos mágicos postos sobre as pes-soas e os stands. Algumas novidades
surgidas na Conferência Internacional
de Segurança já estão disponíveis no
mercado norte-americano.

A Balteau Eletric Corporation apre-
sentou um detector de bombas que podeexaminar, através de raios X„ mais de 5
mil pacotes e cartas por dia, acrescen-
tando um novo soldado à luta contra o
terrorismo postal. Por outro lado, o
Busco Eletronic Systems demonstrou seu
novo sistema de controle de acesso, atra-
vés do cartão de identificação, com cha-
ve eletrônica. Por este sistema e obede-
cendo uma codificação armazenada pelocomputador da empresa, o aparelho re-
gistra até mesmo quem abre as portas,em que dias e horas. Essas chaves têmcomo vantagem, o fato de serem cance-
ladas com o simples apertar de um bo-tão, impedindo à entrada de alguém in-desejável. .

Até mesmo na propaganda, os fabri-cantes deste tipo de aparelhagem pro-curam ser inventivos. A Detkor lançou oseu avaliador de siress psicológico, oumelhor, o seu superdetector de menti-ras, com o seguinte estimulo: "O uso davoz como meio fisiológico de tensão, com '
a conseqüente eliminação de corpos sen-sores conectados, evita a tensão artifi-ciai, por vezes enganadora, induzida porinstrumentos de pressão."
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Jack Cover, "inventor do
taser "arma elétrica que imobiliza

sem matar"

O taser TF-L imobiliza, através ãe choques elétricos, um eventual
agressor. Arma que não mata ou fere, o taser está sendo
lançado como uma alternativa segura de defesa -pessoal

CHEGDLI

O paralyzer é um gás lacrimonéneo
eficièntíssimo para dispersar

multidões. Apesar de recomendado
pela Polícia, sua venda está proibida

Uma das divisões da American Pro-
tection Industries, a Micro-Check, de
Nova Jérsei, colocou no mercado uma
máquina fotográfica capaz de registrar
documentos com rapidez espantosa. E
até mesmo a polícia compareceu à Con-
ferência — e à feira — verificando
quais são as novidades no setor, e a
maioria dos agentes demonstrou inte-
resse em duas novas armas de defesa: o
paralyser e o taser. A Protection and
Security Equipment Corporation vendeu
com desconto o paralyser, um spray de
gás lacrimogênio que pode ser usado na
dispersão de multidões e aglomerados.
Mas como a arma nãò é considerada le-
gal — já que utiliza gases paralisantes— seu uso está proibido. Mas o aparelho
que provoca mais polêmicas — e tam-
bém está proibido — é o taser TF-1, in-
discutivelmente o maior sucesso da con-
ferência.

Através de uma tela de televisão era
possível acompanhar os testes. Um jovem
simula ataque a uma moça, que reage,
utilizando um flash-light que dispara
dois pequenos cones na ponta dos quaishá metais em forma de anzóis. Cada
dardo é conectado ao taser por um fio
elétrico que descarrega um choque de 50
mil wotts. O homem atingido perde o
controle de seus movimentos e sofre es-
pasmos musculares. Seu rosto se contorce
e o homem cal, como se houvesse des-
moronado, com os membros totalmente
desconcatenados.

O taser está no mercado desde abril
e custa 199 dólares (cerca de Cr$ 1 mil
710,00) e não necessita de licença na
maioria dos Estados., "E' a alternativa
para a arma de fogo, produzido paraimobilizar, não para matar", diz Jack
Cover, inventor da arma e diretor da
companhia que a fabrica. "Temos ven-
dido também algumas algemas, que uti-
lizam o taser, facilitando assim a espera
da polícia. Sou físico — diz Cover — c
trabalhei no programa Apoio, principal-mente na parte eletrônica. A idéia de
construir o taser surgiu quando, em 1960,
tumultos e manifestações provocaramvárias prisões e tiroteios. Multa gente foi
ferida, tive então a Idéia de criar uma
arma elétrica que Imobilizaria sem ma-
tar ou deixar ferimentos externos ou in-temos. Comecei a pesquisar em biblio-
tecas e estudei, exaustivamente, os cho-
quês elétricos e seus efeitos."

Em 1971, íol realizado o primeiro
teste, com a carga total, em um ser hu-
mano, no Hospital de Orange County,
Califórnia. O voluntário que se subme-
teu à prova afirmou: "Nada pude :azer.
Fui direto ao chão e a dor foi terrível."
Por alguns minutos, o voluntário ficou
totalmente incapacitado a qualquer mo-
vimento e, de acordo com relatório mé-
dico, sua pressão sangüínea voltou ao
normal depois de algum tempo.

— Atualmente os meus clientes são
as donas-de-casa e profissionais que
trabalham solitariamente, como moto-
ristas de táxi. Vendo também a caçado-
res que desejam imobilizar animais vi-
vos e também a circos e jardins zooló-
gicos. Duvido que o taser seja usado por
criminosos porque para este tipo de
gente a arma não é eficiente. Possui
apenas dois tiros-e provoca um minuto
ou dois de nocaute.

Além de se ter visto tudo, e ouvido
(quase) tudo, os seminários de segurança
e crime vedados à imprensa, mas do que

BEATRIZ SCHILLER
CORRESPONDENTE

transpirou ficou-se sabendo que varia-
ram da discussão do uso de equipamen-
to pega-ladrão até ao de um novo tipo
de proteção: a extra-sensorial. O Dr
David Hoy, "autoridade internacional re-
conhecida em percepção extra-sensorial"
demonstrou o uso da "dinâmica mental"
positiva para assegurar o bom êxito de
programas de prevenção ao crime.

No comunicado final da Conferên-
cia, os participantes alertam para o fa-
to de que "quanto mais existe riqueza,
mais a defesa é necessária." Que o ne-
gócio é trancar-se, escutar e espiar o
máximo possível para evitar surpresas e
acidentes. Todos os congressistas sabem
que, quanto mais se sofistica wara egar-
rar os contraventores, mais os ladrões e
os foras-da-lei se armam. Há uma es-
piral paranóica nos Estados Unidos, que
coloca, lado a lado, assaltantes e cida-
dãos: segurança e prevenção são respos-
tas ao crime, mas talvez, mais do que a
prevenção seja necessário combater os
sintomas que geram tantos delitos.
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Mais de 5 mil pacotes e cartas podem ser processados diariamente através do p»$,idetector de bombas do Balteau Eletric Corporation, eliminando l(«. $&,.
o perigo ão terrorismo postal ''•>*\%w*:
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