
Tempo instável, chuvas es-
parsas, melhorando no
decorrer do período, Tem-
peratura estivei. Max.t
22,0 (Jacarspaouá t En-
ganho da Dentro). Mín.i
14.5 (A. B, Vista), (Mapas
no Cad. de Classificados)
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Hoje tem
"Caderno de
Turismo"

S. A. JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 (ZG08), Tel.
Rede Interna: 264-4422 —
End. Tclcgráfico: JORBRASIl
— Telex números 21 23690 e
21 23262.

SUCURSAIS:

São Paulo — Av. Sao luis,
170, loja 7. Tel.: 257-OBII.
Brasília — Setor Comorcial
Sul — S.C.S. - Quadra 1,
Bloco K. Edifício Dcnasa, 2.°
and. Tel.: 24-0150.
Belo Horlionle — Av. Afonso
Pena, 1 500, 7." and. Tel.:
442-3955 (geral) e 222-8378
(chefia).
Niterói — Av. Amaral Peixoto,
207, salas 705)713 - Ed. Al-
berto Sabin - Tel.: 722-1730.
Administração: Tel. 722-2510.
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, 4.° andar.
Tel. Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-3547.
Salvador - Rua Chile, 22 s/
1 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Rua Sete de Selem-
bro, 47, 8.» andar. Telefone:
22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, Belém,
São Luís, Teresina, Fortaleza,
Natal, Joio Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabi, Vitória, Curi-
tiba, Florianópolis, Goiânia,
Washington, Nova Iorque,
Paris, Londres e Roma.

Serviços tclegrificos:
UPI, AP, AFP, ANSA DPA s
Rcutnrs.
Serviços Especiais:
The New York Times, The Eco-
nomist, L'Exprcss e Thc Times.
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PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio de Janeiro e
Minas Gerais:
Dias úteis • • • CrS 2,00
Domingos • • • CrS 3,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
AL, RN, PB, Pt, ES, DF e GO:
Diai úteis • • • Cr$ 3,00
Domingos • • • Cr$ 4,00
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios:
Dias úteis
Domingos
Argentina
Poilugal

Cr$
Cr$
PS
Esc.

3,00
5,00

5
12,00

ASSINATURAS - Via terrestre
en: todo o território nacional:
3 meses .... Cr$ 175,00
6 meses .... Cr$ 330,00
Postal — Via aérea em todo
a território nacional:
3 meses - - - . CrS 2C0,00
t meses • • • • Cr$ 400,00
Domiciliar — Rio • Niterói:
3 meses .... CrS 175,00
ó meses • • • • CrS 330,00
EXTERIOR (via aérea): Amóri-
ca Central, América do Norte,
Portugal e Espanha:
3 meses • • • - USS 113,00
6 meses .... USS 225,00
América do Sul:
3 meses .... USS 50,00
6 meses .... USS 100,00

ACHADOS E
PERDIDOS

CARTEIRA DO CREA N9 17.719- Registro n? 52 157. 5a. Rs.
glão. Pertencente < Anuindo
da Silva Varella. Gratifica-se
lei. 396-7805. .

DOCUMENTOS - Extraviados
em Copacabana. passaporte,
car). molorisfd, protocolo do
IF-P p/ permanência de Greí-
chen Lydia. Miller. Tel,:
245-1804, h o r k r \ o comercial.
Gratifica-se bem a quem en-
contr.r.

EXTRAVIOU.SE o LIVRO CAIXA
do Grêmio Esportivo Estudan*
tes de Realengo situado á Av.
Sar.ta Cruz, 1445 - RJ. CGC.
33988239/ 0001 - 70 T E
JJI993700;
PERDEU-SE livros fiscais e

comerciais durante a mudança
de fábrica do tecidos de malha
ciii Berço Carakushansky da Rua
Uberaba 21 para Rua Barão de
Mesquita 950 loja 7. Gratifica-
se bem na devolução dos mes-
mos. ,

PERDEU-SE b Livro Modelo 6
durante a mudança da firma
BERÇO CARAKUSHANSKY da
Rua Uberaba, n9 21 fundos pa-
ra a Rua Barão de Mesquita,
«50 loja 7.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA ALEMÃ D. OLGA,

oferece cozinheira, copeira. ba-
bá, escolhfdissimas, por D. OI-
ga há 15 anos na sede própria.
Tel.: 235-1024 e 235-1022. Av.
Copacabana, 534 apto. 402,

AL6 DpMESTICAS, bons empre-
gos? só com o Sr. Magno na
Agencia Simpática, Rua Evaristo
Da Veiga, 35 s/ 1412. Centro.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Cr$ 700. Folga semanal, 21 a

j 35 anos. Ref. Exijo assinar car-' leira. Prudente Morais,
I 1204-201.
IA AGENCIA BANDEIRA - Ofe-
i rece babás, cozinheiras, acomp.1 c/ does. c refs. mínimas de 1
í ano. Menor taxa, atendimento
,1 imediato. Tel. 254-3114.
AGENCIA. RIACHUELO - Qua

desde 1934 vam servindo a GB
oferece copa, arrum. babás,
cos. a diaristas a partir da 400.
231-3191 e 224-7485.

ARRUMADEIRA PASSADEIRA -
Precisa-se p/ casal. 25/35 anos
dorme rio emp. Ref. 1 «no.
Cr$ 600,00. R. Joaquim Nabuco
92/901. 

A COZINHEIRA - Trivial fino.
Paga-se muito bam. Exlga-sa
refarincias. Tratar pais telefona
267-8592.

AGENCIA SENADOR - Ofereça
ótimas coilnhairas, cop,, babit,
boas refarincias. Garantia par-
manenla. Tal.: 232-3285.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
— Atende c/ empregadas real-
mente selecionadas o s/ pedi-
do de cozinheiras/ cop, arrum.
babás, ' diaristas, etc. Nossos
atendimentos ' são rápidos e
eflciontes. Rua Evaristo da Vel-
ga, 35 conj. 1412,

ARRUMADEIRA.COPEIRA - Pro-
cura-se que saiba servir á fran*
cesa, para casa de tratamento,
com referências de 2 anos.
Apresentar-se com documentos
hoje na parte da tarde à Av,
Atlântica, 3,680 apto. 501. Pa-
Çja^obem. (C

ARRUMADEIRA - P/ peq. faml-
Ha exijo doe. • raf. CrS 600,00.
Tratar depois das lOh. R. Hili-
rie da Gouveia 126/702 Copa.
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Mms de 200 mil toneladas de pedras e terra deslizaram sobre a estrada, cuja desobstrução começou ontem à tara

Barreira destrói
veículos, mata e
fere no contorno

Um deslizamento de encosta no
Km 38,5 da Estrada do Contorno
(BR-40), em Petrópolis, arrastou
para um precipício de 60 metros um
caminhão com seu motorista — que
morreu — destruiu inteiramente um
Volkswagen, cujo dono escapou por
pouco, com ferimentos leves, e cobriu
mais de 60 metros de pista com tone-
ladas de pedras, formando entulhos
de até oito metros de altura.

O caminhão estava estacionado
num refúgio construído no acosta-
mento e seu motorista foi identifica-
do como Joaquim de Almeida. O
Volkswagen era dirigido por Emílio
Farjalla Júnior, que ficou imobiliza-
do pelas pernas no meio da lataria
retorcida de meia-noite — hora do
acidente — até 3h30m, quando final-
mente foi retirado pelos bombeiros.

O desabamento não representou
surpresa para alguns engenheiros do
DNER, pois já na época da constru-
ção da estrada se apontou a neces-
sidade de uma barragem de conten-
ção da encosta, não construída por
falta de verba; além disso, blocos de
pedras caíram no mesmo trecho sá-
bado e novamente domingo último. A
estrada no entanto continuou aberta.

Na frente do Volkswagen passou
um Opala e em sentido contrário,
para o Rio, .trafegava um ônibus, e
ambos escaparam por pouco pois
Emílio Parjalía se lembra de tê-los
visto perto. A BR-40 ficará interdi-
tada por um mês, segundo o DNER;
com a utilização exclusiva da Wash-
ington Luís, o centro de Petrópolis re-
ceberá todo tráfego pesado. (Pág. 20)

PPD português
prega violência
contra esquerda

"Já não vejo saída fora da violência,
do emprego da força. Para derrotar o
avanço comunista, estejam ou não os
comunistas no Poder, será necessária a
rebelião", declarou ao JORNAL DO BRA-
SIL o secretário-geral do Partido Popular
Democrático português, Sá Carneiro. Em
sua opinião o Presidente Costa Gomes
deve ser destituído imediatamente, pois''está entregando o Poder ao PCP, com
apoio dos Moderados".

Costa Gomes e o Premier Pinheiro de
Azevedo receberam ontem em audiência,
respectivamente, os Embaixadores norte-
americano e soviético, no momento em quea imprensa divulgava versões sobre a inter-
ferência de Washington e Moscou em
assuntos internos portugueses. (Página 10)

Falcão nega reforma no
regime e no Ministério

O Ministro da Justiça, Sr Armando
Falcão, disse ontem que "quero deixar
bem claro que nego qualquer intenção do
Governo em promover uma propalada re-
forma institucional ou que esteja preten-
dendo substituir o bipartidarismo pelo
pluripartidarismo. Não existe esse traba-
lho no âmbito do Governo".

O presidente da Arena, Deputado
Francelino Pereira, afirmou que o Gover-
no e o Partido não cogitam, não exami-
nam ou estudam qualquer reforma cons-
titucional, qualquer mudança institucio-
nal nem mesmo modificações na legisla-
ção eleitoral. O Sr Francelino saía de um
encontro com o Ministro da Justiça.

O Deputado Francelino Pereira disse

Existência de
Papai Noel
divide o MDB

Papai Noel poderá vir a ser nome de
uma praça do Rio de Janeiro, caso o Depu-
tado Gilberto Rodrigues, relator da mate-
ria, aceite rasgar o seu parecer contrário,
dando oportunidade a outro deputado de
concordar com a iniciativa do Sr Joel Vi-
vas, que deseja homenagear a memória de
São Nicolau no mês do Natal.

O Deputado Emanuel Cruz, que to-
mou parte no debate em torno do assunto
junto com outros deputados do MDB, dis-
se que Papai Noel nunca existiu e por isso
mesmo não poderia ser homenageado pe-
Ia Assembléia, mas o Deputado Joel Vivas
sustentou a veracidade da existência. "Ele
está é morto, portanto pode constitucio-
nalmente ser homenageado. (Página 13)

Pais de Almeida
morre no Rio de

que se o Governo sentir a necessidade de
estudar qualquer reforma da Constituição
ou aprofundar exames em torno do qua-
dro institucional, o presidente do Partido
e os seus líderes na Câmara c no Senado
serão chamados a tomar conhecimento
das decisões relacionadas com esses pro-
blemas.

Segundo se informa cm Brasília, à
frente dos estudos que poderão levar a
uma nova Constituição está o Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da Repúbli-
ca, Ministro Golbery do Couto e Silva, que
já fez a convocação do Presidente da Ca-
mara, Deputado Célio Borja, para compor
um grupo de trabalho a respeito do as-
sunto. (Página 2 e Coluna do Castello)

Reàgan começa a
campanha para
obter indicação

O ex-Governador da Califórnia Ro-
nald Reagan pretende fazer discursos e
conceder entrevistas hoje em New Hamps-
hire e Flórida, dois Estados que realizam
suas eleições primárias muito cedo, ini-
ciando formalmente sua campanha pela
indicação como candidato à Presidência
dos Estados Unidos pelo Partido Republi-
cano.

Alguns setores republicanos acredi-
tam que a campanha de Reagan pode ter
êxito naqueles Estados, reduzindo muito
as possibilidades de o Presidente Gerald
Ford vir a ganhar a indicação do Partido.
O anúncio da candidatura de Reagan à' sua indicação deverá ser feito em entrevis-
ta coletiva em Washington. (Página 12)

DASP vai dar a
Brasília cidade

edema pulmonar nova com esquina
Três dias antes de completar 63 anos,

o Sr Sebastião Pais de Almeida, que foi
Ministro da Fazenda no Governo Jusceli-
no Kubitschek, morreu às 9h30m de on-
tem, em seu apartamento na Avenida Viei-
ra Souto, de "edema pulmonar agudo". O
corpo foi levado de avião para São Paulo
e será sepultado hoje, às lOh, no Cemitério
da Consolação.

O Sr Sebastião Pais de Almeida era
casado com D Diva Morse Pais de Almei-
da e deixa uma filha, Denise. Nasceu em
Estrela do Sul, Minas, em 1912, e com dois
anos foi levado para São Paulo, onde se
formou em Direito e iniciou a carreira de
empresário. Foi pioneiro da indústria de
vidro plano e no Governo Kubitschek tam-
bém presidiu o Banco do Brasil. (Pág. 4)

Preocupados com o chamado "proble-
ma psíquico típico de Brasília", atribuído
à "monotonia da Capital", o DASP, o Mi-
nistério da Educação e o da Saúde estão
planejando uma cidade diferente. Será um
conjunto de 7 mil casas, a 20 km do Pia-
no-Piloto, perto do Jardim Zoológico, com
esquina e sem condomínio, por apenas
Cr$ 120 mensais de aluguel a unidade.

Esperam os encarregados da obra queem 1976 estarão prontas 4 mil delas, to-
das com recuo mínimo de 3 m (os recuos
variarão de casa a casa para evitar a uni-
formidade) e espaços dos dois lados. Ou-
tras vantagens apontadas: não haverá
síndico e todos terão liberdade para pintar
a fachada da cor que quiserem. (Pág. 20)

Franco morre
depois de 31
dias de agonia

Madri — O Generalíssimo Fran-
cisco Franco morreu hoje de madru-
gada, pouco depois da lli, sucumbin-
do finalmente a uma série de compli-
cações cardiovasculares, renais, pul-
monares e gástricas, ao fim de 31 dias
de agonia. A equipe médica que pro-
longou-lhe a vida nos últimos dias
havia desistido ontem à noite de qual-
quer esforço que não se destinasse
apenas a diminuir o sofrimento do
Caudilho.

O Príncipe Juan Carlos de Bor-
bon, Chefe de Estado interino, assu-
mira o trono espanhol, de acordo com
as disposições do próprio Franco, que
desejava ter os funerais presididos
pelo neto de Alfonso XIII. Até que se
realize a cerimônia, o Conselho de
Regência assume as funções de Che-
fe de Estado.

Franco será enterrado, 50 horas
após a morte, no Valle de los Caídos,
monumento aos mortos da Guerra Ci-
vil; as Forças Armadas, e os funciona-
rios civis e militares guardarão luto
durante 30 dias, enquanto toda a Es-
panha adotará o luto oficial por sete
dias. Antes do sepultamento, os restos
do Caudilho ficarão expostos no Pa-
lácio de Oirente, em Madri.

No segundo dia, amanhã, o Con-
selho de Regência— presidido por Ale-
xaridre Rodríguez de Valcárcel, presi-
dente das Cortes e do Conselho do Rei-
no — convocará por decreto as duas
Assembléias Legislativas e encaminha-
rá as formalidades para a proclama-
ção de D. Juan, Rei de Espanha.

Renovadores
querem contato
com Faria Lima

Os lideres do Grupo Renovador da
Arena pretendem promover um encontro
entre o Brigadeiro Faria Lima e seu filho,
o Deputado José Roberto, com o Governa-
dor Faria Lima, com quem deverá ser fei-
to um exame dos problemas que têm pro-
vocado queixas dos arenistas fluminenses
a respeito da atuação do Governo do Es-
tado.

Se essa iniciativa não der resultados,
os renovadores vão partir para encontros
com os dirigentes dos diretórios distritais
arenistas do Rio. O Senador Danton Jo-
bim (MDB-RJ) lamentou ontem o aban-
dono a que estão relegados o Rio e Nite-
rói e lembrou palavras da Deputada Lígia
Lessa Bastos, para quem o Rio foi rebaixa-
do à condição de Subprefeitura. (Pág. 7)

Detran torna
rotativas vagas
da Atlântica

Com exceção dos sábados após o meio-
dia e domingos, o estacionamento de veí-
culos em ambos os lados da Avenida Atlan-
tica será pago, das 8h às 20h, em regime
de alta rotatividade, decidiu o Detran.
O início da cobrança depende apenas da
fabricação de placasse cabinas. Não haverá
ampliação do número de vagas, continuan-
do proibido o estacionamento no calçadão
central.

O Departamento de Transito divulgou
a relação das ruas consideradas eixos prin-
cipais de escoamento, de onde os veículos
estacionados irregularmente continuarão
sendo rebocados. Nas que não figuram da
lista, quando o estacionamento for proi-
bido, os veículos, embora livres do re-
boque, não escaparão à multa. (Página 22)

/
A CATETE CENTER • « solusio,

empr. «fetlvt ou diarista cozin.
cop. arr. babá, acomp. etc. laT
i única, garantia 1 ano. Inf.
285-0264, Catete 347/545,

A MAIO LIDER ATENDIMENTO
— Apresenta coi., cop., arru-
mad., babás-c/ ref. does. Av
Cop* 605/606 S e I «ç i o
255-8449 faxin.

AGENCIA STA. MONICA - O-
ferece p/ casa fino trato, babás
c/ noções enferm. cozs, f/
fogão, gvtas. cops. mordi. etc.
Refs. min. I ano. Tel. 252-1946.

A COZINHEIRA - Forno •
fogão, para familia do trata-
minto, apr*t*ntar-to com raft-
rêntias 1 Praça Ataualpa, n?
104 apto. 202 - leblon - Tel.:
274-7925,

ARRUMADEIRA - Prtcisa-st </
pritlca </ rtforâncias. Paga-s*
bam. Tol.i 227-3097. R. Bulhõti
jjõ Carvalho, 285/ 39 and

AGENCIA MAYNE LTDA. Comu-
nica tor excelente equipe de
domésticas em geral, cozinhei-
ras e diaristas. Av. Copacaba-
na, 750/ 407. Fone. 237-6151.

AO. PLANTÃO DOMÉSTICO
ofer. babás, arrum. cop. coz.
s. forno fogão, fax. diar. Av.
Copacabana, 610/419 tel.
236.3161. 

ARRUMADEIRA/COPE1RA - Pa-
go 500, peco does. e refs. Que
saiba ler » escrever, boa apa-
rência. Tel. 225-3360. Av. Rui
Barbosa, 870/89 andar.

ARRUMADEI.RA-COPEIRA c/ete-
vida competência p/cm fine
trato. Maior d* 30 ano» c/boa
aparência. Av. Delfim Moreira,
412 - Apt? 101 Tel.: 267.1497.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Altm do empregada dornas-
tica em geral • babát oferece
enfermeiras • acompanhantes
para pessoas Idosas • enfer-
mas. 236-1891 - 255-8546.

A COZINHEIRA - P/ milhar
desquitado a/ filhos. Ord.
900,00 folga todo domingo c/
doe. ref. Av. Copacabana, 1066
ep. 1103.

A MOÇA RESPONSÁVEL - Pago
1.000,00 para cozinhar • arru-
mar ap. de casal peço referên*
cia. Av. Copacabana, 583/806.

AGENCIA DE COLOCAÇÕES.
Oferece ótimas coz. arrm. babá
c/ doe. e refs. taxe minlma.
T. 232-4039.

ARRUMADEIRA COPEIRA boa
ref. 1 ano, pago 700,00. Fran-
cisco Otaviano, 112/601.

A UNIÃO ADVENTISTA Tem
empregada competente raspon-
•avel • amiga, bebét • enfer-
m.iras par* rxim-nascidos,
cozinheiras, copeire (a) 6 fran-
cesa, motorista, etc. Todas corr)
referências. Av. Copacabana n?
583/806. 256-9526/255-3688.

ARRUMADEIRA - Precisa-se só
p/ arrumar. R. Esteves Júnior,
56. Fone: 225-2990. Paga-se
bem.

ATENÇÃO — Temos colocação
p/ doméstica cm geral, b_b_s
portuguesas e brasileiras c/ re-
fercniics a Cr$ 1.200,00. Av.
...j.;c_..n., 7-J, scia 407.

AGENCIA DE BABAS SERV-LAR
— A única que oferece babás

Íiráticas 
a enfermeiras especia-

Izada em recém-nascido*.
Todas com cart. saúde e rufo-
rendas. 255-8546 o 236-1891.

ARRUMADEIRA PRECISA-SE -
P/ casa de tratamento. Tenha
pritlca. Traga referências.
Ótimo ordenada, Av. Atlântica»
J038/20K
AGENCIA SAO JORGE - A

pioneira em atendimento de
cozinheiras, babás, acampa-
nhantes, copeiras • arrumadei-
ras, c/ todos documentos •
ótimas referências. 284-1220.

AGENCIA MERCÚRIO 256-3405.
235*3667 tem ótimas coz. ir.
babás mot. fax. pasi. diaristas
c/ doe que ficam arquivados.

BOA COZINHEIRA, tb. arrume,
toda confiança, c/ referência.
Min. 1 ano. Casal c/ bebê. ?9~
ga-se bem. Tel. 274-3305. Gá-
vea.

COZINHEIRA - Precisa-se CrS
650,00. Exiqe-se referência mi-
ninia tle 1 ano. Trivial fino c
passar roj|: s miudês. Tratar
das 13 às 15 hs. R. Pru;lsnte
de Morais 1440. C-02.

COZINHEIRA r .tit 600,00 -
Trivial simples fo!g.is s.nrnaij.
R. Viveiros de Castro 163/903
— Copacabana. Só pela manhã.

COZINHEIRA Cr$ 800. Trivial la-
va, passa pecas peq. maq. toh
teira, caprichosa. R«f. 1 ano.
Dorme emprego. Assine cart.
227-0298 Eplticie Pastoa, 2214
apt. 605 lagoa.

COZINHEIRA - Trivial fino,
responsável, lavará lambem
pequenas peça. diárias. Cr$
1.200. Rua Redentor, 32-401
Ipanema.

COZINHEIRA - Para todo servi-
ço cisai. Pedam-se referências.
Ordenad-r CrS 5:0,00 - lerw-
leros, 143 ap. 901. Copacabín*.

jf*:



Tempo iiim.iv>'!, chuvai a».
parta», inolliorando no
ilecmrer cio período. Tam-
peralure estável. Mix.t
Í2,0 (Jncarcpanuá e In-
(tenho da Oentro), Mini
14..5 (A. B Vista). (Mapas
"o Cod. de Clnsii(ic.icloi)

í. A. JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, SOO (^C-08). Tel.
Rede Internai 264-J.122 -
Encl. Telenráüco; JORRRASIl
— Telex núnieroí 21 23690 e
21 23262.

SUCURSAIS:

São Paulo — Av. Sáo luis,
170, loja 7. Tol.: 257-0811.
Brasília — Sotor Comercial
Sul - S.C.S. — Quadra I,
Bloco K Edifício Denasa, 2.°
and. Tel.: 2<I-OÍ50.
Belo Horiionte — Av. Afonso
Pena, I 500, 7.» ind. Tel.:
.1.12-3955 (çjeral) o 222-8378
(chefia).
Niterói — Av. Amaral Peixoto,
20/, salas 705/713 - Ed. Al-
berto Sabin - Tel.: 722-1730.
Administração: Tel. 722-2510.
Porto Alogra — Av. Borges
de Medeiros. 915, 4.° andar,
lei. Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-3547.
Salvador - Rua Chile, 22 s/
I 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Rua Sete de Selem-

,bro. 42, 8.° andar. Telifonc:
i 22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, Belém,
São Luis, Teresina, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió.
Ar.ic.iiu, Cuiabá, Vitória, Curi.
tiba, Florianópolis, Goiânia,
Washington, Nova Iorque
Paris, Londres e Roma.

Serviços lelegráficos:
UPI. AP, AFP, AN5A DPA e
Reuters.
Serviços Especiais:
The New Y0rk Times, Tho Eco
nqmisl, 1'Exprcss c The Times

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio de Janeiro e
Minai Gerais:
Dias úleis • • • CrS 2,'jO
Domingos • ¦ • CrS 3,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
Dias úteib • • • CrS 3,OC
Domingos • • • CrS 4,00
CE, MA, AM, PA, PI, AC e
Territórios:
Dias úteis ¦ • . CrS
Domingo» • . . Cr$
Argentina ... PS
Po.iuga! .... Esc.

3,00
5,0')

5
12.00

ASSINATURAS - Via torrestro
«m todo o território nacional.
3 meses .... Cr$ 175.00
6 meses ... Cr$ 330,00
Postal — Via aérea em lodo
o território nac/onal:
3 meses .... CrS 200,30
6 meses .... CrS 400,00
Domiciliar — Rio e Niterói:
3 meses • • •. • CrS 175,00
6 meses • . . . CrS 330,00
EXTERIOR (via aérea): Améri-
«a Central, América do Norte,
Portugal e Espanha:
3 meses .... USS II2,00
6 meses • • • • USS 225,00
América do Sul:
3 meses .... USS 50,00
6 meses .... USS 100,00

ACHADOS E
PERDIDOS

CARTEIRA DO CREA N? 17.719— Registro n° 52 157. 5a. Re-
_'ão. Pertencente a Armindo

da Silva Varella. Gratifica-se
n lei.J396-7805.
DOCUMENTOS - Extraviados

em Copacabana: passaporte,
cart. motorista, protocolo do
IFP p/ permanência de Grel-
chen lydia Miller. Tel.:
245-1804, horário comercio!.
Grctif.ca-se bem s quem en-
contrar.

EXTRAVIOU-SE O LIVRO CAIXA
do Grêmio Esportivo Estudan*
fes de Realengo situado ã Av
Santa Cruz, 1445 - RJ. CGC.
33988239/ 0001 - 70 T E
31993700.

PERDEU-SE livros fiscais e
comerciais durante a mudança
de fábrica de tecidos de malha
de Berço Carakushansky da Rua
Uberaba 21 para Rua Darão de
Mesquita 950 loia 7. Gratifica-
so bem na devolução dos mes-
mos.

PERDEU-SE o Livro Modelo 6
durante a mudança da firme
BERÇO CARAKUSHANSKY da
Rua Uberaba, n9 21 fundos pa-ra a Rua Barão de Mesquita.
950 loja 7.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA ALEMÃ D. OLGA,

oferece cozinheira, copeira. ba-
bá, escolhidissimas, por D. OI-

Ía 
há 15 anos na sede própria,

ei.: 235-1024 e 235-1022. Av.
Copacabana, 534 apto. 402.

ALÔ DOMESTICAS, bons empre-
gos? só com o Sr. Magno na
Agencia Simpática, Rua Evaristo
Da Veiga, 35 s/ 1412. Cenlro.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Cr$ 700. Folga semanal, 21 a
35 anos. Ref. Exijo assinar car-
leira. Prudente Morais,
1204-201.

A AGENCIA BANDEIRA - Ofe-
rece babás, cozinheiras, acomp.
c/ does. e refs. minimas de l
ano. Menor taxa, atendimento
imediato. Tel. 254-3114.

AGENCIA RIACHUELO - Que
desde 1934 vem servindo a GB
oferece copa, arrum. babás,
coi. e diarista» a partir da 400.
231-3191 e 224-7485.

ARRUMADEIRA PASSADEIRA -
Precisa-se p/ casal. 25/35 anos
dorme no cmp. Ref. 1 ano.
CrS 600,00. R. Joaquim Nabuco
92/901.

A COZINHEIRA - Trivial fino.
Paga-se muito bem. Exige-se
referências. Tratar pelo telefone
267-8592.

AGENCIA SENADOR - Oferece
ótimas cozinheira», cop., babá»,
boat referencia». Garantia par-
manenlo. Tal.: 232.3285.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
— Atende c/ empregadas real-
mento selecionadas o s/ pedi-
do de cozinheiras, cop, arrum.
babás, diaristas, etc, 

' Nossos
•rendimentos são rápidos e
ajaTcttntes. Rua Evaristo da Vel-

1 con|. 1411. 
ajtTctfntes

„.DEIRA-COPEIRA - Pro-
tjura-a* qua saiba servir * fran-
«ata, pare cast ele treternento,
tem referências de i anos.
Aearetenlar-se com documentos
hoie na parla da tarde a Av.
Atlântica, 3.680 apto. ÍOI. Pt-

ia-sa bem. (C**'YRUMADEIRA - P/ peq. fami-
Je exl|o doe. e ref. CrS 600,00.
t/atar depois das lOh. R. Hilá-
tle, de Gouveia 126/702 Copa.

JORNAL DO BRASIL
Rio dc Janeiro — Quinta-feira, 20 de novembro de 1975 £*'9 \ »
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Hoje tem
"Caderno de
Turismo"
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Mms de 200 mil toneladas de pedras e terra deslizaram sobre a estrada 
*cujafaohstrução 
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Barreira des trói
veículos, mata e
fere no contorno

Um deslizamento de encosta no-
Km 38,5 da Estrada do Contorno
(BR-40), em Petrópolis, arrastou
para um precipício de 60 metros um
caminhão com seu motorista — que
morreu — destruiu inteiramente um
Volkswagen, cujo dono escapou por
pouco, com ferimentos leves, e cobriu
mais de 60 metros de pista com tone-
ladas de pedras, formando entulhos
de até oito metros de altura.

O caminhão estava estacionado
num refúgio construído no acosta-
mento e seu motorista foi identifica-
do como Joaquim de Almeida. O
Volkswagen era dirigido por Emílio
Farjalla Júnior, que ficou imobiliza-
do pelas pernas no meio da lataria
retorcida de meia-noite — hora do
acidente — até 3h30m, quando final-
mente foi retirado pelos bombeiros.

O desabamento não representou
surpresa para alguns engenheiros do
DNER, pois já na época da constru-
ção da estrada se apontou a neces-
sidade de uma barragem de conten-
ção da encosta, não construída porfalta de verba; além disso, blocos de
pedras caíram no mesmo trecho sá-
bado e novamente domingo último. A
estrada no entanto continuou aberta.

• Na frente do Volkswagen passouum Opala e em sentido contrário,
para o Rio, trafegava um ônibus, e
ambos escaparam por pouco poisEmílio Farjalla se lembra de tê-los
visto perto. A BR-40 ficará interdi-
tada por um mês, segundo o DNER;
com a utilização exclusiva da Wash-
ington Luís, o centro de Petrópolis re-
ceberá todo tráfego pesado. (Pág. 20)

PPD português
prega violência
contra esquerda

"Já não vejo saída fora da violência,do emprego da força. Para derrotar oavanço comunista, estejam ou não oscomunistas no Poder, será necessária arebelião", declarou ao JORNAL DO BRA-SIL o secretário-geral do Partido PopularDemocrático português, Sá Carneiro. Emsua opinião o Presidente Costa Gomesdeve ser destituído imediatamente, pois"está entregando o Poder ao PCP, comapoio dos Moderados".
Costa Gomes e o Fremier Pinheiro deAzevedo receberam ontem em- audiência,respectivamente, os Embaixadores norte-americano e soviético, no momento em que-a imprensa divulgava versões sobre a inter-ferência de Washington e Moscou emassuntos internos portugueses. (Pág. 12)

Falcão nega reforma no
regime e no Ministério

O Ministro da Justiça, Sr Armando
Falcão, disse ontem que "quero deixar
bem claro que nego qualquer intenção do
Governo em promover uma propalada re-
forma institucional ou que esteja preten-
dendo substituir o bipartidarismo pelo
pluripartidarismo. Não existe esse traba-
lho no âmbito do Governo".

O presidente da Arena, Deputado
Francelino Pereira, afirmou que o Gover-
no e o Partido não cogitam, não exami-
nam ou estudam qualquer reforma cons-
titucional, qualquer mudança institucio-
nal nem mesmo modificações na legisla-
ção eleitoral. O Sr Francelino saía de um
encontro com o Ministro da Justiça.

O Deputado Francelino Pereira disse

Existência de
Papai Noel
divide o MDB

Papai Noel poderá vir a ser nome deuma praça do Rio de Janeiro, caso o Depu-tado Gilberto Rodrigues, relator da mate-ria, aceite rasgar o seu parecer contrário,dando oportunidade a outro deputado de
concordar com a iniciativa do Sr Joel Vi-vas, que deseja homenagear a memória de
São Nicolau no mês do Natal.

O Deputado Emanuel Cruz, que to-
mou parte no debate era torno do assunto
junto com outros deputados do MDB, dis-
se que Papai Noel nunca existiu e por isso
mesmo não poderia ser homenageado pe-Ia Assembléia, mas o Deputado Joel Vivas
sustentou a veracidade da existência. "Ele
está é morto, portanto pode constitucio-
nalmente ser homenageado. (Página 13)

Pais de Almeida
morre no Rio de
edema pulmonar

Trê» dias antes de completar 63 anos,
o Sr Sebastião Pais, de Almeida, que.foiMinistro da Fazenda no Governo.Jusceli-
no Kubitschek, morreu às 9h30m de on-
tem, em seu apartamento na Avenida Viei-
ra Souto, de "edema pulmonar agudo". O
corpo foi levado de avião para, São Paulo
e será sepultado hoje, às lOh, no Cemitério
da Consolação.

O Sr Sebastião Pais de Almeida era
casado com D Diva Morse Pais de Almei-
da e deixa uma filha, Denise. Nasceu em
Estrela do Sul, Minas, em 1912, e com dois
anos foi levado para São Paulo, onde se
formou em Direito e iniciou a carreira de
empresário. Foi pioneiro da indústria de
vidro plano e no Governo Kubitschek tam-
bem presidiu o Banco do Brasil. (Pág. 4)

que se o Governo sentir a necessidade dc
estudar qualquer reforma da Constituição
ou aprofundar exames em torno do qua-dro institucional, o presidente do Partido
e os seus lideres na Câmara e no Senado
serão chamados a tomar conhecimento
das decisões relacionadas com esses pro-blemas.

Segundo se informa em Brasília, à
frente dos estudos que poderão levar a
uma nova Constituição está o Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da Rcpúbli-
ca, Ministro Golbery do Couto e Silva, que
já fez a convocação do Presidente da Ca-
mara, Deputado Célio Borja, para compor
um grupo de trabalho a respeito do as-
sunto. (Página 2 e Coluna do Castello)

Reagan começa a
campanha para
obter indicação

O ex-Governador da Califórnia Ro-
nald Reagan pretende fazer discursos e
conceder entrevistas hoje em New Hamps-
hire e Flórida, dois Estados que realizam
suas eleições primárias muito cedo, ini-
ciando formalmente sua campanha pelaindicação como candidato à Presidência
dos Estados Unidos pelo Partido Republi-
cano. "i

Alguns setores republicanos acredi-
tam que a campanha de Reagan pode ter
êxito naqueles Estados, reduzindo muito
as possibilidades de o Presidente Gerald
Ford vir a ganhar a- indicação do Partido.
O anúncio da candidatura de Reagan à
sua indicação deverá ser feito em entrevis-
ta coletiva em Washington. (Página 12)

DASP vai dar a
Brasília cidade
nova com esquina

Preocupados com o chamado "proble-
ma psíquico típico de Brasilia", atribuído
à "monotonia da Capital", o DASP, o Mi-nistério da Educação e o da Saúde estão
planejando uma cidade diferente. Será um
conjunto de 7 mil casas, a 20 km do Pia-
no-Pilòto, perto dó Jardim Zoológico, com
esquina e sem condomínio, por apenas
Cr§ 120 mensais de aluguel a unidade.

Esperam os encarregados da obra queem 1976 estarão prontas 4 mil delas, to-das com recuo mínimo de 3 m (os recuosvariarão de casa a casa para evitar a uni-
formidade) e espaços dos dois lados. Ou-
trás vantagens apontadas: não haverá
síndico e todos terão liberdade para pintara fachada da cor que quiserem. (Pág. 20)

Franco morre
depois de 31
dias de agonia

O Generalíssimo Francisco
Franco morreu hoje de madruga-
da, pouco depois da lh, sucumbin-
do finalmente a uma série de compli-
cações cardiovasculares, venais, pul-
monares e gástricas, ao fim de 31 dias
de agonia. A equipe médica que lhe
prolongou a vida nos últimos dias
havia desistido ontem à noite de qual-
quer esforço que não se destinasse
apenas a diminuir o sofrimento do
Caudilho.

O Príncipe Juan Carlos de Bor-
bon, Chefe de Estado interino, assu-
mira o trono espanhol, de acordo com
as disposições do próprio Franco, que
desejava ter os funerais presididos
pelo neto de Alfonso XIII. Até que se
realize a cerimônia, o Conselho de
Regência assume as funções de Che-
fe de Estado.

Franco será enterrado, 50 horas
após a morte, no Valle de los Caídos,
monumento aos mortos da Guerra Ci-
vil; as Forças Armadas, e os funciona-
rios civis e militares guardarão luto
durante 30 dias, enquanto toda a Es-
panha adotará o luto oficial por sete
dias. Antes do. sepultamento, os restos
do Caudilho ficarão expostos no Pa-
lácio de Oriente, em Madri.

No segundo dia, amanhã, o Con-
selho de Regência — presidido por Ale-
xandre Rodríguez de Valcarcel, presi-
dente das Cortes e do Conselho do Rei-
no — convocará por decreto as duas
Assembléias Legislativas e encaminha-
rá as formalidades para a proclama-
ção de D Juan, Rei de Espanha.
(Página 10 e editorial página 6)

Renovadores
querem contato
com Faria Lima

Os líderes do Grupo Renovador da
Arena pretendem promover um encontro
entre o Brigadeiro Faria Lima e seu filho,
o Deputado José Roberto, com o Governa-
dor Faria Lima, com quem deverá ser fei-
to um exame dos problemas que têm pro-vocado queixas dos arenistas fluminenses
a respeito da atuação do Governo de Es-
tado.

Se essa iniciativa não der resultados,
os renovadores vão partir para encontros
com os dirigentes dos diretórios distritais
arenistas do Rio. O Senador Danton Jo-
bim (MDB-RJ) lamentou ontem o aban-
dono a que estão relegados o Rio e Nite-
rói e lembrou palavras da Deputada Ligia
Lessa Bastos, para quem o Rio foi rebaixa-
do à condição de Subprefeitura. (Pág. 7)

Detran torna
rotativas vagas
da Atlântica

Com exceção dos sábados após o meio-
dia e domingos, o estacionamento de veí-
culos em ambos os lados da Avenida Atlan-
tica será pago, das 8h às 20h, em regime
de alta rotatividade, decidiu o Detran.
O início da cobrança depende apenas da
fabricação de placas e cabinas. Não haverá
ampliação do número de vagas, continuan-
do proibido o estacionamento no calçada©
central.

O Departamento de Transito divulgou
a relação das ruas consideradas eixos prin-cipais de escoamento, de onde os veículos
estacionados irregularmente continuarão
sendo rebocados. Nas que não figuram da
lista, quando o estacionamento for proi-bido, os veículos, embora livres do re-
boque, não escaparão à multa. (Página 22)

A CATETE CENTEX • a «olutão,
empr. efetiva ou diarista cozin.
eop. arr. babi, acomp. «te. ta-
¦ única, garantia 1 ano. Inf.
38S-OZ64. Calete 347/545.

A MAID LIDER ATENDIMENTO
—' Apresenta -cor, cop., arru-
mad., babás c/ ref. does. Av
Copt «05/606 S e I eç ã o
255-8449 faxin.

AGENCIA STA. MONICA - O-
ferece p/ cosa fino trato, babás
c/ noções enferm. cozs. f/
fogão, gvtas, cops. mords. ele.
Refs. min. I ano. Tel. 252-1946.

A COZINHEIRA - Forno •fogão, pan familia do trata,
manto, apresentar-se com rafa-rendai 1 Praça Ataualpa, n?
i% •»!?• 2M ~ l*'»» ~ Tal.:
274.7923,

ARRUMADEIRA - Praciia-ia c/
prática c/ refarânclai, Paga-ia
bem. Tal.i 227-3057. R. Bulhõn
d» Carvalho, 285/ 3? and.

AGENCIA MAYNE ITDA. Comu-
nica ler excelente equipe de
domésticas em geral, cozinhei-
ras e diaristas. Av. Copac;,ba-
na, 750/ 407. fone. 237-6151.

>>¦•

AO. PLANTÃO DOMÉSTICO
ofer. babás, arrum. cop. coz.
i. forno fogio, fax. diar, Av.
Copacabana, 610/419 tel.
2363161

ARRUMADIIRA/COPEIRA - Pa-
go 500, peço doei. • refs. Que
saiba ler e escrever, boa apa-
rèncli. Tel. 225-3360. Av. Rui
Barbosa, 870/89 andar.

ÃRRUMADEIRA-COPEIRA c/al.-
vada competência p/caia fino
trato. Maior da 30 anoi c/boa
aparência. Av. Delfim Moreira,
412 - Apt? 101 Tal.: 2*7-1497.

AÇÃO MISSIONÁRIA 00 IEM
— AUm de> empregada domes-
tica am geral • babás ofereça
enfermeiras • acompanhante!
para pessoal idosas • enfer*
mai. 236-1191 - 255-8546.

A COZINHEIRA - P/ militar
desquitado »/ filhos. Ord.
900,00 folga todo 'domingo c/
doe. ref. Av. Copacabana, 1066
ap. 1103.

A MOÇA RESPONSÁVEL - Pago
1.000,00 para cotlnhar a arru.
mar ap. da caiai peco referin-
cie. Av. Copacabana, SIJ/80».

•oí.

AGENCIA DE COLOCAÇÕES.
Oferece ótimas coz. errm. babá
c/ doe. • rtfi. taxa mínima.
T. 232-4039.

ARRUMADEIRA COPEIRA boa
raf. I ano, pago 700,00. fran-

íçlico Otaviano, 112/601.
A UNIÃO ADVENTIITA Tam

empregada competente, respon-
•avel • amiga, babia •' enfer-
melrai para rtcem-taaiildoe,
coiinhefraa, copeira (a) a 'rea-
ceia. motorista, etc. Tadas iam
referenciai. Av. Copacabana «•
513/106. 2569526/255.36».

,\

ARRUMADEIRA - Precisa.se |6
p/ arrumar. R. Eitavei Júnior,
56. Fona: 225-2990. Pagaia

ATENÇÃO — Temos colocação
p/ doméstica »m geral, babás
portuguesas e brasileiras c/ re-
ferências a CrS 1.200,00. Av.
Copacabana 750, sala 407.

AGENCIA DE BABAS SERV-IAR- A única que oferece babás

firátfcai 
• enfermeiras espeeia*

Izadi •m recém-nascidos.
Todai com cart. taúde a rafe.
rinciii. 255-8546 • 236-1891.

ARRUMADEIRA PRECISA-SE -
P/ caia da tratamento. Tenha
prática. Traga referências.
Ótimo ordenado. Av. Atlântica,
2038/201.

AGENCIA SAO JORGE - A
pioneira am atendimento de
coilnheirei, babia, eeompa.
nhantai, copeiraa • arrumada).
ras, c/ todot documantaa •
ótimas raferâncial. 284-1220,

AGENCIA MERCÚRIO 256-3405,
235-3667 tem ótlmee cai. ar,
babis mot. fax. pass. diaristas
c/ doe. que ficam arquivados.

BOA COZINHEIRA, tb. arrume,
toda confiança, c/ referência.
Min. 1 ano. Casal c/ bebê. Pa-
ga-se? bem. Tel. 274-3305. Gá-
vea.

.^«M^»sf^^pa»>íffipsa4Wi»9sti

COZINHEIRA - Precisa-se CrS
650,00. Exige-se referência mi.
nlma de 1 ano. Trivial fino e
passar roupas miúdas. Tratar
das 13 ès 15 hs. R. Prudente

_de_ Morais 1440. C-02.
COZINHEIRA - Cr$ ttXJiÕÕ""^

Trivial simples foi-gas séhwnais
R. Viveiros da Gistrc 163/Í03

— Copacabana. Só pela manhã.

COZINHEIRA CrS 800. Trivial Ia.
va, passa pecas paq. máq. «oi-
teira, caprichou. Ref. 1 en*.
Dorme emprego. Assino «art.
227-0298 Epitácio Paiioa, 2214
apt. 605 Lagoa.

COZINHEIRA - Irivial fino,
responsável, lavará também
pequenas pc-ças diárias. CrS
1.200. Rua Redentor, 32-401
I pane maj

COZINHÍIÜA - Pira'todo servi-
ço cfíal, lJ;:drm :e referencias.
Ordenado CrS TO.CO - Tine-
leros, 143 ap. 901. Copacabana.

I1Y
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Tempo inilivel, chuvas <i-
panai, _ melhorando no
tlotorrer do período. Tom.
P»ralura estável. Máx.l
32.0 Uacareiiarivi r En-
«.«nlio d* Dentro) Min;
14.5 (A. B. VIU»). (Mapas
no (.-.! rie Classificados)

S. A. JORNAL 00 RRASIl,
Av. Brtlll, SOO (-C-OB). 1.1
Rede Inlc.n.i 264-U22 -
End. Teleoráflcoi J0RBRA5II
- telex númoroí 21 23690 t
21 23262.

SUCURSAIS:

São Piulo — Av. Sao Lull,
170, loi- 7. lei,: 257-0811.
Brasilia — Seior Comcrcitl
Sul - 5.C.S. - Ouadr» I,
Bloco K, Cdilício Denasa, 2.°
and, lei.: 24-0150.
Belo Horixonte - Av. Afonso
Pcnj, I 500, 7.o _nd, Tc|,:
442.3955 (oer.il) « 222-8378
(ch-fla).
Niterói - Av. Amaral Pcixolo,
207, salas 705/713 - Cd. Al-
berto Sabln - Tel,: 722-1730
Admini.lriiçao: Tel. 722-2510.
Porto Alegro — Av. Borges
rle Medeiros, 915, 4.° andar
Tel. Rctlaçao: 21-8714. Selor
Comercial: 21-3547.
Salvador - Rua Chile, 22 »/
I 602. Telefone: 3-3161.
Recife - Rua Sete de Selem-
bro, 42, 8.° andar. Telefone:
22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, Belém,
São luis, Tcrosina, Forlaloj»,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi-
tiba, Florianópolis, Goiânia,
Washington, Nova Iorque
Paris, Londres < Roma.

Serviços telegrificos:
UPI, AP, AFP, ANSA DPA e
Reuters.
Serviços Especiais:
The New York Times, The Eco
nomisl, L'Express e The Timss

PREÇOS, VENDA AVULSA:
fitado do Rio dt Janeiro e
Minas Gerais:
Dias úteis • • • CrS 2,00
Domingos • ¦ • CrS 3,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF • GO:
Bias úteis • ¦ . CrS 3,00
Domingos • • • Cr$ 4,00
CE, MA, AM, PA, Pf, AC «
Territórios:
Dias úteis • • • CrS 3,00
Domingos • • . Cr$ , ..,00
Argentina ... PS 5
Po.tuga! -... Esc. 12,00
ASSINATURAS - Via terrestre
en: todo o território nacional.
3 meses .... Cr$ 175,00
6 meses .... Cr$ 330,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
3 meses • ¦ • • CrS 2GQ,_0
6 meses .... Cr$ 400,00
Domiciliar — Rio « Niterói:
3 meses • . - . CrS 175,00
6 meses .... CrS 330,00
EXTERIOR (via aérea): Ameri-
ca Central, América do Norte,
Portugal t Espanha:
3 meses .... USS 113,00
6 meses • . . . USS 225/10
América do Sul:
3 meses .... USS 50,00
6 meses • • . . USS 10o',00

ACHADOS E
PERDIDOS

CARTEIRA OO CREA N? 17.71?- Registro n° 52 157. 53. Rs.
B'5o. Pertencente a Armindo
da Silva Varclla. Gratifica-se

| tel. 396-7805.
DOCUMENTOS - Extraviado,

cm Copacabana: pas$apor*e,c-rl. motorista, protocolo doIfP p/ permanência de: Grei-
chen lydia Miller. Tel.:
2-15-1804, horário comercial.
Gratifica-se bem a quem cn-
contrar.

ÍXTRAVIOU-SE O LIVRO CAIXA
do Grêmio Esoortivo Estudan-
tes de Realenrjo situado à Av.
Santa Crut, 1445 - RJ. CGC.
33553239/ 0001 - 70 T E
3I993700._

PERDEU-SE livros fiscais e
comerciais durante a mudança
dc fábrica de tecidos de malha
de Berço Carakushansky da Rua
Uberaba 21 para Rua Barão do
Mesquita 950 loja 7. Gratifica-
se bom na devolução dos mes-
mos.

PERDEU-SE o Livro Modelo 6
duran re a mudança da firma
BERÇO CARAKUSHANSKY da
Rua Uberaba, n9 21 fundos pa-ra a Rua Barão de Mesquita,
950.loja 7.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA ALEMÃ D. OIGA,

oferece cozinheira, copeiro. ba*
bá, escolhidissimas, por D. OI-
?a 

há 15 anos na sede própria,ei.: 235-1024 e 235-1022. Av.Copacabana, 534 apto. 402.
Alô DOMESTICAS, bons empre-

gos? só com o Sr. Magno na
Agencia Simpática, Rua Evaristo
Da Veiga, 35 s/ 1412. Centro.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Cr$ 700. Folga semanal, 21 a
35 anos. Ref. Exijo ossinar car-
feira. Prudente Morais.
1204-201.

A AGENCIA BANDEIRA - Ofe-
| rece babás, cozinheiras, acomp.
I , c/ does. e refs. minimas de 1
} . -ano. Menor taxa, atendimento

Imediato. Tel. 254-3114.
AGENCIA RIACHUELO - Qua

dasde 1934 vem servindo a GB
ofereça copa, arrum. babis,
coi. • diaristas a partir da 400.
231-3191 e 224.7485.

ARRUMADEIRA PASSADEIRA -
Precisa-se p/ casal. 25/35 anos
dorme no emp. Ref. 1 ano.
CrS 600,00. R. Joaquim Nabuco
92/901.

A COZINHEIRA - Trivial fine.
Paga-sa muito bem. Exige-se
referenciai. Tratar paio telefona
267-8592.

AGENCIA SENADOR - Oferece
ótima» eoilnheiras, cop., babis,
boas referências. Garantia per-
manam», Tal.: 232-3285.

AGENCIA SIMPÁTICA 222.36(0
— Atende c/ empregadas real-
mente selecionadas o s/ pedi*
do de cozinheiras, cop, arrum.
babás, diaristas, etc. Nossos
atendimentos são rápidos e
eficientes. Rua Evaristo da Vei-
ga, 35 conj. 1412. 

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pro-
cura-se que saiba servir À fran*
cesa, para casa -de tratamento,
com referencias de 2 anos.
Apresentar-se com documentos
hoje na parle da tarde à Av.
Atlântica, 3.Ó80 apto, 501. Pa.
ga-se bem. ÍÇ

ARRUMADEIRA - P/ peq. farni-
lia exijo doe. • ref. CrS 600,00.
Tratar depois das lOh. R. Hilá.
ii* de Gouveia 126/702 Copa.

JORNAL DO BRASIL
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'-fia Franco morre
depois de 31
dias de agonia

Muis de 200 mil toneladas de pedras e terra deslizaram sobre a estrada, cuja desobstrução coineç<ou ontem a tarüe

Barreira destrói
veículos, mata e
fere no Contorno

Um deslizamento de encosta no
Km 33,5 da Estrada do Contorno
(BR-40), em Petrópolis. arrastou
para ura precipício de 60 metros um
caminhão com seu motorista — que
morreu — destruiu inteiramente um
Volkswagen, cujo dono escapou por
pouco, com ferimentos leves, e cobriu
mais de 60-metros de pista com tone-
ladas de pedras, formando entulhos
de até oito metros de altura.

O caminhão estava estacionado
num refúgio construído no acosta-
mento e seu motorista foi identifica-
do como Joaquim de Almeida. O
Volkswagen era dirigido por Emílio
Farjalla Júnior, que ficou imobiliza-
do pelas pernas no meio da lataria
retorcida de meia-noite — hora do
acidente — até 3h30m, quando final-
mente foi retirado pelos bombeiros.

O desabamento não representou
surpresa para alguns engenheiros do
DNER, pois já na época da constru-
ção da estrada se apontou a neces-
sidade de uma barragem de conten-
ção da encosta, não construída por
falta de verba; além disso, blocos de
pedras caíram no mesmo trecho sá-
bado e novamente domingo último. A
estrada no entanto continuou aberta.

Na frente da Volkswagen passou
um Opala e em sentido contrário,
para o Rio, trafegava um ônibus, e
ambos escaparam por pouco pois
Emílio Farjalla se lembra de tê-los
visto perto. A BR-40 ficará interdi-
tada por um mês, segundo o DNER;
com a utilização exclusiva da Wash-
ington Luís, o centro de Petrópolis re-
ceberá todo tráfego pesado. (Pág. 20)

Insegurança
leva Azevedo a

Falcão nega
regime e no

O Ministro da Justiça, Sr Armando
Falcão, disse ontem que "quero deixar
bem claro que nego qualquer intenção do
Governo em promover uma propalada rc-
forma institucional ou que esteja preten-
dendo substituir o bipartidarismo pelo
pluripartidarismo. Não existe esse traba-
lho no âmbito do Governo".

O presidente da Arena, Deputado
Francelino Pereira, afirmou que o Gover-
no c o Partido não cogitam, não exami-
nam ou estudam qualquer reforma cons-
titucional, qualquer mudança institucio-
nal nem mesmo modificações na legisla-
ção eleitoral. O Sr Francelino saía de um
encontro com o Ministro da Justiça.

O Deputado Francelino Pereira disse

Existência de
Papai Noel
divide o MDB

Papai Noel poderá vir a ser nome de
uma praça do Rio de Janeiro, caso o Depu-
tado Gilberto Rodrigues, relator da mate-
ria, aceite rasgar o seu parecer contrário,
dando oportunidade a outro deputado de
concordar com a iniciativa do Sr Joel Vi-
vas, que deseja homenagear a memória de
São Nicolau no mês do Natal.

O Deputado Emanuel Cruz, que to-
mou parte no debate em toimo do assunto
junto com outros deputados do MDB, dis-
se que Papai Noel nunca existiu e por isso
mesmo não poderia ser homenageado pe-Ia Assembléia, mas o Deputado Joel Vivas
sustentou a veracidade da existência. "Ele
está é morto, portanto pode constitucio-
nalmente ser homenageado. (Página 13)

Pais de Almeida
morre no Rio de

reforma no
Ministério

que se o Governo sentir a necessidade dc
estudar qualquer reforma da Constituição
ou aprofundar exames em torno do qua-
dro institucional, o presidente do Partido
e os seus lideres na Câmara e no Senado
serão chamados a tomar conhecimento
das decisões relacionadas com esses pro-
blemas.

Segundo se informa em Brasilia, à
frente dos estudos que poderão levar a
uma nova Constituição está o Chefe do
Gabinete Civil .da Presidência da Rcpúbli-
ca, Ministro Goibery do Couto e Silva, que
já fez a convocação do Presidente da Ca-
mara, Deputado Célio Borja, para compor
um grupo de trabalho a respeito do as-
sunto. (Página 2 c Coluna do Castello)

Reagan começa a
campanha para
obter indicação

O ex-Governador da Califórnia Ro-
nald Reagan pretende fazer discursos e
conceder entrevistas hoje em New Hamps-
hire e Flórida, dois Estados que realizam
suas eleições primárias muito cedo, ini-
ciando formalmente sua campanha pela
indicação como candidato à Presidência
dos Estados Unidos pelo Partido Republi-
cano. * '

Alguns setores republicanos acredi-
tam que a campanha de Reagan pode ter
êxito naqueles Estados, reduzindo muito
as possibilidades de o- Presidente Gerald
Ford vir a ganhar a indicação do Partido.
O anúncio da candidatura de Reagan à
sua indicação deverá ser feito em entrevis-
ta coletiva em Washington. (Página 12)

DASP vai dar a
Brasilia cidade

suspender Governo, edema pulmonar nova com esquina
O Sexto Governo Provisório portu-

guês, chefiado pelo Almirante Pinheiro de
Azevedo, anunciou às primeiras horas de'
hoje ter decidido suspender suas ativida-
des até que o Presidente da República e
Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças
Armadas, General Costa Gomes, possa ga-rantir a segurança das instituições.

Numa entrevista ao enviado especial
do JORNAL DO BRASIL, o secretário-ge-,
ral do Partido Popular Democrático, Sá
Carneiro, declarou: "Já não vejo saída fo-ra da violência, do emprego da força. Para
derrotar o avanço comunista, estejam ou
não os comunistas no Poder, será ne-
cessaria a rebelião." (Página 12)

Três dias antes de completar 63«anos,
o Sr Sebastião Pais de Almeida, que foi
Ministro da Fazenda no Governo Jusceli-
no Kubitschek, morreu às 9h30m de on-
tem, em seu apartamento na Avenida Viei-
ra Souto, de "edema pulmonar agudo". O
corpo foi levado de avião para São Paulo
e será sepultado hoje, às lOh, no Cemitério
da Consolação.

O Sr Sebastião Pais de Almeida era
casado com D Diva Morse Pais de Almei-
da e deixa uma filha, Denise. Nasceu em
Estrela do Sul, Minas, em 1912, e com dois
anos foi levado para São Paulo, onde se
formou em Direito e iniciou a carreira de
empresário. Foi pioneiro da indústria de
vidro plano e no Governo Kubitschek tam-
bém presidiu o Banco do Brasil. (Pág. 4)

Preocupados com o chamado "proble-
ma psíquico típico de Brasília", atribuído
à "monotonia da Capital", o DASP, o Mi-
nistério da Educação e o da Saúde estão
planejando uma cidade diferente. Será um
conjunto de 7 mil casas, a 20 km do Pia-
no-Piloto, perto do Jardim Zoológico, com
esquina e sem' condomínio, por apenas
Cr§ 120 mensais<de aluguel.a unidade.

Esperam os encarregados da obra queem 1976 estarão prontas 4 mil delas, to-
das com recuo mínimo de 3 m (os recuos
variarão de casa a casa para evitar a uni-
formidade) e espaços dos dois lados. Ou-
trás vantagens apontadas: não haverá
síndico e todos terão liberdade para pintar
a fachada da cor que quiserem. (Pág. 20)

D'
O Generalissimo F r a nei se o

Franco morreu hoje de madruga-
da, pouco depois da lh, sucumbin-
do finalmente a uma série de compli-
cações cardiovasculares, renais, pul-
monares e gástricas, ao fim de 31 dias
de agonia. A equipe médica que lhe
prolongou a vida nos últimos dias
havia desistido ontem 'à noite de qual-
quer esforço que não se destinasse
apenas a diminuir o sofrimento do
Caudilho.

O Príncipe Juan Carlos de Bor-
bón, Chefe de Estado interino, assu-
mira o trono espanhol, de acordo com
as disposições do próprio Franco, que
desejava ter os funerais presididos
pelo neto de Alfonso XIII. Até que se
realize a cerimônia, o Conselho de
Regência assume as funções de Che-
fe de Estado.

Franco será enterrado, 50 horas
após a morte, no Valle de los Caídos,
monumento aos mortos da Guerra Ci-
vil; as Forças Armadas, e os funciona-
rios civis e militares guardarão luto
durante 30 dias, enquanto toda a Es-
panha adotará o luto oficial por sete
dias. Antes do sepultamento, os restos
do Caudilho ficarão expostos no Pa-
lácio de Oriente, em Madri.

No segundo dia, amanhã, o Con-
selho de Regência — presidido por Ale-
xandre Rodríguez de Valcarcel, presi-
dente das Cortes e do Conselho do Rei-
no — convocará por decreto as duas
Assembléias Legislativas e encaminha-
rá as formalidades para a proclama-
ção de D Juan, Rei de Espanha.
(Páginas 10 e 11, e editorial página 6)

Renovadores
querem contato
com Faria Lima

Os líderes do Grupo Renovador da
Arena pretendem promover um encontro
entre o Brigadeiro Faria Lima e seu filho,
o Deputado José Roberto, com o Governa-
dor Faria Lima, com quem deverá ser fei-
to um exame dos problemas que têm pro-vocado queixas dos arenistas fluminenses
a respeito da atuação do Governo do Es-
tado.

Se essa iniciativa não der resultados,
os renovadores vão partir para encontros
com os dirigentes dos diretórios distritais
arenistas do Rio. O Senador Danton Jo-
bim (MDB-RJ) lamentou ontem o aban-
dono a qúe estão relegados o Rio e Ni te-
rói e lembrou palavras da Deputada Lígia
Lessa Bastos, para quem o Rio foi rebaixa-
do à condição de Subprefeitura. (Pág. 7)

Detran torna
rotativas vagas
da Atlântica

Com exceção dos sábados após o meio-
dia e domingos, o estacionamento de veí-
culos era ambos os lados da Avenida Atlan-
tica será pago, das 8h às 20h, em regime
de alta rotatividade, decidiu o Detran.
O início da cobrança depende apenas da
fabricação de placas e cabinas. Não haverá
ampliação do número de vagas, continuan-
do proibido o estacionamento no calçadão
central. .

O Departamento de Transito divulgou
a i£lação das ruas consideradas eixos prin-cipais de escoamento, de onde os veículos
estacionados irregularmente continuarão
sendo rebocados. Nas que não figuram da
lista, quando o estacionamento for proi-bido, os veículos, embora livres do re-
boque,nãoescaparãoàmulta. (Página22)

A CATETE CENTER « , solução,
omor. efetiva ou diarisia cojin.
cop. arr. babá, acomp. etc. ta-
I única, garantia 1 ano. Inf.
285-02Ã4. Catete 347/545.

A MAID LIDER ATENDIMENTO
— Apresenta coz., cop., arru-
mad., babás c,' ref. does. Av
Copa 605/606 S e I eç ã o
255-8449 faxln.

AGENCIA STA. MONICA - O-
ferece p/ casa fino traio, babás
c/ noções enferm. cozs, f/
fogão, gvtas. cops. moreis, etc.
Refs. min. 1 ano. Tel. 252-1946.

A COZINHEIRA - Forno .«gao, para familia de trata-
mento, apresentar-se com r»f«-rendai i Praja Alaualpa, n>1Ç4 apto. 202 - leblon - Til.t274-7925,

ARRUMADEIRA - Precisa-se c/
prática c/ referências. Paga-se
bem. Tel.: 227-3057. R. Bulhões
jU Carvalho, 285/ 39 and,
AGENCIA MAYNE ITDA. Comu-
nica' fer excelente equipe de
domésticas em geral, cozinhe!-
raj e diaristas. Av. Copacaba-
na, 750/ 407. Fone. 237-6151.

AG. PLANTÃO DOMÉSTICO
ofer. babás, arrum. cop. coz.
s. forno fogão, fax. diar. Av
Copacabana, 610/419 tel.
236-3161.

ARRUMADEIRA/COPEIRA - Pa-
go 500, pe;o does. e refs. Que
saiba ler e escrever, boa apa-
rência. Tel. 225-3360. Av. Rui
Barbosa, 870/89 andar.

ARRUMADEIRA-COPEIRA c/ele-
vada competência p/casa fino
trato. Maior da 30 anos c/boa
aparência. Av. Delfim Moreira.
412 - Aplí 101 Tel.: 267.1497.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Alím d. empregada domes-
tica em geral • babis oferece
enfermeiras • acompanhantes
para pessoas Idosas • enfer-
mas. 236.1891 - 255-8546.

A COZINHEIRA - P/ militar
desquilado s/ filhos. O r d.
900,00 folga todo domingo c/
doe. ref. Av. Copacabana, 1066
ap. 1103.

A MOÇA RESPONSÁVEL - Pago
1.000,00 para cozinhar a arru*
mar ap, de casal peço referèn-
cia. Av. Copacabana, 583/806.

AGENCIA. DE COLOCAÇÕES.
Oferece ótimas coz. arrm. babá
c/ doe. • refs. taxe minima.
T. 232-4039.

ARRUMADEIRA COPEIRA boa
ref. 1 ano, pago 700,00. Fran-
cisco Otaviano, 112/601.

A UNIÃO ADVENTISTA Tam
empregada competente respon-
•aval • amiga, babá» • enfer-
melras para recám-nascldos,
cozinheiras, copeiro (a) a fran*
cesa, motorista, etc. Todas com
referências. Av. Copacabana n9
SS3/806. 256-9526/255.3688.

ARRUMADEIRA - Precisa-se si
p/ arrumar, R. Esteves Júnior,
56. Fone: 225-2990. Paga-se
bem.

ATENÇÃO — Temos colocação
p/ doméstica om geral, babes
portuguesas e brasileiras c/ re-
ferênciss a Cr$ 1.200,00. ,Av.
Copacabana 750, sala 407.

AGENCIA DE BABAS SERV-LAR
— A única que oferece babis
práticas o enfermeiras espécie-
lizada em recém-nascidos.
Todas com cart. saúde • refe-
rtnclas. 255-8546 • 236-1891.

ARRUMADEIRA PRECISA-SE -
P/ casa de tratamento. Tenha
prática. Traga referências.
Ótimo ordenado, Av. Atlântica,
2038/201.

AGENCIA SAO JORGE - A
pioneira em atendimento de
eoilnheiras, babis, acompe.
nhantes, copeirai • arrumada!-
ras, c/ todos documentos •
ótima) referincias. 284-1220.

AGENCIA MERCÚRIO 256-3405,
235-3667 tem ótimas coz. ar.
babás mot. fax. pass. diaristas
c/ doe. qu* ficam arquivados.

BOA COZINHEIRA, Ib. arrume,
toda confiança, c/ referência.
Min. 1 ano. Casal c/ bebe. P».
ga-se bem. Tel. 274-3305. Gá-
voa. 

COZINHEIRA - Precisa-se CrS
650,00. Exige-se referência mi-
nima de 1 ano. Trivial fino e
passar roupas miúdas. Tratar
das 13 is 15 hs. R. Prudente
de Morais 1440. C-02.

COZINHEIRA -' Cr$ 600,00 -
Trivial simples folgas semanais.
R. Viveiros de Çestro 163/903

— Copacabana, Só pela manhã.

COZINHEIRA Cr$ 800. Trivial li-
va, passa pecas peq. máq. sol*
leira, caprichosa. Ref. 1 ano.
Dorme emprego. Assino cart.'
227-0298 Epitácio Pessoa, 2214
apt. 605 Lagoa,

COZINHEIRA -- Trivial fino,
responsável, lavará tam bim
pequenas peç.r.. diárias. Cr$1 1.200. Rua Redentor, 32-401
Ipqnema. ,

CÕZINHETffA"Para todo servi-
ço casal, Pedem-se referências.
Ordenado CrS 500,00 - Tone-
Icros, 143 _(.. 901. Coiiac-bsni.
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—Coluna do Castello —
O Governo age
p re venti vamen te
Brasília — Embora correlatas, são

dois os problemas políticos que o Gover-
no deve enfrentar, independentemente
ou à margem do problema eleitoral. Um
deles é a normalização democrática, gra-
ãvMl, lenta e segura, a qual, apesar das
marchas e contramarchas, vai andando
tal o dinamismo implícito nessa idéia-for-
ça da distensão. O outro c a remoção de
obstáculos que o bipartidarismo, com o
fortalecimento do MDB e o debilitamento
da Arena, impôs ao sistema, ainda incon-
formado com a idéia da alternância do
Poder por via eleitoral. Se se alcançasse
antes de 197S a reáemocratização, o se-
gundo problema estaria concomitante-
mente resolvido. Tudo indica, porém, aue
um dos empecilhos à distensão se situa
na perspectiva eleitoral, que ergue um
muro no horizonte que os olhos do Sena-
dor Luis Viana Filho não conseguem
transpor.

Ambos os problemas devem ser exa-
minados, estudados e ter sua solução es-
quematizada. O escalão adequado para
estudos institucionais é obviamente a
chefia da Casa Civil e o fato de ter o Mi-
nistro Golbery do Couto e Silva retomado
seus propósitos nesse seiitido indica que
ele se recuperou fisicamente e que se ãe-
sinibiu com relação às agressões que tem
sofrido da parte de panfletários anôni-
mos. Pessoas que têm conversado com ele
testemunham a plena retomada das suas
funções. Quanto à convocação do Presi-
dente da Câmara, Sr Célio Borja, para
compor com ele e outros estudiosos o
grupo de trabalho que irá examinar so-
luções institucionais e legislativas, nada
mais natural. O Sr Borja é, dos políticos
da cúpula governamental, o que está pre-
parado, por seus conhecimentos jurídicos,
por sua cultura política e por sua leal-
dade ao Governo, a participar dessa tare-
fa. O Governo pode agir, por exemplo,
por intermédio ão Ministro ãa Justiça e
do lider do Governo na Câmara mas não
contará com sua colaboração em matéria
que exige meditação e estudo. Eles são
homens de ação eHisso esgotam suas po-
tencialidades.

O fato. porém, de ter sido desenca-
deado o -problema pelo Ministro Golbery
do Couto c Silva indica que ele recebeu
instruções do Presidente da República.
Sem a palavra de ordem do General Er-
nesto Geisel nenhum dos seus auxiliares
se animaria a iniciativas de tal enverga-
dura, mesmo que esse auxiliar seja seu
velho amigo e companheiro de armas.
,Deve-se entender, portanto, que, por trás
áo Chefe da Casa Civil está o próprio
Presiãente ãa República. Outra dedução
a tirar-se das declarações que se acumu-
Iam nos jornais é que o assunto, sob um
aspecto ou outro, sob o aspecto institu-
cional ou. sob o aspecto legislativo, tem
sido convunicado a outras pessoas. O Se-
nador Magalhães Pinto evidentemente
foi informado seja pelo Presidente, seja
pelo Ministro. Suas entrevistas e seu dis-
curso de: São Paulo, de mobilização con-
ciliatória. e de pregação da modificação
da estrutura partidária, não deixam dú-
vidas a respeito. O Senador Petrônio Por-
tela mantém-se discreto, mas é claro que
sabe. O Sr Francelino Pereira, a quem se
confiou a difícil tarefa de vencer a elei-
ção, disse também que depois de novem-
bro de 1976, mas com preparativos ante-
riores, acontecerá algo com relação aos
Partidos.

Alguma coisa, além da revitalização
do Ministro Chefe ãa Casa Civil, deve ter
acontecido para decidir o Presidente a re-
tomar o processo de distensão. Talvez a
impressão de que se encontraria sua au-
toridade emparedada por pressões, talvez
a decisão com que enfrentou sintomas ou
sinais de radicalização no episódio de São
Paulo e em suas seqüelas parlamentares
o tenham convencido de que deve anteci-
par-se às crises ou à crise, que todos os
seus correligionários diagnosticam, e que
resultará do processo eleitoral. As jiguras
exponenciais ãa Arena já não esperam
por 1978, antes entendem que o fator cri-
tico explodirá em 1976, com o volume da
votação do MDB nos grandes Estados e
nos centros-chaves de formação da opi-
nião nacional. Se o Governo não agir
com antecipação e com senso de previsão,
nada terá de fazer a não ser render-se à
evidência ãe que calcou o caminho da as-
censão do MDB ao comando do país e as-
sim devolver seu poder de decisão às For-
ças Revolucionárias, ainda desprepara-
das para a hipótese gerada pelas perspec-
tivas eleitorais.

Eis por que se terá resolvido aprovei-
tar o recesso parlamentar para que ho-
mens ãe cabeça fria e com visão política
e jurídica equacionem os problemas ins-
titucionais e ofereçam sugestões concre-
tas ao Chefe do Governo para reapare-
lhar legalmente e constitucionalmente o
país e prevenir a eclosão de uma. crise
que iria agravar todos os problemas e
tornar imprevisível o fim áo impasse em
que mergulhou o movimento de 1964. É
claro que esses estudos serão o prelúdio
de uma nova Constituição e que, nessa
carta nova, haverá lugar para a iàéia do
Sr Etelvino Lins de dotar o regime demo-
crático de salvaguardas eficazes que não
desnatarem a índole da Constituição. A
antilei, como disse Pedro Dantas, não
convive com a lei, pois a destrói. Mas na-
da impede que a lei reforce garantias au-
tomáticas de defesa das instituições ante
eventuais ameaças.

Carlos Castello Branco

Hélio Levy sugere o
enquadramento cio soldo
na realidade nacional

Brasília — O Deputado Hélio Levy (Arenn-Gó)
preconizou ontem cia tribuna uma correção para os
soldos dos militares, de forma a que eles sejam en-
ouadrarlos "dentro da realidade atual brasileira";
pois a verdade é que a classe está vivendo com difi-
eu Idades.

— Para que se possa fazer uma idéia sobre suas
atuais condições de vida — disse o parlamentar —
torna-se necessário conviver com eles, sentir suas
aflições, observar o esforço despendido para manter
suas famílias e, ainda, com imposição do nivel social
em que são colocados, manter em todas as situações
uma apresentação social condigna.
QUANTO GANHAM

— Compulsando as publl-
cações que tratam dos ven-
cimentos dos militares (que
se encontram ao alcance de
qualquer pessoa) disse o
Deputado Hélio Levy que
verificamos que esses venci-
mentos são divididos em
duas partes: soldo e gratlfl-
cação. O soldo é a parte fl-

xa determinada para cada
posto ou graduação. A gra-
tlflcação varia de acordo
com o tempo de serviço
«5% por qüinqüênio), com
a habilitação militar (de-
pendendo dos cursos que
tem até 35%), com a per-
manèncla no serviço ativo
(30%) e com a represen-
tação (máximo de 25%).

Presidente
recebe
Gonzáles

Brasília — Numa audlôn-
cia de 20 minutos, o Vice-
Presidente do Panamá, Sr
Geraldo González, entregou
ontem uma carta do Chefe
cio Governo panamenho ao
Presidente Oe Is e 1, convl-
dando-o para participar da
reunião de Presidentes lati-
no-amerleanos, no dia 26 do
Julho do próximo ano.

A reunião, promovida pc-
lo Governo do Panamá, tem
a finalidade de comemorar
o sesqulcentenárlo do Con-
gresso Anflteònlco, tradlclo-
nal no pais. Segundo o Pa-
láclo do Planalto, o Presi-
dente Geisel aceitou o con-
vlte, como sempre faz, para
atender às exigências do
protocolo. No entanto, será
decidido ainda se o Chefe
do Governo Irá pessoalmen-
te ou mandará um repre-
sentante.

ASTRÓL0G0 ISIS
DIPLOMADO EM NATURALISMO BIOLÓGICO, CIÊNCIAS HUMANAS,

BROMATOLOGIA E ASTROLOGIA CIENTÍFICA.

Horóscopos cientifico» de 1 a S anoi. Previsões correia» de
como deve caminhar sua vida profissional, comercial ou industrial.
Resolução dc seus problemas mesmo iulgadot de difícil solução.
Resolva seus problemas mesmo os da vida privada «travei da
Astrologia Científica. Cada caso tem sua solução. Disque 268-1554.
e marque sua consulta.
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SPLIT
SYSTEM
PHILCO

OCONDICIONADOR
DE AR QUE VOCÊ

NÃO VÊ, NÃO OUVE,
MAS SENTE.

As qualidades
deste condicionador de ar
central são tantas que não
cabem num anúncio deste
tamanho. Telefone que nós
explicamos os detalhes.
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PHILCO
PLANENGO

SECRETARIAS
anotem em suas
Agendas...
e também nas
dos chefes!!!
De 26 a 30 de janeiro de 1976 V. deve estar
no Palácio das Convenções do Parque Anhembi, SP. Ali,
junto com colegas de todo país, V. garantirá
o sucesso do seu futuro profissional, participando do

ENCONTRO BRASILEIRO
DE APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL PARA SECRETÁRIAS.
realização exclusiva da revista .. WCMílftrkl

lÉjff- TEMARIO:
das 14 i* 16.30 hora»
Etiqueta
Ginástica prática para secretárias-
Medicina no trabalho da secretária
Curso prático sobra maquiagsm
Como organizar uma viagem

4um
das 19 às 22,30 horas
26/1 - A secretária na administração
27/1 - Conceito moderno da secretária
28/1 - Relações Públicas e Humanas
29/1 - Relacionamento profissional
30/1 - Agilização da comunicação es-

crita

Os maiores especialistas nessas áreas estarão com' V. no Anhembi:
Victor fUgattlari, Assessor da Viee-Prcsidência Administrativa da Light.
Sérgio A.M. Gonçalves, Formado em Administração e Diretor da Transeuropa.
Vara Glangranda, Professora da ES PM e da FAAP e Diretora da Inform.
Lélla Siqualra, Secretaria Interamencana 74. 76 e Secretária da Diretoria da Johnson Er Johnson
Joa* Elltur dl Andrade, Prol. da Rode Estadual do RJ e da FGV, Petrobrás. IDORT, FURNAS, SENAI • IBM.

FALE JÁ COM SEU CHEFE.
Até 30/11 V. garante o lugar e ganha Cr$ 300,00 DE DESCONTO,
mais uma agenda executiva Rotermund com seu nome gravado a ouro.

IMPORTANTE
inscreva-se ainda hojel

número de vagas
limitadas

preço normal prtço aapaclal
número de inscrições apòt 30/11 válido até 30/11

da mesma empresa preço p/inscnçso preço p/inscriçào

1 • CrSl.500,00 CrS1.20O.0O
4a"s7 CrSI.400,00 Cr$1.10O,0O
8 a 11 CrSI.300,00 CrSI .000,00

12 a 20 CrS1.2O0.0O CrS 900,00
de 21 «m diama CrSI.000,00 CrS 700,00
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Junto com este bilhete remeta cheque-nominal à Editora Expansão Ltda. Rua Livramento 109, Caix»
Postal 30.329 - CEP 01000 - S. Paulo - SP
Mae, anta* da preparar o chaqua, verifique todos oe desconto* qua V. poda obter na*
inscriçõaa individuais ou da grupos. Para isso, consulta a tabela acima.

O recibo deve ser emitido: em seu nome* | | em nome da empresa I |
(') V. poda deduzir do sou imposto de tendi
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Para maiores informações telefone para (011) 282-7064 ou .182-6233 - São Paulo - SP

Falcão nega que o Governo
pretenda reforma da Carta

Brasília — "Quero deixar bem claro
que nego qualquer intenção cio Governo
cm promover uma propalada reforma
Institucional ou ciue esteja pretendendo
substituir o bipartidarismo pelo plurl-
partidarismo". A dòclaraçfto foi feita polo
Ministro da Justiça, Sr Armando Falcão,
minutos antes de Iniciar, ontem, uma
reunião com o presidente da Arena,
Deputado Francelino Pereira, e os li-
deres do Governo na Câmara e Senado,
Deputado José Bonifácio e Senador Pe-
trònio Portela.

Quando o Ministro fazia suas decla-
rações, o líder José Bonifácio interferiu,
pedindo-lhe que aclarasse alguns pontos
mais sobre a extinção do bipartidarismo.
Como resposta ouviu que tudo já estava
dito nas explicações iniciais. O Sr Arman-
do Falcão lembrou ainda que era lm-
portanto abordar apenas os assuntos re-
laclonados com Partidos e reforma Ins-
titucional.

VEEMÊNCIA

Assegurou o Ministro que o presi-
dente da Arena, Deputado Francelino
Pereira, e os lideres na Câmara e Se-
nado, já esclareceram devidamente o

assunto. Cabe apenas acrescentar que "o
Governo não cogita absolutamente de
promover qualquer reforma Institucional
durante o recesso parlamentar nem fora
dele".

Disse que desejava deixa» Clara a
questão da propalada reforma, quando
afirmou então, categoricamente:

— Nego. Não existe este trabalho
no âmbito do Governo e seu pensamento
está convenientemente esclarecido nas
reiterados discursos do Presidente GeLscl,
onde também .será possível conhecer a
politica quanto á organização partidária.

Antes de dar sua explicação final, e
ainda não satisfeito com a clareza e con-
cisão de suas declarações, o Ministro
Armando Falcão dirigiu-se duas vezes
aos repórteres presentes, indagando a
cada um: entendeu bem? Ficou claro?
Então fiquem apenas nestes pontos, os
mais importantes do momento.

Concluiu explicando o.s motivos da
antecipação da reunião, marrada para
ontem no gabinete do Deputado José Bo-
nlfácío, informando que o lider Petrônio
Portela teria um compromisso Inadiável.
E, "por motivos óbvios não poderíamos
prescindir da sua presença". O encontro
durou cerca dc 20 minutos.

Francelino também desmente
O presidente da Arena. Deputado

Francelino Pereira, declarou que o Go-
verno e o Partido não cogitam, não exa-
minam ou estudam qualquer reforma
constitucional, qualquer mudança in.sti-
tuclonal e nem mesmo modificações na
legislação eleitoral. O Sr Francelino Pe-
reira vinha de encontro com o Ministro
da Justiça, Sr, Armando Falcão, e com os
lideres no Senado e na Câmara, Srs Pe-
trònio Portela e José Bonifácio.

O Deputado Francelino Pereira dis-
se que também não se cogita e nem se
cogitou de nenhuma reforma da Lei Or-
ganica dos Partidos para permitir a cria-
çáo de dois ou mais Partidos. O Governo
continua, segundo disse, interessado na
manutenção do bipartidarismo.

NADA CONSTA
— Se o Governo sentir a necesskla-

de dc estudar qualquer reforma da Cons-
ttmição ou aprofundar exames em torno
do quadro institucional — disse — o pre-
sidente do Paitido e os seus lideres no
Senado e na Câmara serão chamados pa-
ra tomar conhecimento da.s decisões re-
iacionadas com esses problemas políticos
de tanta importância.

Explicou que, com aquelas declara-
ções — o Ministro da Justiça já havia
feito algumas afirmações em igual senti-
d0 _ 0 Governo e o Partido desejavam
por um ponto final nas especuloções e
rumores que o noticiário político vinha
alimentando, de conseqüências negativas"uma vez que dissemina a dúvida por to-
cio o nais."

Acentuou que estava falando em no-
me do Partido e do próprio Governo, uma
vez que ele. n.i au^lidade de presidente
da Arma. está obrigado a manter per-
manen e contato com o Presidente da
República, com o Ministro da Justiça e
com o Chefe do Gabinete Civil da Presi-
déncia. Ministro Golbery do Couto e Sil-
va, para constante troca de informações
a respeito da situação política do pais,
bem como sobre as posições do Governo.

— Não há nada na área do Gover-
no. do Partido ou das lideranças em re-
lação à realização de estudos para a re-
forma da Constituição, de reforma insti-
tucional ou mesmo de reorganização de
Partidos. Faço questão de enfatizar que
é essa a posição do Governo — insistiu o
Deputado Francelino Pereira.

O Governo definiu-se pelo sistema

do bipartidarismo. segundo o dirigente
arenista, e não existe qualquer motivo
para modificar ou rever tal posição. O
sistema eleitoral está consolidado numa
legislação bastante ampla o não se co-
gita de fazer nenhuma modificação, a
.iáo ser em aspectos não fundamentais e
apenas para aperfeiçoar a lei.

_ De novos Partidos, não se cogita,
nem durante o recesso, nem depois —
assinalou, ponderando que compreendia a
manifestação do Senador Magalhães
Pinto como a expressão legítima de um
ponto-de-vista pessoal. A posição do Go-
verno continua a ser diametralmente
oposta àquela, pois considera o biparti-
darLsmo como o regime já definido.

O Sr Francelino Pereira explicou que
todas as semanas, habitualmente às
quintas-feiras, o Ministro da Justiça se
reunirá com ele e com os líderes nas duas
Ca.sas do Congresso para fazer uma aná-
lise de situação do pais, trocando infor-
mações e Impressões.

Embora não tenha se referido direta-
mente ao presidente do MDB, Sr Ulisses
Guimarães, considerou que está havendo"uma certa precipitação, uma antecipa-
cão exagerada no debate sobre a amplia-
cão do instituto da sublegenda", coisa de
que cogitou, apenas, no plano da Idéia,
designando o Senador José Lindoso (Are-
na-AM) para fazer estudos a respeito.

Disse que o Partido estuda a situa-
ção de alguns grupos políticos que pode-
riam ficar impedidos de disputar as elei-
ções. Essa preocupação levou-o a pedir
estudos sobre a ampliação da sublegenda
para o Senado ao parlamentar amazo-
neiise, mas esse é um assunto de que se
tratará só depois de 1976.

Também foi objeto de exame a si-
tuação do Partido em todo o pais, não
se apresentando novos problemas, segun-
do o Deputado Francelino Pereira, que
manifesta sua satisfação diante do re-
novadò intere.sse de seus correligionários
pela vida da Arena e pela dinamização
da máquina partidária em todos os pon-
tos do território nacional.

Ao comentar o encontro com o Ml-
nistro da Justiça, Sr Armando Falcão, o
lider da Maioria na Câmara dos Depu-
tados, Sr José Bonifácio, disse que a Re-
volução já se institucionalizou, o Gover-
no resolveu optar pela manutenção do
bipartidarismo e a imaginação criadora
poderá se exercitar "nos limites estabele-
cidos pelo regime."
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VIAJE COMA TAP PELOS CAMINHOS
DO MUNDO.

E VEJA AS MAIS BELAS PAISAGENS
MUSICAIS.

Antes de dormir, sonhe com o Mundo.
Todos os dias, à meia-noite,

vá com a Rádio JB e a TAP por lugares
nunca dantes sonhados, onde o caminho

é de som, a paisagem é de letras
e a luz é de música.
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Deputado critica Arena
por se ter acomodado à
sombra de êxito passado

Brasília — O Deputado Humberto Souto (Are-
na-MO) criticou onlem a Arena por ter aceitado o
papel dc dar apoio político à, Revolução e ter-se
acomodado, passando a viver a sombra dos resulta-
dos obtidos, e observou que "11 anos depoLs vê-se
que o pais padece, e padece fortemente pela íalta de
uma consciência politica".

Secundo ele, as vitórias alcançadas pela Arena
nas urnas foram mais pela indiferença do povo do
que pelos próprios méritos do Partido, que acabava
por "participar de um processo que caminhava paraa degwieraçao da politica partidária e em nada cs-
tava contribuindo para o aparfeiçoamento do regime
democrático".

PRESIDENTE NO JOGO POLÍTICO
A partir dos resultados dc 1974 — disse o

Deputado arenista — com a Oposição fortalecida,
vitoriosa em São Paulo, Guanabara, Rio de Janei-
ro e Rio Grande do Sul, alem de uma crise mundial
com craves reflexos em nossa economia, e contra-
pondo-se a um Partido do Governo pessimista e de-
sacostumado à luta politica, sem expressão reivlndl-
cante, iniciou-se a composição de um quadro quemais tarde seria chamado de "impasse político",com a antecipação, para 1075, da crise que seria pre-vista para 1978, quando deverão realizar-se eleições
diretas para Governadores e o Congresso Nacional.

À frente do Governo — disse — temos um
grande e já constatado estadista que, percebendo o
desgaste do seu Partido, partiu em busca do terre-
no perdido, o primeiro passo foi modificar radi-
calmente a politica econômica, com uma maior dis-
trlbuição da renda nacional, ao mesmo tempo em
que restituia ao trabalhador parte do seu poderaquisitivo, estabeleceu o desenvolvimento politicocomo meta principal do II PND, deu entrevistas po-litlcas, recebeu parlamentares, colocou Governado-
res conhecidos como politicos à frente dos Estados,
acenou com a abertura, compareceu a reuniões, pas-sou ao Partido medidas do Governo, enfim, entrou
no jogo politico e desafiou a Oposição para a luta
democrática.

Assinalou o Deputado Humberto Souto que, "la-
mentavelmente", sente-se que o Presidente Geisel es-
tá muito à frente dos seus comandos políticos.

Quando a imprensa sofria restrições e a
Arena massacrava a Oposição — continuou — talvez
fosse legitima e acertada a conduta de nossas lide-
ranças no Congresso, mas hoje, com a Oposição
orescida, quase equiparando-se ao nosso Partido, o
tratamento terá que ser outro.

Comissão Mista rejeita
a pena de morte pára
os assaltos e seqüestros

Brasília — A extensão da pena de morte aoscrimes de assalto armado ou seqüestro seguidos demorte, íoi rejeitada, ontem, por Comissão Mista doCongresso Nacional, com base cm parecer do viee-líder da Arena, Senador Eurico Resende (ES). AConstituição admite a pena máxima, apenas nos ca-sos de guerra externa, psicológica adversa, revolu-cionária ou subversiva.— Na tessitura do Direito brasileiro — afirmouo Sr Eurico Resende — encontra-se uma acentuadarepulsa à pena dc morte, maxime no que tange aoscrimes chamados comuns, excluídos, evidentemen-
te, os praticados contra a segurança do Estado,
TEXTO DA EMENDA"Não haverá pena de
morte, de prisão perpetua,
de banimento ou confisco,
salvo nos casos dc assalto
armado ou seqüestro segui-
dos de morte, de guerra cx-
terna, psicológica adversa,
revolucionária ou subversi-

va, nos termos quo a lei dc-
terminai'. Essa disporá,
tombem, sobre o perdimen-
to de bens por danos cuiusa-
dos ao erário, ou no caso dc
enrlqueslmento Ilícito no
exercício do cargo, função
ou emprego na admlnio-
tração pública, direta ou in-
direta".

CÂMARA'APLAUDE
MATADOURO

A Câmara Municipal
do Recife aprovou por
unanimidade uma mo-
ção de aplausos e con-
gratulações com as di-
retorias do Matadouro
Marajó e C. Maranhão
pela construção dos seus
modernos matadouros
de modo a satisfazer as
exigências sa.nitárias do
Dipoa, órgão do Minis-
tério da Agricultura, a
quem compete a fisca-
lização.

Vale salientar que o
pioneirismo e espírito
empreendedor das fir-
mas supra citadas- evi-
taram o total e inevitá-
vel colapso no abasteci-
mento da carne verde
em todas as cidades que
compõem o Grande Re-
cife, além de proporcio-
nar ao povo consumidor
um produto de boa qua-
lidade, sobretudo no
que diz respeito aos re-
quisitos higiênicos e sa-
nitários.
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Verde Morada é algo novo na Ilha.
Verde Morada é o primeiro bairro projetado sem as

improvisações do passado.
Metade dos seus 140.000 m2. será destinada a praças, jardins,

calçadas largas e gramadas.
Verde Morada será o único bairro na Ilha com vida própria,•graças a um Shopping Center dos mais luxuosos e sofisticados

desta cidade, com um cinema de alto luxo (o único na Ilha),
restaurantes de 1.» classe, 49 lojas em galerias de dois níveis,
praça central com 1.300 m2 e estacionamento para 4.800 vagas/horas.

E mais: no Shopping você terá a presença vibrante dos
60.000 artigos de uma grande loja de.departamentos e a qualidade e
simpatia de um moderno Super Mercado.

Em Verde Morada seu terreno terá a eterna vista para o
mar e a,constante e suave brisa da baía.

Verde Morada tem toda a infra estrutura de
um bairro moderno e privativo. Um pequeno paraíso
na Ilha. .

Um refúgio a apenas 8 minutos do centro da
cidade pelos modernos aerobarcos prontos em
Março e pelas auto pistas da linha Vermelha,já em
construção.

Venha construir sua casa no único bairro da Ilha do
Governador planejado para ser um bairro integrado.

Seja proprietário de seu pedaço de terra em Verde Morada
para construir sua casa agora ou no futuro.

- Hoje mesmo,você pode.conhecer Verde Morada, na Sede da
Sérgio Dourado na Tijuca. Seja o primeiro a conhecer um bairro
inteiramente voltado para o homem e para a vida.
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60 meses para pagar, preço fixo e irreajustável.

SÉRGIO
I DOURADO

informações:
rua: conde de Bonfim,
36/ tel.: 284-6722
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Arena gaúcha pretende
reunir 800 vereadores

íví'

Porto Alegre — Com um
tcmárlo que visa a propor-
clonnr a análise da vida po-
litica e econômica brasileira
e a difundir amplamente,"no resguardo da dòmòcra-
cia e da soberania nacional,
o tema Guerra Revoluclo-
nárla", a bancada da Arena
da assembléia gaúcha pro-
moverá, no dia 30, o I Con-
grosso de Vereadores Are-
nlstas do Rio Grande do
Sul, que reunirá 800 dos 1
mil 200 vereadores do
Partido.

O lider da bancada c ide-
allzador do Congresso
Deputado Hugo Mardini,
disse qu? é uma "resposta
viva ao Presidente Ernesto
Geisel, porque diz presente
aos apelos que tem feito aos
homens do nosso Partido",
e demonstrará que a Nação"aprendeu a modificar os
«eus padrões de compor-
tamento com base na expe-

rlêncla passada, pnra alenn-
çar, atravtjá da renovação
constante, uma sociedade 11-
vre, Justa, soberana e pro-
grcsslsta".

A ser instalado pelo pre-
sldente do Diretório Roglo-
nal da Arena, Senador Tar-
so Dutra, que falara sobre
a Reforma Política Brasl-
leira, o I Congresso de Ve-
readores Arenistas do Rio
Grande do Sul se desenvol-
verá das 0 às 10 horas do
dia 30 — último domingo
deste mês. Além de apre-
sentação de moções e teses
pelos participantes, o en-
contro terá a presença do
Ministro da Fazenda, que
falará sobre Perspectiva da
Economia Brasileira e do
General Perdlnandode
Carvalho, Comandante da
Artilharia Divlslonárla da
6a. Divisão do Exército, que
abordará o tema Guerra
Revolucionária.

Conheça
ei mundo
cordial de
Aerolineas
Argentinas.
Toda semana, Aerolineas Argentinas
leva você quatro vezes à Europa.
Três vezes a Nueva York.
E dez vezes à Argentina.
Em todos los vuelos, você tem o calor
do serviço Classe AA: una fiesta en
pleno céu, repleta de sorrisos,
canciones e amigos.
Una tradición de 44 anos de vida de
Aerolineas Argentinas.
Venga por um mundo de constante
feljcidad. O mundo cordial de
Aerolineas Argentinas. Voe conosco.

^AtROUNEAS ARGENTINAS
Voe conosco.
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Consulte seu agente de viagem IATA-EMBRATUR.

Aureliano pede adequação
da atividade do Estado
e da iniciativa privada

Belo Horizonte — O Governador Aureliano Cha-
vos disse ontem à diretoria do Centro de Cronistas
Politicos de Minas Gerais que "precisamos de rede-
flnlções para promover uma perfeita adequação de
setores em que existe um interrelacionamento estrei-
to entre a ação do Estado e a política de livre con-
corrência".

Disse o Governador que, no exame do problema,a primeira coisa a ser feita é "a definição de seto-
res que, por sua peculiaridade e no atual estágio da
economia brasileira, exigem a presença mais intensa
do Poder Público e de outros setores era que o Poder
Público deve evitar qualquer interferência, deixan-
do-os sob a responsabilidade da iniciativa privada".
EXEMPLOS

O Governador dc Minas
citou como um exemplo
atual á política habitado-
nal do Governo revoluclo-
nário:

— A política habitacional,
comandada pelo Estado
procura ter um caráter so-
ciai Intensivo, visando a
atender às diversas faixas
da população, notadamente
as camadas de menor poder
aquisitivo. Ela coexiste com
a política de ocupação do
solo. Esta é uma política dc
livre concorrência, que exis-
te numa economia de livre
mercado. No entanto, às ve-
zes ocorre que se verifica
especulação imobiliária no
setor. A política de lotea-
mentos privados e a politi-
ca habitacional têm que es-
tar sintonizadas, para que
se possa obter resultados
satisfatórios, a curto prazo,
visando ao interesse da po-
pulação. O tempo que se
perde procurando terreno
para construções populares
é enorme e, quando se en-
contra, os preços são altissl-
mos, ficando acima do po-
der aquisitivo das pessoas
a que o terreno se destina.
Assim, neste caso, deve ha-
ver uma adequação entre o
Interesse social e o interes-
se privado e individual.
CONDIÇÕES

Disse o Governador Aure-
liano Chaves que existem
setores em que a iniciativa
privada não tem a menor
condição de participar, de-
vido a uma série de fatores,
tais como grande volume de
capital exigido, o longo pe-
ríodo de maturação do pro-

jeto, o retorno lento de ca-
pitai ou ainda setores onde
as aplicações ocorrem a
fundo perdido, ou no inte-
resse da segurança nacio-
nal.

Veja-se, por exemplo,
que a Iniciativa privada não
tem condições de atuar no
setor de energia elétrica, de
comunicações, d e energia
nuclear, entre outros. Há,
porém, diversos outros seto-
res em que a iniciativa do
Poder Público deve ser ape-
nas supletiva da iniciativa
privada ou coexistir com
ela. Exemplo: os setores
metalo-mccanico, de meta-
lurgia e, de modo geral, a in-
dústria de transformação
que não exige a aplicação
de grande volume de capl-
tal.
IMPRENSA

Disse o Governador de
Minas que governar "é con-
duzir e ir ao encontro das
aspirações acalentadas pela
opinião pública. Um Gover-.
no pode ser bem ajustado,
mas pode mesmo assim cor-
rer o risco de ir numa di-
reção diferente da opinião
pública:

As aspirações do povo
são dinâmicas c não estáti-
cas. A máquina administra-
tiva deve ser dinâmica tam-
bém. Isto não é objetivo
eleltoreiro. E' consciência de
servir. A máquina adminis-
trativa conduz ao automa-
tismo e corre-se o risco de
se fugir do que é essencial
na ação de governar. O ato
de gvernar conduz ao indi-
viduo O raposismo caiu de
moda e esperteza não tem
mais vez. Tudo tem de ser
claro e objetivo visando ao
bem comum.

•BB1

DISNEYWORLD
Excursão *en limito de (dade com 3 roteiro* tflfrrcnU».13, 17 • 25 dtos, vlsltandu: Miami / Orlando / Waslilim.ton / New York / S. Francisco e los Anseie». Atraca»extra: SKI «m fimote fSTAÇAO DE inverno. Saiüas;
• partir de 10 tle janeiro.
CURSO OE INGLÊS 

*NA 
FLÓRIDA

Curso intensivo na Universidade de Melliounie. Programa
turístico uns fins iit semana, Dursjao total de ti iema.
ins. Saídas; 10 janeiro.

HAVVAI *
quente dn momento. Sensacional excursão visitando

México / Aeapulvo / Los Angeles / l.r.s Ve ga* / llawai /
S. >'ranclaeo e New York. Saldas: i>7 e 12 janeiro.

CÜRTIÇAO DE INVERNO NA EUROPA
.Comemore «•¦revclllbri a boidii ün "AUtiUSTUS'' cm via»
gem para Nice .Milão / Klorcnva / «uma / Vrmv.a /
InibrucK / Mimlcli / Frankfurt / 'Amitérdarn / I.oikIits /
Paris / Madri. CASABLANCA e SKI KM CHAMONIX,
Saídas: :|l dezembro li u 12 janeiro.

EUROPA SHOW, CARNAVAL E MODAS
Prdtilinia Incluindo: Itoma / Paris / Londres / Madri
e (ivncvR. Visita aas Atelleres de siostur» Valentino.
Mary Quant e Yvm gainl Laurent.

3 DIMENSÕES *
Cataratas de Iguaçit / B. Alre» / BaHIoche. Hegressr»
opcional lio transatlântico "Crlstototo Colginbo , Saldai:
01 e U de Janeiro • W ievéreiro,

BRASIL *
Cidade» hiilorlcai/ SahJl / Ifuagib írlsll dl Nort» •6ul de lititt • Oeste,

.',J*Í.

LOTUS TURISMO S A
R SENADOR DANTAS. 80 S/L

TELS 224-0720/224-423?
224-9635 224-9789

VENDEDOR E'POUCO
AGMTEREXQUER

ESPECIALISTAS EM VENDAS
Especialistas em vendas que tenham tantas qualidades, como os equipamentos

de terraplenagetn.que- a GM Terex fabrica.
Por exemplo: facilidade de contato com executivos de alto nível, boa dose de experiência

na venda desses equipamentos e disponibilidade e disposição para viajar por todo o País.
Será ótimo que tenham, também, bons conhecimentos de inglês e, melhor ainda, que

possuam curso superior.
Para tantas exigências, a GM Terex tem boas compensações: excelentes perspectivas,imensas aberturas para progresso profissional e, evidentemente, todas as garantias trabalhistas,assistenciais e profissionais.
E um pedido: o envio imediato de curriculum

Vitae e pretensões salariais para Caixa Postal, fej -
CEP. 30.000 - Belo Horizonte - MG.

Mas seja rápido: dinamismo vai ser o primeiro
ponto que você marcará conosco.

TEREXm

Pais de Almeida será sepultado
no Cemitério da Consolação

O ex-Mlnlstro cia Fazenda do
Governo Kubltschck, Sr Sebastião
Pnls de Almeida, morreu ontem, ás
9h30m, cm seu apartamento no
prédio 206 da Avenida Vieira Sou-
to, de "edema pulmonar agudo",
três dias antes dc completar 63
anos. O corpo seguiu dc avião para
São Paulo às 16h c será sepultado
hoje, às lOh, 110 Cemitério da Cou-
solacão.

Casado com D Diva Morse Pais
de Almeida, cie deixa uma filha,
Denise. O Sr Pais de Almeida che-
gou ao Rio anteontem, vindo dos
Estados Unidos. Dormiu bem, se-
gundo informou a empregada Ma-
ria, e pela manhã preparava as
malas para seguir para São Paulo,
quando começou a se sentir mal.
Na hora estava só no apartamento
e, pelo telefone, pediu ao porteiro
do edifício que chamasse um mé-
dlco.
REMOÇÃO

A portaria chamou Imediata-
mente o Instituto Brasileiro dc
Cardlologia, da Rua Canning, que
fica perto. Uma equipe, chefiada
pela Dra Uma Cavalcanti Barros
Fonseca, ainda encontrou o Sr Se-
bastião Pais de Almeida vivo. A
cardiologista aplicou-lhe uma in-
jeção, sem resultados.

— Morreu muito aflito — disse
a empregada. — A todo momento
afirmava que ia morrer.

O apartamento no Rio estava
freqüentemente desocupado, pois o
Sr Sebastião Pais de Almeida só o
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Sebastião Pais de Almeida

usava quando vinha a negócios e
geralmente demorava pouco tem-
po. Nenhum dos parentes estava no
Rio e todas as providências para a
remoção foram tomadas pela em-
pregada e por funcionários dc suas
empresas.

O corpo chegou ã noite a São

Paulo e foi levado para o velório do
Hospital Bcneflclèncla Portuguesa.
ELOGIOS

Em Brasília, o Senador Itamar
Franco (MDB-MG), que deixou pa-
ra hoje o pronunciamento sobre a
criação de uma subsidiária da Pe-
trobrás para negociar a.s contas pe-
trolitern.s, ocupou ontem a tribuna
para comunicar o falecimento tio
ex-Mlrilstro da Fazenda Sebastião
Pais de Almeida.

O parlamentar afirmou que Ml-
nos Gerais perdeu, com sua morte,
um cidadão que participou ativa-
mente da.s diferentes fa.sc.s da Hi.s-
tória do pais, enquanto o Senador
Gustavo Capanema lembrou que o
Sr Pais de Almeida nunca ganhoueleições através de compra do ciei-
torado,

Depoi.s de comentar que o cx-
Ministro da Fazenda foi homem dc
primeira ordem, o Senador Gustavo
Capanema declarou que o que mais
o caracterizava era a facilidade de
atender a todos, o que o tornava
sempre um candidato invencível.

Também o.s Senadores Dirceu
Cardoso, Danton Jobim e Evelásio
Vieira lamentaram a morte do Sr
Pai.s de Almeida. O Senador Evelá-
sio Vieira disse que ele foi um dos
maiores colaboradores da transfe-
rêncla da Capital para Brasilia, co-
mentou que "o próprio Brasil e.stà
em prantos com o desaparecimento
dc um dos seus maiores homens pú-blicos, participante ativo cias prin-cipais fases da história econômica
e política nacional."

Um político tirado cia empresa
Discreto c meio acanhado,

dc repente Sebastião Pais de Al-
meida tornou-se, em 19G5, um
dos homens mais conhecidos de
Minas quando passou a expio-
rar o apelido dado pelos adver-
sários — Tião Medonho, lem-
brando um dos assaltantes do
trem pagador — por causa dos
milhões que diziam estar gas-
tando na campanha eleitoral.
Ele era candidato ao Governo do
Estado, indicado pelo PSD, c os
udenistas temiam que sua for-
tuna (ao pedir o registro avaliou
seus bens em Cr$ 16 bilhões) in-
fluísse no resultado do pleito.

Pais de Almeida foi franco.
Admitiu que já na campanha
anterior — elegeu-se deputado
federal por Minas em 1962 — ti-
nha gasto dinheiro.

— Ninguém mais consegue
vencer uma eleição no Brasil
setn gastar dinheiro, pouco ou
muito. Quem pode jogar a pri-
meira pedra?

Mas garantiu que nunca ti-
nha comprado um voto ou um
chefe político pessoalmente.
Preferia fazer doações às cole-
tividades, beneficiando tanto os
adversários quanto os correligio-
nários. Seu dinheiro era gasto
em hospitais, escolas, creches,
pontes, estradas, igrejas, asilos,
maternidades, orfanatos, escolas
e museus.

Disse mais: vinha fazendo
essas doações há mais de 15 anos,
quando nem pensava em ser po-
litico, e não se limitava a ajudar
um só Estado, mas quase todos,
do Amazonas ao Rio Grande do
Sul.

Apesar disso, a UDN recor-
reu contra o registro ãe sua can-
didatura, alegando, entre outros
motivos, corrupção eleitoral. Foi
derrotada no TRE mineiro, po-
rem venceu no TSE. Impedido de
continuar como candidato ao
Governo mineiro, Pais de Almei-
da perdeu em 1966 o mandato
de deputado, cassado pelo AI-2.
Assim acabaram o apelido e o
político Sebastião Pais de Almei-
da, que perdeu, em 1970, até a
Ordem do Mérito Aeronáutico
que lhe havia sido concedida em
1959.

Só jicou o empresário.

O EMPRESÁRIO

Foi como empresário que Se-
bastião Pais de Almeida ganhou
nome e fez fortuna. Nascido a 22
âe novembro de 1912 em Estre-
Ia do Sul, Minas, em 1914 foi le-

vado pela familia para São Pau-
lo, onde seu pai, Gregório Pais
de Almeida, fundou o Banco Na-
cional do Comércio de São Pau-
lo.

Depois de. cursar os colégios
São Bento e São Luis, matrl-
culóu-se na Faculdade âe Direi-
to de São Paulo, no Largo de
São Bento, pela qual foi diplo-
mado. Ainda estudante, iniciou
a carreira bancária. Adquiriu ex-
pertencia passando por todos os
departamentos e em 1034. com
22 anos, tornou-se diretor-finan-
ceiro do banco.

Embora revelasse talento pa-
ra as finanças, Sebastião Pais dc
Almeida não se limitou aos ne-
gócios bancários. Tornou-se o
pioneiro da indústria dc vidro
plano no Brasil, cm 193S. quan-
do fundou a primeira fábrica em
São Vicente, São Paulo. Logo or-
ganizou uma rede de distribui-
ção de vidro em todo o pais, in-
tegraâa por cerca de 40 estabe-
lecimenlos. Por isso se dizia que
ele era o único brasileiro para
quem espelho quebrado não re-
presentava azar.

Outras indústrias de vidro
plano surgiram em 1943 e 1044,
cm São Gonçalo e São Paulo,
pertencentes a grupos distintos.
Entretanto, como depois da Se-
gundu Guerra os exportadores
estrangeiros quisessem retomar o
mercado mundial, iniciaram um
processo de dumping que levou
as três empresas a se unirem nu-
ma só, a Indústrias Reunidas
SA — Vidrobrás, da qual Pais de
Almeida era o maior acionista.

Até meados de 1961, a Vidro-
brás permanecia 75% com bra-
sileiros e 25% com americanos.
Diz-se que as repetidas acusa-
ções de ser testa-de-ferro dos
americanos levaram Pais âe Al-
meida a se desinteressar do ne-
gúcio, que foi vendido aos fran-
ceses.

Porém Pais de Almeida con-
tinou ligado a várias outras in-
dústrias — entre elas a Compa-
nhia de Vidro Plano do Brasil
(CVB), Companhia Agropecuá-
ria e Comercial, Oleogazas, Com-
panhia Brasileira de Máquinas e
Metais, Artefatos Metálicos para
Construção SA (ACM), Alumínio
e Ferro Construtora SA (AFC) e
Comércio e Indústria de Madei-
ras Socomin SA.

Pais de Almeida fundou a
Real Transportes Aéreos, da qual
foi presidente por um periodo de
cinco anos, e também investiu
na agropecuária. Seu grupo
criava porcos e gado em exten-

sas fazendas no Mato Grosso c
tinha 300 mil pês dc café. Na
fazenda que comprou perto dc
Campinas. São Paulo, o empre-
sário desenvolveu um trabalho
intenso de recuperação de terras
e adotou processos modernos nas
culturas dc café e milho e nas
criações de bovinos e suínos em
larga escala.

Nos últimos anos. Pais dc
Almeida vinha enfrentando pro-
blemas financeiros em suas prin-
cipais empresas, como a Arte/a-
tos de Metais para Construção,
com vários pedidos de falência,
e a Companhia Comercial dc
Vidros, com concordata decw-
tada.

Segundo os parentes, a si-
Inação das empresas o preocupa-
va, "mas ele tinha certeza de que
o problema seria solucionado,
pois seu patrimônio era uma
garantia. Ele era um lutador.
Sabia aceitar as coisas boas e
contornar, para resolver, as
ruins'.

O HOMEM PÚBLICO
O homem público Sebastião

Pais dc Almeida surgiu quando
o professor Lucas Nogueira Gar-
cez, então Governador de São
Paulo, o nomeou sucessivamente
diretor do Banco do Estado dc
São Paulo e Secretário de Fa-
zenda. Substituiu eventualmente
os Secretários de Agricultura e
dc Governo e foi membro da Co-
missão do 4° Centenário da Ci-
dade de São Paulo (comemorado
em 1954).

Em 1956. no Governo Jusce-
Uno Kubitschek, Pais de Almeida
assumiu a presidência do Banco
do Brasil, e de 1959 a 1961 di-
rigiu o Ministério da Fazenda.
Instituiu a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) e a Comissão Nacional
para os Assuntos da Associação
Latino-Americana de Livre Co-
mércio. Foi ainda o Governador
brasileiro junto ao Fundo Mone-
tário Internacional, Banco Mun-
dial e Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

Sua correção como homem
público foi demonstrada no Go-
verno Jânio Quadros. Depois de
manipular bilhões de cruzeiros,
tanto no Banco do Brasil como
110 Ministério da Fazenda, seu
nome não apareceu em nenhuma
das centenas de sindicâncias que
Jânio Quadros mandou fazer,
como também não foi envolvido
em nenhuma acusação formal
nos IPMs instaurados depois da
Revolução de 1964.

. O preçoda segurança
é a eterna
vigilância.

Custo muito pouco a proteção de suo empresa com os relógios de
Vigia Dimep.* Eficientes, de alta resistência. Os mais econômicos

para o controle e uma segurança permanente.
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DIMAS DE MELO PIMENTA SA.
INDÚSTRIA OE RELÓGIOS

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 962 • SOBRELOJA • 20000 - RIO DE JANEIRO ¦ GB
TELEFONES: 223-1547 - 223-2636 - 243-8668
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Este ponto já nasceu feito: Conde de Bonfim, 615.
.,-../¦ ¦ . 

¦ 
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Garanta hoje o seu lugar
no Centro de Comércio
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Se você não andar depressa, corre o risco de ficar olhando os outros
ganharem dinheiro. Para sempre.
Portanto, garanta açora o seu lugar no Centro de Comércio Conde de Bonfim.
E bom como negócio. É ótimo como investimento.
Ponto feito
O Centro de Comércio Conde de Bonfim está no melhor comércio da Tijuca.
Uma garantia de mais de um milhão de pessoas diariamente à sua porta.Sem contar com a freguesia cativa do Edifício Conde de Bonfim, que faz partedo mesmo conjunto arquitetônico, onde será edificado o Centro de Comércio.
Projeto moderno e funcional
São dois andares de lojas e lojinhas, com ar condicionado central e ligados
por escadas rolantes.
E uma verdadeira rua com 10 metros de largura terminando numa
pracinha com jardins e playground. Fachada principal em granito ourovelho. Galeria das lojas com piso Romano.
Cinema de alto luxo
Além do mais, o Centro de Comércio Conde de Bonfim terá o seu própriocinema.
Isto quer dizer que você terá uma clientela renovada de 2 em 2 horas.
Valorização garante seu sucesso
Raramente aparece uma oportunidade como esta. Seja para investimento ou
para a instalação de seu comércio. Açui, no Centro de Comércio Conde deBonfim, a valorização é ilimitada, pois são poucas as áreas disponíveis paraconstruções desse porte.Você investe um capital mínimo; a maior parte do preço sairá do aluguel ou darenda do seu próprio comércio.
Preço a partir de 330.000,00. Sinal 9.900,00. Prestações durante a construção2.475,00. Prestações após a construção 3.817,07.
Lançamento hoje - Visite o stand no local.
!J9^(?3^-^H^*V£w4^íW •..*

um milhão de clientes à sua parla escadas rolantes: conforto para quem compra cinema de alio luxo, próprio do Centro de Comercio

Visite hoje o local e garanta sua loja.
Esta pode ser sua última chance.'veplan-residência££

Conde
de
Bonfim.
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>ôEmpreendimentos e Construções S.A. L/\J
Capital e reservas: CrS 247.907.402,00

Corretor responsável: J.O. Sodré - J 590 - Creci 66
Ipanema: R. Vise. de Pirajá, 507 - Tels.: 287-4039-.287-4040 - 287-4041 - Centro: R. México, 148 - Tel.: 252-8811Tijuca: R. Conde de Bonfim, 190-A - Tel.: 264-9152
Memoriil dc incorpor«clo retirado no 11." Oficio do RI, iob n.* 355, li fl». 286, dolivro Í-B, em 6/11/75,

Centro de Comércio
CONDE de BONFIM

Rua Conde de Bonfim, 615
a 3 minutos da Saens Pena.
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Cartas dos
leitores
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"Como assinante do JB,
tomo a liberdade dc sollcl-
tar a publicação clc minha
.solidariedade no leitor Joró-
nimo Fernandes UB, 13.8),

Também me encontro
nas mesmas condições, npo-
sentado ii mosmo época
(1000», vitima de Incom-
prcensivcl atitude da C.E.F.,
que se recusa a pagar a.s co-
tas de participação no PIS
aos que se aposentaram an-
tos de 72.

Entretanto a Cnlxa não
vacilou em cadastrar todos
os empregados desde de-
zembro de 1071. mesmo
aqueles que, embora npo-
sentados, estavam no cum-
prlmcnto de suas funções
emprega tidas,

Requer! por intermédio
do Banco Novo Mundo e
meu pedido foi inferido.
Voltei a requerer ao supe-
ríntendente do PIS na
então Guanabara, no presi-
dente da Caixa cm Brasília
e, a despeito de o Sr Aloísio
dc Oliveira, coordenador de
Arrecadação c Pagamento

seção PIS — ter-me afir-
mado que cu tinha todo o
direito, e direito Indiscuti-
vçl, de receber as quotas de
participação, chegou-me o
oficio SSP nv 10/75, em quefoi mantida a decisão ante-
rior.

Por que então a C.E.F. ca-
dastrou todos os emprega-•dos, aposentados ou não?

Emidio Barbosa de SousaRio (RJ)".

As falsas virtudes
"Excelentes os esclareci-

mentos do Sr Aldo Rangel
de Carvalho sobre as falsas
virtudes da margarina, em
sua palestra que tão bem o
JB resumiu em sua edição
dc 13.11. k preciso informar
ao público corretamente
que não há margarina queemagreça, nem que evite o
enfarte. Se a gordura em
excesso pode causar mal a
determinadas pessoas, tan-
to faz ingerir-se margarina
ou manteiga, ambas com li-
pidios saturados.

É bom lembrar que a
margarina é um produto
artificial e a manteiga, na-
tural. Já que tanto se fala
cm poluição, convém lem-
brar a poluição alimentar
causada por enlatados e
sintéticos.

Entender-se-ia o uso de
margarina na absoluta fal-
ta de manteiga, como na
época da guerra, na Europa,
ou como produto mais bara-
to, como devia ser. Mas o
que se vê é a margarina
sendo vendida ao preço da
manteiga, dando largos lu-
cros e sustentando uma ca-
rissima propaganda na TV,
dirigida, maquiavelicamen-
te, às crianças que não têm
defesas e não sabem distin-
guir as coisas.

A proteção do Governo,
que obriga as margarinas a
usarem embalagens verdes
(para mostrar a origem ve-
getal), é insuficiente. Resta
aos produtores de manteiga
partirem para a ofensiva
publicitária como em certa
época fizeram os do açúcar
contra os ciclamatos.

R. Simas Filho — Rio
(RJ)."

O ataque téleíônicp
"Sou viúvo e tenho uma

empregada analfabeta quenão usa telefone nem ele-
vador. Eu faço três ou qua-tro chamadas locais porsemana. Ainda assim mi-
nha conta de outubro
atacou-me de surpresa com
algumas centenas de cru-
zeiros.

Então começou minha lu-
ta contra á Companhia Te-
lefônica, esta cidadela inex-
pugnável. Tenta-se provar
que se é modesto, que não
se dá interurbano. A Com-
panhia nos atende bem,
mas nos pede que telefone-
mos mais tarde. Se tele-
fonamos, pede . para espe-
rarmos um momento. E o
momento, conforme nossa
paciência, pode trans-
formar-se em 10 minutos
ou duas horas.

O resultado é sempre o
mesmo. Absoluto silêncio.

No final, a vitima, revol-
tada, frustrada, se resigna
a pagar.

Geraldo Guimarães —
Rio (RJ)."

A punição preventiva
"O CIP não deveria

apenas exigir o fim da
majoração ilegal dos preçosdos remédios, que chegou a
alcançar 1 mil e 600% (JB,
25.10) mas, principalmente,
como medida preventiva,
punir os responsáveis.

Um crime de tal gêneronão pode ter como castigo
apenas a exigência de seu
fim. Isso não seria castigo.
Seria um convite a outros
crimes similares onde o cri-
minoso, na pior das hipóte-
«es, apenas deixa de ga-nhar.

Nassim Boukai — Rio
(RJ)".

As carta»; < do»; leitores terão
publicadas só quando trouxerem
assinatura, nome completo e- legi-
vel e endereço, -Todos -esses- dado»
terão devidamente verificados.

JORNAL DO BRASIL Lan
V*e« Prísldenle («ecullvoi M, r. de N-mimenlo Brita
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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1975
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Tabus que se Rompem
Durante muito tempo lem este país convi-

vido com tabus c preconceitos absolutamente
prejudiciais à vida nacional. •Quando, afinal,
eles caem; pouco a pouco se descobrem as va tf-
lagcns dos procedimentos novos, mas os que ali-
montaram a inércia e os vícios desaparecem sem
deixar rastros c sem qüc a opinião pública sai-
ba claramente a quem responsabilizar pelo es-
forço necessário à recuperação do tempo per-
dido.

Tem sido assim, por exemplo, com o cam-
bio. os minérios ou a criação do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço que esbarrou nos
preconceitos tia antiga lei da estabilidade dos
empregados nas empresas. A implantação de ta-
xas flexíveis de cambio — todos se recordam —
provocou a oposição dos que adiavam que a
moral nacional estaria irremediavelmente com-
prometida pelas quedas sucessivas do cruzeiro.

Quando o dólar foi desvalorizado, as últi-
mas objeções se dissiparam: afinal, liá os que
preferem sempre um modelo consagrado. Na
política de minérios assistiu-se a algo semelhante.
Durante anos e anos a exploração das nossas rc-
servas de ferro esbarrou na filosofia dos bura-
cos no chão. Sim. abriríamos buracos. E depois?
Pouco a pouco, contudo, prevaleceu o exemplo
dc outros países exportadores e chegamos a uma
idade ua qual o fenômeno é o inverso. Procura-
se conter a eficiência da Vale do Rio Doce aos
limites dos interesses do Estado num mercado
competitivo e aberto.

Tais considerações parecem úteis no mo-
mento em que a Petrobras vem a público comu-
nicar aos seus acionistas o que tem feilo para

aumentar a produção nacional de petróleo e im-
plemeiitar os contratos de risco. Cumpre a em-
presa, assim, uma obrigação elementar entre a»
sociedades anônimas, c que é rotina nos países
civilizados.

V. lamentável, entretanto, constutar-sc que
ii taxa de investimentos cin exploração somente
agora está sendo acelerada. Vamos aplicar CrS
6 bilhões 290 milhões em 1976 nessa área. pou-
co mais do dobro do que se investirá e.«te ano e
quase o triplo do orçamento de 197,r>. Mas há
quanto tempo deveria ter se acelerado a pro-
pecção em lugar de se encamparem refinarias
ou dc assumirmos novas posições na petroqui-
mica'!' E quais serão mesmo os convencimentos
verdadeiros e profundos sobre novas cstratúgi-
cas, quando tanto se vacilou sobre os contratos
dc risco? Como pode a opinião pública Iranqui-
lizar-se sobre competência c a celeridade das ne-
gociações nesse campo, quando é sabido que se
dispersam esforços c recursos humanos valiosos
na própria Braspetro, nesta hora de montagem
dc arcabouços jurídicos c abertura de negocia-
coes5?

O comunicado da Petrobras aos seus acio-
nistas c a seus empregados vale como uma dc-
monstração de intenções e um esforço por me-
lhor se comunicar, numa época em que os mi-
los se esfacclam e os tabus já não passam in-
cólumes pela vida nacional. Na medida em que
cresce a consciência coletiva dos direitos e de-
veres dos cidadãos e das sociedades anônimas,
seus balanços c seus resultados práticos dão a
medida de sua eficiência, c é dever das admi-
nistrações informar. Até porque não há como
repetir erros cm silêncio indefinidamente.

Francisco Franco
Com a morte dc Francisco Franco, de ai-

cunha Gcneralissimo e Caudilho, sai da cena o
penúltimo ator de um ciclo histórico. Este ciclo
foi marcadamente típico. Lentamente vem se cs-
gotando, na medida em que a Humanidade resga-
ta os equívocos c erros trágicos cometidos nas dê-
cadas dos 20 e dos 30, esta última assinalada pe-
Ia guerra civil espanhola, pela ascensão do nazi-
fascismo, pela consolidação da ditadura comu-
nista-soviética sob Stalin, c, finalmente, pela Se-
gunda Guerra Mundial.

Para perplexidade nossa, a morte do Caudi-
lho ocorre no momento em que a História pare-
ce ter dado uma volta sobre si mesma c apre-
senta, em tantos pontos, contados com os anos
que presenciaram a vitória do franquismo. Hoje,
o franquismo e tudo que representou e represen-
ta, está condenado pela consciência universal.
No entanto, persiste em sua essência sob outros
nomes e, acima de tudo, sob a forma de tentati-
vas de legitimação da violência pelo recurso fre-
quente de Governos, grupos, classes e indiví-
duos, quando dominados pelos sentimentos de
sadismo e de necrofilia — numa palavra, pelo
predomínio da morte sobre a regra do respeito
à vida.

A paixão política que ainda se concentra
sobre o Generalíssimo impede a formação de juí-
zos acabados e, por isso, mais perfeitos. Só o tem-

po reunirá todos os elementos de juízo final. Es-
te, na verdade, já está confiado a quem vê e pers-
cruta os corações humanos cm intenções e atos.

Aspira-se por todos os motivos a uma suces-
são no Poder que signifique, ao mesmo tempo,
evolução política segura e conciliatória da or-
dem c das liberdades na Espanha. De tal forma
que nada mais separe o Governo da Espanha da
Comunidade das Nações Européias de regime de-
mocrático, nem afaste o Governo de Madri das
boas relações com o Papa e com a Igreja Católica.

Haverá sempre na cultura espanhola uma
contribuição a dar ao Ocidente universalizado.
Ela se preservou no país e no exílio em figuras
que precederam, na morte, a Francisco Franco —
nomes como Picasso e Pablo Casais. Seria infor-
tonado que as rejeições nascidas da memória ain-
da atual da guerra civil não permitissem a con-
vergência do gênio espanhol em toda a plenitu-
de criadora. O novo Governo precisa de opor-
umidade para abrir caminho a uma política que,
contendo os radicalismos dentro dos varais dos
compromissos inteligentes, numa evolução possí-
vel, mantenha a Espanha no seu campo geopo-
lítico.

A opinião espanhola está devidamente in-
formada das conseqüências trágicas da revolu-
ção ingênua dos "cravos vermelhos". O talento
espanhol deverá estar mais do que nunca vivo
depois de Francisco Franco.

•v

A Espera
A perspectiva brasileira é agora, mais do

que antes, a de fechar as exportações deste ano
com uma receita bem inferior às previsões do
Governo c muito mais baixas do que as necessi-
dades do país. Até o café, que liderou no passa-
do nossas vendas externas, continua a regredir
estatisticamente. Há 15 dias estão parados os ne-
gócios do café c os operadores dos portos de
Santos e do Rio culpam o irrealismo de nossa
política de preços.

A escassez potencial do café deveria favo-
recer um programa de vendas num ano fraco
para o volume de exportações necessárias. Ou-
trás nações produtoras estão conseguindo mais
do que nós. Devido à insistência em preços aci-
ma do mercado internacional, os poucos com-
pradores disponíveis tiram partido de nossas di-
fieuldades: retardam o fechamento dos nego-
cios, simulam situações e forçam a baixa.

O fato é que o ano mostrou-se decisivamen-
te fraco até mesmo em relação aos produtos pri-
mários. As sucessivas revisões do programa de
comércio externo confirmam a persistência de
erros de avaliação do mercado e a falta de me-
canismo eficiente de vendas externas. O setor
privado é contido em sua potencialidade comer-
ciai pela participação excessiva do Governo num
campo em que lhe falta espírito gerencial.

O Itamarati retomou uma presença excessi-
va para sua organização burocrática, destituída
de conhecimento e experiência de mercado, no
plano do comércio exterior brasileiro. Inibiu-se
o setor privado e outras áreas do Governo foram
contidas pela ação promocional do Ministério do

Exterior. Pela sua própria natureza de clube fe-
chado, o Itamarati recusa-se a passar informações
aos órgãos oficiais responsáveis pelo fechamento
das contas do país.

Do.nível operacional para cima, o Itamarati
fecha-se ainda mais — para a opinião pública e
para os empresários. Nas Assembléias da ONU e
no espaço exterior, ganha desenvoltura. Vota ao
arrepio de nossa melhor tradição e deixa de of ere-
cer os motivos da orientação que nos levou a prós-
crever o sionismo como prática racista.

A opinião pública estimaria saber se o nos-
so voto foi.trabalhado e se a posição caudatária
do facciosismo árabe no Oriente Médio encerrou
vantagens ocultas. Porque na prática desconhe-
cem-se quaisquer proveitos para o Brasil, do
ponto-de-vista prático ou teórico. Ato contínuo,
para confirmar a soberania exterior, o Brasil
reconhece precipitadamente a independência de
Angola e se compromete com uma facção politi-
ca, por sinal a que detém a menor parcela do
território dividido.

Continuamos todos à espera das explica-
ções indispensáveis. Se há interesse nacional,
deve ser declarado, porque nos diz respeito. A
nossa perda 'de 

posição para negociar interna-
cionalmente leva-nos agora a ouvir de empre-
sários alemães o pedido de novas facilidades.
Onde estão as vantagens do acordo nuclear que
explodiu de surpresa, depois de negociações si-
gilosas? Como somos nós — a Nação — que pa-
gamos os preços e custos, temos o direito de sa-
ber antes ou, quando nada, depois. Estamos es-
perando.
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— Eli... a implosão é a solução.

Contratos ou clistratos?
Tristão dc Alliaydc.

José de Alencar tinha
razão ao encerrar a sua
Iracema com aquele ve-
lho lugar comum de
que "tudo passa sobre
a terra"... Quem se
lembra ainda de uma
questão que, há tão
pouco tempo, ameaçou
rachar ao meio a nossa
gente? Em certo momen-
to, não se falou de outra
coisa, entre nós, senão de"contratos de risco". A
discussão chegou a uma
temperatura tão elevada,
que começou a haver sé-
rio risco em falar de tais
contratos, embora pou-
cos soubessem realmen-
te ãe que se tratava. Foi
mesmo, ao que consta,
proibido tocar no assun-
to publicamente. Mas co-
mo tudo passa, neste
m undo desmemoriado
em que vivemos, entra-
mos hoje de novo no re-
gime do fato consumado.
Voltamos ao complexo do
oásis, que ameaçou por
um momento ser substi-
tuíão por um complexo
de vítimas... Voltamos a
fazer surf nas ondas do
otimismo. Enquanto,
abrindo as janelas, só ve-
mos, em torno ãe nossa
casa, os incêndios de Bei-
rute; as greves italianas;
as torturas chilenas; a
anarquia portuguesa e
até mesmo a morte do"imortal" Caudilho, go-
zamqs por aqui de uma
liberdade, de uma or-
dem, de uma ausência de
assaltos, de uma opulên-
cia, de uma felicidade ge-
ral que provoca a inveja
ao resto do mundo. E, ao
que parece, já não há
mais riscos em falar dos
já esquecidos e supera'
dos "contratos ãe risco".
Se assim é, permitido.se-
ja à turma do sereno e ao
mais ignorante dentro
dela, dar igualmente o
seu palpite, inteíramen-
te inócuo, em face ão fa-
to consumado.

Penso que passamos,
sem transição, de uma
falsa concepção de inde-
pendência, gerada por
aquele complexo do oá-
sis, a uma exagerada
confissão de dependeu-
cia. É o que vejo, à pri-
meira vista, nesses já es-
quecidos contratos de
risco. Procuramos justa-
mente, com eles, fugir ao
risco, em vtz de o afron-
tar diretamente, com os
nossos parcos mas possí-
veis recursos. Transferi-
mos a responsabilidade
para o risco alheio, mas
alienando ainda mais a
nossa independência. Em
lugar de estimularmos o

esforço nacional aulôno-
mo, em busca dessas ri-
quezas adormecidas em
nosso subsolo, descansa-
mos no esforço alheio,,
aumentando as n o s-
sas dividas e apelan-
do para o know-how
alienígena, enquanto dei-
xamos no exílio, en-
carceramos ou "suicida-
mos" por subversiva,
uma parle do nosso. Au-
mentamos, assim, a nos-
sa subordinação a essa
superpotência cosmopo-
lita, que hoje se coloca
acima das nacionalida-
des e no mesmo plano da
ONU, introduzindo em
nosso tempo mais uma
forma de imperialismo.

Trata-se dos famosos"conglomerados multi-
nacionais", tão bem es-
tudados pela análise im-
placável do sociólogo
Muniz Bandeira. Em su-
ma, procuramos mais
uma vez, sob pretexto de
pragmatismo e premidos
pelo pânico, a solução
mais fácil. Mais imedia-
ta. Mais cômoda. Esse
confortabilismo é uma
tentação típica das si-
tuações sociais estagna-
das, que defendem, com
unhas e dentes, suas po-
sições consolidadas, em-
bóra injustamente, con-
tra tudo que seja mu-
dança e redistribuição
menos iníqua dos bens
comuns. No fundo de um
problema, aparentemen-
te apenas técnico, o que
vemos é a defesa ão sta-
tus quo e ão Estamento,
econômico e político exis-
tente, contra toda tenta-
tiva de mudança de es-
truturas sociais, por
meio de uma. participa-
ção mais ativa do povo,
com o seu instinto hu-
mano ou intuição empí-
rica mas sábia, na solu-
ção dos grandes proble-
mas nacionais. O dos
contratos de risco não foi
apenas um problema téc-
nico, mas social.No en-
tanto, a sabedoria popu-
lar no caso foi completa-
mente desconsiderada.

Se se tratasse de um
projeto puramente técni-
co, admito que só se ou-
vissem as autoridades
tecnológicas. Mas o pro-
blema era nacional e,
portanto, político. Como
tal, a opinião pública ti-
nha de ser consultada. E
não apenas informada.
Ora, se consultássemos
essa opinião pública, ve-
riamos que a favor da so-
lução contratual se ma-
nifestavam apenas as eli-
tes políticas e econômi-
cas da situação vigente.

Ao passo que o povo e
aqueles que mais de per-
to o representam e pro-
curam auscultá-lo eram
contrários a ela e favorá-
veis a um esforço nacio-
nal, para arrancar das
nossas' entranhas geoló-
gicas as riquezas ainda
inexploradas. Essas ca-
madas populares podem
não ter motivos mais ra-• cionais ào que dispõem
as camadas elitistas. Mas
possuem, pelo menos, a
intuição de que essa so-
lução contratualista vai
beneficiar apenas uma
minoria privilegiada c
não a maioria da popula-
cão. De modo que o pro-
blema se deslocou da ba-
se tecnológica para uma
base sociológica. E esses
contratos vão correr o
risco de se converter em
distratos sociais, apro-
fundando a brecha entre
o Brasil real e o Brasil
oficial. Tanto mais que a
solução veio 'como um
ato imposto e não pro-
posto. Como uma solução
predeterminada e não
como o fruto de um con-
senso nacional. Quando
a ocasião era oportuna,
justamente, para um
grande gesto de congra-
çamento coletivo.

O Presidente, que mu-
dou de opinião depois de
ouvir os técnicos, falan-
ão pouco depois da solu-
ção decretada inespera-
damente, disse que "o
nosso progresso depende
do nosso esforço e não da
ajuda alheia". De pleno
acordo. Mas acontece
que a solução, decretada
imperativamente, repre-
senta exatamente o opôs-
to. Se quiséssemos real-
mente correr o risco de
fazer o esforço, em vez de
o transferirmos aos "con-

glomerados", a solução
seria um grande movi-
mento nacional ãe mobi-
lização financeira, para
fornecer à Petrobras os
recursos necessários pa-
ra as necessárias prós-
pecções com nossos pró-
prios recursos, como
sempre fizeram os japo-
neses e os alemães e foi
mesmo o segredo dos
seus "milagres"... Um
acréscimo no Imposto de
Renda, um imposto a
mais sobre as loterias, e,
acima de tudo, um apelo .
a todos os brasileiros pa-
ra essa mobilização cole-
tiva, onde não haveria
nem governistas nem
oposicionistas, constitui-
riam um congraçamento
nacional inédito, com
larga repercussão politi-
co-social. Mas preferimos
a solução mais cômoda...
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Assembléia aprova Orçamentos do Estado e da cidade
Danton lamenta uo Senado
abandono a que estão
relegados Rio e Niterói

Brasília —- Lembrando palavras da Deputada
federal Ligla Lessa Bastos, da Arena, segundo as
quais "o antigo Estado da Guanabara está rebaixa-
do à situação de subprefeitura, quase falida", o Sena-
dor Danton Jobim (MDB-RJ) ressaltou, ontem, a si-
tuação de abandono em que se encontram as cidades
do Rio de Janeiro e Niterói, após a fusão.

Depois de .frisar ter sido um dos que mais se
opuseram à união das duas unidades federativas,
medida que considerou precipitada por não ter sido
precedida de estudos mais profundos, afirmou o par-lamentar que, "desgraçadamente, nada se fez até
agora para melhorai' a credibilidade do povo f lumi-
nense, e notadamente do carioca, na capacidade de
realização do seu Governo sob intervenção federal,
confiada a um Governador provisório".

A Assembléia Legislativa
aprovou ontem, cm di.suu.NMio
únlcn, as propostas orçamenta-
rias do Estado c do Município
do Rio dc Janeiro para 1076, que
fixam as receitas cm CrS 14 bl-
limes c 000 milhões e CrS 4 bl-
lhões e 100 milhões, cm votação
que mostrou o MDB atuante cm
plenário, ao contrário da Are-
na que só contava com quatro
deputados.

O líder da Maioria, Deputado
José Maria Duarte, que está for-
mando dentro do MDB um bloco
parlamentar dc apoio ao Gover-
nador Faria Lima comandou a
votação c disse, ao seu final, que

"esto foi um scrvlclnho despre-
tcnsloso que a Oposição conscl-
ente resolveu prestar ao homem
encarregado do executar o pro-
Jeto da íus&o".

EMENDAS

A proposta orçamentária do
Estado, a Assembléia Incluiu,
apenas, 70 das 220 emendas re-
ccbldas. A Comissão Especial dc
Assuntos para o Município do
Rio dc Janeiro aceitou, por sua
vez, 700 das mil emendas apre-
sentadas & proposta orçamenta-
ria da Capital. São emendas au-
torlzatlvas — quase indicações

— dc obras públicas cm bairros
e vilas do Rio.

As emendas Incluídas no or-
çamento do Rio para 1970 vno
deixar o Prefeito Marcos Tamolo
sem condições de capitalizar, so-
zinho, as obras que vier a pro-
gramar, porque os deputados da
Arena o do MDB sugeriram pra-
tlcamcntc um plano de desen-
volvimento, tantas são as autori-
zações de serviços públicos apro-
vadas.

Durante a votação das duas
propostas orçamentarias, somen-
te os Deputados Luis Linhares
(líder), Alberto Torres, Ítalo
Bruno e Wilmar Pallls, da ban-

cada dc 31 represen tan les clA
Arena, encontravam-se cm pie-nárlo. Isso levou o Deputado Jo-
sô Maria Duarte a exulamar, de-
pois de encerrada a votação, quo"está provado que o Governo não
pode dispensar o apoio do MDB".

O Sr Luiz Linhares explicou,
depois, que todos os representan-
te.s da Arena, que assinaram o 11-
vro do presença, na sessão de
ontem, participaram da votação,"porque não houve pedido dc vc-
rifleação". As duas propostas or-
çamentárlas, que estavam Incluí-
das na pauta, para votação em
primeira discussão, não voltarão
mais ao plenário, porque a Mesa

da Assembléia considerou pre-
sentes dois terços da representa-
ção partidária da Arena c MDB.

PALHAS
O presidente da Comissão do

Orçamento da Assembléia, Depu-
tado Geraldo dl Blase, conside-
rou boa a proposta orçamenta-
ria do Estado do Rio, mas recla-
mou das diiiculdades da classo
política "em Julgar do forma
mais ampla o trabalho do Gover-
no, por falta dc dados complc-
men tares".

RETRATO

Observando que, recente-
mente, o Rio íoi escolhido
para sede do Congresso da
Associação de Turismo —
ASTA — Salientou o Sr
Danton Jobim que não é
preciso dar a palavra ao
MDB para traçar o retrato
de uma cidade mergulha-
da no mais completo aban-
dono, como se tivesse sido
vitima de bombardeio ou
terremoto.

Acentuou o Senador que
até agora tem esperado pe-
las medidas que levasso
àquela exceção, com o mi-

nlmo de traumatismo para
a grande metrópole, mas
sua profecia de que o quo
se planejava era o genocl-
dio dc uma cidade "está-se
realizando mais cedo do
do que se esperava.

— O Prefeito Marcos Ta-
molo lá se acha, dias e noi-
tes a fio, meditando sobre
projetos, mas nada pode
realizar porque o município
não tem recursos definidos.
O Governador Faria Lima
prefere concentrá-los nas
suas mãos e a cidade, como
já disse o economista Eu-
gênio Gudin, tem de viver
de mesadas — concluiu.

Renovadores procuram
contato com Governador

Os coordenadores do Gru-
po Renovador da Arena re-
ceberam solicitações de vá-
rios diretórios distritais, pa-
ra que promovam, no Rio,
palestras e debates em tor-
no da necessidade do me-
lhor entrosamento Governo-
Partido, queixando-se, todos
eles, da marginallzação da
Arena no Governo Faria
Lima.

Os líderes do grupo, po-
rém, antes de aceitarem o
convite, preferiram promo-
ver um encontro do Briga-
deiro Faria Lima e de seu
filho, o Deputado Renova-
dor José Roberto Faria Li-
ma (SP), com o Governador
do Rio de Janeiro, ocasião
em que serão examinados os
problemas que têm provo-
cado queixas de arenistas
fluminenses. Se não der re-

s u 11 a d o, os renovadores
iriam, então, ter encontros
com dirigentes de diretórios
distritais do Rio.

Os Deputados Norton Ma-
cedo (PR), Joaquim Coutl-
nho (PE) e Henrique Cordo-
va (SC) integram a comis-
são do grupo renovador, en-
carregada de receber suges-
toes dos demais companhei-
ros, ao ante-projeto de pia-
no de ação para a Arena,
por eles elaborado.

O documento, após- rece-
ber novas colaborações, se-
rá encaminhado ao Depu-
tado Francelino Pereira, pa-
ra ser examinado pela dire-
ção partidária. Pelos esta-
tutos, a cada ano deve ser
aprovado um plano de ação
e para 1976 a decisão terá
de ser tomada até março
próximo.

CURSO DE TURBINAS
A VAPOR

Promoção — Curriculum ltda. Período: 1 a 12
de dezembro, das 19 às 22h. Local: Auditório do
Instituto Nacional de Tecnologia (RIO). Informações
e Inscrições - Av. Pres. Vargas, 633/2013. Tels.:
224-5156 e 224-9264.

VAGAS LIMITADAS
<p

Por aqui aportam as pessoas que assinaram suas passagens pela vida. E que, ao chegar, encontram um
território de beleza natural, de gente com muita coisa para dizer ao mundo,

vida que já ficou pronta.
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<SAINTEL__
Genevieve

Rua Cupertino Durão, 25.
Leblon.

Aqui a vida já ficou pronta.

Fique no Leblon.
Há um lugar para você, na melhor quadra de toda a praia. Um apartamento com
a elegância e a civilidade do lugar. Varandas, living, sala de jantar, 4 quartos (suíte),toilette, 2 banheiros sociais, 2 quartos de empregada, dependências completas,
2 vagas na garagem já incluídas no preço e mais uma opcional. Área de recreação
com uma parte coberta e outra descoberta, playground, salão de festas, espaço.
Acabamento nobre. . ,Lançamento depois de amanhã..

VEPLAN-RESIDENCIA }OÇZ:..EmpreendimentoseConstruçõesS.A. L^NJ \ ÁDEMI
Capital e reservas: CrS 247.907.402,00

Corretor respunsávcl:J.O.Sudré-J 590 - Creci 66
Ipanema: R. Vise. tle Pirajá, 507 - Tels.: 287-1039
- 287-4040- 287-4041 - Centro: R.México, 148-Tcl.: 252-8811
Tijuca: R. Conde de Bonfim, 190-A - Tel.: 264-9152
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Tudo que é importante deve ter seguro.
_tí(\
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FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO FENASEQ
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Sfsnt US $400 001 lia' comentava"se que
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anos oentao titular da

0„  _  ¦ o£pagamento Pasta, medico Mano Ma¬
de.5 Guiness em Sao Paulo, a agre- qual foi demonstrado que um aumen- fazer-se representar, na Assembleia, por procuracao, deverao depositar, na sede I abreutur chado de Lemos, cricu um
miacao enfrenta as seguintes situa- to desse tipo seria praticamente in- social, ate as 18 horas do dia 26 do corrente, as cauteips representatives- de suas riode Janeiro: HuaMexico,21 A-u>ja grupo de trabalho para

Em Sao Caetano, 30 militantes do Velos'o ^nXleu-sede que^llS? e, 
no segundo caso, as procures outorgadas. examinaro problem da

Partido filiaram-se ao MDB. riam seTSen eS 
°P velluce, mas ate hoje nao

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1975. se conhece suas conclusoes.
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A proposta que 0 treinador Zagalo • A Asscciacao Regional de Empre- (f ||]k' M wi((j f ^

recebeu do Governo do Kuwait para sas de Credito Imobiliario e Poupan-  ¦
dirlgirumaescoladefutebol e organi- ca (ARECIP) fundou 0 seu clube. . ,¦ TSSitoookpacog!^ >zar a sua selecao foi de 12 mil dola- Agora procura um imovel'para ser vfmil W1T>n^ Hres mensais. Fez ccntraproposta: sede. A poupan^a, tem. separitmuM'<*A'®*sd®tr«i>*)hoI I 00m divis6fias moduladas /¦fyrfi I

xt • t Deputado Francelino Pereira, ParedesdeEucaptac n I /fr ^r*T"v»Na primeira semana de Janeiro que talvez seja melhor articulador do p»rfi»d»iiominio. |W-MJ iTScyf \y ^jr 5come?arao ser distribuidos- 12 mi- que de entrevista, reune-se dia 30 em K ^liflhoes de formularios do Imposto de Porto Alegre com os vereadores da Vj * m cores aitament* V. y I ; Sv yr^Renda. Junto chegarao fo- Arena gaucha. ^ f I I C dacorativos. w V j/sr' r]\. ay/Ihetos explicativos, bem mats MrnnJwA/f X ^LLl F*CW/de serem entendidos. • Pela primeira vez em 10 anos um ^c
Presidente conseguiu ir a uma cidade M ¦ ^f r"T REPAR"2^f»«C V >1 ' 1Do Deputado Celio Borja diante em visita oficial sem receber um so W M I T I I I wJl film it f U (If g JW^m escoias l\/f //si , Pda noticia de que, a pedido do Presi- memorial. O titulo que a cidade que w wK/Cfff %Jr""' AYy ^si ll^'Republica, em menos pede

durante todo portanto, com os de Estrela.

no de dezem- devastada ~
bro. no Rio. vou descansar em Tere- ?5el devas.tada .na floresta amazoni-
sopolis e depois tenho uma viagem ao m pa' JMpH|pHpip|HHp^
exterior, de 15 dias". • o Marechal-do-Ar engenheiro Ca- ¦TT|T?T7TT1T|IHHH||^ W 1 | I _ I _ ,

ff|A Comiyi. ¦TicnU. a; O.K ^ C?, SSSSXS'S^S'o^ 0 CICIO DO CAFE RECOME^A NO IsWHBIB 1*1* I 
'J

™™r,a;,6SrSs.prt,: »di¦>'<=««"¦"'¦ RIO 
de JANEIRO lilll"w!lJil!3iiillTl ¦¦I'HHll'llfllff I'lffl'lI'lPIIMra a 4,5 milhoes de sacas. Esperavam- • No Rio Grande do Sul o ex-Presi-

dente Medici. do
,, . Racionalizeseuescritorio >> 1 ¦ v

Mais um museu no Estado. Vai • A exportagao de mamona caiu nos inuntivei i cuitur* do oft no Rio d* j<n«ir» ateopontomaximo.de ci IPCDV/I^OD DP SEGCJRANCA*funcionar noPalacio do Inga, em Ni- liltimos 11 meses em mais de 40%. Vai Dta 06 d« dezembro de 1975 - sabado - das 09 is 19 horas rendimento. Eis o bisico: wi-erywwr ws jwwiwiiyn
teroi, o Museu Historico do Estado do render 39 milhoes de dolares contra Hotel caxangi - Teres6polis - Rio de Janeiro p f j Tuhos Eletrnn® UMA NOVA PROFISSAO
RiO. Mu.oeus como se sab», sao OS no- 100 obtidos em 74. ^ . Conf.renci.t..: Dr. Jose de Paula Mot.a Filho W^farfcnara,™. COM COlOCA?AO GARANTIDAVOS cabides de emiprego. Dr. Roberto Santinato oimpiltica e lacuna o arqutva- •*

• Langada a candidatura do Sr Fa- Dr Japvr Assumpcao rnento e a mampula^ao de A Portaria 3.237/72 do Ministerio do Trabalho torna obn-
.• A partir de primeiro de janeiro bio Meireles, da Federapao da Agricul- if ^ tr-APoi , .., . .... . papeis. Formatos gat6ria a fun5a-0 de supervisor de seguran?a em empresas
nao mais sera de mil salarios riunimos tura de. Sao Paulo a presidencia da Esudn do Rio hp hnn;rr,n!lln^ ^cr<:ncia « Admimsiracao do e cores diversos. •^^£>—1 com mais de 100 funcionarios. a partir de 01.01.76, ngo-
O teto maximo da a?oes de competen- Confederagao Nacionai da Agricultu- e Abast^cimento do 

lRio 
de Janeiro 

* 
colabora^o do MinUteUrio Cravaqao rosa fiscalizacao sera efetivada, o que aumentara a ia grar^ e

• 
. StSST*"••*• 

<w»™ *• *«-—:.•* -"sawtsr** °pc,°; 
p• Primeira providencia do Sr Anto- Pmengas: Ministro Alysson Paulinelli \ lifU 140 horas. Brevemente tal curso, de nivel lecnico, so podera

I • O Ministro da Pazenda, Sr Mdrio nlo Carlos Magalhaes como presiden- SFw1*.!!!' p„.. I ser fe to em 2 anos. II '
; Henrique Simonsen, abre hoje no Rio te da Eletrobras: livrar-se dos anjos President' c,m k c.u»n, / 

' 
S-, \f aproveite a derradeira oportunidade i

o Seminarlo do Deutsoh Bank. ^protetores do eervi^o de seguTan9a. 
**¦ fe*Mi / . ¦ ¦ .TiXi**

; • A Telebras esta pesquisando di- • Com 0 aumento do preco da gaso- cultura e Abaslecimento do Rio de Janeiro. I / or no . 
^ 14.00 Js 18:00 horas J

versas ligas para substituir O cobre lina e dos preQOS dos automdveis, ca- lnforma5oes: Rio: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Av. / De 18:00 as 22:00 horas
na rede telefonica. O consumo deste da Galaxie que serve a autoridades Mar' Camara, 314 — 3.° andar — Tel.: 232-7542' . _cj Rua Araiijo Porlo Alcgre 70, 5.° andar
metal e de 20 a 30 quilos por terminal custa agora ao Erario, entre despesas T«r«s6polii: CTA - Centro Tecnlco Agropecuario ltda., Av. Lucio n °rmasces^nsm50ci^u^ 

232 )24] _ 222-0298
e o custo total, em todo o pais, pesa de manutengao, custeio e abasteci- Meira, 648 - 2° andar - Tel.: odd 0244 — 20652 treinamento de pessoal - ideg/cebrae/acrj
profundamente na balan^a comer- mento, a simples quantia de 15 mil Pre$o: Cr$ 400,00 (quatrocenios cruzeiros) — indui aimo^o e mate* vnial. nruzftirns mpnsais. rial HiriAilm. m> 
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PLANEJAMENTO OO ESPAÇO GRATUITO.

|Burrouglis

IBM 
M- 

olivelli

RE/V\iNGTON

Venha buscar conosco a máquina cie escrever e
a calculadora que mais lhe agradam.

• Será um prazer alugá-las hoje e
sempre que você precisar.

r^Qka-iyp°

Hii.< Mar(]iiós de Abranlcs, '27 S/I,oj,i 201
Telefone: 2(>r> 72,-i.t

DIVISÓRIAS

Separit multiplica áreas de trabalhocom divisórias moduladas
Paredes de Eucapfac oom
perfis de alumínio.Rápida instalação. Fácilremoção. Padrões acores altamentedeoorativos.

ESCRITÓRIOS^
REPARTIÇÕES

Âmm,

OBonzãofacilita.

MODERNO,
ORGANIZADO E

ULTRAEFICIENTE

Av Augusto Sevoro. 17? - Rio 222-4982 • 242-8714

CURSOS IDEC

Fletron
Vendas: Av. ('rés. Vargas, 631

s //o/.; 101 c gr. 1021
224-5186 e 221-2280

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E GERENCIAL

SUPERVISOR DE SEGURANÇA-

JORNAl DO BRASIl n Quinta-feira, 20/ 11 /75 Q i .o Caderno

Informe JB

Mais um "museu no Estado. Vai
f uncionar no Palácio do Ingá, em Ni-
terói, o Museu Histórico do Estado do
Rio. Museus, como se sabe, são os no-
vos cabides de emprego.

A partir de primeiro de janeiro
não mais será de mil salários mínimos
o teto máximo da ações de competên-
cia do Tribunal de Alçada. Cairá para
700 salários. »

O Ministro da Fazenda, Sr Mário
Henrique Simonsen, abre hoje no Rio
o Seminário do Deutsoh Bank.

A Telebrás está pesquisando di-
versas ligas para substituir o cobre
na rede telefônica. O consumo deste
metal é de 20 a 30 quilos por terminal
e o custo total, em todo o pais, pesa
profundamente na balança comer-
ciai..

A exportação de mamona caiu nos
últimos 11 meses em mais de 40%. Vai
render 39 milhões de dólares contra
100 obtidos em 74. v

Lançada a candidatura do Sr Fá-
bio Meireles, da Federação da Agricul-
tura de São Paulo à presidência da
Confederação Nacional da Agricultu-
ra.

Primeira providência do Sr Anto-
nio Carlos Magalhães como presiden-
te da Eletrobrás: livrar-se dos anjos

^protetores do serviço de segurança.
Com o aumento do preço da gaso-

lina e dos preços dos automóveis, ca-
da Galaxie que serve a autoridades
custa agora ao Erário, entre despesas
de manutenção, custeio e abasteci-
mento, a simples quantia de 15 mil
cruzeiros mensais.

Lance-livre

\S DATAMEC S.A.
m •ngenhaiia da alstoma»/ftccossamento (fatiados

Sociedade Anônima de Capital Aberto
C.G.C. 33.387.382

CONVOCAÇÃO

Prefeito e delegado aluam

cm 
' 
wcstcrn" da pecuária

ílurninense feito por amador

Niterói o Prefeito do Bom Jesus de Itabà-
poana, Sr Noc Vargas, e o delegado de polícia Rou-lien Pinto Camilo estão no elenco de Os Cara binei-ros cio Vale, o primeiro longa-metragem de um eru-
po de amadores do Estado do Rio, financiado pelaDalben Kufistreljsch Der Leiter (produções cinema-tograiicas), com sede no Rio; o diretor Wander Viei-ra, o deiine como "um western modei-no", sobre pro-blemas da pecuaria leiteira fluminense.

O filme a cores deverá ser lançado em dezem-bro em cinemas da Região Norte do Estado do Rio.Ha cenas filmadas em Miracema, Santo Antôniocie Padua, Boni Jesus de Itabapoana, Itaperuna eParaoquena Dizem os realizadores que o filmecustou Cr$ 200 mil, com a colaboração de firmascomerciais e industriais do Norte fluminense.
"Os Carabincirosl

A idéia da produção do
filme foi de Wander Vieira,"um musicista em recesso
forçado e um aprendiz de
cineasta", como rle mesmo
se define. Além de produtor
e roteirista, ele vai figurar
como ator no filme. O enre-
do trata desde as brigas por
posse de terra até uma sim-
pies ordenha, que para o
homem do campo significa
acordar de madrugada, en§
frentar um curral muitas
vezes enlameado e orde-
nhar dezenas de vacas, a
tempo suficiente de entre-
gar o leite ao caminhão que
faz o transporte para a coo-
perativa agropecuária. Mos-
tra também os problemas
da pecuária de corte e a po-
lítica de preços.

Wander só tinha mesmo
a idéia e o roteiro mentaii-

zado, pois, apesar de Joveme já apo.senlado por problc-mas de saúde, faltavam-lhe
recursos indispensáveis pa-ra a aquisição de filme vir-
gem, camara c outros mate-
riais necessários a uma pro-dução cinematográfica.

Sondou industriais, co-merciantes e a Prefeitura
de Miracema, cidade ondemora, e a resposta, foi, In-variavclmcnte um catcgóri-
co "não", ou "você não pas-sa de um visionário". Lem-brou-.se então que um ami-
go. Guilherme Delben, eraassociado de uma empresa
cinematográfica no Rio e
recorreu a ele. Delben acei-
tou a empreitada — os gas-tos totalizarão cerca d e
CrS 200 mil — c, também,
a direção da película.

Elenco
Superados estes proble-

mas, o passo seguinte foi a
escolha do elenco e a so-
lução, segundo Wander, re-
caiu em gente que jamais
viu um camara pela fren-

te, que sempre se dedicou
a atividades alheias ao ci-
nema e mesmo ao teatro
amador e que, por isso mes-
mo, não mencionou a pala-vra "cachê".

O caso Pclhuluku

Há três anos, quando se dizia queo Brasil estava iienoelando um acordo
nuclear com a Alemanha, as mais
diversas pessoas, colocadas tios mais
diversos carf/os, respondiam com ar
dc espanto, julgando estar diante de
um interlocutor louco.

Enquanto isso, na Alemanha, o
diplomata Paulo Nogueira Batista
tecia a grande rede sobre a qual re-
pousa hoje uma das mais complica-
das. bem sucedidas e discretas nego-
ciaçõcs internacionais do Brasil.

• » •
Hoje, quando se dte que a pro/un-

didade das negociações realizadas pela
Alemanha com a África do Sul para
um acordo semelhante deve preocupar
o Brasil, ressurge o mesmo ar de es-
panto.

A cada dia desvenda-se mais uma
ponta do novelo das negociações sul-
africanas.

Sabe-se, por exemplo, que o Co-
verno de Pretória contratou dois ex-
chanceleres, um argentino e outro
uruguaio, para trabalharem como
seus advogados e retocadores de ima-
gem. • •' ?

Se a Alemanha quer estreitar a
cooperação entre sua indústria atômica
e a central sul-africana de Pelindaba,
fornecendo tecnologia a um pais que
já dispõe dc toneladas contabilizadas
de urânio, isso c problema dela.

O Brasil, porém, não deve se me-
ter nisso.

É tnau negócio.

Acréscimo semântico
t provável que esteja ocorrendo

uma mudança semantlca em torno da
definição dos contratos de risco.

Até bem pouco tempo a figura
jurídica tinha o seguinte nome com-
pleto: "contratos de serviço com cláu-
sula de risco".

• a a
O comunicado da Petrobrás aos

seus acionistas divulgado na terça-fei-
ra amplia a nomenclatura e diz:

— Contratos de exploração pe-
trolifera com cláusula de risco.

Devagar
Ao que tudo indica, o Sr Nestor

Jost, que hoje é um atento homem
de negócios, está voltando devagar ã
política.

Hoje, estará no Rio Grande do
Sul para receber mais dois títulos de
cidadão honorário.

Expulsão do chanceler
Durante o curto período em que

dirigiu a chancelaria argentina, o Sr
Carlos Alberto Vignes removeu, pro-
moveu e aposentou a quem bem en-
tendeu.

Passada a bonança, foi substitui-
do no cargo. a a a

Agora a corporação deu-lhe o tro-
co. Foi expulso do Clube dos Diploma-
tas de Buenos Aires.

A samainbaia de Paulinelli
Na ante-sala do gabinete do Mi-

nistro da Agricultura, Sr Alysson Pau-
linelli, há um vaso sobre o qual re-
pousa, altaneira, verdejante e tropi-
calissima, uma ministerial samam-
baia.

Ao seu lado, está um arbusto de
ijm metro e meio de altura, de folhas
um pouco mais escuras que as de sua
colega. a a •

Ambos são de plástico.
A vitalidade da Arena

Enquanto a cúpula da Arena In-
siste em proclamar o seu vigor de
maior Partido do Ocidente — tentati-
va inútil de entrar no livro de recor-
des Guiness — em São Paulo, a agre-
miacão enfrenta as seguintes situa-
ções:
• Em São Caetano, 30 militantes do
Partido filiaram-se ao MDB.

• Em Mauá, único Município da re-
glão do ABC onde o MDB conseguiu
vencer cm 1072, a ala dissidente da
Arena já se solidarizou com o Partido
adversário, oferecendo-lhe «polo na
eleição municipal.

a a a
Em novembro do ano que vem,

quando o ABC confirmar sua tendèn-
cia de 1074, onde a Arena foi batida
numa proporção de cinco para um,
vai se descobrir o preço da manuten-
çâo de um debate esotérico em Brasi-
lia enquanto as bases íicam sem painem mãe.

Ufanismo de cordel
Eis o resultado de uma tentativa

de utilização da poesia de cordel co-
mo forma de propaganda, cometida
para a feira agropecuária de Parnaí-
ba:

O Piauí constltul-se
em opções atraentes
de águas subterrâneas
e terras bem diferentes.
São quase 3 mil quilômetros,
só de rios permanentes,a a a
Um verdadeiro desastre, Inclusive

porque a palavra opção nunca ire-
quentou o vocabulário dos trovadores
nordestinos.

Deve ser brincadeira de algum
tecnopoeta.

Ponpe-se a economia
Ê verdade. Depois de ter sido des-

tacado economista, Keynes recebeu
do Rei da Inglaterra uma cadeira na
Camara dos Lordes.

Nada impede, portanto, que um
político de grande destaque acabe setransformando num economista, ain-
da que tardio.

a a a
A Arena, porém, poderia escalar

outro, pois a situação do dinheiro na-cional está suficientemente complica-
da para tornar desnecessária a entra-
da do Sr José Bonifácio no debate doestatismo.

O Líder do Governo deveria op-tar. Ou defende a sublegenda ou o es-tatismo. Os dois, ele não agüenta.

Quem fez a conta?
Quando se anunciou a construção

da Ferrovia do Aço o pais foi informa-
do de que ela custaria CrS 28 bilhões.

Quatro meses depois, em abril, aconversa mudou e a cifra passou a serde Cr$ 57 bilhões.

Hoje, vai custar CrS 90 bilhões.
E' evidente que a Ferrovia deve

ser aberta. E1 obra prioritária num se-tor engarrafado. Mesmo assim, as au-
toridades poderiam, num ato de cari-
dade pública, informar ao pais quemfez a primeira conta.

Ou trata-se de um gênio que iaconstruir a ferrovia por um terço do
preço, ou então é pessoa que não deveser mantida próxima sequer das con-
tas de economia doméstica.

* * *
Deve ser mais um técnico infali-

vel, anônimo, ilocalizável e irrespon-
sabilizável.

Depois de uma longa reunião na
qual foi demonstrado que um aumen-
to desse tipo seria praticamente in-
viável, o Ministro João Paulo dos Reis
Veloso convenceu-se de que 20% pode-riam ser Suficientes.

• A proposta que o treinador Zagalo
recebeu do Governo do Kuwait paradirigir uma escola de futebol e organi-
zar a sua seleção foi de 12 mil dóla-
res mensais. Fez uma contraproposta:
16 mil.
• Na primeira «emana de janeiro
começarão a sei- distribuídos 12 mi-
lbões de formulários do Imposto de
Renda. Junto chegarão os novos fo-
lhetos explicativos, bem mais fáceis
de serem entendidos.
• Do Deputado Célio Borja diante
da noticia de que, a pedido do Presi-
dente da República, ficaria em Brà-
sília durante todo o período do ré-
cesso: "Vai ser difícil confirmar, pois
caso minha filha no dia 18 de dezem-
bro, no Rio, vou descansar em Tere-
sópolis e depois tenho uma viagem ao
exterior, de 15 dias".
• A Comissão Técnica do Café da
Federação de Agricultura do Paraná,
informa: a próxima safra não chega-
rá a 4,5 milhões de sacas. Esperavam-
se seis.

• A Associação Regional de Empre-
sas de Crédito Imobiliário e Poupan-
ça (ARECIP) fundou o seu clube.
Agora procura um imóvel 'para ser a
sede. A poupança, ela tem.
• O Deputado Francelino Pereira,
que talvez seja melhor articulador do
que de entrevista, reúne-se dia 30 em
Porto Alegre com os vereadores da
Arena gaúcha.
• Pela primeira vez em 10 anos um
Presidente conseguiu ir a uma cidade
em visita oficial sem receber um só
memorial. O titulo que a cidade quemenos pede durante as visitas fica,
portanto, com os gaúchos de Estrela.
• Sobe a 12 milhões de hectares a
área devastada na floresta amazôni-
ca. £ um Amapá.
• O Marechal-do-Ar engenheiro Ca-
simiro Montenegro Filho recebe no
dia 2, o titulo de Doutor Honoris Cau-
sa da Universidade de Caanipinas.
• No Rio Grande do Sul o ex-Presi-
dente Médici.

Ficam os Senhores Acionistas da Datamec S.A. — Engenharia de Sistemas
e Processamentos de Dados convocados para deliberarem, em Assembléia GeralExtraordinária, no dia 29 de novembro de 1975, às 9 horas, na sede social naRua da Estrela, 67 — Rio de Janeiro, sobre proposta da Diretoria relativa à se-
guinte matéria:

1. Aumento do capital da Sociedade, de Cr$ 34.000.000,00 para Cr$ 45.000.000,00, mediante a incorporação dos valores:
Cr$ 389,12 da reserva constituída para aumento de capital, provenientede uma diferença de ágio.
Cr$ 176.153,45 decorrentes da incorporação, à Sociedade, da Datamec/
Prodap — Engenharia de Sistemas Ltda.

— CrS 10.823.457,43 correspondentes a parte do resultado líquido de cor-
reções monetárias do ativo imobilizado, procedidas de acordo com as
disposições legais vigentes.

2. Aprovada a matéria constante do item 1 acima, 'aumento do capital social
de CrS 45.000.000,00 para CrS 90.000.000,00, por subscrição em dinhei-
ro, sendo facultada a incorporação de valores existentes em contas corren-
tes dos subscritores.

3. Alteração dos Estatutos Sociais, para refletir a aprovação do aumento docapital social a que se refere o item 1 do presente edital e, ainda, paramodificar o capítulo referente à administração da Sociedade.

Eleição da Diretoria e fixação dos respectivos honorários.

Doação, ao Município do Rio de Janeiro, de uma faixa fronteiriça ao imóvel
da Rua da Estrela, 77, pertencente à Sociedade, para atender a determinação
das posturas municipais.

6. Outros assuntos de interesse da Sociedade.
A partir de 24 de novembro corrente, até 01 de dezembro próximo, ficam sus-
pensas as transferências e conversões de ações.

Os Senhores Acionistas detentores de ações ao portador e os que desejarem
fazer-se representar, na Assembléia, por procuração, deverão depositar, na sede
social, até as 18 horas do dia 26 do corrente, as cautel?s representativas- de suas
ações e, no segundo caso, as procurações outorgadas.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1975.

f 0 CICLO DO CAFÉ RECOMEÇA NO

RIO DE JANEIRO
, Participe do Seminário:

Incentivos i cultura do cafi no Rio d* JaneiroDia 06 de dezembro de 1975 - sábado — das 09 ás 19 horasHotel Caxangá — Teresópolis — Rio de Janeiro
Conferencistat: Dr. José de Paula Motla FilhoDr. Roberto Santinato

. Dr. Japyr Assumpção
Promoção do IGAERJ — Instituto de Gerência e Administração doEstado do Rio de Janeiro, o apoio da Secretaria de Agriculturae Abastecimento do Rio de Janeiro, a colaboração do Ministérioda Agricultura e do Instituto Brasileiro do Café.
Presenças: Ministro Alysson Paulinelli

Governador Faria Lima
Secretário José Resende Peres
Presidente do IBC: Dr. Camilo Calazans

Serão fornecidos certificados oficializados pela Secretaria de Agri-cultura e Abastecimento do Rio de Janeiro.
Informações: Rio:. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Av.

Mar. Camara, 314 - 3.° andar - Tel.: 232-7542'
Teresópolis: CTA — Centro Técnico Agropecuário Ltda., Av. lúcio
Meira, 648 - 2.° andar - Tel.: DDD 0244 — 20652
Preço: Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) — inclui almoço e mate-
rial didático.

<p

Para os registros da História do
pais, importa deixar assinalado quenos primeiros dias de outubro, quandose discutia em nivel ministerial o ar-
cabouço das medidas que haveriam de
ser anunciadas no discurso do Presi-
dente do dia 6, surgiu a idéia de se
aumentar a gasolina numa percenta-
gem que poderia variar de 70 a 100%.
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SAIIAS M IRASIl: 197S
JAN. 3.5.7.10.12.14.17.19.21,24.26.21,31fIV. 7,11.14.21 «MAA.24*AIR. 10.14.21Mil. 1 • JUN. 2.30JUl. 3.5.7.10.12.14.17.13.24.312ET. 1.18 • OUT. 2.30 • NOV. 13
•.17,24 ou 28 DIA*
MIAMI • CABO KENNEDY • ORLANDOWALT DISNEY W0R10 • WASHINGTONEUFFA10 • NIAGARA FAILS • N. YORKSAN FRANCISCO «LASVEGAS106 ANGELES • ACAPUIC0 • MÉXICO

US$400,001
MEÇO
DESDE
¦ CONSULTE-NOS SOBRE C0N0IC0ESID£ PAGAMENTO 1
abreutur
RIO DE JANEIRO: Hua México, 21 A-loja
Telefs. 232-2300/6/7/819 ¦ imbuiu"
SÃO PAULO: Avenida São João. 665-Loja
Telefs. 35-5176 • 34-7B23. iwiuiumaa' c..»

Ministro

recebe

Ana Aslan

UMA NOVA PROFISSÃO
COM COLOCAÇÃO GARANTIDA

A PortaVia 3,237/72. do Ministério do Trabalho torna obri-
gatória a função de SUPERVISOR DE SEGURANÇA em empresas
com mais de 100 funcionários. A partir de 01.01.76, rigo-
rosa fiscalização será efetivada, o que aumentará a iá grande
carência desses profissionais. Nosso curso, oficializado pelo
D.N.S.H.T., habilita ao exercício de tal função em, apenas,
140 horas. Brevemente tal curso, de nível técnico, só poderá
ser feito em 2 anos.

APROVEITE A DERRADEIRA OPORTUNIDADE
ÚLTIMA TURMA

Horários: De 8:00 às 12:00 horas
De 14:00 às 18:00 horas
De 18:00 às 22:00 horas

Informações e Inscrições: Rua Araúio Porto Alegre 70, 5.° andar
Tel?.: 242-7298 - 232-124! - 222-0298

TREINAMENTO DE PESSOAL - IDEG/CEBRAE/ACRJ , k
LS *

Brasília — O Ministro AI-
meida Machado, da Saúde,
afirmou ontem, após re-
ceber a Sra Ana Aslan, es-
pecialista em geriatria, que
o seu Ministério está preo-
cupado com as chamadas
doenças da velhice e como
preveni-las.

Hoje, a professora ro-
mena tem reunião com os
principais assessores do
Ministro da Saúde, quando
exporá suas idéias sobre re-
juvenescimento e as medi-
das preventivas contra a
doença que podem ser
adotadas no Brasil como
um programa de trabalho.
À tarde, concede entrevista
coletiva.

ESCASSBZ

Antes do encontro d o
Ministro da Saúde com a
Sra Ana Aslan, em Brasi-
lia, comentava-se que há
três anos o então titular da
Pasta, médico Mário Ma-
chado de Lemos, criou um
grupo de trabalho para
examinar o problema da
velhice, mas até hoje não
se conhece suas conclusões.

Pasta de Tubos Elétron®
Simplifica e facilita o arquiva•
mento e a manipulação de
papéis. Formatos
e cores diversos.
Gravação¦ opcional.s

GILBERTO MARINHO
Presidente

Racionalize seu escritório
até o ponto máximo de
rendimento, Eis o básico:

U
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Desacordo sobre duas novas
armas interrompe as SALT

Genebra — As conversações
sobre limitação de armas nucleares
(SALT) entre Estados Unidos e
União Soviética foram suspensas
ontem — quando faltavam dois
dias para completarem trós anos —
por um período de duas semanas,
ante a possibilidade de conduzirem
.. assinatura de um novo acordo
ainda este ano.

A interrupção foi podida pelos
Estados Unidos que convocaram
para consultas o chefe da sua de-
legaçâo, Embaixador Alexis John-
son. Essa medida, depois dos prog-
místicos negativos sobre as nego-
ciações por parte do Presidente Ge-
rald Ford e do Secretário dc Es-
tado Henry Kissinger, levou os ob-
sèrvadoreá a especular que as reu-
niões poderão ser adiadas por mais
tempo.

Os representantes dos dois
paises reuniram-se ontem por duas
horas, em sua 134a. sessão formal.
Até 29 de setembro, as delegações
estavam conferenciando pelo me-
nos duas vezes por semana, porém
a diminuição de esperanças de que
o acordo fosse concluído este ano

levou-as a reduzir o ritmo das con-
versaçõqs, que passaram a ser rea-
lizadas apenas uma vez por se-
mana.

O novo acordo SALT .substitui-
rá o interino, que expira em 1!)77.
A base do tratado prevê que caria
parte limito a 2 mil 40u o número
de aparelhos capazes de transpor-
tar armas nucleares (mísseis, sub-
marinos, bombordolros), dos quais1 mil 3U0 poderiam ser mísseis dolongo alcance, equipados com
Ogivas nucleares múltiplas. Esses
princípios foram esboçados porFord e Brejnev om Vladlvostok, há
um nno.

Dc meados do ano para cá
surgiram, contudo, divergências a
respeito dos foguetes norte-ameri-
canos Crui.se e dos bombardeiros
soviéticos Baekíire. Os Estados
Unidos propuseram em setembro
que fossem construídos 400 exem-
plares de cada para serem acres-
centaclcs aos 2 mil 400 aparelhos
previstos no acordo interino. Mos-
cou rejeitou qualquer limitação
quanto ao Backfirc, mas pediu queo Cruise fosse incluído no total
previsto antes.

Em vista dessa recusa da pro-posta norte-americana, Kissingeradvertiu que Washington não sesentia obrigado a formular novas
proposições, Durante as últimassemanas, personalidades n o r t o-americanos e soviéticas disseram
que as reuniões SALT se encontra-vam "num beco sem saida, embo-ra ia tivessem adiantado 00% dostrabalhos." Agora, a única espe-rança e chegar a um acordo cm1070, pois caso contrário o.s estra-tegistas de ambos os paises pre-vôom um retorno á corrida arma-mentlsta.

Enquanto isso, em Praga, ter-minou o reunião dos Ministros deDefesa dos paises do Pacto de Varsó-via. Num breué comunicado foi In-formado dc que a reunião examinou
questões relativas ao adestramen-
to das tropas e da coordenação mi-litar dos paises cio Leste europeu.O Pacto de Varsòvia manteve com-
pleto silêncio em relação ao con-vlte da OTAN para que envie ob-servadores às manobras militares
que se realizarão em setembro e
outubro na Alemanha Ocidental.
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Rua Tasso Fragoso, 24
Entoar loas à mulher amada.
Alvissaras,Senhor Comendador!
A gentil Senhora daria a honra de, me

distinguindo entre vossos admiradores, conce-
der a graça de vos acompanhar nesta waltz?

Em homenagem a essa época de arejados
espaços, profundos amores e largos movimen-
tos em reverência, estamos ofertando um edi-
fício como melhor não há.

A Freguesia da Lagoa Rodrigo de Freitas,
entre o atual Parque Lage e a dita Lagoa,
acolher-vos-á com amor. Prédio em centro de
terreno.

O colonial em grande estilo tem espaços
amplos, sabeis.

Um grande salão, quatro quartos (1 suite).
Dois banheiros azulejados em cor e decorados
até o teto, toilete, copa, cozinha. 2 vagas na
garagem.

O primeiro andar,corresponde ao quarto
andar.

68 meses para pagar, com plena tran-
qüilidade.

Sem corretores de plantão no local.
Informações e vendas diretamente

em nossos escritórios.

'rojttto, Incorporação, Construção e Vendas
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Moderados não conseguem eliminar poder de Otelo
Franquistas
são contra
as mudanças

Madri _ Liderada pelo se-tor ortodoxo da Falange, adireita espanhola está pre-parando uma demonstraçãocie força para o dia do en-torro do GeneralisslmoFrancisco Franco, com o ob-.letivo de advertir o Princl-
pc Juan Carlos sobre asmudanças que eventual-mente pretenda Introduzir
em seu Governo.

Os veteranos franquistas,
os dirigentes da Falange eoutros direitistas solicitamaos simpatizantes do regi-me que anunciem sua po-sição contrária a qualquermudança no regime nasruas de Madri, por ocasiãodo funeral de Franco. Osmoderados, embora de-mon strando preocupação,sentem-se otimistas. "Espe-
ramos que o espetáculo sejaa última manifestação e
que o Príncipe fique acimadeste tipo de pressões", dc-clarou um dirigente politi-co.

OFENSIVA COMEÇOU

A campanha direitista,
entretanto, já começou. En-
quanto informava-se que oPríncipe considerava a pos-sibilidade de conceder anis-tia aos presos políticos, a
policia prendia dezenas deespanhóis justamente pormotivos políticos, proibiareuniões e confiscava publi-cações.

O ultradireitista Blas Pi-
na incentiva seus seguido-
res a lutarem contra os co-
munistas nas ruas, o quevaleu a reação de uma diri-
gente comunista, que teme
uma "policia paralela de di-
reita" e alega que "esta for-
ça clandestina foi organiza-
da para dirigir um levante
armado contra a esquerda".

Os dirigentes de esquerda
afirmam que a extrema di-
relta possui armas automá-
ticas. Familiares dos presos
políticos em Barcelona indi-
caram que temem a re-
pressão nas prisões, quandoFranco morrer. "Cada dia
a mais que Franco continue
vivo, declarou um dirigente
socialista, são mais os que•tentam demonstrar à Na-
ção e ao Príncipe que o
regime, a.ssim como ele é,
é quase perfeito".

Milhares de pessoas
acompanharam na noite de
terça-feira, sob a luz dos
holofotes da policia, o en-
terro de três trabalhadores
de uma fábrica de automó-
veis, que morreram em con.
seqüência de explosão de
gás. A marcha pacífica,
com mais de 15 mil pessoas,
foi convocada pelos sindica-
tos clandestinos, e se reali-
zou por seis quilômetros
através de subúrbios indus-
triais, até o cemitério.

Centenas de policiais ar-
mados, muitos deles a cava-
lo, colocaram-se ao longo do
percurso, enquanto helicóp-
teros sobrevoavam a área.
A policia, aparentemente,
recebeu ordens de não usar
da violência. Os trabalhado-
res morreram na segunda-
íelra e desde então os ope»*'
rários da Chrysler se ne-
gam a reiniciar seus traba-
lhos à espera de maior se-
gurança.

Por 345 votos contra 33 e
26 abstenções as cortes es-
panholas aprovaram a lei<do regime local, pela qualsão dissolvidos os conselhos
locais do Movimento e in-
troduzida a eleição direita
e secreta dos conselheiros
municipais, antes designa-
dos. A lei foi uma das refor-
mas propostas pelo atual
Chefe de Governo, Carlos
Arlas Navarro, no seu pro-
grama de abertura, de fe-
vereiro de 1974.

Cortes aprovam
descolonização

Madri e Rabat — Pondo
fim a seis séculos de domi-
nio espanhol, as Cortes de
Madri (Parlamento) apro-
vara*i_ ontam por maioria
esmagadora — 345 votos
contra quatro — a descolo-
nização do Saara, que a
partir de março de 76 terá
um Governo de transição
formado por representantes
da Espanha, Marrocos e
Mauritânia.

O Embaixador da Espa-
nha na ONU, Jaime Pinies,
disse que seu pais "concor-
dou em ceder" o Saara à
Mauritânia (região Sul) e
a j Marrocos (Norte) depois
q_3 o Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas ira-
cassou em sua tentativa pa-
ra deter a marcha verde
marroquina sobre o territó-
rio. A idéia de "descolonl-
zação" e "cessão", segundo
espanhóis, marroquinos e
mauritanlos, continua pro-vocando protestos da Argé-

. lia e outros paises,
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Europeus acusam
médicos de serem
cruéis com Franco

Paris — Depois de afir-
marem que o prolongamen-
to da vida do General Fran-
co não constitui proeza mé-
clica nem tampouco é fruto
de uma extraordinária re-
sisténcia fisica, como tem
sido divulpado na Espanha,
personalidades módicas de
toda a Europa acusaram
ontem, pelo rádio, a equipe
do Dr Hidalgo Huerta de"crueldade terapêutica, ati-
tude antiética que se prestaapenas a objetivos politi-cos".

Segundo estes especialis-
tas, Franco pode ser mantl-
do com vida aparente du-
rante até seis meses, com
o auxilio da crioterapia ini-
ciada na terça-feira. "As
técnicas empregadas e m
Madri não são extravagan-
tes c chn contrárias à ética'médica, uma vez que não
há mais esperança de
cura", argumentaram.

Qualificando de "encarnl-
çamento terapêutico" o que
se faz com o Caudilho, re-
pudiaram tais práticas "por

desacreditarem os que se
prestam a elas já que de-
pendem unicamente de fa-
tores políticos com o objeti-
vo de ganhar tempo".

Comentando a prolonga-
da agonia do Goneralissi-
mo, o jesuíta espanhol Pa-
dre Hijuera, catedrátlco de
teologia moral da Universi-
dade de Santander. tam-
bém esclareceu que a dista-
nasia (prática médica que
se propõe a adiar ao máxi-
mo a 'morte de um paciente
desenganado) pode ser sus-
pensa "por razões econòmi-
cas, familiares, psicológicas
e sociais sem prejuízo do
aspecto moral e ético, e .sem
c o n t rariar princípios da
Igreja".

O religioso destacou que
a familia do paciente pode"na esperança de um mila-
gre" concordar com os
meios distanásices extraor-
dinários, mas lembrou que
o moribundo, sobretudo em
se tratando de pessoa reli-
giesa, "tem direito à mor-
te", fim a que há de chegar
mais cedo ou mais tarde.

Equipe agora só pensa em
aliviai* dor do Caudilho

Madri — No momento em
que os esforços da contro-
vertida equipe médica do
General Franco passaram a
se concentrar apenas em"evitar seu sofrimento físi-
co" os únicos sinais vitais
do Caudilho eram as pul-sações arritmicas de seu co-
ração e as fracas ondas ce-
rebrais registradas pelo ele-
troencefalograma.

Uma perltonite aguda de-
sencadeou ontem ao meio-
dia o que poderá ser a crise
fatal de Franco, uma vez
que provocou o agravamen-
to das demais insuficiências
cardíacas, pulmonares, gás-tricas e renais. Quando sua
mulher, Carmem Polo, en-
trou na Clinica La Paz, às
Í8h30m já havia uma am-
bulancia estacionada n a
porta que está sendo, utili-
zada para a entrada dos fa-
mlliares, supostamente pre-
parada para trasladar ocorpo do Generalisslmo pa-ra o Pardo, onde será vela-
do após a morte.

i

COMUNICADO PRONTO

O Caudilho passou a noite
de terça para quarta-feiradormindo sob o efeito dos
poderosos calmantes e em •
conseqüência da crioterapia
que mantém a temperatura
de seu corpo entre 33 e 34
graus. Como de outras ve-
zes, quando se supunha ter
chegado o momento do de-senlace, médicos, familiares
e praticamente todos osmembros do Governo açor-reram ao hospital. A tele-visão, cuja programaçãonormal durante os 31 diasda longa agonia manteve-se
inalterada, passou a trans-
mitlr filmes históricos.

Porta-voz do Governo in-formou também que os co-municados oficiais da morte
do Chefe de Estado já fo-ram redigidos. O confessor
de Franco, José Maria Bu-lart, que no dia 26 lhe ad-ministrou a extrema-unção,
cruzou na entrada do hospl-
tal com o Arcebispo de Sa-
ragoça — do Conselho de
Regência — que apesar do
quadro critico argumentou

que "enquanto há vida hâ
esperanças", lembrando que
o manto da Virgem dei PI-
lar permanecia ao lado do
Caudilho.

O contraste entre os dois
boletins oficiais expedidos
ontem indicavam a "gravl-
dade" das próximas horas
para o Caudilho e o povo
espanhol. O boletim das 14h
foi o mais longo já emitido
e o das 19 h, o mais curto
e lacônico. O primeiro
dava a dimensão do agra-
vamento e é o seguinte, na
integra: "A fase crítica do
decurso pós-operatório do
Generalisslmo está sofren-
do uma evolução desfavorá-
vel nas últimas horas em
conseqüência de fenôme-
nos tóxicos provocados pela
crise perltonial que motivou
a última operação, na quin-
ta-felra, dia 14. Não há si-
nais objetivos de novas he-
morragias no aparelho di-
gestdvo. Paralelamente, a
situação cardioctreulatória
se deteriorou. Prosseguem
os distúrbios do ritmo car-
diaco, a tendência à hipo-
tensão arterial e aumento
da pressão venosa central.
A piora das funções respira-
tórlas obrigam a contlnui-
dade da respiração artifi-
ciai. A temperatura está
sendo regulada em 34
graus. Persiste a situação
de crise renal aguda que é
trataia com a hemodiálise. •
O Iraçado eletroencefalo-
gráfico feito às 12h30m
revela uma atividade bioe-
létrica cerebral. Em vista
de tal quadro, o grupo mé-
dico continua a empregar
as medidas terapêuticas
conservatórias necessárias e •
Imprescindíveis para quenão se verifique sofrimento
físico. O porgnóstico conti-
nua sendo critico"

O boletim divulgado à
noite anunciava nova pioracom o aparecimento de
uma intoxicação intestinal.
A pressão venosa havia su-
bldo, ao mesmo tempo em
que a arterial baixara. Per-
slstem as transfusões san-
guineas e consta que o Cau-
dllho tenha recebido, desde
a primeira transfusão, cer-
ca de 100 litros de sangue.

Sakharov ganha
apoio de mais
77 soviéticos

Moscou — Um novo manifesto de solldarieda-
de ao Prêmio Nobel da Paz e físico dissidente An-
drel Sakharov reuniu 77 assinaturas de intelectuais
soviéticos o que significa que 130 pessoas já conde-
na ram a decisão do Governo soviético em recusar
visto de saida para Sakharov. que deveria estar em
Oslo no próximo dia 10 de dezembro para receber
o prêmio. Moscou continua insistindo que a recusa
não fere o acordo dc Hélsinqui.

Ao mesmo tempo em que a imprensa anuncia-va a recusa, pela primeira vez. um porta-voz doBanco do Comércio Exterior Soviético anunciava
que serão confiscados, a partir de l? de janeiropróximo, todos os prêmios em dinheiro e doaçõesvindos de fora. numa medida que atingirá os prin-picais adversários do Kremlin, a começar por Sa-kharov.

REPRESSÃO CAMBIAL

Além dos intelectuais que recebem prêmios emdinheiro por defender os direitos humanos na UniãoSoviética, e de alguns escritores, pagos por ediçõesestrangeiras de livros proibidos no pais, os gran-des afetados pela medida bancária serão os judeus,cuja comunidade está alarmada com a aplicaçãodas novas sanções.
Alguns perderam seus empregos ao solicitaremvistos de saida para emigração e têm vivido única-mente de contribuições enviadas do estrangeiro porparentes ou instituições beneficentes sediadas naEuropa ou Estados Unidos.
A partir do primeiro dia de 1976, numa de-cisão que o matemático Aleksander Lunts atribuia maquinações da policia política (KGB), o Bancoao Comércio Exterior cobrará uma taxa de 30% so-bre o valor das doações externas e trocará o res-tante das divisas em rublos, ao cambio oficial. Des-sa maneira, uma pessoa que receber 100 dólares (84rublos ao cambio oficial), obterá, por força da novalegislação, apenas 59 rublos.
Quanto a Sakharov — que tem para receber da'comissão do Nobel um prêmio no valor de 122 mildólares (109 mil rublos) - se essa quantia não che-gar a Moscou antes do fim do ano, o físico corre orisco de levar apenas 84 mil rublos.

CONTRADIÇÕES DE HÉLSINQUI
Em nova declaração, a terceira em três sema-nas, mais 77 pessoas manifestaram seu repúdio àrecusa dos burocratas de Moscou em deixar An-drei Sakharov viajar para a Noruega em dezembro,onde receberia o Nobel da Paz. A declaração diíque o físico "lutou pela democratização de nossasociedade, pela liberdade de Informação e por pu-tros direitos civis, ou seja, pela paz, segundo ascondições soviéticas. A concessão do prêmio repre-senta o reconhecimento internacional do fato deque essa luta, sem deixar de constituir parte Inte-grante de nossos assuntos internos, contribui deíato para a paz em todo o mundo e para a segu-rança internacional".
Numa entrevista ao jornal Literaturnaya Gaze-ta (Gazeta Literária), um funcionário do departa-mento de imigração negou que a recusa do vistocontraria os princípios da declaração de Hélsinqui,onde ficou estabelecido que deve haver livre tran-sito de pessoas e Idéias entre os paises signatáriosinclusive a União Soviética.
Segundo, o funcionário, a ata de Hélsinqui éuma medida destinada a aliviar a tensão entre Ori-ente e Ocidente, mas sua aplicação não íoi torna-da obrigatória, de acordo com o documento. O fun-clonário deu a resposta oficial do Governo sovié-tico: "Sakharov é uma pessoa que tem conheci-mento dos segredos militares e de Estado especial-mente importantes e, por questões de segurança,foi-lhe negada permissão para viajar. Tois decisões— ainda segundo o funcionário — são adotadas em"casos numerosos".
Não comentou o fato de, desde a época de Ni-kita Kiiischev, Sakharov ter se desligado do pro-gramas-nidlear da URSS, per haver se tornado umcombatente em favor des direitos humanos.
Reunido em Viena, a Pen Club International

pediu ontem ao Governo tcheco que cesse a perse-guição acs intelectuais, que devolva os manuscrl-tos de obras de crítica ao regime e que, finalmente,
permita o funcionamento da seção local do orga-nismo de escritores, dissolvido em 1908, quandotropas do Pacto de Varsóvia invadiram o pais.

Não foi, entretanto, com a aquiescência de to-dos os escritores reunidos que tais exigências fo-ram aprovadas. A resolução que afirma haver per-segulções contra intelectuais tchecos provocou de-bate acalorado entre os participantes do conclave,sendo aprovada por 19 votos contra nove, além decinco abstenções. •

ITALIANOS NO KREMLIN
Depois de entrevistar-se com o Presidente Ni-kolal Podogorny, que foi recebê-lo no aeroporto nasegunda-feira, o Presidente Giovannl Leone con-versou demorodamente com o Secretário-Geral doPCUS, Leonid Brejnev, e com o Primeiro-MinistroA{jwcei Kosslguln, segundo informou tv Aass.

Lisboa — O General Otelo Sa-
raiva de Carvalho saiu vitorioso na luta
contra o grupo de oficiais moderados
que pretendiam afastá-lo da chefia do
Copcon, sob a alegação de quo ele se
lncompatlbllizou com o Governo ao se
recusar a atender uma ordem direta do
Presidente Costa Gomes de intervir na
manifestação comunista de domingo pas-sado.

Entretanto, ele renunciou ao cargo
de Comandante da Região Militar deLisboa, embora exigindo que para subs-
titui-lo seja indicado um oficial dc sua
confiança e que compartilhe sua orienta.
çáo ideolófjica. O Governo chegou a lhe
oferecer a chefia do Estado-Maior Con-
junto — cargo detido atualmente peloPresidente — em troca do Copcon mas
ele rejeitou por julgar que isso seria seu"congelamento político".

PORTES ARGUMENTOS

Segundo a Rádio Clube Português,
que divulgou tais informações, o General
Otelo fez valer seus argumentos duran-
te uma reunião com o Presidente Cos-
ta Gomes, o Primeiro-Ministro Pinheiro
de Azevedo, o Chanceler Melo Antunes,
além dos Capitães Vasco Lourenço e Sou-
sa Castro c os Comandantes das três Ar-
mas.

O triunfo de Otelo Saraiva é atribuí-
do ao apoio que lhe dão o Presidente da
República e o Chefe do Estado-Maior do
Exército, General Carlos Fabião, bem
como o Partido Comunista e gruposmilitares de esquerda. Além disso, uni-
dades que integram o Copcon entraram
por conta própria em estado de alerta
ao tomarem conhecimento das pressõesexercidas contra seu comandante, ao
mesmo tempo que diversos sindicatos
advertiram que defiágariam uma greveem seu apoio.

O clima de deterioração política con-
tinua se acentuando, e para muitos, co-
mo o correspondente da France Presse,
Michel Trichet, o Poder está vago em

Portugal em conseqüência da.s dlvergfn-
cias entre militares e políticos. E.s.sa au-
séncla de Governo se observa desde ainstalação do atual Governo Provisório— o sexto desde a derrubada do salaza-
rismo — que jamais pode levar adiante
qualquer medida de caráter econômico,
que para ser aplicada terá de contar
com o consentimento do Partido Comu-
ni.sta.

Ainda segundo Trichet, o ambiente
de crise era ontem total, enquanto mi-
litares de alta patente afirmavam que .só
resta uma .solução*, reconstituir a unidade
do Movimento das Forças Armadas
(MFAi e tomar o poder dos políticos.

Entretanto, essa unidade parece cada
vez mais difícil entre os chefes militares.
Prova disso foi a decisão, tomada ontem,
pelo Chefe do Estado-Maior da Aeronáu-
tica. Brigadeiro Morais da Silva, de con-
ceder licença por tempo indeterminado atodas as unidades dc pára-quedistas de
Lisboa, que estariam sofrendo grande in-fluêncla comunista. Vinte e quatro horasantes, o General Otelo exigira que taisunidades fossem postas sob seu comando.

GABINETE DA' ULTIMATO

Também para o Presidente Costa Go-mes a situação se torna cada vez maisdifícil. Segundo um despacho da France
Presse. ele recebeu um ultimato da partedo Gabinete que exige do Chefe dc Esta-do meios dc fazer respeitar as determi-nações ministeriais, do contrário o.s mi-nlstros renunciarão.

Fontes socialistas, ouvidas pela agên-cia francesa, confirmaram a noticia masnegaram tratar-se de um ultimato.
Costa Gomes manteve ontem reu-nião com o Embaixador norte-americano,

Frank Carlucci, enquanto o Prlmeirò-Mi-nlstro Pinheiro de Azevedo recebia o so-viético Arnold Kallnin, encontros que co-Incidiram com versões, divulgadas pelaImprensa, de que os Governos de V/ash-ington e Moscou estão intervindo nos as-suntos internos de Portugal.

PPD pede queda de Costa Gomes

Lisboa — "O Governo está sendo en-
treguc ao Partido C07nunista e isso de-
sencadearà a violência no pais", declarou
ontem ao JORNAL DO BRASIL o secre-
tário-geral do Partido Popular Dcmocrá-
tico, Sá Carneiro, para quem "é indis-
pensàvel que o Presidente da República
seja urgentemente destituído, sstabeic-
cendo-se um Governo responsável, capuz
de tirar o país do caos em que se encon-
tra."

A alternativa "válida e possível"
para a crise portuguesa, segundo Sá Car-neiro, ê a urgente formação de um Go-verno que reúna a maioria militar e os
Partidos Socialista e Popular Democràli-
co. marginalizando-se o Partido Comu-nista e a extrema esquerda, após desli-luido o Presidente Costa Gomes — "pa-
trocinador da causa comunista" — e elei-to democraticamente seu sucessor.
PROCURANDO A SAÍDA

' — No entanto, não é isso o que estáocorrendo, informou o secretário-geral
do PPD. Acrescentando que as conver-sações de ontem na cúpula militar do
pais pretendiam reformar o Governo,mantendo-se ou não o Premier Pinheiro
de Azevedo, para entregar as principais
posições de Poder ao Partido Comunista.

A fórmula seria patrocinada peloPresidente Costa Gomes diante da supo-sição de que somente a chefia comunis-ta poderá controlar a vaga crescente domovimento popular, que ameaça tomarde assalto as instituições formais do Po-der.
Sá Carneiro recebeu o JORNAL DOBRASIL momentos antes de participardc uma reunião com vários Ministros elideres militares destinada a esgotar osúltimos recursos para "impedir que os co-munistas recebam o Poder no pais."
Portugal está vivendo estes diasuma etapa critica dc sua permanenteemergência política. Em sucessivas reu-niões, os lideres civis e militares do re-

gime encontravam-se ontem à noite pro-curando uma saida para o dramáticoimpasse que se configurou com o enfra-
quecímento do Premier Pinheiro de Aze-vedo, cujo aprisionamento no Palácio deSão Bento demonstrou que o pais é ingo-vernável nas atuais circunstancias.

O Presidente Costa Gomes aparente-
mente está tentando afastar os sociais
democratas do PPD e formar um novo
Governo com base nos Partidos Comu-
nista e Socialista e no Grupo Militar (li-
nha dos Nove) liderado pelo Chanceler
Melo Antunes. O plano prevê a destitui-
ção dos comandantes militares que não
se alinham com Melo Antunes e que p'o-curam tirar partido do movimento popu-
lar,,aumentando a indisciplina dos tra-
balhadores e dos quartéis. O primeiro co-
mandante a perder sua posição seria o
General Otelo Saraiva de Carvalho, do
Copcon e da Região Militdr de Lisboa. O
General, no entanto, repeliu a ordem pa-ra demitir-se, enquanto os quartéis daCapital e os trabalhadores orientados

Wãlder do. Góes
Enviado especial

pela extrema esquerda ameaçam desen-cadear represálias caso ele sein destitui-do pelo Presidente Costa Gomes.
O General Otelo seria substituído

pelo Capitão Vasco Lourenço. do grupode Melo Antunes, que teoricamente pas-saria a controlar as quatro regiões mili-tares do pais. Uniformizado o comando
formal do dispositivo militar, ele garan-tiria a execução das ordens de um novoGoverno, no qual o PCP teria as posiçõesdecisivas e se encarregaria de controlar omovimento popular, freondo a extremaesquerda.

O Partido Socialista aparentemente
se recusa a participar do esquema jàtornado inviável pela atitude de rebeliãoaberta adotada pelo General Otelo. Asreuniões dc ontem à none no muicn, aeBelém, em conseqüência, tendia::: a :crt-
sagrar uma saida. alternativa que dariaao PCP a condição de Partido Üv.ico no
Governo.

RECURSO A VIOLÊNCIA
Estes os fatos que terão inspirada as

declarações de Sá Carneiro ao JORNAL
DO BRASIL. Ele observa que o Partido
Socialista teme o plano Costa Gomes,
mas igualmente foge do projeto apresen-
tado pelo PPD, que consiste em maraina-
lizar o PCP, o Presidente da República e
os Generais que se filiam ao esquema
comunista e da extrema esquerda.

— Esta é a única saida possível.
Mesmo que agora o Governo seja entre-
gue aos co7>iunistas, ela acabará se7ido
adotada. Já não vejo saida fora da vio-
lência, do emprego da força. Para derro-
tar o avanço comunista, estejam ou 7ião
os comimistas 7io Governo, será 7iecessà-

. ria a rebelião. As forças 7iülitares e cl-
vis do Norte do pais. que são disciplina-
das e 7ião aceita7n o projeto comu7iista,
7narcharão sobre Lisboa e restaurarão a
sensatez.

Sá Carneiro diz que "até o fim do
ano tudo será decidido ewi Portugal", in-
ãicando queuvia rebelião parece-lhe ine-
vitável até dezembro, caso uma aliança'
das forças- democráticas 7ião se concreti-
ze para gerar uma forma de poder está-
vel 7io pais. Talvez para este próprio ob-
jetivo, a seu ver, a rebelião ve7iha a ser
7iecessária, a fÍ77i de desarticular o clima'
de desobediência que os co7nunlstas cer-
tame7ite estimularão. "Todo o 7iwvi7nento
popular de que se fala está ma7üpulado
pelo Partido Co7iiu7ústa", ressalta Sá
Carneiro.

Segimdo o secretário-geral do PPD,"Portugal já está no caos. O proble7nanão é ape7ias o da Í7idisclpli7ia militar,
mas o do colapso da chefia 7nilitar. A
eco7iomia está deteriorada e o pais se di-
vidiu em dois." Infonna que o Norte e?i- '
contra-se e??i estado de franca rebelião'
co7itra o esque7iiq político de Lisboa. "Os'
próprios agricultores da região jà se re- ~
cusam a ve7ider alime7itos à população"
de Lisboa e o pais 7ião dispõe de recur-"
sos ca7iibiais para i7iiportar alime7itos:^
os choques vão se tomando inevitáveis" ~

Deputado apoia reconhecimento
Brasília — Classificando o reconhe-

cimento do Governo de Luanda como"manifestação de nossa soberania", o
Deputado Joaquim Coutinho (Arena-PE)
apelou para que o Brasil "trabalhe multo
e depressa para que à África possa acre-
ditar na nossa sinceridade".

O parlamentar pernambucano lem-
brou que em 1971 Já havia sugerido, na
Câmara, que o Brasil atuasse como me-
diador entre Portugal é suas colônias,
sem que a sugestão tivesse encontrado
receptividade. "Assim — observou — fi-
camos aliados à política portuguesa na
África e presos a um sentimentalis-
mo que nada-tinha de pragmático".

Observou também que em 1973 o Mi- :
nistério do Exterior pretendia aprovar o
reconhecimento de Guiné-Bissau, mas
"não sei que Instruções superiores nos
desviaram dessa intenção", acrescentan- ;
do: "Mais uma vez os paises da Organi-
zação para Unidade Africana viram com
desconfiança a política brasileira em
relação à África, uma nação emergente".

Joaquim Coutinho considerou o voto .
do Brasil na ONU contra o sionismo ou-:;
tra manifestação da soberania brasileira,"
lembrando, no entanto, que o pais deve"
manter seu compromisso de respeitar _..
existência do Estado de Israel e a cri»--
ção "de um Estado palestino.

t*»^SW*_*_E«í>,-.^l.t|_;í íü



ESPANHA
i2»Cllchfl JORNAL DO BRASIL Q Quinlfl-felra, 20/11/75 n Io Caderno

A última fala
do Caudilho

"Espanhóis! Muito obrigado por vossa
adesão e pela serena e viril
manifestação pública que me ofereceis,
de solidariedade em face das
agressões a várias de nossas Embaixadas
e representações na Europa, ataques
que demonstram, uma vez mais,
o que podemos esperar de certos
países corrompidos. Tais
acontecimentos ilustram
perfeitamente sua política, contrária
aos nossos interesses.
O assalto à nossa Embaixada
em Portugal, e sua destruição,
tornados possíveis pela situação de
anarquia e de caos em que se debate
essa Nação irmã, onde .
ninguém mais do que nós deseja
ver restabelecidas a ordem e a
segurança, não foram o mais importante
nessa conspiração maçônica de
esquerda, no plano político,
paralela à subversão
comuno-terrorista no domínio social,
que, se por um lado nos honram,
aviltam, ao contrário, os países
estrangeiros nos quais foram promovidas.
Tais manifestações demonstram,
de outra parte, que o povo
espanhol não é um povo morto,
a quem.se pode enganar. É, ao
contrário, um povo alerta, que sabe
ser o valor das forças guardiãs da
ordem pública a suprema garantia
da unidade oferecida
pelas forças de Terra, Mar e Ar,
apoiadas na vontade da Nação e
fiadoras de sua tranqüilidade.
Está evidente que, hoje, ser espanhol,
significa ser alguma coisa
no mundo inteiro.
Viva a Espanha!"

M.dri/AP

Discurse na Pr-ç» do Orientt rm !•• de outubro último
•fo* • execução de cinco entifrenquistes
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Guerra européia

Franco. o si lêncio da morte
No começo do mês, diante da mui-

tidão que nos Campos Eliscos gritava"Franco assassino!", protestando con-
tra o fuzilamento de cinco presos poli-ticos em Espanha, o maestro norte-
americano Leonard Bèrnsteiri dizia,
espantado, a alguns jornalistas fran-
ceses: "E' inacreditável! Em 1936, es-
tudante em Paris, eu já ouvia nas
ruas esse mesmo grito."

O estigma ecoou por quatro déca-
das, sobrepondo-se, no tempo, a ad-
jetivos semelhantes endereçados a Hi-
tler, Mussolini, Stalin e Salãzar. Pinai-
mente, a longevidade do estigmati-
zado deixou de ser um segredo que in-
quietava milhões de pessoas: a menos
de dois meses de completar 83 anos,
o Generalissimo Francisco Franco
Bahamonde, que se pretendia*"caudl-lho da Espanha pela graça de Deus",
sai de sua morada quase eterna —- o
Palácio do Pardo — rumo à definitiva,
o túmulo que ele mesmo mandou
construir dois quilômetros adiante,
num pequeno cemitério de campo.

Há dias, empertigara-se para o
seu canto de cisne: o discurso com o
qual deu resposta, na Praça Oriente,
aos protestos registrados em várias
Capitais européias contra a execução
de mais cinco adversários de seu re-
gime. O esforço lhe terá sido mortal.
Há muito deixara de ser o homem de
ferro dos dias da Guerra Civil e das
primeiras décadas de ditadura. Por.
trás dos muros de pedra do Palácio do
Pardo, o rosto sulcado de rugas, uma
longa papada a aumentar-lhe o quei-xo, a voz sumida e as mãos trêmulas
do mal de Parkinson, transformaram-
m numa sombra da silhueta apolinea,
ainda que minúscula, dos tempos em
que — se dizia — tinha até o corpo
fechado. Natural da Galicla, já não
parecia mais com o galego do anedo-
tário espanhol, um homem que, en-
contrado no meio da escada, deixa a
incerteza sobre se está subindo ou
descendo. Franco, nos últimos tempos,
só descia. Parecia — nÒ dizer da revls-
ta francesa UExpress — "um ditador
de outro século: sem o magnetismo de
Hltler, a intuição de Mussolini e o
maquiavclismo de Stalin, não tinha,
também, uma ideologia moderna pela
qual so pautar". A falta desse corpo
de idéias, insistia em inverter as ten-
dências políticas em afirmação em
todo o mundo: empenhava-se em res-
tabelecer a monarquia na Espanha.

Filho de um oficial da Marinha,
Francisco Franco nasceu em El Fer-
rol, cidade portuária da Província de
La Coruiia, Galicia, em 4 de dezembro
de 1892. Ingressou na Academia de In-
tentaria aos 16 anos. Aos 18, jã era
«•tmiao-tenente. Seu perfil de jovem,•egunao um biógrafo: "Era magro, de
•inos grandes, brilhantes e curiosos.
Decidido, estava sempre disposto a
sumprir seus deveres, por penosos que«ossem. Ao mesmo tempo inquieto e
Hlegre, assoclava-se com a mesma dis-
posição às brincadeiras e aventuras

que são o perfume dos anos floridos
do cadete."

Deixando a Academia, sei viu
inicialmente na sua própria cidade,
mas logo foi transferido, a pedido, pa-
ra a África. Durante uma rebelião no
Marrocos, em 1915, uma bala inimiga
lhe atravessa o ventre, quase frusr
trando uma carreira que seria, a par-
tir dai, vertiginosamente bem suce-
dida: em 3 de fevereiro de 1926, com
33 anos, é promovido a General-de-
Brigada, o mais jovem do Exército es-
panhol e de toda a Europa. Três anos
antes, casara-se com Carmen Polo y
Martinez Valdés.

Já era idolatrado pelos mouros
do Terzio Estranjero espanhol no
Marrocos quando, em 1927, é nomeado
diretor da Academia Militar, posto
que lhe permite controlar a formação
dos futuros comandantes do Exército.
Em abril de 1931, a República é pro-
clamada na Espanha. Dois meses
depois, a Academia é fechada e Fran-
co declara: "A máquina se quebra,
mas a obra fica. Nossa obra são vocês,
os 720 oficiais."

Em outubro de 1934, já General
de Divisão e à frente de seus soldados
marroquinos que o veneram, sufoca
uma revolta nas Astúrias. Logo é feito
comandante de todas as forças milita-
res sediadas no Marrocos e dois meses
mais tarde assume a chefia do Estado-
Maior do Exército. Está com a sua

Em 1940,
Franco

recebeu
Hitler em
Hencjaye,

quando
ambos

acumula-
vitó-

reputação de chefe de pulso consoli-
dada c dela vai saber faacr uso riu-
rante.e depois da catástrofe que se
anuncia.

Em fevereiro de 1930, a Frente
Popular, uma coligação de esquerda,
venc? as clcinõcs. O novo Governo
desconfia de Franco, que. afastado rie
Madri, é designado comandante liiili-
tar cias Ilhas Canárias. Outros oficiais
são transferidos para a reserva. Fala-
se cada vez mais em ura ccmplô mill-
tar contra o Governo. Franco escreve
ao Primeiro-Ministro, que é também
o Ministro da Guerra: "Os que apre-
sentam o Exército como separado da
R. pública falsificam a verdade. O.s
[que imaginam complós, a partir de
suas próprias paixões, mentem. Os
que atacam ou colocam em dúvida a¦dignidade e o patriotismo do corpo rie
oficiais prestam um serviço bem mes-
quinho a mãe-pátria."

Em julho, tem inicio a insurreição
que vai liquidar a República. Franco
parte para o Marrocos e se coloca à
frente de seus soldados e legionários
do Terzio Estranjero, a tropa espa-
nhola mais provada e melhor adestra-
da.

Os anos seguintes são os dias ter-
ri veis da Guerra Civil: a Falange, a
ajuda de Mussolini e Hitler, Guernica,
o êxodo dos republicanos derrotados.
Em 29 de setembro de 1939, eni Sala-
ntanca, Franco é proclamado Genera-
lissimo e Chefe do Estado. A Io de ou-
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fcitbró, cm Burgos, toma poise c se di-
rige aos membros da Junta: "Os se-
nhores me entregam a Espanha e -eu
lhes garanto que meu pulso não tre-
mera, minha mão será .sempre firme.
Erguerei a pátria ao seu ponto mais
alio ou morrerei." '

Sem dúvida a Espanha sob Fran-
co chegou, de um certo angulo, a um
ponto alto, embora permanentemente
enrolada em uma camisa-de-força. Em
1936, quase 40% dos espanhóis eram
analfabetos; percentagem reduzida
hoje a 7^;. A renda per capita, que há
39 anos era de 130 dólares, atualmente
é de 1 mil e 500. No momento, a Espa-
nha tem 10 vezes mais universitários
do que tinha em 1936. O Produto Naci-
cnal Bruto cresce a uma taxa anual
de 8% e na pauta de exportações os
artigos industriais, que represeh-
tavam, já em 1960, apenas 50% das
vendas para o exterior, são respon-
sáveis hoje por 80% das receitas ob-
tidas fora do pais.

Esse é um lado do franquismo. A
outra face é esta, mostrada por Jac-
quês Georgel em Le Franquisme:

"Não existe liberdade na Espanha
franquista. Mesmo não levando em
conta a ausência dos direitos políticos
reconhecidos nos paises civilizados,
como o direito de greve, mesmo con-
siderando só os demais direitos, o
divórcio entre a teoria e a prática é
tão evidente que não se poderia dizer,
sem má-fé, que existe liberdade na
península. O ano de 1962 foi apresen-
tado como o primeiro de uma era de
liberalização. Depois de tantos anos
de experiência, esta se mostra muito
timida. As associações são vigiadas, as
reuniões interditadas . ou espionadas,
a imprensa controlada ou apreendida.
A liberdade religiosa é uma farsa. Os
direitos políticos estão desprovidos de
eficácia. Certo, a Espanha não se en-
contra mais nas retaliações de 1939,
mas isso deve ser julgado suficiente
depois de mais de 30 anos de paz?
O franquismo evoluiu para o paterna-
lismo, mas continua uma ditadura."

Georgel fez essa constatação um
pouco antes do julgamento ás 16 naci-
onalistas bascos por uma corte mar-
ciai em Burgos, em dezembro de 1970
quando, pela primeira vez depois da
Guerra Civil, por sobre os furgões in-
cendiados da policia, multidões pude-
ram e ousaram gritar nas ruas das
principais cidades espanholas o"Franco assassino" que, ao longo de
40 anos, tanta impressão tem causado
ao maestro Leonard Bernstein.

Burgos foi a primeira Capital do
regime franquista. Ironicamente terá
sido lá, com esse episódio da luta dos
bascos, cujo desdobramento mais re-
cente levou o caudilho à condenação
pública em praças e avenidas de qua-se toda a Europa, que Franco começou
a cair. Uma queda da qual foi salvo
pela morte.

em solo espanhol
No dia 17 de julho de 1936, uma sexta-feira, no

Marrocos Espanhol, a Legião Estrangeira c /on.*(;s
do Exercito ali sediadas, sob o comando do General
Francisco Franco, iniciam a rebelião armada con-
ira o Governo Republicano de Madri, formado pela
Frente Popular, Esse c o começo o//c!af da Guerra
Civil Espanhola.

Na verdade, um estudo latente de guerra exli-
tia no pais desde 1932, quando o General José Sun-
jurjo tentou um golpe de estado contra as autori-
dades republicanas que ocupavam o Poder a partir
da queda da monarquia, um ano antes. Em 1931, o
Rei Afonso XIII fora obrigado a convocar eleições,
na primeira consulta popular em sete anos. Os
Partidos identificados com as idéias republicanas
e democráticas venceram em 45 das 50 capitais pro-
vinclais.

Imediatamente, o êxito eleitoral da Oposição
assumiu o aspecto de vitória revolucionária da
causa republicana. Mas, logo a seguir Lambem, de-
finiram-se com clareza os problemas fundamentais
que levariam aos três anos da guerra civil: as di-
vcrgèncias entre o liberalismo do Governo rcpubli-
cano e o conservadorismo de importantes segmen-
los do universo social espanhol, notadamenlc os li-
gados às Forças Armadas, à monarquia c à Igreja
Católica; e os choques das facções direitistas con-
tra os agrupamentos da esquerda cada r.c-í mam
organizada c atuante.

Os conflitos acenluaram-sc no transcorrer do
Governo republicano e agravaram-.se ainda mais
depois de fevereiro de 1936, quando a Frente Popu-
lar — formada por socialistas, republicanos de e.s-
querda, comunistas c outros grupos — uenceu porlarga maioria, em notas eleições, a Frente Nacional
(direita) c os Partidos de centro. A ação liberal do
Governo, que tinha a seu favor uma legislação pro-
gressista adotada no inicio da década de 30, con-
trapôs-sc a articulação ativa dos setores de esquer-
da e direita, com manifestações de massa nas ruas.
Sob esse clima de agitação, a conspiração militar
brotou e se desenvolveu, aglutinando as classes que
viviam aterrorizadas com a implantação na Espa-
nha de "uma nova Rússia".

Nas Canárias — oiicie se encontrava desde que,
cm outubro de 1934, esmagara uma rebelião de mi-
neiros nas Astúrias — o General Franco decidiu
fugir ao degredo, estabelecendo com os monarquís-
tas um acordo de levante nacional e fixando a data
da lula. O plano de combate: cm direção a Madri,
pelo Sul, marcharia o General Franco: pelo Norte
c Nordesle. avançariam, respectivamente, o.s Gene-
ruis Mola c Godct.

No dia 16 de julho de 1936 — véspera do come-
ço da guerra — tudo estuva calmo em Madri, mas
militantes armados de várias organizações guarda-
vam todas as sedes republicanas c esquerdistas.
Enquanto isso. nas Canárias, aterrissava um avião
inglês que levaria Franco a Maiorca. A 17, com a
mulher a filha, o General inicia a primeira etapa
de uma longa viagem que o levaria ao Poder Supre-
mo du Espanha.

A guerra começou no Norte da África c logo
atingiu o território espanhol. O historiador llugli
Thomas relata:

"Ambas as facções deram então inicio a um ex-
purgo que se caracterizou por uma extrema fero-cidade. À direita, agindo de maneira sistemática, o
Exército buscava extirpar Iodos os possíveis sim-
patizanlcs do Governo, em certas ocasiões chegan-
do a deter pessoas simplesmente por terem votado
na esquerda nas últimas eleições. Muitas foram
arbitrariamente fuzilados e inúmeros outros con-
denados a longos períodos de prisão . . . A retirada
em muitas cidades da policia e do Exército, compro-
metidos com a rebelião, possibilitou à esquerda efe-
luar uma perseguição não oficial, patrocinada pe-los anarquistas ou seções dos Partidos Comunista ou
Sociulista".

Franco visto por Picas.o

Os combates não se desenrolaram sem inter-
vençáo estrangeira. Logo os Generais rebeldes pe-
diram auxilio a Mussolini, Hitler e Oliveira Sala-
zar. A Alemanha fiazista e a Itália fascista envia-
ram aviões de bombardeio e tropas regular cs; Por-
tugal concordou em conceder todas as facilidades
aos nacionalistas. O lado repiiblicano recebeu aju-
da — depois de a França e a Grã-Bretanha ado-
tarem uma posição de "não intervenção" — da
União Soviética e das Brigadas Internacionais, in-
tegradas por voluntários, comunistas e não. Por
esse envolvimento geral, comenta Hugh Thomas,
a Guerra Civil Espanhola transformou-se "cada
vez mais, numa guerra civil européia travada em
solo espanhol".

Uma guerra que teve momentos dramáticos,
como o embate das forças republicanas contra a
resistência de nacionalistas encurralados no Alça-
zer de Toledo, uma antiga fortaleza, e o bombar-
deiõ de Guernica, uma cidaâezinha basca. Os
aviões nazistas chegaram a Guernica a 21 de abril
de 1937; não há defesa aérea, os moradores res-
pondem com tiros de fuzil. Os aviadores alemães
executam um metádíao trabalho de destruição."¦Tínhamos de experimentar novos métodos de
guerra, colocar à prova o poderio e o grau de pre-
paraçáo da nossa Jiuftwaffe", justificou-se Her-
man Goering, no processo de Nuremberg.

Em meados de 1938, os rebeldes dominavam
mais da metade da Espanha e duas grandes ofen-
sivas dos republicanos — em Teruel e no rio Ebro— haviam sido repelidas. Franco conseguiu cortar
ao meio o reduzido território cm poder do Gover-
no, a essa altura em situação praticamente insus-
tentável, pela dificuldade em garantir a entrega se-
gura de suprimentos (a ajuda soviética tornara-se
inexpressiva). Percebendo a vitória próxima e pres-sentindo a explosão da Segunda Guerra Mundial,
Franco já oficializara como Partido único um mo-
vimento fundado em 1933 por José Antônio Primo
de Rivera: a Falange.

A 26 de jafieiro de 1939, os franquistas íoma~
ram Barcelona e a 28 de março chegaram a Ma-
dri; dois dias depois, caiu Valéncia, o último re-
duto dos republicanos. Os partidários da Repúbli-
ca que não puderam,fugir foram tratados com ex-
tremo rigor; até o fim de 1939, teriam sido fuzila-
da$ mais de 100 mil pessoas. Durante os três anos
da guerra, o número preciso das vitimas jamais
pôitt ser levantado com exatidão, mas calcula-se
que morreram entre 600 mil a 1 milhão de pes-
soas.

¦jk
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A última fala
f ¦

do Caudilho
"Espanhóis! Muito obrigado por vossa
adesão e pela serena e viril
manifestação pública que me ofereceis,
de solidariedade em face das
agressões a várias de nossas Embaixadas
e representações na Europa, ataques
que demonstram, uma vez mais,
o que podemos esperar de certos
países corrompidos. Tais
acontecimentos ilustram
perfeitamente sua política, contrária
aos nossos interesses.
O assalto à nossa Embaixada
cm Portugal, e sua destruição,
tornados possíveis pela situação de
anarquia e de caos em que se debate
essa Nação irmã, onde
ninguém mais do que nós deseja
ver restabelecidas a ordem e a
segurança, não foram o mais importante
nessa conspiração maçônica de
esquerda, no plano político,
paralela à subversão
comuno-terrorista no domínio social,
que, se por um lado nos honram,
aviltam, ao contrário, os países
estrangeiros nos quais foram promovidas.
Tais manifestações demonstram,
de outra parte, que o povo
espanhol não é um povo morto,
a quem se pode enganar. É, ao
contrário, um povo alerta, que sabe
ser o valor das forças guardiãs da
ordem pública a suprema garantia
da unidade oferecida
pelas forças de Terra, Mar e Ar,
apoiadas na vontade da Nação e
fiadoras de sua tranqüilidade.
Está evidente que, hoje, ser espanhol,
significa ser alguma coisa
no mundo inteiro.
Viva a Espanha!"
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Franco, o silêncio da morte

A';,t/i

fe-

Em fins de setembro, diante da
multidão que nos Campos Eliseos
gritava "Franco assassino!", pro-testando contra o fuzilamento de
cinco presos politicos na Espanha,
o maestro norte-americano Leo-
nard Bernstein dizia, espantado, a
alguns jornalistas franceses: "É
inacreditável! Em 1936, estudante
em Paris, eu já ouvia nas ruas esse
mesmo grito."

O estigma ecoou por quatro
décadas, sobrepondo-se, no tempo,
a adjetivos semelhantes endereça-
dos a Hitler, Mussolini, Stalin e
Salazar. Finalmente, a longevidade
do estigmatizado deixou de ser um
segredo que inquietava milhões de
pessoas: a poucos dias de comple-
tar 83 anos, o Generalíssimo Fran-
cisco Franco Bahamonde, que se
pretendia "caudilho da Espanha
pela Graça de Deus", sai de sua
morada quase eterna — o Palácio
do Pardo — rumo à definitiva.

Em 1.° de outubro, emper-
tigara-se para .o seu canto de
cisne: o discurso com o qual
deu resposta, na Praça Oriente,
aos protestos registrados em vá-
rias Capitais européias contra
a execução de unais cinco adver-
sários de seu regime. O esforço lhe
terá sido mortal. Há-muito deixara
de ser o homem de ferro dos dias
da Guerra Civil e das primeiras
décadas de-ditadura. Por trás dos
muros de pedra do Palácio do Par-
do, o rosto sulcado de rugas, uma
longa papada a aumentar-lhe o
queixo, a voz sumida e as mãos
trêmulas do mal de Parkinson,
transformara-se numa sombra da
silhueta apolitica, ainda que mi-
núscula, dos tempos em què — se
dizia — tinha até o corpo fechado.
Natural da Galicia, já não parecia
mais com o galego do anedotário
espanhol, uni homem que, encon-
trado no melo da escada, deixa a
incerteza sobre se está subindo ou
descendo. Franco, nos últimos tem-
pos, só descia. Parecia — no dizer
da revista francesa L'Express —"um ditador de outro século: sem o
magnetismo de Hitler, a intuição de
Mussolini e o maquiavellsmo de
Stalin, não tinha, também, uma
ideologia moderna pela qual se
pautar". A falta desse corpo dé
idéias, insistia em inverter as ten-
dências políticas em afirmação em.
todo o mundo: empenhava-se em
restabelecer a monarquia na Es-
panha.

Filho de um oficial da Marinha,
Francisco Franco nasceu em El Fer-
rol, cidade portuária da Província
de La Coruna, Galicia, em 4 de de-
zembro de 1892. Ingressou na Aca-
cademia de Infantaria aos
16 anos. Aos 18, já era segun-
do-benente. Seu perfil \de jo-
vem,; segundo um biógrafo: "Era
magro, de olhos grandes, brllhan-
tesjevouriosos. Decidido, estava sem-
p|éidtóposto a cumprir seus deveres,

por penosos que fossem. Ao mesmo
tempo inquieto e alegre, associava-
se com a mesma dispo.-icão às brln-
cadeiras e aventuras que são o per- •
fume dos anos floridos do cadete."

Deixando a Academia, serviu
inicialmente na sua própria cida-
de, mas logo foi transferido, a pe-
dido, para a África. Durante uma
rebelião no Marrocos, em 1915, uma
bala inimiga lhe atravessa o ventre,
quase frustrando uma carreira que
seria, a partir dai, vertiginosamen-
te bem sucedida: em 3 de fevereiro
de 1926, com 33 anos, é promovido
a General-de-Brigada, o mais jo-
vem do Exército espanhol e de to-
da a Europa. Três anos antes, ca-
sara-se com Carmem Polo y Marti-
nez Valdés.

Já era idolatrado peles,mouros
do Terzlo Estranjero espanhol no
Marrocos quando, em 1927, é no-
meado diretor da Academia Militar,
posto que lhe permite controlar a
formação dos futuros comandantes
do Exército. Em abril de 1931, a Re-
pública é proclamada na Espanha.
Dois meses depois, a Academia é
fechada e Franco declara: "A má-
quina se quebra, mas a obra fica.
Nossa obra são vocês, os ¦ 720 ofi-
ciais."

Em outubro de 1934, Já Gene-
ral-de-Divisão e à frente de seus
soldados marroquinos que o vene-
ram, sufoca uma revolta nas Astú-
rias. Logo é feito, comandante de
todas as forças militares sediadas
no Marrocos e dois meses mais tar-
de assume a chefia do Estado-
Em 1940,
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Maior do Exército. Esta com a sua
reputação de chefe de pulso con-
solidada e dela vai saber fazer uso
durante e depois da catástrofe que
so anuncia.

Em fevereiro de 1936. a Frente
Popular, uma coligação de esquer-
da, vence as eleições. O novo Go-
vemo desconfia de Franco, que,
afastado de Madri, é designado co-
mandante militar das ilhas Cana-
rias. Outros oficiais são transferi-
dos para a reserva. Fala-se cada
vez mais em um complot militar
contra o Governo. Franco escreve
ao Primeiro-Ministro, que é tam-
bém o Ministro da Guerra: "Os
que apresentam o Exército como
separado da República falsificam a
verdade. Os que imaginam com-
plols, a partir de suas próprias pai-xões, mentem. Os que abacam ou
colocam em dúvida a dignidade e
o patriotismo do corpo dc oficiais
prestam um serviço bem mesqui-
nho à mãe-pátria".

Em julho, tem inicio a insurreí-
;ão que vai liquidar a República,
Franco parte para o Marrocos e se
:o'.oca à frente de seus soldados e
tegionários do Terzio Estranjero, a
tropa espanhola mais provada e
mais bem adestrada.

Os anos seguintes são os dias
terríveis da Guerra Civil: a Falan-
ge, a ajuda de Mussolini e Hitler,
Guernica, o êxodo dos republica-
nos derrotados. Em 29 de setembro
de 1S39, em Salamanca, Franco é
proclamado Generalíssimo e Chefe
do Estado. A 1.9 de outubro, em
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Burgos, toma posse c se dirige aos
membros da Junta: ''Os senhores
me entregam a Espanha e eu lhes
garanto que meu pulso não treme-
rá, minha mão será sempre firme.
Erguerei a pátria ao seu ponto mais
alto ou morrerei".

Sem dúvida a Espanha sob
Franco chegou, de um certo angu-
lo. a um ponto alto, embora per-
manentemente enrolada em uma
camisa-de-força. Em 1936, quase
40°'° dos-espanhóis eram analfabe-
tos; porcentagem reduzida hoje a
1%. A renda per capita, que há 39
anos era de 130 dólares, atualmen-
te é de 1 mil e 500. No momento, a
Espanha tem 10 vezes mais uni-
versitários do que tinha em 1936. O
Produto Nacional Bruto cresce a
uma taxa anual de 8% e na pauta
de exportações os artigos industri-
ais, que representavam, já em 1960,
apenas 50% das vendas para o ex-
terior, são responsáveis hoje por
80% das receitas obtidas fora do
pais.

Esse é um lado, do franqúismó,
A outra face é esta. mostrada por
Jacques Georgel em Le Franquisme:

"Não existe liberdade na Espa-
nha franquista. Mesmo não levan-
do em conta a ausência dos direi-
tos políticos reconhecidos nos pai-ses civilizados, como o direito de
greve, mesmo considerando só os
demais direitos, o divórcio entre a
teoria e a prática é tão evidente quenão se poderia dizer, sem má-fé, queexiste liberdade na península. O ano
de 1962 foi apresentado como o pri-meiro de uma era de liberalização.
Depois de tantos anos de experien-
cia, esta se mostra muito tímida. As
associações são vigiadas, as reu-
niões Interditadas ou espionadas, a
imprensa controlada ou apreendida.
E liberdade religiosa é uma farsa.
Os direitos politicos estão desprovi-
dos de eficácia. Certo, a Espanha
não se encontra mais nas retalia-
ções de 1939, mas isso deve ser jul-
gado suficiente depois de mais de
30 anos de paz? O franquismo evo-
luiu para o paternalismo, mas con-
tinua uma ditadura".

Georgel fez essa constatação
um pouco antes do julgamento de 16
nacionalistas bascos por uma cor-
te marcial em Burgos, em dezembro
de 1970, quando, pela primeira vez,
depois da Guerra Civil, por sobre
os furgões Incendiados da polícia,
multidões puderam e ousaram gri-
tar nas ruas das principais cidades
espanholas o "Franco assassino"
que, ao longo de 40 anos, tanta im-
pressão tem causado ao maestro
Leonardo Bernstein.

Burgos foi a primeira Capital do
regime franquista. Ironicamente te-
rá sido lá, com o mais recente epi-
sódio da luta dos bascos, cujo des-
dobramento levou o caudilho à con-
denação pública em praças e ave-
nidas de quase toda a Europa, queFranco começou a cair. Uma queda
da qual foi salvo pela morte.

Guerra européia
em solo espanhol

No dia 17 dc julho dc 19M, uma sexta-feira, no
Marrocos Espanhol, a Legião Estrangeira c /orçai
do Exército ali sediadas, sob o comando do General
Francisco Franco, iniciam a rebelião armada cou-
tra o Governo Republicano dc Madri, formado pela
Frente Popular. Esse é o começo oflc'al da Guerra
Civil Espanhola.

Na verdade, um estado latente dc guerra cr/s-
tia no pais desde 1932, quando o General José Sun-
jurjo tentou um golpe de estado contra as aulori-
dades republicanas que ocupavam o Poder a iiarlir
da queda da monarquia, um ano antes. Em 1931, o
Rei Afonso XIII fora obrigado a convocar eleições,
na primeira consulta popular cm sete anos. Os
Partidos identificados com as Idciax republicanas
e democráticas venceram em 45 das 50 capitais pro-
vinciais.

Imediatamente, o exilo eleitoral da Oposição
assumiu o aspecto dc vitória revolucionária da
causa republicana. Mas, logo a seguir lambem, dc-
finirum-se com clareza os problemas fundamentais
que levariam aos três anos da guerra civil: as di-
vergencias entre o liberalismo do Governo republi-
cano e o conservadorismo de importantes segmen-
tos do universo social espanhol, notadamente os li-
gados às Forças Armadas, à monarquia e a Igreja
Católica; e os choques das facções direitistas con-
tra os agrupamentos da esquerda cada vez mais
organizada e atuante.

Os conflitos acentuaram-se no transcorrer do
Governo republicano e agravaram-se anula mais
depois de fevereiro de 1936, quando a Frente Popu-
lar — formada por socialistas, republicanos de es-
querda, comunistas e outros grupos — venceu por
larga maioria, cm novas eleições, u Frente Nacional
(direita) e os Partidos de centro. À ação liberal do
Governo, que linha a seu favor uma legislação pro-
gressista adotada no início da década de 30, con-
trapós-se a articulação ativa dos setores de esquer-
da e direita, com manifestações dc massa nus ruas.
Sob esse clima de agitação, a conspiração militar
brotou e se desenvolveu, aglutinando as clames que
viviam aterrorizadas com a implantação na Espa-
nha dc "uma nova Rússia".

Nas Canárias — onde se encontrava desde que.
em outubro de 1934, esmagara uma rebelião de mi-
neiros nas Astiirias — o General Franco decidiu
fugir ao degredo, estabelecendo com os monarquis-
tas um acordo de levante 7iacional e fixando a data
da luta. O plano de combate: em direção a Madri,
pelo Sul, marcharia o General Franco; pelo Norte
e Nordeste, avançariam, respectivamente, os Gene-
rais Mola e Godet.

No dia 16 de julho de 1936 — véspera do come-
ço da guerra — tudo estava calmo em Madri, mas
militantes armados de vúrius organizações guarda-
vam todas as sedes republicanas e esquerdistas.
Enquanto isso, nas Canárias, aterrissava um avião
inglês que levaria Franco a Muiorca. A 17, com a
mulher a filha, o General inicia a primeira etapa
de uma longa viagem que o levaria ao Poder Supre-
mo da Espanha.

A guerra começou no Norte da África c logo
atingiu o território espanhol. O historiador Hugh
Thomas relata:

"Ambas as facções deram então inicio a um ex-
purgo que se caracterizou por uma extrema fero-
cidade. A direita, agindo de maneira sistemática, o
Exército buscava extirpar todos os possíveis sim-
patizantes do Governo, em certas ocasiões chegan-
do a deter pessoas simplesmente por terem votado
na esquerda nas últimas eleições. Muitas foram
arbitrariamente fuzilados e inúmeros outros con-
denados a longos períodos de prisão . . . A retirada
em muitas cidades da policia e do Exercito, compro-
metidos com a rebelião, possibilitou à esquerda efe-
luar uma perseguição não oficial, patrocinada pe-
los anarquistas ou seções áos Partidos Comunista ou
Socialista".

{^ÈÈi^y\
Franco visto por Picasse

Os combates não se desenrolaram sem inter-
venção estrangeira. Logo os Generais rebeldes pc-
diram auxilio a Mussolini, Hitler e Oliveira Sala-
zar. A Alemanha nazista e a Itália fascista envia-
ram aviões de bombardeio e tropas regalares; Por-
tugal concordou em conceder todas as facilidades
aos nacionalistas. O lado republicano recebeu, aju-
da — depois de a França e a Grã-Bretaiilia ado-
tarem uma posição de "não intervenção" — da
União Soviética e das Brigadas Internacionais, in-
tegradas por voluntários, comunistas e não. Por
esse envolvimento geral, comenta Hugh Thomas,
a Guerra Civil Espanhola transformou-se "cada
vez mais, mima guerra civil européia travada em
solo espanhol".

Uma guerra que teve momentos dramáticos,
como o embate das forças republicanas contra a .
resistência de nacionalistas encurralados no Alça-
zer de Toledo, uma antiga fortaleza, e o bombar- ,
deio de Guernica, uma cidadezinha basca. Os .
aviões nazistas chegaram a Guernica a 21 de abril
de 1937; não há defesa aérea, os moradores res-
pondem com tiros de fuzil. Os aviadores alemães;,
executam um metódico trabalho de destruição.;,"Tínhamos de experimentar povos métodos de„
guerra, colocar à prova o poderio e o grau de pre-.,
paração da nossa Luftwaffe", justificou-se Her-_
man Goering, no processo de Nuremberg. , _

Em meados de 193S, os rebeldes dominavam"
mais da metade da Espanha e duas grandes ofen-'
sivas dos republicanos — em Teruel e no rio Ebró.
— haviam sido repelidas. Franco conseguiu cortar'
ao meio o reduzido território em poder do GoverA'.
no, a essa altura em situação praticamente insus-.'
tentável, pela dificuldade em garantir a entrega se-,
gura de suprimentos (a ajuda soviética tornara-se.
inexpressiva). Percebendo a vitória próxima e pres-'
sentindo a explosão da Segunda Guerra Mundial,:
Franco já oficializara como Partido único um mo-',
vimento fundado em 1933 por José Antônio Primo.
de Rivera: a Falange. ¦'•

A 26 de janeiro de 1939, os franquistas toma~\
ram Barcelona e a 28 de março chegaram a Ma-
dri; dois dias depois', caiu Valência, o último re-
düío dos republicanos. Os partidários da Republi-^
ca que não puderam fugir foram tratados com ex-_
tremo rigor; até o fim de 1939, teriam sido fuzila-
das mais de 100 mil pessoas. Durante os três anoy
da guerra, o número preciso das vitimas jamais
pôde ser levantado com exatidão, mas calcula-se
que morreram entre 600 mil a 1 milhão'de pes-
soas.
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Londres dá autonomia
a escoceses e galeses

INTERNACIONAL ~ 11

Londres — Com a nprc-
srntaçno de 28 projetos de
lei, os principais deles pre-vendo a conces.são de maior
autonomia & Escócia e ao
Pais de Gales e a naclonall-
zação das Indústrias naval
e aeronáutica, a Rainha Eli-
zaboth II Inaugurou solene-
mente a nova sessão do
Parlamento britânico.

A Rainha anunciou que a
vontade do Governo é dar
m a iores responsabilidades
aos poderes regionais do
Pais de Gales c da Escócia,
comentando-se que se teme
naqueles paises a repetição
do que ocorre nas Irlandas.
A preocupação com o terro-
rlsmo foi o destaque de to-
da a cerimônia, realizada
sob extraordinárias medi-
das de segurança contra
possíveis atentados do
Ejcército Republicano Irlan-
dês (IRA).

CHEIRANDO BOMBAS

Antes da leitura, do dis-
curso real, a guarda pes-
soai de Elizabeth II, com a
ajuda de policiais e cães
amestrados em detecção de
explosivos pelo olfato, revis-
taram minuciosamente o
Parlamento, em busca de
bombas, porém sem nada
encontrar. Não podendo
deixar de lado a tradição,
a guarda utilizou antíquissl-
mos faróis, há décadas em
desuso.

Medidas que receberam
prioridade, além do comba-
te e prevenção ao terroris-
mo, foram as de caráter

(-econômico, a luta contra a
inflação e desemprego. Ou-
tros projetos 'de lei tiveram
o objetivo de fortalecer o
controle de preços, salários
e serviços. Prevêem a nacio-
nalização de várias indús-
trias de construção naval e
fabricação de aviões. Em
seu discurso, a Rainha ma-
nifestou a firme decisão da
Inglaterra de respeitar suas
o b r igações internacionais
de qualquer ordem: econô-
mica, financeira ou estraté-
glea.

ror enviaTer
cartas-bomba
na Austália

Camberra e Brisbane —
Duas bombas postais, ende-
roçadas ao Primeiro-Minis-
tio australiano Malcolm
Fraser e ao Premier esta-
dual de Queensland John
Petersen, ambos conserva-
dores, incorporaram o ter-'
ror político à campanha
eleitoral que ora se desen-
volve no pais.

A bomba destinada a
Fraser não chegou a expio-
dir, sendo descoberta e neu-
tralizada. A dirigida contra
Petersen explodiu, ferindo
dois funcionários do Gover-
no de Queensland, em Brls-
bane. Os dois políticos são
adversários do trabalhista
Gough Whitlam, afastado
há dois meses por' não con-
seguir que o Parlamento
aprovasse a proposta orça-
mentária.

Belga vende
arsenal de
Hitler

Liege — Dez mil fotogra-
fias de Hitler, 150 armas de
fogo, 200 punhais, 80 sabres,
150 chapéus, 40 capacetes,
350 medalhas e 35 autógra-
fos das principais personali-
dades do Terceiro Reich,
além de suásticas a gra-
nei, são peças da maior co-
leção do mundo sobre nazis-
mo, vendida por vários mi-
lhões de francos belgas. O
vendedor e o comprador
não se identificaram.
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Rotina violenla cm Londres

Robert Dertiel Evans
Corrrnpondente

Londres — A bomba lançada pela janela do
luxuoso restaurante Walton, no West End, que ma-
tou duas pessoas e feriu 20, /oi o quarto incidente
em Londres nas últimas seis semanas. Há IS dias
houve uma explosão semelhante no restaurante
Scott, não muito longe da Embaixada brasileira.

Embora a polida descobrisse há alguns dias um
depósito de 200 quilos de explosivos no porão de
um bloco de apartamentos residenciais em Sou-
thampton, há pouca ilusão de que estes atentados
atribuídos ao IRA estejam por acabar.

ROTINA

Tudo indica que os londrinos estão aprendeu-do a viver com eles, como aprenderam a viver comos bombardeios durante a guerra. O restaurante
Scott abriu, parcialmente, no dia seguinte à expio-sao, suas portas à freguesia, c o Walton seguirásem dúvida seu exemplo.

Com as células do IRA ainda em funciona-mento nas cidades inglesas e depósitos de mate-riais explosivos e fábricas de bombas ainda nãodescobertos, prevêem-se outros incidentes ainda. A
policia, os hospitais, proprietários de restaurantes c
gerentes de lojas estabeleceram procedimentos derotina para enfrentar tais ocorrências. O HospitalSt. Stephens,- para onde foram levados os feridosna explosão do restaurante Walton, acabara derealizar um exercido para lidar com numerosas'vttinias, em caráter de urgência, quando os pri-meiros feridos chegaram.

O público está também aprendendo a colabo-rar com a polícia. Vm embrulho suspeito foi colo-cado sob um carro estacionado em frente à casa deEdward Heath, na semana passada, levando o pro-prletario a comunicar o fato à Scotland Yard. Istotalvez tenha salvo a vida do ex-Primeiro-Ministro.
Existem mais de 1 milhão de trabalhadoresirlandeses na Inglaterra e, embora a maioria delesseja, de cidadãos ordeiros, alguns estão ligados aoIRA e dispostos a participar nas atividades terro-nstas. Nao há restrições de viagens entre os dois

países e e impossível registrar e investigar todos

A policia cs',á devotando especial atenção aosdepósitos de materiais explosivos. Para tanto, estácontando com a grande cooperação do público. Foium telefonema.de um cidadão atento que revelouo depósito de explosivos no edifício de 15 a?idarcsem Southampton, onde várias famílias irlandesasestão vivendo.

DECLÍNIO DO IRA

Como Southampton é o porto do navio QueenElizabeth II, houve suspeita de que os explosivostinham sido trazidos no transatlântico. Contudo,acredita-se que Nova Iorque seja a principal fontede suprimentos, da mesma maneira que os tini-
grantes irlandeses são os principais fornecedores de
fundos para o IRA. Uma busca completa no QueenElizabeth II foi feita, antes que ele partisse de Sou-thampton esta seinana, mas nada foi encontrado.

Como medida de cautela as fábricas de expio-sivos estão agora usando si7iais distintivos para seus
produtos, e a policia, ao descobrir e desarmar duas
bombas em Londres, conseguiu apurar a fonte dos
explosivos, na atual onda de bombas.

A resistência estóica do-público está associada
com a convicção de que os últimos atentados podemser atos de desespero por parte de pequenos gruposresiduais do IRA, tentando criar pânico no períodode festas em Londres.

Pequim mostra a
Sauvagnargues sua
defesa antinuelear

Pequim — Submetido a
verdadeiras sabatinas sobre
o que representa para a Eu-
ropa Ocidental o perigo so-
vlétlco, o Chanceler francês
Jean Sauvagnargues visitou
a Pequim subterrânea,
con struida especialmente
para o caso de uma guerra
nuclear, e, se ainda allmen-
tava alguma dúvida, ontem
pôde ter a certeza de que os
chineses realmente estão se

i preparando para essa guer-
ra.

Sauvagnargues chegou na
segunda-feira para os con-
tatos iniciados desde a visi-
ta do Vice-Primelro Minis-
tro Chiao Kuanhua, a Pa-
ris, e durante .súa estada
dará aos chineses as pri-
melras informações sobre a
reunião de Ramboulllet, en-
tre os seis países mais ricos
do Ocidente, e vai preparar
a viagem a Pequim do Pre-
sidente Giscard d'Estaing.

PROFUNDEZAS

Conduzindo ao abrigo an-
tlatômico, que tem capacl-
dade para hospedar os 5
milhões de pequineses, Sau-
viignargu.es afirmou' ser"realmente admirável que

uma obra dessas tenhas se
concluído em cinco anos" c
nas horas de folga dos tra-
balhadores. A entrada do
bairro subterrâneo se faz
por Intermédio de um cano
estreito, camuflado, por on-
de entrou o Chanceler, que
foi até oito metros abaixo
do chão. -'

' Cada um dos refúgios —
com capacidade para 10 mil
pessoas — conta com fontes
próprias de água, eletrlcida-
de, telefones, sanitários, ar
refrigerado, cozinhas e ou-
tros serviços Indispensáveis
a uma longa permanência
debaixo da terra. A rede de-abrigos foi construida por
ordem de Mao Tsé-tung em
1909, por 1 mil e 800 dos fu-
turos funcionários das lojas
subterrâneas. '

Lá fora, a primeira decla-
ração que -Sauvagnargues
ouviu, do Chanceler chinês
Chiao Kuan-hua, também
foi motivo para especu-
lação. Disse o dirigente que"os povos da Europa Ocl-
dental vêem cada dia com
maior clareza de onde vem
a ameaça de guerra que
paira sobre a Europa e o
mundo", numa alusão à
União Soviética.

Um jornal étão bom quantoas verdades
que ele diz.
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Procuramos representação
farmacêutica ou cosméticos

Dlilrlbuldora do produtos form-KAuilcoi, com mali do 30 anos
do sxperlínclo no ramo ledlada no Rio de Jonoiro (ox.G*j«ntb*jr«)
com frot.i própria do úiio, computador, suporio econômico financeiro
cxcclonlc, referencias comerciíij, instalações ampla» e adequadas,
com equipe de vendedores especializados, procura entendimento
para distribuição, tom exclusividade, de produtos farmacêuticos,
cosméticos ou perfumaria. Carlos para a portaria deste Iornal sob
o número 06283-J,
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Tailândia e Laos lutam
novamente na fronteira

Bangcoc — Tropas tal-
landesas e lapsianas entra-
ram em choque ontem peloterceiro dia consecutivo na
fronteira entre os dois pai-ses, enquanto se revelava
uma divergência de posições
no Governo de Bangcoc:
o Primeiro-Ministro Kukrit
Pramoj advoga a adoção de
medidas diplomáticas paracontornar o conflito, mas o
Comando Militar não se
mostra disposto a conces-
soes.

Informações de Bangcoc
asseguram que pela manhã
haviam cessado as mano-
bras agressivas, que se de-
senvolveram no rio Mekong,
a cerca de 40 quilômetros da
Capital do Laos, Vientiane.
No entanto, os embaixadores
dos dois Governas não re-
gressaram a seus postos, e
reforços militares permane-
cem estacionados dos dois
lados da fronteira.

EVITAR ARMADILHAS

Numa entrevista à im-
prensa, o Primeiro-Ministro
tailandês declarou-se parti-dário das negociações diplo-
máticas para resolver a
questão fronteiriça, o inci-
dente mais grave entre a
Tailândia e o Laos nos últi-
mos tempos. "Estamos pro-

curando acalmar a situação,
caso contrário poderíamos
cair na armadilha de mais
alguém", declarou Pramoj.

Ele não esclareceu esta
frase, que foi interpretada
como uma referência ao
Vietnã do Norte. A maioria
dos políticos tailandeses
considera que Hanói está
por trás do Pathet Lao, que
controla o Laos desde
maio. A imprensa tailande-
sa e a maioria das autori-
dades governamentais pro-
puseram, como Pramoj, o
caminho diplomático para
pôr fim ao incidente.

Contudo, o . Almirante
Sagnad Chaloryu, presiden-
te do Comando Supremo
tailandês, acentuou: "Como
membros das Forças Arma-
das, não negociaremos com
os soldados do Pathet Lao.
Isso cabe aos políticos, não
a nós". Ele confirmou que
pelo menos dois aviões de
guerra T-28 bombardearam
posições do Pathet Lao e
acrescentou que "a mobili-
zação militar continuam em
vigor", e as tropas serão
usadas se for necessário.

Os tiroteios fronteiriços
entre tropas laosianas e
tailandesas têm sido cada
vez mais freqüentes nos úl-
timos meses.
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Juan Carlos presidirá funerais como rei
_ Madri — o Príncipe Juan ^

INTERNACIONAL - 11

Madri — o Princlpo JuanCuriós do Borbón, herdeiro
designado por Franco, pres-tara Juramento como Roltio Espanha, antes do sepul-
tamonto do Génèraíisslmocm cerimônia quo presidi-ra já, como soberano, con-
íorme quis o próprio Fran-
co, cm disposições firma-
das durante sua longa ago-
nia.

Imediatamente após amorte do Caudilho, ocorri-
da pouco depois da lh damadrugada de hoje, o Con-sellio de Regência — for-
mado pelo presidente das
Cortes, Alejandro Rodri-
guez de Valcarcél, pelo Ge-neral Salas Sarrazabal c
pelo Bispo, de Saragòza,Monsenhor Cantero Qua-drado — assumiu as fun-
ções de Chefe de Estado,
exercidas até então, em ca-
ráter interino, por Juan
Carlos, para preparar os
funerais e proclamar o Rei.
CRISE FINAL

Os funerais de Franco serealizarão dentro de quatrodias _ no domingo, por-tanto — no Valle de losCaídos, monumento nacio-nal aos mortos da GuerraCivil espanhola, lugar es-colhido pelo Caudilho.
A equipe médica que pro-longou a vida de Franco

nos últimos dias havia
abandonado ontem qual-quer recurso extraordinário
que não visasse exclusiva-
mente a minorar-lhe ossofrimentos. O caudilho su-cumbiu a uma série lmpres-
sionante de complicações
cardiovasculares, renais,
gástricas, intestinais e res-
piratóras, depois dc trêsoperações de emergência euma agonia sem paralelona história dos Chefes de
Estado.

Uma peritonite agudadesencadeara ontem à tar-
cie o que o.s médicos quali-ficaram de "cri.se final" umavez que provocou o agrava-
mento da.s demais insuflei-
èncias. Quando sua mu-lher, Cármen Polo, saiu on-tem da Clinica La Paz, umaambulância já estava esta-cionada à porta, preparada
para transportar o corpocie Franco até o Pardo, on-de será inicialmente vela-do até a exposição no Pa-lácio de Oriente.

MUDANÇAS À VISTA
A morte do Caudilho po-dera abrir um período sério

de lutas internas dentro do
próprio Movimento, hoje
dividido entre o .«tor orto-
doxo, a direita da Falange
representada pelos vífcsra-
nos da Guerra Civil e o
grupo do bunkcr icomo são
chamados os mais fieis a
Franco) e os centristas e
liberais, cujo programa foi
definido^ na semana pas-
sada, por seu mais destaca-
do representante: o Embai-
xador em Londres e ex-Mi-
nistro Manuel Fraga Irir
barne.

Em quatro artigos publi-
cados no diário ABC, Iribar-
ne reclamou a moderniza-
ção do pais com reformas
políticas (abertura demo-
crática' e legalização dos
Partidos, à exceção do PC),
econômicas, administrativas
e na estrutura das Forças
Armadas. O Embaixador es-
tá em Madri desde terça-
feira e é o mais provável
Premier do Governo a ser
formado pelo Príncipe Juan
Carlos.

A direita, entretanto, se
mobiliza para deter , qual-
quer manobra reformista e
prepara uma' grande de-
monstração de força para o
dia do enterro. Os ortodoxos
querem levar .às ruas de Ma-
dri (milhares de .seus parti-
dários para exigir, como dis-
se um de seus líderes, José
Antônio Girón que não se
mude nada, que o regime
fundado pelo Caudilho seja
preservado como era de seu
desejo.

Centrista e liberais, embo-
ra apreensivos com a mo-
bllização da direita, acredl-' tam que o Príncipe realiza-
rá as reformas.
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A agonia mais longa
A 12 dc outubro, Dia da Raça,Franco — acompanhado por seu,sucessor designado, o Príncipe JuanCarlos dc Borbón — presidiu umacerimônia no Instituto dc CulturaHispânica. Na mesma tarde dadata desse último compromissooficial a que compareceu como oChc/c de Estado da Espanha, oGencralisslmo, co7iforme revelousua irmã Pilar, "caiu enfermo, vi-Uma de uma forte gripe".
Os boletins médicos, entretanto,

só reconheceram a enfermidade de
Franco a partir de 14 de outubro,
Quando o cancelamento de diversos
compromissos oficiais do Caudilho
provocou uma onda de especula-
ções 7ios ineios políticos e jorna-Usltcos mundiais. Quarenta e oito
horas mais tarde, os médicos infor-
maram que Franco sofria de "uma
gripe virótlca", embora se comen-
tasse em Madri que, na verdade,
Franco tivera um colapso cardíaco.

Esses rumores conjirmuram-sc
e uma 7ioua crise cardíaca manifes-
tpu-se a 20 de outubro. No dia se.
guinte, a televisão norte-americana
anunciou a morte de Franco, con-
tudo, foi logo desmentida pela Em-
baixada espanhola em Washing-
ton, ao assegurar que, pelo contra-
rio, o Generalissimo apresentava"uma franca melhora da crise
cardíaca". Ao mesmo tempo, o pro-blema do Saara Espanhol — amea-
çado pela i7ivasão pacifica de 350
mil marroquinos, articulada peloRei Hassa7i II — acelerou o pro-cesso sucessório: Juan Carlos Joi
convocado e passou a ser uma vi-
sita constante do doente do Pa-
lácio de El Pardo (no dia 30, o Prin-
cipe assumiria a chefia interina do
Governo).

O Ministro da Informação re-
conheceu que Franco não mais po-
der ia exercer suas junções dc Che-
je de Estado, mas adiantou, a 24 de
outubro, que a Espanha não jica-
ria sem Governo. O Caudillo pio-
rou e chegou a ser desenganado
pelos médicos que o assistiam: o
desequilíbrio foi agravado por qua-
tro ataques cardíacos e Franco re-
cebeu a extrema-unção às oito ho-
ras da manhã do dia 25 de outu-
bro, um sábado. No domingo, além
da insuficiência cardíaca e da je-

Inttrnaclonal/Paiqulsi

ore, manijestou-se também a pa-ralisia estomacal, que, somada às
moléstias que o Gcjicralisslmo jáapresentava (arrltmla, gastrite e
mal de Parkinson) pioraram o qua-dro clinico do paciente."Ele é feito dc uma madeira
especial", jalava-sc nos corredores
dc El Pardo. Os módicos, porém,continuaram cèticos. A hemorragia
gástrica prosseguia. Na tarde do
dia 28, porém, houve um indicio de
melhora, de acordo com o boletim
médico: "O paciente passou uma
noite e uma manhã calmas. A je-bre desapareceu. A pressão arterial
estabilizou-se em 80 batidas porminuto. Os sintomas de insuficiên-
cia cardíaca congestiva diminuí-
ram. O controle radlográfico to-
ráxico habitual revelou uma me-
lhora evidente. A hemorragia gás-trlca não desapareceu intelramcn-
te c o tratamento continua. O esta-
do permanece grave".

A situação, entretanto, logo
se modificou. Na noite do mesmo
dia 28 a hemorragia do sistema
digestivo aumentou e à paralisia
intestinal juntou-se uma hidropl-
sia ascite (presença de liquido no
peritònio), provocada por trombo-
se venosa mesenterica. A condição
de Franco passou a "gravíssima",
assim permanecendo por vários
dias. A 3 de novembro, o Caudillo
foi transportado para a enferma-
ria do quartel de sua guarda pes-
soai c submetido a tuna operação.
Os módicos encontraram uma úl-
cera gástrica, causa principal da
hemorragia, e duas perfurações na
mucosa gástrica. A intervenção joltolerada com grandes disjunções
do ritmo cardíaco.

No dia seguinte, apareceu uma
tromboflcbitc na artéria jemural
esquerda, com o retorno da ascile.
Franco sobreviveu graças a um
rim artificial e à transfusão de se-
te litros de sangue. Nova operação
no dia 7: os médicos localizaram 11
úleeras e extirparam quase a me-
tude do estômago do paciente. A
necessidade de prolongar a vida
do Caudillo erigiu a utilização de
resviração artificial, com tubos en-
dotraquiais: para combater o cx-

cesso de azotenia, os médicos ini-

ciaram as sessões dc hcmodiálises,
que não mais joram interrompidas.

A longa agonia trouxe também
complicações pulmonares. Tentou-
se colocar o paciente em posição
sentada durante alguns minutos pordia, para aliviar o esforço resplrató-
rio. A mudança dc posição, no en-
tanto, ocasionou o retorno da hc-
morragia gástrica. Com o agrava-
mento do quadro clinico, inna ter-
ceira operação fez-se necessária a
14 de novembro. Os dias que se se-
guiram à intervenção joram dc. si-
lenciosa expectativa. Os boletins
médicos, divulgados duas vezes pordia, eram os mais lacônicos desde o
inicio do tratamento — "E' normal
o curso pós-operatório. Prognóstico:
gravíssimo".

Como última alternativa, a
equipe médica, já atendendo Fran-

. co no Hospital La Paz, decidiu sub-
meter o paciente à crioterapia (tra-
tamento de resfriamento, através
da injeção de soro gelado para re-
duzír a temperatura). A 18 de no-
veuibro divulgou-se oficialmente o
emprego desse tratamento, que
manteve a temperatura de Franco
a 34 graus, o mínimo tolerável. Até
esse momento, as transfusões de
sangue praticadas no Caudilho tó-
tallzaram, em 36 dias, 55 litros —
10 vezes mais do que é normalmen-
le suportável.

A 19 de novembro sobreveio
wna peritonite aguda; os rins pa-ralisaram completamente e a arrit-
mia voltou a se manifestar de for-
ma ininterrupta. Os fenômenos tô-
xicos provocados pela crise perito-nal agravaram o estado de Franco,
cujos sinais de resto de vida só po-diam ser detectados por instrumen-
tos especiais. Nesse mesmo dia,
personalidades médicas de toda a
Europa condenaram a equipe do Dr
Hidalgo Huertas por tentar, a todo
custo, prolongar a vida do Gene-
ralissimo.

Para os médicos europeus, o
prolongamento da vida de Franco
não constituiu uma proeza da me-
dicina, nem foi tampouco jrulo de
uma extraordinária resistência ji-sica, como era divulgado na Espa-
nha. Não passou de "crueldade te-
rapeutica, atitude antiética" quese prestou apenas "a objetivos po-liticos".

Um jornal étoo bom quantoas verdades
que ele diz.
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Europeus condenaram médicos de Franco
Paris — Depois de afir-

marem que o prolongamen-
to da vida do General Fran-
co não constituiu proeza mé-
dica nem tampouco é fruto
de uma extraordinária re-
sistência física, como tem
sido divulcado na Espanha,
personalidades médicas de
toda a Europa acusaram
ontem, pelo rádio, a equipe
do Dr Hidalgo Huerta de"crueldade terapêutica, ati-
tude antiética que se prestaapenas a objetivos politi-
cos".

Segundo estes especialis-
tas, Franco podia ser manti-
do com vida aparente du-
rante até seis meses, com
o auxilio da crioterapia ini-
ciada na terça feira. "As
técnicas empregadas e m
Madri não foram extrava-

. gantes e sim contrária à éti-
ca médica, uma vez que não
havia mais esperança de
cura", argumentaram.

• Qualificando de "encarnl-
çamento terapêutico" o que
se fez com o Caudilho, re-
pudiaram tais práticas "por

desacreditarem os que se
prestaram a elas já que de-
1-andem unicamente de fa-
tores políticos com o objeti-
vo de ganhar tempo".

Comentando a prolonga-
da agonia do Generalissi-
mo, o jesuíta espanhol Pa-
dre Hijuera, catedrático de
teologia moral da Universi-
dade de Santander, tam-
bém esclareceu que a dista-
nasia (prática médica quese propõe a adiar ao máxi-
mo a 'morte de um paciente
desenganado) podia ser stis-

pensa "por razões econômi-
cas, familiares, psicológicas
e sociais sem prejuízo do
aspecto moral e ético, e-sem
c o n t rariar princípios da
Igreja".

O religioso destacou que
a familia do paciente podia"na esperança de um mila-
gre'1 concordar com os
meios distanásicos extraor-
dinários, mas lembrou que
o moribundo, sobretudo em
se tratando de pessoa reli-
giosa, "tem direito à mor-
te".
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Candidatura de Reagan acelera a luta eleitoral
i

mto
prende 300
na Argentina

Buenos Aires — As ope-rações militares contra oterrorismo n a Argentina
entraram na íase de "ofen-
slva total", alargando-se,
nas últimas horas, ao chá-mado. "terrorismo Indus-'trial". Forças do Exército
ocuparam as Instalações naMetalúrgica de Slerra Gran-de. na província de Rio Ne-
gro, pouco depois de ter sidoanunciada a prisão demais dc 300 pessoas suspel-tas dc atividades subversl-vas.

No momento em que o li-der da oposição radical RI-cardo Balbin afirma que"não há Governo na Argen-
tina" e que "não podemoscontinuar assim", é anün-ciada a "Ofensiva total",baseada nos decretos assi-nados há um mês peloentão Presidente interino
da República Ítalo Luder,
Presidente do Senado. .
"GREVE
REVOLUCIONARIA"

A operação contra a Me-talúrgica de Sierra Grande
visou à captura dos 300 ele-
mentos considerados prlnci-
pais responsáveis pela "gre-
ve revolucionária" que du-rante 42 dias manteve osmetalúrgicos afastados do
trabalho, apesar das adver-
tências sindicais quanto àilegalidade do movimento.
A greve fora decretada co-
mo reação a medidas sala-
riais adotadas pelo Ministé-
rio do Trabalho.

Referindo-se ao atual mo-
mento político, o radical Ri-
cardo Balbin afastou a pos-sibilldade de um golpe de
estado pois "as Forças Ar- '
madas e os Partidos politi-cos já revelaram o seu pro-
pósito de manter o sistema
institucional". A imprensa
volta a falar do estado de
saúde da Presidenta Maria
Esteia. O peronista Mayoria
escreve em editorial: "E'
necessário que uma juntamédica a examine, para de-
terminar se tem nècessida-
de ou não de novo períodode repouso, antes que seja
demasiado tarde."

"Times" diz
que há crise
EUA-Chile

Nova Iorque — "As re-
lações entre o Chile e os Es-
tados Unidos são tensas",
segundo declarou um alto
funcionário d o Departa-
mento de Estado ao The
New York Times, atribuin-
do-as "à insensibilidade do
Governo militar ante a opi-
nião pública mundial, com
relação às denúncias sobre
torturas e mortes indiscri-
minadas de presos politi-cos nos últimos dois anos."

O jornal entrevista o Em-
baixador chileno em
Washington, Manuel -Truc-
co, que, embora rejeitando
a idéia de que as relações
entre os dois paises se te-
nham deteriorado, admite
que "Chile e Estados Unidos
têm muitas coisas a estudar
e que a Junta Militar está
perplexa pelo fato de a dele-
gação norte-americana nas
Nações Unidas'ter votado a
favor de uma r e s o 1 uç ã o
acusando o Chile j de violar
os direitos humanos."

Seis guerrilheiros do Mo-
vimento de Esquerda Revo-
lucionária (MIR) f o ram
mortos pelas forças de sér
guranca em um choque' rios
arredores de Santiago. Dois
agentes ficaram' feridos e,
segundo a informação ofi-
ciai, o grupo mirista perten-cia ao que matou um solda-
do na segunda-feira.

Israel condena
venda maciça de
armas aos árabes

Telaviv e Nações Unidas — No momento em queo Congresso norte-americano começa o exame deum programa de fornecimento de armas a Israel nomontante de 1 bilhão 500 milhões de dólares (CrS13 bilhões), os Ministros do Exterior e da DefesoYlgnl Allon e Shimon • Peres, fizeram enérgicasadvertências sobre um programa de rearmamentomaciço dos países árabes.
As criticas são dirigidas especialmente à Grã-Bretanha, afirmando os .dirigentes israelenses que.se Londres concretizar o contrato de 2 bilhões 100milhões de dólares (Cr$ 18 bilhões 270 milhões) emarmas para o Egito, isso modificará o equilíbrio deforças no Oriente Médio, fazendo a balança penderpara o lado árabe. Em discurso no Parlamento, Pe-res assinalou que desde a guerra de outubro de 1973

Sn^S? C0JrnpJ™?'am armas no valor de 5 bilhõe»800 milhões de dólares (Cr$ 50 bilhões 460 milhões).

WALDHEIM

K-,„Pwh?Íua<té ° dla 26 ° Secretário-Geral da ONU,Kurt Waldheim, estará desenvolvendo missão demediador no Oriente Médio, percorrendo roteiro queo levara a conversar com os dirigentes da Síria, Li-bano, Jordânia, Israel e Egito.
A missão de Waldheim conta com total apoiodo Secretário de Estado norte-americano, Henry

c^rlf g£'Z™\ depois de reunia° com o Secretário-treral da ONU, anunciou que pretende igualmenterecomeçar suas gestões de paz na região e respon-der em breve, a proposta soviética de reinicio daconferência de Genebra, embora Washington con-tinue contra a participação da Organização de Li-bertaçao da Palestina (OLP).
Um dos principais aspectos da viagem de Wal-dheim e a tentativa de convencer a Siria a reno-

yar, pelo menos por dois meses, o mandato das for-Ças de emergência da ONU nas colinas de Golan,entre as tropas sírias e israelenses.

Israelenses sobrevoam
Líbano em guerra civil

Beirute — Quatro aviões dé combate israelensessobrevoaram o palácio presidencial libanês no mo-mento em que uma reunião ministerial de emer-gencla examinava o recrudescimento dos choquescivis entre cristãos e muçulmanos em Beirute, queem 24 horas deixaram, segundo as forças de segu-rança, 19 mortos e 35 feridos. " K .
O Presidente Suleiman' Franjieh e vários minis-tros saíram as pressas do palácio, ainda a tempo dever os aviões que, a baixa altura, dirigiram-se parao acampamento de refugiados palestinos de Telzaatar na região Sudeste de Beirute, onde a bate-ria antiaérea palestina abriu fogo, sem no entantoconseguir atingi-los. çumuw

LUTAS E MEDIAÇÃO
'A incursão israelense (mais tarde, três aviõessobrevoaram também a cidade de Tripoli) è o reini-cio das lutas em Beirute coincidiram com a chegadaao Líbano do ex-Premier francês Maurice Couve deMurville, presidente da Comissão de Relações Exte-nores da Assembléia Nacional, enviado pelo Presl-dente_ Valéry Giscard dEstaing em missão de paci-ficaçao na guerra civil libanesa.
Apesar dos novos tiroteios o Premier RashidKarame declarou que continua otimista quanto &normalização da situação libanesa, especialmentedtjpois da entrada em ação, ontem, de uma patru-lha de choque de 300 homens que, composta de co--mandos do Exército e agentes de segurança, têmordens para acabar com qualquer tiroteio usandoseus tanques e armas pesadas.

o Nas lutas de ontem, 15 distritos e subúrbios de*'™te f°ram considerados Inseguros, com as auto-ridades transmitindo apelos para que a-populaçãoevitasse transitar naqueles pontos Desta vez, do-rém, o centro da Capital libanesa estava calmo.
Na opinião de diplomatas norte-americanos, o 

'
fluxo de armas e munições para os grupos antagô-
dò rfo^fíff0 ab„und.ante e variado que a continuaçãodo conflito libanês parece inevitável. Nos últiihos
?°^ ™ese!\aumentaram em Srande escala tanto o'•ZSe de ari?amentos Para os muçulmanos es-
?i«?« , .Vuanto as compras das milícias direi-
dental ° 

merCado ne^m d* Europa Oci-

Segundo informações do serviço secreto norte-americano citados pelos diplomata^ as armas para •

S*h ALatakia' escala regular de cargueiroTso-vietlcos,Alem dis** há suprimentos de armasTpa?-tir da Líbia e da Siria. '¦ • .

Im c? for"ecimentos ás milícias' direitistas brovêm
SSiíSa ma f p^te # n6S°clantes de armas dáJUe- í
PoKa??S^B^a; França>Itália • •££«*
f°^ l ' incluindo rifles, morteiros, pistolas, me-
£h±,raS' artilharla ^ve e lança-foguetes rf-if' _$_%£?a armas *W^ *A&-é
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Reagan, em 1940, foi o Adonis do Século 20 para os estudantes

O ex-ator ataca à direita
Los Angeles (Via Varig) — E' possi-vel se colocar à direita, dc Gerald Ford

para disputar a Presidência dos EstadosUnidos cm 1976? Ronald Reagan acha
que sim. E para convencer os republica-nos encarregados de escolher o cândida-to do Partido à Casa Branca de que oatual Presidente não precisa ser neces-sariamente a única opção, Reagan colo-ca em dúvida o conservadorismo de Ge-rald Ford.

O ex-ator ds westerns em Hollywo-od tquase sc?npre no papel do bandido)acha que Ford foi condescendente comos comunistas e com a política dc dé-tente em suas negociações em Helsin-
qui e Vladivostok. bem 'como nas dis-cussoes sobre o Canal do Panamá.
ARGUMENTOS

No plano interno, Reagan aiega queFord cedeu a pressões liberais quandoaprovou um projeto de corte de impôs-tos, no inicio do atto. Como o Presiden-te, o ex-Governador da Califórnia é con-tra a ajuda de Washington para resol-ver os problemas financeiros de NovaIorque, ?nas desconfia de que Ford aca-barà aprovando alguma forma de em-
prèstimo federal à cidade.

Desde janeiro, quando deixou seu
posto Executivo na Califórnia (após oi-to anos 7io cargo), Reagan tem cruzadoo pais para aparecer em almoços e jan-tares onde prega seu evangelho conser-vador, pressionando o Presidente para aDireita e tentando demonstrar porque se-ria melhor ocupante da Casa Branca do
que Gerald Ford.

Para convencer o eleitorado, Reagan
ainda conta com um certo prestígio (en-tre conservadores) de sua época de ator,
o que adiciona um pouco de sal à sttaimagem de político "jovem para a ida-
de que tem" (64) e estabelece um con-traste com o tédio que Gerald Ford nor-
malmente inspira.

Até mesmo quando faz a mesma pre-
gação do Presidente ("O Governo federal
gasta muito"), Reagan reveste a men-
sagem de uma. forma menos monótona
do que a utilizada por Ford.

."A cada minuto que Jalo com vocês— dis ele — o Governo federal gasta mais700 mil dólares. Se eles pararem de gas-tar, eu paro de falar." A platéia conser-vadora se delicia com esses comentários,
aparentemente insignificante, mas queajudam a formar o imagem de um político'segundo diretrizes cuidadosamente tra-
çadas por agentes de relações públicas.Imagens não ganham eleições, di-riam os mais cínicos, esquecendo-se tal-vez da aura que ainda icerca os Ken-nedys, por exemplo, apesar de todos osesforços para destruir o mito. As piadassem graça e a jovialidade forçada deReatían podem consolidar uma imagem •
de estadista dinâmico e espirituoso, umavantagem a mais se. Gerald'Ford con-tinuar tropeçando em escadas' de-avião
e propondo embaraçosos brindes ao povode Israel diante, de Anwar Sadat.

Mas se. ultrapassar Gsrald Ford emimagem pública não exige muito esforço,
o mesmo não se pode dizer sobre passar à
frente do Presidente nas eleições prima-rias — intrincado processo pelo qual os
Partidos sondam o eleitorado em diver-
sos Estados. Desta forma, avaliam a for-
ça local de cada concorrente, antes queuma Convenção Nacional finalmente es-
colha o representante do Partido na elei-
ção presidencial.

A primeira das chamadas disputas"primárias" será realizada em 24.de fe-

SMo Boccatiera
Especial para o JB

vereiro no pequeno Estudo de NewUampshire, cujo peso eleitoral n(io é mui-to significativo. Mas por ser a primeira,esta eleição tem um grande valor sim-bólico.. Reagan está convencido dc quenetti ele nem Ford poderão ganhar todosos delegados republicanos . de NetvIhnnpshirc, mas o ex-Governador da Ca-lifómia pretende aproveitar o númeroconsiderável de votos que espera obterneste Estado (talvez a metade) para darmaior credibilidade à sua campanha.
Estabelecida a credibilidade em NewUampshire, Reagan tentaria consolida-lu em Massachusetts, onde seus parti-dários estão bem organizados. Disputaráem .;eguida as primárias da Flórida. Illi-nois c Carolina do Norte. Por volta deabril, ele jú terá uma idéia se vale a penacontinuar ou se Gerald Ford tomou con-ta do jogo.
Se continuar, terá pela frente as im-

portantes primárias de Nova Iorque, Pen-silvania e Texas, onde suas chances náo
parecem muito boas neste momento. Em
junho, a vez é da Califórnia, onde Rea-
Van espera contar com amplo apoio con-servador. Nesta disputa, entrará em jogonão só o peso eleitoral do Estado (167 de-legados à Convenção Nacional, todos vo-tando pelo candidato que obtiver maioriasimples" na eleição primária), mas tam-bém um novo valor simbólico.

A primária da'Califórnia c a últimados grandes Estados e tende a carregar
para a Convenção (em agosto) o clima devitória local. Além disso, é o Estado-basedc Reagan; se perder aqui, o impacto ne-
gativo pode arruinar suas chatices ¦ naConvenção.
BOM PAPEL

Antes, durante e depois aas prima-rias, entretanto, Reagan tem a tarefa demostrar porque seria um bom candidato
à Presidência. Ou mesmo um bom Pre-sidente.

Nos discursos que ton feito até ago-ra. Reagan procura se apresentar como
um rígido conservador, que equilibrou oorçamento da Califórnia, reduziu im-
postos, aumentou a produtividade e ini-
pediu a expansão dos programas de assis-
tência social (anátema para os conser-
vadores). ~

O ex-Governador nâó explica, é ela-ro, que para equilibrar o orçamento da
Califórnia foi obrigado a aumentar osimpostos èm mais de 1 bilhão de dólares
em seu primeiro ano no cargo. Não diz
tampouco que o orçamento estadual erade 5 bilhões de dólares quando ele en-
trou para o'Executivo estadual e de 10
bilhões quando saiu. A mensagem básl-
ca em seus discursos para diversos gru-¦pos através do pais.ê de confiança ab-
soluta na economia de laissez-faire, nainiciativa privada e nos perigos da inter-
venção governamental.

Sua platéia habitualmente é com-
posta de empresários ou grupos profis-

; iionais conservadores que pagam altas
contribuições para ouvir um aspirante a '
Candidato ' 

que se coloca, à direita de
Ford.

São esses ouvintes que ^salivam aoouvir criticas aos programas de assístên-
cia social, que, segundo Reagan, desper- •
diçam dinheiro público para ajudar quemnão produz,

O ex-Governador uinda não tentou
vender sua mercadoria diante de mino-
rias, trabalhadores e grupos econômica-
mente desfavorecidos. Resta saber se
poderá chegar à Casa Branca seni eles.

Washington — A julgar
pela repentina elervesecn-
cia política, parácorlam porrealizar-se agora as eleições
presidenciais na realidade
marcadas para novembro
de 1070. Candidatos e não
candidatos dos dois Parti-
dos que contam — o Repu-
bllcano e o Democrata —•'
assumiram atitudes de Ge-nerais estrategistas em pie-no fragor da batalha, cadaum acompanhando atenta-
mente a movimentação dosdemais, dentro e fora dosrespectivos Partidos.

Ronald Reagan, que pro-meteu para hoje formalizar
sua posição de pretendenteá designação de candidato
pelo Partido Republicano —
em desafio ao Presidente etambém candidato GeraldFord — circula esta semana
nas capas da maioria dasrevistas de opinião pelopais inteiro, o rosto gravode alegadas apreensões ouem pleno desempenho dcoratória.

i

ESPERANÇA
CONSERVADORA

Ao se anunciar também
pretendente à designação
de candidato, Ronald Rea-
gan encontra na arena jánão o Ford dos vetos e da.safirmações enfaticamente
negativas mas sim o Presi-
dente que cede nas posiçõesantes assumidas, para nãover encolher a sua baseeleitoral. Dai os conservado-
res pró-Reagan procuraremagora e por todos os meios
convencer o povo da neces-
sidade de um hrmem com
maior firmeza no leme daNação. Apontam ao mesmo
tempo o que classificam defraquezas e hesitações deFord, no terreno das de-
cisões.

1 Queixam-se, por exemplo,
de que, embora o Presiden-
te tenha prometido, para oexercício de 1976, um orça-
mento federal equilibrado,
apresentou para aquele ano
uma proposta orçamentária
já com um déficit de 52 bi-
lhões de dólares que, segun-
do uma escola de pensa-mento econômico poderásubir a 72 bilhões. Isso cor-
respondente a 80% do total
do orçamento da defesa queo Congresso acaba de apro-
var depois dos cortes.

Enquanto os documentos
e pronunciamentos oficiais
asseguram que o. pais jáemerge da fase de recessão,
os adversários com pesoeleitoral apontam para as
taxas de desemprego vir-
tualmente inalteradas e pa-ra a resistência do processode inflação roedor persis-tente no bolso da classe mé-
dia e dos trabalhadores em
geral.

Ninguém esquece que, pa-ra enfrentar a crise de ener-

Jttynif Dantas
CofrukiiciKltnte

gla, Ford anunciou um pro-
«rama d e independência
baseado na liberação d e
preços de petróleo de pro-
dução nacional — para sa-
tisfação dos conservadores
— como um melo de esti-
inular a produção no pais
e anular Impactos de outros
boicotes eventuais por parte
dos árabes. Mas está sobre
sua cabeça a contingência
dc uma decisão que não
corresponde propriamente
à intenção original.

O Congresso trabalha um
projeto de lei que, em vez
de liberar os preços do pe-
tróleo de origem nacional,
estabelece uma redução pe-
Ia qual o barril valerá 7 dó-
lares 66 centavos, em lugar
dos atuais 8 dólares e 75
centavos. Para muitos par-
lamentares republicanos, no
próximo ano os Estados
Unidos estarão importando
a média de 100 mil barris
de petróleo por dia, quase
certamente ao preço que os
árabes impuserem, o que
não será nenhuma indepen-
dêncla.

No terreno da firmeza po-
litica, Ford, que repetidas
vezes endossou publicamen-
te o nome de Nelson Rocke-
fellcr para a futura vice-
presidência na sua chapa,
náo conseguiu disfarçar o
alivio de sua equipe d e
campanha com a desistèn-
cia do Vice-Presidente, tal-
vez cansado de ser aponta-
do como um fardo no es-
quema do candidato Presi-
dente. A demissão de James
Schlesinger, que era duro c
contava com a simpatia dos
conservadores da Secretaria
da Defesa, a dispensa de
William Colby da direção
da Agência Central de lh-
formações iCIA) e a refor-
mulaçáo de certo modo res-
tritlva dos poderes do Se-
cretário de Estado Henry
Kissinger são outros tantos
fatos em contradição a ati-
tudes presidenciais antes
reiteradas com tanta con-'
vicção.

Nó momento, porém, há
tempo de sobra até quochegue a hora da decisão.
Por enquanto a soma de re-
cursos de que dispõe Ford
como Presidente parece
eqüivaler ao resultado do
longo tempo de trabalho
persistente de Reagan em
favor de sua própria candi-
datura, baseada quase ex-
clusivamente na defesa dos
interesses dos conservado-
res de seu Partido e dos Es-
tados Unidos em geral. Pa-
ra muitos essa base está
presa a limitações visíveis
embora não de todo insupe-
ráveis.

Mas Ford está em posição
de apresentar em tempo
realizações administrativas
que impressionem o eleito-
rado. Reagan pode no máxi-
mo continuar reclamando
como vem fazendo aos qua-tro ventos.

Diário de H. Wallace
' critica Harry Truman

lowa City, loiva — O ex-
Vice-Presidente Henry Wal-
lace qualificou o ex-Presi-
dente Harry Truman de"pequeno homem oportunis-
ta" e comparou J. Edgar
Hoover ao chefe da Gesta-
po, Heinrlch Himmler, em
seu diário, divulgado ontem
ao se completarem 10 anos
de sua morte.

Sobre Truman, o ex-Pre-
sidente afirmou ser "úm
homem de antecedentes li-
mitados, que deseja fazer o
que é certo; um homem
oportunista, um homem' de
bons instintos, mas, por is-
so, provavelmente muito
mais perigoso". A descrição
foi feita depois de uma reu-
nião de Wallace e Truman,
em agosto de 1944, quando
o ex-Vlce-Presidente foi
derrotado numa convenção
democrata.
ROOSEVELT ASTRÓLOGO

"Hoover — escreveu Wal-
lace. — se especializa . em ;

acumular informações con-
tra diversas figuras públi-cas e especialmente contra
os colunistas de imprensa.
Aparente mente está-se
transformando numa espé-
cie de Himmler norte-ame-
ricano", acrescentou.

O Presidente F r a n k 11 nRoosevelt foi descrito como"um homem cuja mente é
tão ativa como sempre, quefala sem cessar sobre tudo, :
mas que está perdendo con-
sideravelmente seu p o d e r '
de análise. Sua cabeça jánão está clara. Suas mãos
tremem muito mais que an-
tes". Segundo Wallace,"Roosevelt nunca havia ad-
mitido para tão cedo o tér-
mino da guerra mundial,
embora Winston Churchill;.
e' Eisenhower tivessem.^
prognosticado que termina-£
ria em • 1944". "Você sabe„f
que todos os astro Iogos'
estão de acordo em que não f
terminará antes de 1947",
teria dito Roosevelt.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NITERÓI

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COPLO

AVISO
TOMADA DE.PREÇOS N.° 10/75
A Prefeitura Municipal de Niterói torna público

que fará realizar no dia '08 de dezembro de 1975,
às 10:00 horas, no 2.°- andar do edifício sede da
Prefeitura, a TOMADA DE PREÇOS N.° 10/75 parafornecimento e montagem de 240m de arquibancada
com 6 degraus -e 2 palanques com cobertura para o
carnaval de 1976, tudo em estrutura metálica tubular
dèsmontável. O capital mínimo exigido é de' Cr$
2.000.000,00. (dois milhões de oruzeiros).

Edital, plaptas .e especificações serão fornecidos
pélia Subcomissão de Lioitaçãò no endereço acima.

Subcomissão de Licitação para Obras e Serviços
de Engenharia, em 19 de novembro de 1975.',

(a) Mário Roale Antunes
Presidente

MONTEIRO, ARANHA -Engenharia
Comércio e Indústria S.A.

L

COMPANHIA TÉCNICA MONTEIRO ARANHA
COMPANHIA PREDIAL SÃO PAULO E RIO

, LADEIRA NOSSA SENHORA, 163
GLÓRIA-RIO DE JANEIRO

COMUNICA amima- a»am*amSEU NOVO 205-801?TELEFONE: fcUU **U IL
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Moderados não conseguem eliminar poder de Otelo
Exército
prende 300
na Argentina

Buenos Aires — As ope-
rações militares contra o
terrorismo n a Argentina
entraram na fase de "ofen-
slvn total", alargando-.se,
na.s últimas horas, ao cha-
mado "terrorismo indus-
trlal". Forças do Exército
ocuparam a.s instalações na
Metalúrgica de Sierra Gran-
de, na província de Rio Ne-
gro, pouco depois de ter sido
anunciada a prisão de
mais dc 300 pessoas suspel-
tas de atividades subversl-
vas.

No momento em que o 11-
der da oposição radical RI-
cardo Balbln afirma que"não há Governo na Argen-
tina" e que "não 

podemos
continuar assim", é anun-
ciada a "Ofensiva total",
baseada nos decretos assi-
nados há um mês' pelo
então Presidente interino
da República ítalo Luder,
Presidente do Senado.
"GREVE
REVOLUCIONARIA"

A operação contra a Mc-
talúrgica de Sierra Grande
visou à captura dos 300 ele-
mentos considerados princi-
pais responsáveis pela "gre-
ve revolucionária" que du-
rante 42 dias manteve os
metalúrgicos afastados do
trabalho, apesar das adver-
tências sindicais quanto à
ilegalidade do movimento,
A greve fora decretada co-
mo reação a medidas sala-
riais adotadas pelo Ministé-
rio do Trabalho.

Referindo-se ao atual mo-
mento político, o radical Ri-
cardo Balbín afastou a pos-
sibilidade de um golpe de
estado pois "as Forças Ar-
madas e os Partidos politi-
cos já revelaram o seu pro-
pósito de manter o sistema
institucional".. A imprensa
volta a falar do estado de
saúde da Presidenta Maria
Esteia. O peronista Mayoria

.escreve em editorial: "E'
necessário que uma junta
médica a examine, para de-
terminar se tem necessida-
de ou não de novo período
dc repouso, antes que seja
demasiado tarde."

"Times" diz
que há crise
EUA-Chile

Nova Iorque — "As re-
lações entre o Chile e os Es-
tados Unidos são tensas",
segundo declarou um alto
funcionário d o Departa-
mento de Estado ao Thc
New York Times, atribuin-
do-as "à insensibilidade do
Governo militar ante a opi-
nião pública mundial, com
relação às denúncias sobre
torturas e mortes indiscri-
minadas de presos politi-
cos nos últimos dois anos."

O jornal entrevista o Em-
baixador chileno em
Washington, Manuel Truc-
co, que, embora rejeitando
a idéia de que as relações
entre os dois paires se te-
nham deteriorado, admite
que "Chile e Estados Unidos
têm muitas coisas a estudar
e que a Junta Militar está
perplexa pelo fato de a dele-
gação norte-americana nas
Nações Unidas ter votado a
favor de uma r e s o 1 uç ã o
acusando o Chile ds violar
os direitos humanos."

Seis guerrilheiros do Mo-'
vimento de Esquerda Revo-
lucionária (MIR) foram
mortos pelas forças de se-
gurança em um choque nos
arredores de Santiago. Dois
agentes ficaram feridos e,
segundo a informação ofi-
ciai, o grupo mirista perten-
cia ao que matou um solda-
do na segunda-feira.
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Após receber Leone, Brejnev disse aos jornalistas que está "até aqui de tantos problemas"

Candidatura de
Reagan acelera
luta eleitoral

Washington — A julgar
peia repentina efervescên-
cia politica, paraceriam por
realizar-se agora as eleições
presidenciais na realidade
marcadas para novembro
de 1976. Candidatos e não
candidatos dos dois Parti-
dos que contam — o Repu-
blicano e o Democrata —
assumiram atitudes de Ge-
nerais estrategistas em pie-
no fragor da batalha, cada
um acompanhando atenta-
mente a movimentação dos
demais, dentro e fora dos
respectivos Partidos.

Ronald Reagan, que pro-
meteu para hoje formalizar
sua posição de pretendente
à designação de candidato
pelo Partido Republicano —
em desafio ao Presidente e
também candidato Gerald
Ford — circula esta semana
nas capas da maioria das
revistas de opinião pelo
pais inteiro, o rosto grave
de alegadas apreensões ou
cm pleno desempenho de
oratória.

Ao se anunciar também
pretendente à designação
de candidato, Ronald Rea-
gan encontra na arena já
não o Ford dos vetos e das
afirmações enfaticamente
negativas mas sim o Presi-
dente que cede nas posições
antes assumidas, para não
ver encolher a sua base

Jayme Dantas
Correspondente

eleitoral. Dai o.s conservado-
res pró-Reagan procurarem
agora e por todos os meios
convencer o povo da neces-
sidade de um hrmemcom
maior firmeza no leme da
Nação.

Queixam-se, por exemplo,
de que, embora o Presiden-
te tenha prometido, para o
exercício de 1976, um orça-
mento federal equilibrado,
apresentou para aquele ano
uma proposta orçamentária
já com um déficit de 52 bi-
Ihões de dólares que, segun-
do uma escola de pensa-
mento econômico poderá
subir a ,72 bilhões. Isso cor-
respondente a 80% do total
do orçamento da defesa que
o Congresso acaba de apro-
var depois dos' cortes.

Ninguém esquece que, pa-
ra enfrentar a crise de ener-
gia, Ford anunciou um pro-
grama d e independência
baseado na liberação d e
preços de petróleo de pro-
dução nacional — para sa-
tisfação dos conservadores
— como um meio de estl-
mular a produção no país
e anular impactos de outros
boicotes eventuais por parte
dos árabes. Mas está sobre
sua cabeça a contingência
de uma decisão que não
c orresponde propriamente
à intenção original.

Diário de H. Wallace
critica Harry Truman

Iowa City. lowa — O ex-
Vice-Presidente Henry Wal-
lace qualificou o ex-Presi-
dente Harry Truman de"pequeno homem oportunis-
ta" e comparou J. Edgar
Hoover ao chefe da Gesta-
po, Heinrich Himmler, em
seu diário, divulgado ontem•ao se completarem 10 anos
de sua morte.

Sobre Truman, o ex-Pre-
sidente afirmou ser "um
homem de antecedentes li-
mitados, que deseja fazer o
que é certo; um homem
oportunista, um'homem de
bons instintos, mas, por is-
so, provavelmente muito
mais perigoso". A descrição
foi feita depois de uma reu-
nião de Wallace e Truman,
em agosto de 1944, quando
o ex-Vice-Presidente f o 1
derrotado numa convenção
democrata."Hqover — escreveu Wal-
lace — se especializa em
acumular informações con-

tra diversas figuras públi-
cas e especialmente contra
os colunistas de imprensa.
Aparente mente está-se
transformando numa espé-
cie de Himmler norte-ame-
ricano", acrescentou.

O Presidente F r a n k 1 i n
Roosevelt foi descrito como"um homem cuja mente é
tão ativa como sempre, que
fala sem cessar sobre tudo,
mas que está perdendo con-
sideravelmente seu poder
de análise. Sua cabeça já
não está clara. Suas mãos
tremem muito mais que an-
tes". Segundo Wallace.,"Roosevelt-nunca Havia ad-
mitido, para tão cedo o tér-
mino da guerra- mundial,
embora Winston Churchill
e Eisenhower tivessem
prognosticado que termina-
ria em 1944". "Você 

j sabe
que todos os astro logos
estão de acordo em que não
terminará antes de 1947",
teria dito Roosevelt.

Sakharov sanha
apoio de mais
77 soviéticos

Moscou — Um novo manifesto de solidarieda-
de ao Prêmio Nobel da Paz e físico dissidente An-
drei Sakharov reuniu 77 assinaturas de intelectuais
soviéticos o que significa que 130 pessoas já conde-
naram a decisão do Governo soviético em recusar
visto cie saida para Sakharov. que deveria estar em
Oslo no próximo dia 10 de dezembro para receber
o prêmio. Moscou continua insistindo que a recusa
não fere o acordo de Hélsinqui.

Ao mesmo tempo em que a imprensa anuncia-
va a recusa, pela primeira vez. um porta-voz do
Banco do Comércio Exterior Soviético anunciava
que serão confiscados, a partir de 1? de janeiro
próximo, todos o.s prêmios em dinheiro e doações
vindos de fora, numa medida que atingirá os prin-
picais adversários do Kremlin, a começar por Sa-
kharov.

REPRESSÃO CAMBIAL

Além dos intelectuais que recebem prêmios em
dinheiro por defender os direitos humanos na União
Soviética, e de alguns escritores, pagos por edições
estrangeiras de livros proibidos no pais, os gran-des afetados pela medida bancária serão os judeus,cuja comunidade está alarmada com a aplicação
das novas sanções.

Alguns perderam seus empregos ao solicitarem
vistos de saída para emigração e têm vivido única-
mente de contribuições enviadas do estrangeiro porparentes ou instituições beneficentes sediadas naEuropa ou Estados Unidos.

A partir'do primeiro dia de 1976, numa dc-
cisão que o matemático Aleksander Lunts atribui
a maquinações da policia politica (KGB), o Bancodo Comércio Exterior cobrará uma taxa de 30% so-
bre o valor das doações externas e trocará o res-
tante das divisas em rublos, ao cambio oficial. Des-sa maneira, uma pessoa que receber 100 dólares (84rublos ao cambio'oficiali, obterá, por força da novalegislação, apenas 59 rublos.

Quanto a Sakharov — que tem para receber dacomissão do Nobel um prêmio no valor de 122 mildólares (109 mil rublosj — se essa quantia não che-
gar a Moscou antes do fim do ano, o físico corre o •
risco de levar apenas 84 mil rublos.

Numa entrevista ao jornal Literaturnaya Gaze-ta (Gazeta Literária), um funcionário do departa-mento de imigração negou que a recusa do vistocontraria os princípios da declaração de Hélsinqui,
onde ficou estabelecido que deve haver livre tran-sito de pessoas e idéias entre os paises signatários,
inclusive a União Soviética.

Reunido em Viena, a Pen Club International
pediu ontem ao Governo tcheco que cesse a perse-
guição aos intelectuais, que devolva os manuscri-
tos de obras de critica ao regime e que, finalmente,
permita o funcionamento da seção local do orga-
nismo de escritores, dissolvido em 1968, quandotropás_ do Pacto de Varsôvia invadiram o pais.

Não foi, entretanto, com a aquiescência de to-
dos os escritores -reunidos que tais exigências fo-
ram aprovadas. A resolução que afirma haver per-
seguições 'contra intelectuais tchecos provocou de-
bate acalorado entre os.participantes do. conclave,
sendo aprovada por 19 votos contra nove, além de
cinco abstenções.

ITALIANOS NO KREMLIN

Depois de entrevistar-se com o Presidente Ni-
kólai Podogorny, que foi recebê-lo no aeroporto na
segunda-feira, o Presidente Giovanni Leone con-

, versou demorodamente com o Secretário-Geral do
PCUS, Leonid Brejnev,• e com o Primeiro-Ministro
Alexei Kossiguin, segundo informou a Tass.

PROFESSOR
Se vocSdeseja receber o JORNAL DO PROFESSOR toda quinzena, gratuita,

mente, preencha o cupom abaixo e remeta-o ao Departamento Educacional
do JORNAL DO BRASI L - Avenida Brasil, 500 - ZC-Ó8

Rio de Janeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NITERÓI

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COPIO

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.° 10/75
A Prefeitura Municipal de Niterói torna público

que fará realizar no dia 08 de dezembro de 1975,
às 10:00 horas, no 2.° andar do edifício sede da
Prefeitura, a TOMADA DE PREÇOS N.° 10/75 para
fornecimento e montagem de 240m de arquibancada
com 6 degraus e 2 palanques com cobertura para o
carnaval de 197.6, tudo em estrutura metálica tubular
desmontável.' O capital mínimo exigido é de Cr$
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).

Edital, plantas e especificações ser.ão fornecidos
pela Subcomissão de Licitação no endereço acima.

Subcomissão de Licitação para Obras e Serviços
de Engenharia, em 19 de novembro de 1975.

(a) Mário Roale Antunes
Presidente '

Lisboa — O General Oielo Sa-
raiva de Carvalho saiu vitorioso na luta
contra o grupo de oficiais moderados
que pretendiam afastá-lo da chefia do
Copcon, sob a alegação de ciue ele se
Incompatlblll/ou com o Governo ao se
recusar a atender tuna ordem direta do
Presidente Costa Gomes de intervir na
manifestação comunista de domingo pns-
sado.

Entretanto, ele renunciou ao caixa
dc Comandante da Região Militar de
Lisboa, embora exigindo que para subs-
tltui-lo seja indicado um oficial de sua
confiança e que compartilhe sua orienta.
<;ão ideológica. O Governo chegou a lhe
oferecer a chefia do Estado-Maior Con-
junto — cargo detido atualmente pelo
Presidente — em troca do Copcon mas
ele rejeitou por julgar que isso seria seu"congelamento político".

Segundo a Rádio Clube Português,
que divulgou tais informações, o General
Otelo fez valer seus argumentos duran-
te uma reunião com o Presidente Cos-
ta Gomes, o Primeiro-Ministro Pinheiro

,de Azevedo, o Chanceler Melo Antunes,
além dos Capitães Vasco Lourenço e Sou-
sa Castro c os Comandantes das três Ar-
mas.

O triunfo de Otelo Saraiva 6 atribui-
do ao apoio que lhe dão o Presidente da
República c o Chefe do Estado-Maior do
Exército, General Carlos Fublão, bem
como o Partido Comunista e grupos
militares dc esquerda. Além disso, uni-
dades que Integram o Copcon entraram
por conta própria cm estado dc alerta
ao tomarem conhecimento das pressões
exercidas contra seu comandante, ao
mesmo tempo que diversos sindicatos
advertiram que dcflagarlam uma greve
em seu apoio.

Também para o Presidente Co.sta Go-
mes a situação se torna cada vez mais
dificll. Segundo um despacho da France
Prcsse, ele recebeu um ultimato da parte
do Gabinete que exige do Chefe dc E.stn-
do meios de fazer respeitar a.s determi-
nações ministeriais, do contrário os mi-
nistros renunciarão.

Costa Gomes manteve ontem reu-
nião com o Embaixador norte-americano,
Frank Carlucci, enquanto o Primciro-Mi-
nistro Pinheiro dc Azevedo recebia o so-
viético Arnolcl Kalinin, encontros que co-
incidiram com versões, divulgadas pelaimprensa, de que os Governos de Wash-
Instou e Mascou estão intervindo no.s na-suntos internos de Portugal.

PPD pede queda de Costa Comes

Lisboa — "O Goucnio está saldo cn-
trcijuc ao Partido Comunista e isso de-
sencadeará a violência no pais", declarou
ontem ao JORNAL DO BRASIL o secre-
lário-geral do Partido Popular Democrú-
tico, Sá Carneiro, para quem "é indís-
pcnsúvel que o Presidente da República
seja urgentemente destituído, eslabeie-
cendo-sc um Governo responsável, capaz
dc tirar o pais do caos cm que se encon-
tra."

A alternativa "válida e possível"
para a crise portuguesa, segundo Sá Car-
neiro, é a urgente jormação de um Co-
verno que reúna a maioria militar e os
Partidos Socialista e Popular Democráli-
co. marginalizandosc o Partido Comu-
nislu e a extrema esquerda, após desli-
luido o Presidente Costa Comes — "pa-
trocinadtor da causa comunista" — e ciei-
to democraticamente seu sucessor.

— Wo entanto, não e isso o que eslá
ocorrendo, informou o secretário-geral
do PPD. Acrescentando que as conver-
sações dc ontem na. cúpula militar do
pais pretendiam rejormar o Governo,
mantendo-se ou não o Premier Pinheiro
dc. Azevedo, para entregar as principais
posições dc Poder ao Partido Comunista.

A fórmula seria patrocinada pelo
Presidente Costa Comes diante da supo-
siçáo de que somente a chefia comunis-
ta poderá controlar a vaga crescente do
movimento popular, que ameaça tomv.r
de assalto as instituições formais do Po-
der.

Sá Carneiro recebeu o JORNAL DO
BRASIL momentos antes de participar
dc uma 'reunião 

com vários Minisiros c
lideres militares destinada a esgotar os
últimos recursos para "impedir que os co-
munistas recebam o Poder no pais."

Portugal está vivendo estes dias
uma etapa critica de sua permanenteemergência política. Em sucessivas reu-
niões. os lideres civis e militares do re-
gthie encontravam-se ontem á noite pró-curando uma saida para o dramático
impasse que se configurou com o enfra-
quecímenlo do Premier Pinheiro de Aze-
vedo. cujo aprisionamcnlo no Palácio dc
São Bento demonstrou que o pais c ingo-
vcrnável nas atuais circunstancias.

O Presidente Costa Comes aparente-
mente está tentando afastar os sociais
democratas do PPD e formar um novo
Governo com base nos Partidos Comu-
nista e Socialista, c no Grupo Militar Hi-
nha dos Nove) liderado pelo Chanceler
Melo Antunes. O plano prevê a destitui-
ção dos comandantes militares que não
se alinham com Melo Antunes e que pro-curam tirar partido do movimento vopu-
lar, aumentando a indisciplina dos tra-
balhadores e dos quartéis. O ¦primeiro co-
mandante a perder sua posição seria u
General Otelo Saraiva de Carvalho, do.
Copcon e da Região Militar de Lisboa. O
General, no entanto, repeliu a ordem pa-
ra demitir-se, enquanto os quartéis da
Capital e os trabalhadores orientados

II alder <lr Góes
Enviado jspíciaí

pela extrema esquerda ameaçam desen-
cadear represálias caso cie sein destitui-
do pelo Presidente Costa Gomes.

O General Otelo seria nubslituido
pelo Capitão Vasco Lourenço. do grupo
dc Melo Antunes, que teórica mente pas-
saria a controlar as quatro regiões mili-
tares do pais. Uniformizado o co,nando
formal do dispositivo militar, ele garan-
tiriu a execução das ordens de um novo
Governo, no qual o PCP teria oj p)slçõcs
decisivas e se encarregaria dc controlar o
movimento popular, frcnidr, a extrema
esquerda.

O Partido Socialista aparentemente
se recusa a participar do esquema ?«
tornado inviável pela atitude de rebelião
aberta adotada pelo Gcnc-nl Otelo. As
reuniões dc ontem à noite no Palácio de
Belém, cm conseqiièncH, tèn:'i'nn a cnn-
sagrar uma saida. alternativa que daria
ao PCP a condição dc Partido Ün:co no
Governo.

Estes os fatos que terão inspirado as
declarações de Sá Carneiro ao JORNAL
DO BRASIL. Ele observa que o Partido
Socialista teme o plano Costa Gomes,
mas igualmente foge do projeto apresen-
lado pelo PPD. que consiste cm margina-
lizar o PCP, o Presidente da República e
os Generais que se filiam ao esquema
comunista e da extrema esquerda.

— Esta c a única saida possível.
Mesmo que agora o Governo seja entre-
gue aos comunistas, cia acabará sendo
adotada. Já não vejo saida fora da vio-
lèncla, do emprego da força. Para derro-
lar o avanço comunista, estejam ou não
os comunistas no Governo, será necessá-
ria a rebelião. As forças militares c cl-
vis do Norte do pais. que são disciplina-
das c não aceitam o projeto comunista,
marcharão sobre Lisboa e restaurarão a
sensatez.

Sá Carneiro diz que "até o fim do
ano tudo será decidido em Portugal", in-
dicando que uma rebelião parece-lhe inc-
vitávcl até dezembro, caso uma aliança
das forças democráticas não se conereti-
ze para gerar uma forma dc poder está-
vcl no pais. Talvez para este próprio ob-
jetivo. a seu ver, a rebelião venha a ser
necessária, a fim de desarticular o clima
dc desobediência que os comimistas cer-
tamente estimularão. "Todo o movimento
popular dc que se fala está manipulado
pelo Partido Comunista",, ressalta Sá
Carneiro.

Segundo o secretário-geral do PPD,"Portugal já está no caos. O problema
não é apenas o da indisciplina militar,
mas o do colapso da chefia militar. A
economia está deteriorada e o pais se di-
vidiu cm dois." Informa que o Norte en-
contra-sc em estado de franca rebelião
contra o esquema político de Lisboa. "Os
próprios agricultores da região já se re-
cusam a vender alimentos à população
de Lisboa c o pais não dispõe de recur-
sos cambiais para importar alimentos:
os choques vão se tornando inevitáveis".

Deputado apoia reconhecimento
Brasília — Classificando o reconhe-

cimento do Governo de Luanda como"manifestação de nossa soberania", o
Deputado Joaquim Coutinho (Arena-PE)
apelou para que o Brasil "trabalhe muito
e depressa para que a África possa acre-
ditar na nossa sinceridade"..

O parlamentar pernambucano lem-
brou que em 1971 já havia sugerido, na
Câmara, que o Brasil atuasse como me-
diador entre Portugal e suas colônias,
sem que a sugestão tivesse encontrado
receptividade. "Assim — observou — fi-
camos aliados à politica portuguesa na
África e presos a um sentimentalis-
mo que nada tinha de pragmático".

Observou também que em 1973 o Mi-
nistério do Exterior pretendia aprovar o
reconhecimento de Guiné-Bissau, mas"não sei que instruções superiores nos
desviaram dessa intenção", acrescentan-
do: "Mais uma vez os países da Organi-
zação para Unidade Africana viram com
desconfiança a politica brasileira em
relação à África, uma nação emergente".

Joaquim Coutinho considerou o voto
do Brasil na ONU contra o sionismo ou-
tra manifestação da soberania brasileira,,
lembrando, no entanto, que o pais deve
manter seu compromisso de respeitar a
existência do Estado de Israel e a cria-
ção de um Estado palestino.

MONTEIRO, ARANHA - Engenharia
Cnmércin e Indústria S.I.

COMPANHIA TÉCNICA MONTEIRO flRflHHB
COMPANHIA PREDIAL SÃO PAULO E RIO

LADEIRA NOSSA SENHORA, 163
GLÓRIA - RIO DE JANEIRO
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Moderados não conseguem eliminar poder de Otelo
./"Il • _r i i,i,ai. i-w /»i .._* _-*__. ._ '..'-..'China exibe
abrigos a
franceses

Mcsiou/AP

Pequim — Submetido a
verdadeiras sabatinas sobre
o que representa paia n En-
ropa Ocidental o perigo so-
viõtlco. o Chanceler francês
Jean Sauvagnnigues visitou
a Pequim subterrânea,
con struida especialmente
para o caso de uma guerranuclear, e. se ainda alimen-
tava alguma dúvida, ontem
pôde ter a certeza de que os
chineses realmente estáo se
preparando para essa guer-
ra. .

Sauvagnargues chegou na
segunda-feira para os con-
tatos Iniciados desde a vlsi-
ta do Vice-Primelro Minis-
tro Chiao Kuanhua, a Pa-
ris, e durante sua estada
dará aos chineses as pri-
meirãs informações sobre a
reunião de Rambouillet, en-
tre os seis paises mais ricos
do Ocidente, e vai preparara viagem a Pequim do Pre-
sidente Giscard d'Estaing.
PROFUNDEZAS

Conduzindo ao abrigo an-
tiatómico. que tem capaci-
dade para hospedar os 5
milhões de pequlnesés, Sau-
vagnargues afirmou ser"realmente admirável queuma obra dessas tenhas se
concluído em cinco anos" e
nas horas de folga dos tra-
balhadores. A entrada do
bairro subterrâneo se faz
por intermédio de um cano
estreito, camuflado, por on-de entrou o Chanceler, quefoi até oito metros abaixo
do chão.

Cada um dos refúgios —
com capacidade para 10 mil
pessoas — conta com fontes
próprias de água. eletricida-
de. telefones, sanitários, arrefrigerado, cozinhas e ou-tros serviços indispensáveis
a uma longa permanênciadebaixo da terra. A rede deabrigos foi construída porordem de Mao Tsé-tung em1969. por 1 mil e 800 do.s fu-turos funcionários das loias•subterrâneas.

Tailândia e 
'<•

Laos em luta
Bangcoc — Tropas tai-landesas e laosianas entra-ram em choque ontem peloterceiro dia consecutivo nafronteira entre os dois pai-ses, enquanto se revelavauma divergência de posiçõesno Governo de Bangcoc:

o Primeiro-Ministro KukrltPramoj advoga a adoção demedidas diplomáticas paracontornar o conflito, mas oComando Militar não semostra disposto a conces-soes.
Informações de Bangcoc

asseguram que pela manhã
haviam cessado as mano-
bras agressivas, que se de-senvolveram no rio Mejcong,
a cerca de 40 quilômetros da
Capital do Laos, Vientiané.
No entanto, os embaixadores
dos dois Governos não re-
gressaram a seus postos, e
reforços militares permane-cem estacionado^ dos dois
lados da fronteira.

Numa entrevista à im-
prensa, o Primeiro-Ministro
tailandès declarou-se parti-dário das negociações diplo-
máticas para resolver a
questão fronteiriça, o inci-'dente mais grave entre aTailândia e o Laos nos últi-
mos tempos. "Estamos 

pro-curando acalmar a situação,
caso contrário poderíamoscair na armadilha de mais
alguém", declarou Pramo.i.

Ele não esclareceu esta
frase, que foi interpretada
como uma referência ao
Vietnã do Norte. A maioria
dos políticos tailandeses
considera que Hanói está
por trás do Pathet Lao, que
controla o Laos desde
maio. A imprensa tailande-
sa e a maioria das autori-
dades governamentais pro-
puseram, como Pramoj, o
caminho diplomático para
pôr fim ao incidente. ' •
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Após receber Leone, Brejnev disse aos jornalistas que está "até aqui de tantos problemas"

Sakharov ganha
apoio de mais

Candidatura de
Reaffari acelera
luta eleitoral

Washington — A julgar
pela repentina efervescên-
cia. política, paraceriam porrealizar-se agora as eleições
presidenciais na realidade
marcadas para novembro

.de 1976. Candidatos e não
candidatos dos dois Parti-
dos que contam — o Repu-
blicano e o Democrata —
assumiram atitudes de Ge-
nerais estrategistas em pie-no fragor da batalha, cada
um acompanhando atenta-
mente a movimentação dôs
demais, dentro e fora dos
respectivos Partidos.

Ronald Reagan, que pro-meteu para hoje formalizar
sua posição de pretendenteà designação de candidato
pelo Partido Republicano —
em desafio ao Presidente e
também candidato Gerald
Ford —- circula esta semana
nas capas da maioria das
revistas de opinião pelo
pais inteiro, o rosto gravede alegadas apreensões ou
em pleno desempenho de
oratória. ..

Ao se anunciar também
pretendente à designação
de candidato, Ronald Rea-
gan encontra na arena jánão o Ford dos vetos e das
afirmações enfaticamente
negativas mas sim o Presi-
dente que cede nas posiçõesantes assumidas, para não
ver encolher a sua base

Jayme Dantas
Correspondente

eleitoral. Dai os conservado-
res pró-Reagan procurarem
agora e por todos os meios
convencer o povo da neces-
sldade* de um h. mem com
maior firmeza no leme da
Nação.

Queixam-se, por exemplo,
dc que, embora o Presiden-
te tenha prometido, para o
exercicio de 1976. um orça-
mento federal equilibrado,
apresentou para aquele ano
uma proposta orçamentária
já com um déficit de 52 bi-
lhões de dólares qüe, segun-
do uma- escola de pensa-mento econômico poderá
subir a 72 bilhões. Isso cor-
respondente a 80% do total
do orçamento da defesa que
o Congresso acaba de apro-
var depois dos cortes.

Ninguém esquece que, pa-ra enfrentar a crise de ener-
gia, Ford anunciou um* pro-
grama . d e independência
baseado na liberação de
preços de petróleo de pro-dução nacional — para sa-
tisfação dos conservadores
— como um meio de esti-
mular a produção no pais
e anular impacto, de outros
boicotes eventuais por parte
dos árabes. Mas está sobre
sua cabeça a contingência
de uma decisão que não
c orresponde propriamente

z& intenção original.

Diário de H. Wallace
critica Harry Truman

Iowa City, Iowa — O ex-
Vice-Presidente Henry Wal-
lace qualificou o ex-Pre.si--
dente Harry Truman de"pequeno homem oportunis-
ta" e comparou J. Edgar
Hoover ao chefe da Gesta-
po, Heinrich Himmler, em
seu diário; divulgado ontem
ao se completarem 10 anos
de sua morte.

Sobre Truman, o ex-Pre-.
sidente afirmou ser "um
homem de antecedentes li-mitados, que deseja fazer o
que é certo; um homem,
oportunista, um homem debons instintos, mas, por is-so, provavelmente muito
mais perigoso". A descriçãof°i. feita depois de uma reu-
nião de Wallace e Truman,
em agosto de 1944, quandoo ex-Vice-Presidente foiderrotado numa convençãodemocrata."Hoover — escreveu Wal--lace v— se especializa emacumular informações con-

tra diversas figuras públi-cas e especialmente contra
os colunistas de imprensa.
Aparente mente está-se
transformando numa espé-
ele de Himmler norte-ame-
ricano", acrescentou.

O Presidente Franklin
Roosevelt foi descrito como"um homem cuja mente é
tão ativa como sempre, que-fala sem cessar sobre tudo,
mas que está perdendo con-
sideravelmente seu poderde análise. Sua cabeça jánão está clara. Suas mãos
tremem muito mais que an-
tes". Segundo Wallace,"Roosevelt nunca havia ad-
mitido para tão cedo o tér-
mino da guerra, mundial,
embora Winston Churchill
e Eispnhower tives:sem
prognosticado que termina'-
ria em 1944". '/Você sabe
qué todos os as.tr ólògo.s
estão de acordo .em .que'não
terminará antes de ' 1947",
teria dito Roosevelt.

77 soviéticos
Moscou — Um novo manifesto de solidarieda-

dc ao Prêmio Nobel da Paz e fisico dissidente An-
drei Sakharov reuniu 77 assinaturas de intelectuais
soviéticos o que significa que 130 pessoas já conde-• naram a decisão do Governo soviético em recusar
visto de saida para Sakharov, que deveria estar em
Oslo no próximo dia 10 dc dezembro para receber
c prêmio. Moscou continua insistindo que à recusa
não fere o acordo de Helsinqul.

. Ao mesmo tempo em que a Imprensa anuncia-
va a recusa, pela primeira vez. um porta-voz do
Banco do Comércio Exterior Soviético anunciava
que serão confiscados, a partir de 19 de janeiro
próximo, todos os prêmios em dinheiro e doaçõesvindos dc fora. numa medida que atingirá os prin-
picais adversários do Kremlin, a começar por Sa-kharov.

REPRESSÃO CAMBIAL

Além des intelectuais que recebem prêmios emdinheiro por defender os direitos humanos na UniãoSoviética, e de alguns escritores, pagos por ediçõesestrangeiras de livios proibidos no país, os gran-cies afetados pela medida bancária serão os judeus,cuja comunidade está alarmada com a aplicaçãodas novas sanções.
Alguns perderam seus empregos ao solicitaremvistos de saida paia emigração c têm vivido.uiíica-mente de contribuições enviadas do estrangeiro porparentes ou instituições beneficentes sediadas naEuropa ou Estados Unidos.
A partir do primeiro dia ds 1976, numa de-cisão que o matemático Aleksander Lunts atribuia maquinações da policia politica (KGBl, o Bancodo Comércio Exterior cobrará uma taxa de 30% so-bre o valor das doações externas e trocará o res-¦ tante das divisas em rublos, ao cambio oficial. Des-sa maneira, uma pessoa que receber 100 dólares (84rublos ao cambio oficial), obterá, por força da novalegislação, apenas 59 rublos.
Quanto a Sakharov — que tem para receber dacomissão do Nobel um prêmio no valor de 122 mildólares (109 mil rublos) - se essa quantia não che-gar. a Moscou antes do fim do ano, o fisico corre orisco de levar apenas 84 mil rublos.
Numa entrevista ao jornal Literaturnaya Gaze-ta (GazeCa Literária), um funcionário do departa-mento de imigração negou que a recusa do visto.contraria os princípios da declaração de Helsinqul,onde ficou estabelecido que deve haver livre tran-sito de pessoas e idéias entre cs paises signatários,inclusive a União Soviética.
Reunido em Viena, a Pen Club'International

pediu ontem ao Governo'tcheco que cesse a perse-'guição acs intelectuais, que devolva os manuscri-tos de obras de critica áp regime e que, finalmente,
permita-o funcionamento da seção local do orga-nismo de escritores, dissolvido em -1968, quandotropas_ do Pacto de Varsóvia invadiram o pais.Não foi, entretanto, com' a aquiescência de to-dos os escritores reunidos qúe tais exigências fo-ram.aprovadas. A resolução que afirma haver per-seguições contra intelectuais tchecos provocou de-bate acalorado entre os participantes do conclave,sendo aprovada por 19 votos contra nove, além decinco abstenções. > 

' ITALIANOS NO KREMLIN

Depois de entrevistar-se com o Presidente Ni-
kolai Podogorny, que foi recebê-lo no aeroporto na
segimdaffeira,/ o Presidente Giovanni Leoné con-

; versou denlbrodamente com o Secretárlo-Géral do
PCUS, Leonid Brejnev^ e com o Primeiro-Ministro •
Alexei Kosslguin, segundo Informou a Tass.

PROFESSOR
•.;i

Se você deseja receber o JORNALDO PROFESSOR toda quinzena, gratuita-mente, preencha o cupom abaixo e remeta-o ao Departamento Educacional
do JORNAL DO BRASIL,- Avenida Brasil, 500 - ZC-OB) :

Rio de Janeiro. - , ièí

1T
I
I
I
I
_

¦
Il

NOME:

END. RESIDÊNCIA:

.TEL:

INSTITUIÇÃO EM QUE LECIONA:

DISCIPLINA (SI:'

NIVEL: £ü] IP Grau | 12PGrau 
•' 

| |Süperlo

I
I
I
I
I

I
I
I
i

¦ J
->-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NITERÓI

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA
OBRAS E SÍRVIÇOS DE ENGENHARIA - COPLO

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.° 10/75
A Prefeitura Municipal-de Niterói torna público

que fará realizar no dia 08 de dezembro de 1975,
às 10:00 horas, no 2.° andar do edifício sede da
Prefeitura, a TOMADA DE PREÇOS N.° 10/75 para;
fornecimento e montagem de 240m de arquibancada
com 6 degraus e 2 palanques com cobertura para o
carnaval de 1976, tudo em estrutura metájica tubular
desmontável. O capital mínimo exigido é dè Cr$

- 2.000 .¦000,Ó0.'(dois milhões de cruzeiros). -
. ¦ Edital,.plantas e especificações serão fornecidos

pela Subcomissão de Licitação no endereço acima.
Subcomissão de Licitação para Obras e Serviços

de Engenharia, em 19 de novembro de 1975.
(a) Mário Roale Antunes

Presidente
(P

\

Lisboa ,— O General Otelo Sa-
raiva de Carvalho saiu vitorioso na luta
contra o grupo de oficiais moderados
que pretendiam afasta-lo da chefia do
Copcon, sob a alegação de que clc se
Incompatiblllzou com o Governo ao se
recusar a atender uma ordem direta do
Presidente Costa Gomes clc Intervir na
manifestação comunista de domingo pas-sado,

Entretanto, ele renunciou ao cargo
dc Comandante da Região Militar dc
Lisboa, embora exigindo que para sutis-
tltui-lo seja indicado um oficial de sua
confiança e que compartilhe sua orienta.
ção ideológica, O Governo chegou a lhe
oferecer a chefia do Estadp-Malor Con-
junto — cargo detido atualmente pelo
Presidente — em troca do Copcon mas
ele rejeitou por julgar que Isso seria seu"congelamento político".

Segundo a Rádio Clube Português,
que divulgou tais informações, o General
Otelo fez valer seus argumentos duran-
te uma reunião com o Presidente Cos-
ta Gomes, o Primeiro-Ministro Pinheiro
de Azevedo, o Chanceler Melo Antunes,
além dos Capitães Vasco Lourenço e Sou-
sa Castro e os Comandantes das três Ar-
ma.s.

O triunfo de Otelo Saraiva é atribui-
do ao apoio que lhe dão o Presidente da
República c o Chefe do Estado-Maior do
Exército, General Carlos Fablão, bem
como o Partido Comunista e grupos
militares de esquerda. Além disso, uni-
dades que Integram o Copcon entraram
por conta própria em estado dc alerta
ao tomarem conhecimento da.s pressões
exercidas contra sou comandante, no
mesmo tempo que diversos .sindicatos
advertiram que deflagarlam uma greve
cm seu apoio. ,

Também para o Presidente Costa Go-
mes a situação se torna cada vez mais
dlficll. Segundo um despacho da France
Presse, ele recebeu um ultimato da partedo Gabinete que cxlgo do Chefe dc Esta-
do meios de fazer respeitar a.s determi-
nações ministeriais, do contrário os ml-nlstros renunciarão.

Costa Gomes manteve ontem reu-nião com o Embaixador norte-americano,
Frank Carlucci, enquanto o Primeiro-Mi-
nistro Pinheiro dc Azevedo recebia o so-viético Arnold Kállnln, encontros que co-Incidiram com versões, divulgadas pelaImprensa, de que os Governos dc \Vash-ington e Moscou estão intervindo no.s as-suntos internos de Portugal.

PPD pede queda de Costa Gomes

Lisboa — "O Governo está senáo cn-
tregue ao Partido Comunista e isso de-
sencadeará a violência no pais", declarou
ontem ao JORNAL DO BRASIL o secre-
tário-geral do Partido Popular Democrú-
tico, Sá Carneiro, para quem "é indis-
pcnsável que o Presidente da República
seja urgentemente destituído, eslabeie-
cenáo-se um Governo responsável, capaz
áe tirar o pais do caos em que se encon-
tra.''

A alternativa "válida c possível"
para a crise portuguesa, segundo Sá Car-
neiro, é a urgente formação de um Go-
verno que reúna a maioria militar e os
Partidos Socialista e Popular Democráli-
co. marglnalizando-se o Partido Comu-
nista e a extrema esquerda, após desti-
tuido o Presidente Costa Gomes -¦- "pn-
trocinador da causa comunista" — e elei-
to áemocraticamente seu sucessor.

— No entanto, não e isso o que está
ocorrendo, informou o secretário-geral
do PPD. Acrescentando que as conver-
sações de ontem na cúpula militar dn
pais pretenáiam reformar o Governo,
mantendo-se ou não o Premiei* Pinheiro
dc Azevedo, para entregar as principais
posições de Podsr ao Partido Comunista.

A fórmula seria patrocinada peloPresidente Costa Gomes diante da supo-
sição de que somente a chefia comunis-
ta poderá controlar a vaga crescente do
movimento popular, que ameaça tomar
de assalto as instituições formais do Po-
der.

Sá Carneiro recebeu o JORNAL DO
BRASIL momentos antes áe participaráe uma reunião com vários Ministros e
liáeres militares âestinaáa a esgotar os
últimos recursos para "impeáir que os co-
munistas recebam o Poder no pais."Portugal está vivenáo estss áias
uma etapa critica áe sua permanenteemergência política. Em sucessivas reu-
niões. os liáeres civis e militares áo re-
gime encontravam-se ontem à noite pro-curando uma saida para o dramático
impasse que se configurou com o enfra-
quecimento áo Premier Pinheiro áe Aze-
vedo, cujo aprisionamento no Palácio ác
São Bento áemonstrou que o país é ingo-
vernável nas atuais circunstancias.

O Presiáente Costa Gomes aparente-
mente está tentando afastar os sociais
democratas do, PPD e formar um novo
Governo com base nos Partidos Comu-
nista e Socialista e no Grupo Militar tli-
nha dos Nove) liãeraáo pelo Chunceler
Melo Antunes._0 plano prevê a destitui-
ção dos comandantes militares que não
se alinham com Melo Antunes e que p<o-curam tirar partiáo do movimento vopu-
lar, aumentando a indisciplina dos tra-balhadores e dos quartéis. O primeiro co-
mandante a perder sua posição seria o
General Otelo Saraiva de Carvalho, do
Copcon e da Região Militar dc Lisboa. O
General, no entanto, repeliu a ordem pa-ra demitir-se, enquanto os quartéis da
Capital e os trabalhadores onentaáos

Waldcr '/<• Góes
Enviado .Suécia.

pela extrema esquerda ameaçam desen-
cadear represálias caso ele scia destitui-
do pelo Presidente Costa Gomes.

O General Otelo seria substituído
pelo Capitão Vasco Lourenço, do grupode Melo Antunes, que teoricamente pus-
sariaa controlar as quatro regiões mili-
tares do pais. Uniformizado o comando
formal do dispositivo militar, ele garan-tiria a execução áas ordens de um novo
Governo, no qual o PCP teria as p ...cõc*.
decisivas e se encarregaria de controlar o
movimento popular, frmndn a extrema
esquerda.

O Partido Socialista aparentemente
se recusa a participar do ssgaeina játornado inviável pela atitude dc rebelião
aberta adotada pelo General Otelo. As
reuniões dc ontem à no'te no ftaldcio de
Belém, em consequénc*. tentinm. a con-
sagrar uma saida. alternativa que daria
«o PCP a zondicão de Partido único no
Governo.

Estes os Jatos que terão inspirado as
declarações dc Sá Carneiro ao JORNAL
DO BRASIL. Ele opserva que o Partido
Socialista teme o plano Costa Gomes,
mas igualmente foge do projeto ápresèn-
tado pelo PPD. que consiste em margina-
lixar o PCP, o Presidente da República e
os Generais que se filiam ao esquema
comunista e -da extrema esquerda.

— Esta é a única saida possível.
Mesmo que agora o Governo seja entre-
gue aos comunistas, ela acabará sendo
adotada. Já não vejo saida fora da vlo-
lência, do emprego da força. Para derro-
tar o avanço comunista, estejam ou não
os comunistas no Governo, será necessá-
Tia a rebelião. As forças militares e ci-
vis do Norte do pais. que são disciplina-
das e não aceitam o projeto comunista,
marcharão sobre Lisboa e restaurarão a
sensatez.

Sá Carneiro áiz que "até o fim áo
ano tudo será decidido cm Portugal", in-
âicando que uma rebelião parece-lhe ine-
vitável até áezembro, caso uma aliança
áas forças democráticas não se concreti-
ze para gerar uma forma áe poder está-
vel no país. Talvez para este próprio ob-
jelivo, a seu ver, a rebelião venha a ser
necessária, a fim de desarticular o clima
de desobediência que os comunistas cer-
tamente estimularão. "Todo o movimento
popular de que se fala está manipulado
pelo Partido Comunista", ressalta Sá
Carneiro.

Segundo o secretário-geral do PPD,"Portugal já está no caos. O problemanão é apenas o da indisciplina militar,
mas o do colapso da chefia militar. A
economia está deteriorada e o pais se di-
vidiu em dois." Informa que o Norte en-
contra-se em estado de franca rebelião
contra o esquema político de Lisboa. "Os
próprios agricultores da região já se re-
cusam a vender alimentos à populaçãode Lisboa e o pais não dispõe de recur-
sos cambiais para importar alimentos:
os choques vão se tomando inevitáveis".

Deputado apoia reconhecimento
Brasília — Classificando o reconhe-

cimento do Governo de Luanda como"manifestação de nossa soberania", o
Deputado Joaquim Coutinho (Arena-PE)
apelou para que o Brasil "trabalhe muito
e depressa para que a África possa acre-
ditar na nossa sinceridade".

O parlamentar pernambucano Íem,
brou que em 1971 já havia sugerido, na
Câmara, que o Brasil atuasse como me-
diador entre Portugal e suas colônias,
sem que a sugestão tivesse encontrado
receptividade. "Assim — observou — fi-
camos aliados à política portuguesa na
África e presos a um sentimentalis-
mo que nada tinha de pragmático".

Observou também que em 1973 o Mi-
nistério do Exterior pretendia aprovar o
reconhecimento de Guiné-Bissau, mas"não sei que instruções superiores nos
desviaram dessa intenção", acrescentan-
do: "Mais uma vez os paises da Organi-
zação para Unidade Africana viram com
desconfiança a politica brasileira em
relação à África, uma nação emergente".

Joaquim Coutinho considerou o voto .
do Brasil na ONÜ contra o sionismo ou-
tra manifestação da soberania brasileira,
lembrando, no entanto, que o pais deve
manter, seu compromisso de respeitar a
existência do Estado de Israel e a cria-
ção de um Estado palestino, .'.,..
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Papai Noel movimenta
o MDB na Assembléia

O plenário da Assembléia Legislativa viveuontem algum momentos dc tumulto, quando dl.versos Deputados do MDB discutiram durante quaseuma hora a conveniência ou não de se aprovarum projeto dc lei do Deputado Joel Vivas — par-lamentar cm seu primeiro mandato, mas com 45 milvotos — que cria a Praça do Papai Noel.Alem do projeto, existe também na Mesa Dire-tora da Casa uma indicação do Sr Joel Vivas — oúnica apresentada por ele na atual Legislatura —solicitando a reserva do Expediente Doutrinário deum dia na primeira semana dc dezembro, para quel apui Noel seja homenageado, através do- Sr An-tonto Rodrigues, que compareceria a caráter, comofaz há 25 anos,

O Bom Velhinho
A idéia dc se criar a Praça do Papai Noelsurgiu em princípios do mês passado, quando oDeputado Joel Vivas foi procurado pelo Sr AntônioRodrigues, "que me contou uma história realmente

fantástica: ele desce de helicóptero vestido de PapalNoel desde 1952; já foi recebido pelo Papa comoo Papai Noel brasileiro; e sua carteira de identi-dade, emitida pelo Instituto Felix Pacheoo, temno local do nome a seguinte inscrição: Papai Noel".
Segundo o parlamentar, existia ?io Largo daCarioca um busto de Papai Noel, mas com as obrasdo metrô, ele está hoje em um depósito dc SãoCristóvão. Era preciso então criar uma Praça doPapai Noel, para que o busto ganhasse um novolocal, o projeto já foi examinado pela Comissão dcConstituição e Justiça da Assembléia, onde foi apro-*vado, recebendo parecer favorável da DeputadaNadir de Oliveira, que apresentou, porém, uma

emenda determinando a construção da praça emBangu.
Remetida para a Comissão Especial para As-

suntos do Município do Rio dc Janeiro, o projetoacabou caindo em mãos do Sr Gilberto Rodrigues,
que deu parecer contrário, afirmando que "este ne-
gócio de dar nome a praça e a rua é para verea-
dores. Nós somos deputados e temos que estar acima
disso".

Apoiando o Sr Joel Vivas, entretanto, estava o
lider da Maioria, Deputado José Maria Duarte, que
prometeu dar todo "o apoio de minha bancada ao
projeto, principalmente porque ainda acredito em
Papai Noel". Já o Deputado Silvio Lessa combatia
a idéia, dizendo que isto "seria a oficialização da
mentira, já que Papai Noel nunca existiu".

O presidente da chamada Comissão dos 21, Sr
Emanuel Cruz, lembrava que é proibido dar o nome
de pessoas vivas a logradouros públicos:Mas a homenagem não é para o Antônio Ro-
drigues, e sim para Papai Noel — disse o Sr Joel
Vivas.

Mas Papai Noel não existe — respondia o
Deputado Emanuel Cruz.

Não — retrucou o autor do projeto. Que exis-
tiú, existiu. Ele está é morto, portanto pode ser ho-
menageado.

Olha que isto não dá voto — lembrava outro
parlamentar.—- Mas eu não quero voto. Se quisesse pediria
para a praça ser na zona da Leopoldina.

Após o debate, conseguiu-se contornar o proble-ma, desde que o Sr Gilberto Rodrigues concorde cm
rasgar seu parecer. Ele devolverá o projeto ao pre-sideiite de sua comissão, alegando "muito trabalho",
e será designado um novo relator, provavelmente o
Deputado Joaquim Jóia, que votará favoravelmente
à criação da Praça do Papai Noel.

A homenagem em plenário, porém, não deverá
acontecer. O presidente da Casa, Deputado José
Pinto, disse ontem que dificilmente o requerimento
será votado pelo plenário:Estamos examinando proposições mais impor-
tantes, como o Orçamento votado hoje, mensagens
com prazos determinados e projetos de lei essen-
ciais para a consolidação da fusão — disse ele.

Quem Foi

Conhecido em todo o mundo ocidental depois
do século XI, Papai Noel representa o monge, aba-
de c mais tarde Arcebispo de Mira, São Nicolau,
que tem sua festa litúrgica a 6 ãe dezembro.

Nascido em 270, São Nicolau ainda muito novo,
recebeu uma herança de seus pais, viortos em con-
seqüência de uma epidemia. Todos os bens foram
gastos em obras de caridade e, principalmente,
com o dote de três moças pobres.

No tempo em que Mira vivia em meio a per-seguições, São Nicolau chegou a ser preso e só vol-
tou a diocese — onde foi escolhido Arcebispo — no
Governo de Constantino Magno. Pouco depois ãe
condenar, juntamente com mais 317 bispos, o ani-
rismo no 1° concilio de Êfeso, morreu por volta de
325.

No ano de 1087, como a cidade de Mira esti-
vesse em poder dos turcos, uns mercadores retira-
ram ãe lá as relíquias de São Nicolau, que foramlevadas para sua cidade — Patára — onde foi cons-
truida uma enorme igreja. Desde então, o culto
popularizourse em todo o Ocidente, principalmen-te na França e na Inglaterra. Na Alsácia, as cri-
ancas ainda hoje colocam, na noite áe 5 para 6 de
dezembro, um sapatinho na chaminé, esperando
receber uma prenda de São Nicolau ou Papai Noel.
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Otávio Gosta
lança livro
em Brasília

Brasilia — O livro 30
Anos Depois da Volta, do
General Otávio Costa, foi
entregue ontem ao Presi-
dente Ernesto Geisel pelodiretor da Editora Exprcs-
são e Cultura, Sr Peter
Schutt, durante o coquetel
de lançamento no Hotel Na-
cional.

Também o chefe do Ga-
blneT.e Civil fla Presidência
da República, Ministro Gol-
bery do Couto e Silva, rc-
cebeu um livro autografado
pelo General Otávio Costa,
que foi chefe da Asscssoria
de Relações Públicas no Go-
verno Mediei,

O autor participou da Sc-
gunda Guerra Mundial, co-
mo integrante da Força Ex-
pedicionária Brasileira, e
no livro narra suas experi-
ências. Compareceram ao
lançamento o Vice-Presi-
dente Adalberto Pereira dos
Santos, os Ministros do
Exército, General Silvio
Frota, da Marinha, Alml-
rante Azevedo Hennlng, da
Previdência Social, Sr Nas-
cimento e Silva, e da Agri-
cultura, Sr Alysson Pauli-
nelli, além dos principais
assessores do Presidente
Geisel. O Congresso foi re-
presentado pelos presiden-
tes do Senado, Sr Magalhães
Pinto, e da Câmara, Sr Cé-
lio Borja.

26,27,28 de novembro/75
Hotel Glória - Rio de Janeiro - RJ.

Os' principais dirigentes brasileiros já perceberam que quando se
estabelece uma estratégia correta, toda empresa é bem sucedida. Mesmo
acontecendo certos erros táticos.

O Seminário de Estratégia Empresarial é organizado pela Abril-Tec
para os profissionais que desejam aperfeiçoar cada vez mais os seus" métodos de trabalho, buscando maior rendimento para suas empresas.

Este seminário analisará e'disculirá como:
obter o consenso em torno dos mais importantes esquemas da Teoria da
Estratégia.
facilita.ro intercâmbio de experiências entre os participantes.
tratar casos.brasileiros,

Antecipe sua reserva pelo telefone 262-5316 ou pelo telex Il
01122094/01122115/01122664.

Itamar expõe sen temor
pela sorte do comando
vertical da Petrobrás

O Senador Itamar Franco (MDB-MG) afirmou,
ontem, no encerramento da sessão plenária do Se-
nado, que teme que "o comando vertical c monoll-
tico, até agora existente na estrutura da Petrobrás,
seja rompido com a abdicação quo se especula so-
bre as funções Inerentes exercidas pelo seu presi-
dente, que dirige, também, todas as subsidiárias da
empresa".

Acrescentou que "essa sua dúvida começou a
nascer, porque no caso da nova t-nulinc, que nor-
malmente deveria ser dirigida pelo Presidente da
Petrobrás, parece caminhar para ter o sou coman-
do entregue ao dlretor-comcrclal da empresa hol-
dlrig", Isso, segundo o Sr Itamar Franco, "poderá
criar uma dicotomia na abordagem de sensíveis
problemas que tèm de se desenvolver no setor de
comércio exterior".

FALTA DE COESÃO

O duplo comando, na opinião, do Senador opo-
slcionlsta "acabará por significar uma falta de coe-
são desnecessária e estranhável, quando devemos
procurar, ao contrário, agilizar a ação da Petrobrás
através dessa nova subsidiária".

Acentuou o Senador Itamar Franco, que "se
trata de uma área altamente técnica e não sabe-
mos, por isso, se esta quebra dc comando afetaria
em sentido negativo os objetivos que o Governo
persegue".

E concluiu:
— Os objetivos do Governo, por todos conheci-

dos, são os de usar o poder de barganha da Petro-
brás, em favor da nova subsidiária, que estará des-
de logo comprometido.

O representante mineiro prometeu para hoje
um pronunciamento mais amplo sobre o assunto.
Ontem ,ele só pôde usar os cinco minutos finais dasessão plenária, tendo sido interrompido pelo avisoda mesa de que os trabalhos estavam para ser en-cerrados.
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Excursões Nova Miller
Excursões Rodoviárias - Saídas semanais
Bahia - Roteiro das Praias - Sul do Brasil
Foz do Iguaçu - Sul do Brasil - Uruguai - Argentina
Foz do Iguaçu - Assunção - Paranaguá

Chile e Lagos Andinos - Saídas semanais
Santiago - Saídas semanais
México - Acapulco - Miami - Saída em 10 de Janeiro
Grande América Costa a Costa - Saídas em 8 e 17 de Janeiro
Disneyworld - Saídas em 8 e 17 de Janeiro
Buenos Aires - Saídas diárias .
Amplo Financiamento

nova miller s.a.
Inrimmo.uiagcnx r câmbio

grupo novo rio
Rio de Janeiro: Rua do Carmo, 27 - Tels.: 232-6161/232-5571 Embratur t .6/rj cat. a

Petrópolis: Av. 15 de Novembro, 675 - Tel.: 42-0150 Embratur 43/RJ cat. aw
Garantia às toneladas.
O FNM 210 CN apresenta a garantia brutal: 1 ano ou 100.000 km.
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Agora o motor FNM 210 CM é o
único que tem 1 ano ou 100.000 km de
garantia

Esses números muito grandes assim,nunca nos dão uma idéia exata de
quanto eles valem. Mas para você
entender direito o que significam
100,000 km, saiba que são a mesma coisa
que 3 voltas ao mundo ou 60 vezes aRio-Bahia ou 1/3 da distância entre a
Terra e a Lua.

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

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

Há 20 anos que a FNM transporta o
pesado neste país e durante todo esse
tempo seus caminhões foram sendo
aperfeiçoados cada vez mais." Contando agora com as avançadas
tecnologias da Ma Romeo e da Fiat, o
motor do FNM 210 CM teve importantes
aperfeiçoamentos introduzidos em alguns
dos seus componentes principais.• Todos os aperfeiçoamentos foram
testados duramente nos veículos de
experiência da FNM. Além disso, eles
foram testados também na Itália, pela Alfa
Romeo e pela Fiat, para que a FNM faça
caminhões sempre melhores.

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

Se tudo isso não basta para você
entender porque o FNM 210 CM é o
único que tem uma garantia tão grande,
passe num concessionário. Lá você vai
acabar percebendo que com o FNM 210
CM você realmente vai sair com 100.000
km de vantagem E ficar contente muitas
outras centenas de milhares de
quilômetros.
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Instituto de Assistência dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro
COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA

I.A.S.E.R.J. - DE l.°/10/75

EDITAL
LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA

N.° 2
Fica aberta a Licitação por Concorrência n,° 2

para contratação de firma especializada, a fim de
¦desincumbir-se do preparo e fornecimento de refei-
çõm e difltas ao pessoal do jornada «fe trabalho igual
ou superior a oito horas diárias e aos pacientes inter-
nados nos Hospitais Central e Eduardo Rabello.

A Concorrência em epígrafe será realizada no
dia 22 de dezembro de 1975, às 14 (quatorze) horas,
na Avenida Henrique Valadares n,° 107 — 4.° andar,
e será presidida pelo Presidente da Comissão acima
mencionada.

NOTA: Os interessados poderão obter os avul-
sos do presente Edital no referido local, diariamente,
exceto aos sábados e domingos, das 8 às 14 horas,
onde também serão preslados os esclarecimentos que
se fizerem necessários.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO: Cr$ 16.222,500,00
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1975.

(a) Cirléa Jan* Soarei
Presidente da Comissão ,P

INPS abre
inquérito
na Bahia

Salvador — Uma denún-
cin do sextnnlsta dc medi-
clna Nnomur de Almeida
Pilho determinou abertura
dc Inquérito pela Superltí-
tendência Regional do
INPS, mas o estudante Já
desmentiu uma entrevista,
na qual teria dito que "os
ho!>pltai.s psiquiátrico;» de.sta
capital sc organizaram com
os grandes laboratórios, pa-
ra enganar o Instituto, pre-
judlcando a saúde dos pacl-
entes".

Interno do Centro Comu-
Hilário de Saúde Mental
Mário Leal, o sextanlsU
confirmou que multa medi-
cação resulta em m e n o r
tempo de atendimento, e
em economia «para o.s hos-
pitais. "Isto também é me-
lhor para os laboratórios, e
a curto prazo realmente a
psiquiatria não mudará,
continuando medicamen-
tosa", disse Naomar.

Professor diz que Direito
tem de ser renovado com
ajuda das outras ciências

São Luis — "O Direito precisa sei* renovado oessa renovação implica uma atitude de colaboração
e dc simpatia para o trabalho dos outros especiaiis-
tas, porque, neste século, já não há lugar para co-
nhecimento enciclopédico, nem para soluções per-feitas e acabadas que ps antigos legaram".

Assim o professor igor Tenório, da Universidade
dc Brasília, defendeu em conferência para os alunoscia Faculdade dc Direito de São Luís a necessidade
de "uma imediata reformulação de lodo o Direito le-
gislado no pais".

projcto-de-lei de Código Ci-
vil encaminhado ao Con-
gresso Nacional contém, porIgual, expressa a c e 11 aç ã o
das reproduções e registros
mecânico e eletrônico, de
fatos c coisa.s, fazendo pro-
ya plena, .salvo impugnação
e incxatldão.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEDIP N.° 390

OFERTA DE TlTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)

O BANCO CENIRAL DO BRASIL, tendo «m vim o disposto no artigo 2.° d» Lei Comolamenlar n.° 12,
rl« 0B. 11.71, ? no carágrafo 1 o, d0 arti(io 1,0 do Decreto-lei n.° 1.079, de 29.01.70, tom» público
que -acolherá no próximo dia 24.11.75 no horário de 9:30 ãi 11:30 horas, propostai de Instíiuiçce*
Financeiras pari a compra dt LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a la.ai competitiva-, como legue:

MONTANTE DA EMISSÃO:
DATA DA EMISSÃO: .
DATA DO RESGATE:

LTN 0E 91 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

CrJ 700 milhõei
26.11.75
25.02.76

'.TN DE 1(2 DIAS
DE PRAZO A VENCER:

CrS 700 milhões
26.11.75
26.05.76

2. Aa lnstitui(óei Financeiras deverão apresentar suas propostas a GERENCIA DA DIVIDA PÚBLICA do
BANCO CENTRAL DO BRASIL nas seguintes praças:

- RIO DE JANEIRO (RJ)
Sarviço Regional da Dívida Pública
Pra-a Pio X, n.° 7, IO.» andsr - le!.: 2442662

- SÃO PAULO (SP)
Serviço Regional de Divida Pública
Av. Paulista n.o 1.682, sobreloja - Tel.: 2390235

3. As* propostas aerSo enírequea em envelopa fechado, medíinf*» a preenchimento* dt formulário próprio
para cada prazo (Modelo do BANCO CENTRAL DO BRASIL - GEDIP) no qual será especificado o montante da
proposta (mínimo de um milhão de cruzeiros) e • respectiva taxi de desecnío nobre o valor nominal das LETRAS
DO TESOURO NACIONAL, bem come o valor liquido por CrJ 100.00, expresso com ate* 3 casas decimais,
qui prevalecerá sempre para efeito de apuração.

4. As Instituições Financeiras aeverão apresentar suai propostas para aquisição de LTN assinadas pordois diretores ou por funcionários devidamente credenciados p«ra esse fim, cujos nomes e cargos itráoidentificados mediante aposição de carimbos.

5. O BANCO CENTRAL DO BRASIL p'roceder< a abertura das propostas às 11:30 horas, reservando-ie o
direito de, a seu critério, aceitar total ou parcialmente as propostar., ou mesmo recusar.

6. As propostas de compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL apresentadas con
seu preenchimento, serão automaticamente excluídas da licitação.

7. A panir das 17 horas do dia 24.11.75, o BANCO CENTRAL DO BRASIL informar*, por escrilo,
diretamente ás Instituições Financeiras o resultado da oferta e pela imprenia, no dia seguinte, apenas
aa taxas máxima, média • mínima aceitas.

8. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL emilioas em decorrência desta oferta estão subordinadas is
normas previstas no § l.o do artigo 14 e artigo 22, do Decreio-Lei n° 1.336, da 23.07.74.
9. A entrega doa título» será processada contra pagamento no dia 26.11.75, utilizando-se ¦ mesme
rotina já em vigor para a liquidação das LETRAS DO TESOURO NACIONAL.

Brasília, 18 de novembro de 1975

GERINCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
(a) Gerente

incorreção no

CIBERNÉTICA

O tema da conferência foi
Direito e. Cibernética. Igor
Tenório explicou: "Esclare-
ço ciue a urgência da refor-
mulação do direito legislado
d e c o r r e do excessivo
acúmulo dos textos legisla-
tivos e de normas comple-
montares editadas, que tor-
nam atualmente a pesquisa
da norma jurídica trabalho
além da capacidade de um
profissional de habilitação
comum."

Através do emprego de
recursos tecnológicos pode-
remos encontrar meios pa-
ra esse propósito, vencendo
grave obstáculo ao progres-
so e à segurança das rc-
lações jurídicas." Igor Tenó-
rio cita o exemplo da expc-
riencia do Senado Federal,
que "já fez na memória do
computador mais de 100 mil
registros de textos integrais
de leis, decretos e outras
normas legais, editadas en-
tre 1946 e 1975."

Justificamos a necessi-
dade do conhecimento da
cibernética jurídica pelo fa-
to mesmo da ampla utili-
zação dos recursos de coní-
putação, em nossa socieda-
de. Os sistemas financeiros
e bancários, a adminis-
tração tributária, os regis-
tros administrativos e a le-
gislação, entre outros seto-
res, estão a comprovar que
é imperioso esse conheci-
mento.

Já o atual Código de
Processo Civil — continuou
-- veio a consagrar o uso de
todos os meios de prova,
desde que moralmente legi-
timos. E permite que a re-
produção por outros proces-
sos de repetição valha como
certidão, que o escrivão dê
fé à sua conformidade com
o original. Além disso, o

O PROBLEMA

O professor Igor Tenório
diz que ó "problema atual
de modificar a norma de
um Código Civil ou de um
Código Comercial, nascidos
quando ainda 1 n e x l s 11 a
computação eletrônica, ou
adequá-la às novas exlgên-
cias, foi por nós resolvido
de forma absolutamente
original. No Brasil, saltou-se
o fosso de o novo projeto de
Código Civil propor-se à
aceitação de registros mag-
néticos como prova docu-
mental em caso de lide. Se-
rá Interessante observar-se
que imprevistos desenvolvi-
mentos poderão resultar
dessa legislação porque a
nivel racional tudo parece
fácil mas ante casos concre-
tos é que os problemas se
tornam extreanamente com-
plexos." E acrescentou:

— Devemos acentuar que
os nossos juristas e os nos-
sos professores, magistrados
e técnicos, sobretudo nos
grandes centros da cultura
nacional, São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasilia, e nou-
trás cidades, já estão anali-
sando e pensando em ter-
mos de reformulação do di-
reito atual. Um novo direito
e um novo ensino jurídico
terão de surgir, num futuro
breve, mercê das atuais
transformações técnicas, e
por conseqüência, sociais e
culturais, que fazem deste
século o grande tempo do
desafio para a nossa civili-
zação.

Acidente em
usina nuclear
alemã mata 1

Munique — Um operário
morreu e outro ficou gra-
vemente ferido qur.ndo fo-
ram apanhados pelo cs-
capamento de vapores rndl-
ativos ao tentarem conscr-
tar um equipamento de
.segurança da Central Elé-
trica Atômica dc Gundrem-
nilngcn, nas margens do
Danúbio, na Bavlera, Sul da
Alemanha.

Durante as duas horas
que se seguiram ao aciden-
te, a radiatividacle no cdifl-
cio subiu a índices duas
vezes . superiores aos nor-
mais, mas náo alcançou va-
torci alarmantes. A direção
da empresa comunicou queo escapamento foi de uns
quatro litros.

PERIGO

Key Biskayne, Flórida —
A proliferação das usinas
de energia nuclear poderiacausar o aumento do calor
atmosférico, levando ao
derretimento das camadas
de gelo polar, o que Inunda-
ria grandes extensões de
costas e submergeria mui-
tas cidades. Só o derre-
timento da calota antártica
faria que o.s oceanos subis-
sem em 60 metros seu nivelatual.

Segundo os 90 cientistas
de 10 paises, reunidos naConferência sobre Climato-
logia Isotópica e Paleocli-
mática, tal catástrofe pode-rá vir a ocorrer em algumas
décadas. O geólogo CesareEmiliani, da Universidade
de Miami, diz que "infeliz-
mente não dispomos dedados para dizer qual deve-rá ser o número ideal de rc-atores, que nos dê seguran-
ça."

CONSEQÜÊNCIAS

Disse o geólogo que "um
derretimento completo não
é possível, mas até 10% ou
mais das terras do planeta
podem ser inundados, in-
cluindo algumas de nossas
terras mais férteis". Citou
como áreas continentais que
poderão sofrer maiores con-
seqüências o vale do Pó, na
Itália, a Flórida, vastas
áreas de Estados dos EUA
no Golfo do México, gran-
des regiões da Argentina e
da Sibéria.

Desencanto marca o resgate
de apólice que ciaria para
comprar pedaço dc Ipanema

Na década de 30 era possível comprar um bom
pedaço de Ipanema por 500 mil réis, valor nominal
dc multas das 165 apólices do Tesouro do antigo Es-tado do Rio dc Janeiro já resgatadas pela Secretariade Fazenda. Hoje, o valor atribuído a cada uma tie-las nao da nem para a passagem de ônibus:
CrS 0,50."A culpa é da correção monetária", reclamavauma senhora num dos balcões, arrependida por nãoter investido melhor os seus 500 mil réis. Outros
possuidores destas apólices amarelecldas pelos anosficaram perplexos com a avaliação do que julgavamuma fortuna. E saíram desolados.
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FaçacomoaPneuac:
ande com a nova geração.

Rode. em boa companhia. Por uma questão de conforto, segurança
è economia. Você vai descobrir um novo prazer em dirigir com 

' ¦
Tornado Alfa, Tornado Beta, GTI 70 - Série 70 (Gran Turismo
Internacional),Cinturato CN-15 Coronado Premium ou Cinturato CN-36'- Série 70.

Rode para o presente com a nova geração de pneus de passeio Pirelli.
Pirelli é mais pneu.

PneuacSA
Av. Rodrigues Alves, 303/331 - Praça Mauá - Tel: 243-6309
Av. Princesa Isabel, 254-Copacabana-Tel: 236-0873
Estrada Intendente Magalhães, 335 - Campinho -Tel: 390-9130
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 505 - Duque de Caxias - Tel. 754-2258
Rua Dr. Porciuncula, 2057-São Gonçalo-Tel: 712-0370
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OS RESGATKS
O resgate das apólices

mais antigas começou an-
Leoa tom pela Coordenação
d<? Crédito Público da Supe-
rintendcncla do Tesouro Es-
tadual, que até então Já ha-
via resgatado 40 mil 293 ti-
tulos de divida pública da
Série A, no valor de CiSOia
mil 400,' numa seqüência
iniciada no dia 20 de outú-
bro último. Das séries B e
C, mais recentes, foram res-
gatados 103 mil 785 e 29 mil
905 titulos, respectivamente.

O resgate dc agora rcíc-
re-sc a apólices do antigo
Estado do Rio. O recolhi-
monto fora autorizado pelo
Governador Faria Lima, ao
tomar posse, através do De-
crcto-Lcl nv 22, de 15 de
marco deste ano, ao lançar
as Obrigações Reájustáveis
do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro.

Como tais apólices, e mui-
tas do ex-Estado da Guana-
baia, não possuem cláusula
de correção monetária, o
valor de cada uma delas é
considerado irrisório, ainda
que sobre ele incidam juros
de 6% ao ano.
VALOR HISTÓRICO

"Não paga o valor hlstórl-
co desses documentos", co-
mentava um dos possuído-
res de titulos antigo. A ver-
dade é que, coincidente-
mente, algumas autoridades
da Secretaria da Fazenda
começaram a achar interes-
sante o valor histórico des-
ses papéis, e ontem discu-
tia-se a possibilidade de vir
a organizar-se úm museu
com eles, já que o Rio c Es-
tado do Rio sempre estive-
ram diretamente ligados
aos grandes acontecimentos
do Império e da República.

Por esses papéis pode-se
avaliar a oscilação da eco-
nomia nacional. Até 1904, a
apólice era confeccionada
no Brasil e o fato coincidia
com o impulso de industria-
lização estimulado por D
Pedro II e liderado por Iri-
néu Evangelista de Sousa,
o Barão de Mauá. A inipres-
sora era a Cia. de Artes
Gráficas do Brasil, no Rio,
e a qualidade do documento
era superior a alguns lança-
dos posteriormente.

Coincidindo com a falèn-
cia do Barão de Mauá (que,
entre outras empresas, ti-
nha um estaleiro e uma fá-
brica de vagões), e com o
fracasso dessa tentativa de
industrialização, enquanto
reinava a monocultura do
café, os documentos passa-
ram a ser feitos em socie-
dade com estrangeiros: Cia.
Ribeiro «to Macedo do Rio de
Janeiro junto com a empre-
sa alemã Giesecke e De-
vrivnt.

E, como acontecia com o
papel-moeda, as apólices fo-
r a m confeccionadas tam-
bém na Inglaterra. Em
1925, surge nova apólice
brasileira e uma nova im-
pressora: a Casa da Moeda.
Mas esse documento, com
o clichê da Baia de Guana-
bara, tendo no extremo o
Pão-de-Açúcar, é de má
qualidade.

Nova época econômica e
tentativa de surto indus-
trial no Brasil, na década
de 40, fase de Getúlio Var-
gas e da Usina Siderúrgica
de Volta Redonda, vem ai-
cançar o setor d« artes grá-
ficas. E as apólices voltam
a ter nomes brasileiros e
boa qualidade. Para alguns
técnicos da Secretaria da
Fazenda, um exame demo-
irado nós documentos pode
revelar outros fatos interes-
santes.

A apólice mais antiga re-
laclonada pela Secretaria
dc Fazenda e de 1873. de NI-
terói, mas .seu portador ain-
tia não apareceu para o res-
íiate e talvez nem o faça
por causa do valor slmbóll-
CO aiual c do valor histórico
real.

Em compensação, um no-
bro português, o Conde de
Alpendurada, escreveu car-
ta para o coordenador dc
Crédito Público Indagando
quanto receberia por uns
tantos titulos antigos que
guardava em Ltsboa. A res-
posta foi: cerca de CrS 8,OU.
Ou seja: menos do que deve
ter ga.sto em envelope, papel
e selo.

O titulo mais antigo res-
gataclo até agora obedece à
emissão autorizada pela Lei
IIo 414 de 1808 e havia sido
negociado por volta dc 19.10
por D Maria Rodrigues de
Carvalho. Diz: "O portador
de.sta apólice n° 1 106 do va-
Ior de 500 S 000 receberá
por semestre vencido, ,\
apresentação do. respectivo
cupom, o juro anual de
30Ç00O pago na corre toria
da.s apólices, na Capital Fe-
deral, nos primeiros 15 dia.s
antes dos meses de feve-
rciro e agosto."

Foi resgatada dote de 15
apólices» pelo advogado Ru-
bens Amaral Soares, que é
procurador do empresário
Aldo Mendonça, o qual, por
sua vez, havia adquirido cs-
se lote de titulos por volta
de 1956 na Bolsa de Valores,
num leilão do espólio de D
Maria Rodrigues dc Carva-
lho.

PODER AQUISITIVO

O advogado recebeu Crs
0,50 por apólice (CrS 7,501,
além dos juros de 6%
acumulados desde 1956 (cer-
ca de Cr$ 10,00). O resgate
so é interessante, explicou,
porque cada titulo é consi-
derado um bem e, por isso,
necessário para efeito de
inventário do portador. O
advogado, 65 anos de idade,
recorda, desolado "o di-
nheirão que devia valer ca-
da apólice quando foi ad-
quirida".

Na sua opinião, 500 mil
réis, se aplicados em bens
imobiliários, fariam fortu-
nas. Dariam para comprar
terras e mais terras na
então deserta e hoje super-
povoada Zona Sul carioca.

— Só para ter uma idéia
— argumenta. Em 1940. o
salário minimo era de 240
mil réis. Dinheiro de peso,
na época, com respeitável
poder de compra. Hoje, esse
valor eqüivaleria a Cr$ 0,24.
E o salário mínimo de hoje
nem de longe tem o poder
aquisitivo do de 1940. Ima-
gine, então, 500 mil réis... ¦
De acordo com previsão do
coordenador de Crédito Pú-
blico, Sr Francisco José
Monteiro Esperante, o Esta-
do deverá resgatar até
maio de 1976 quando sr* cn-
cerra o prazo, os 497 mi' e
500 titulos relacionados na
Secretaria de Fazenda, num
montante superior a CrS 5
milhões 881 mil. Com essa
divida, o Estado ficaria às
voltas com muita gente e
muito papel, e, no momento
em que vende suas ORTRJ,
teria que se liberar do limi-
te de endividamento ante-
rior a fim de poder contrair
novas dividas através de
um compromisso — os titu-
los — em que possa fazer
girar essa divida.

MÉTODOmm* IDORT - RJ
CDINSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO
<í i-i /v r-- i rvki a i t-^r~\ TDAn/V !^i—-O^Representante no Brasil do CIOS-Genebra

CURSO
SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO

APROVEITE ESTA ÚLTIMA OPORTUNIDADE
NESTA NOVA PROFISSÃO

INÍCIO: 24.11.75 TÉRMINO: 30.12.75
DIAS: 2a. A 6a. - HORÁRIO: 19:00 ÀS 22:00

SÁBADO 08:00 ÀS 12:00 HORAS

RUA PROFESSOR ALFREDO GOMES. 22 - BOTAFOGO
Ru» da Saara

INP-OWMAgftK» NO LOCAI. OU PELO TKUi

TEL.: 226-9531

MESTRE CONSERVAS DE PEIXE
Português, com mais dc 15 anos de prática, oferece-se para

qualquer lugar do BrasM de preferência em Sta. Catarina. Respostas
para Av. Ataulfo de Paiva, 80 iiplo. 501 — Rio de Janeiro. Atenção
do Sr. Fidalgo.
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Primeira Crítica

IV Festival Brasileiro de Cwía-Meti
Simpósio quer criar currículo de cinema

O terceiro programa compclitl-
vo se mostrou áoentuadavíento In-
ferior uos dois primeiros. Sc exec-
tuarmoa ... Ponto Final, de José de
Anchleta, já exibido inclusive cm
mostras internacionais e incluído
fora de competição no programa,houve apenas um trabalho multo
significativo: o filme de animação
Slmplex, escrito e dirigido por Al-
cidio da Quinta. Enquanto Antônio
Moreno cai cm lugares-comuns do
gênero com Ícaro c o Labirinto,
precário em inspiração e execução,
Alcidio da Quinta e sua equipe ai-
cangam nivel significativo desde a
idéia básica até o acabamento tec-
nico.

Sem dúvida o desenho anima-'
do exige uma soma de recursos téc-
nicos que foge às possibilidades de
livres-atiradores como Antônio Mo-
reno. Slmplex traz o selo da Lynx->
film, de São Paulo, de equipe afia-

dissimà graças ao mercado dc tra-
balho üo filme dc publicidade. Mas
o sucesso deste desenho evidencia
mais do que tarimba e recursos ma-
ieriais. Há um gosto cultivado cm
cada momento da obra, cuja pro-
jeção dura nove minutos, mas, pelariqueza de elaboração — cores, rll-
mo; misto de graça e pungència do
relato — dá impressão de maior fó-lego temporal. Tem o que falta â
maioria dos filmes com ambição ex-
perlmcntal da mostra: uma Inspira-
ção unitária, base da coesão formal'— valor que não o priva de surpre-
sas, mas, pelo contrário, garante a
eficiência destas, como, por exem-
pio, o arremate final da ação do
único personagem não gráfico, que
á uma inquietante perna humana
em marcha. O filme nos envolve
imediatamente com o protagonista,
este Simplex, não só pela graça do
desenho, como por sua leveza de

elaboração, O pvrsonagem-tílulo,"pequeno ser saido da terra", cali-
va pela fragilidade e pela teimosa
alegria dc sua oposição à bellcoslda-
dc do mundo. E' dc grande fcllclda-
de o nchado üo elemento areia —'
lirico, instável, fologônico, neutro
— como espaço para o trabalho dc
animução. Enfim, à primeira vista
(ou crítica) Slmplex impõe sua uni-
vcrsalidaüe e criatividade.

Um cineasta dc comprovada sen-
slbllidade c inteligência, Gustavo
Dalil, consegue bonitas imagens,
elegância de montagem c pouco

mais na tentativa de irrigar um as-
sunto talvez árido — o trabalho do
laboratório de restauração do
IP11AN — em O Tempo e a Forma.
A categoria do texto é o valor maior
dc seu filme, lembrando pelo con-
traste como são pobres os textos
narrados da maioria dos documen-
tários. Terrivelmente árido é o ou-

agem % a^o
tro filme sobre patrimônio histórl-
co do programa, Viagem polo Inte-
rior Paulista, uma aula monocôrdia
desde o partl-prls sisudo üa com-
posição até a leitura de um texto
implacável.

Porta do Céu, documentário so-
bre as origens e conseqüências da
devoção popular na Cidade de Apa-
recida do Norte, transmite com cer-
ta coerência a posição critica, céti-
ca c sarcástica do realizador ante
as manifestações de religiosidade
(impregnadas üe mundanismo e su-
pcrficlaliade, com freqüência) que
a câmara registra. O final insólito-
grotesco, deveria levar um agrade-
cimento a Fellini (A Doce Vida).
A Propósito de Futebol, apesar do
titulo, náo diz a que veio. E Chega
dc Demanda/Cartola cai 710 lugar-
comum da gravação de depoimento
acompanhada de imagens inócuas.

Ao contrário do chio estava previsto,
o.s conferenclslas do I Simpósio Nacional
de ftnslno dc Cinema decidiram limitar
as comissões do trabalho a duas: a dc
ensino no primeiro c segundo graus, c a
do nivel superior, A terceira comissão --
em nivel do especialização — ficou tco-
ricamente suprimida por sua interliga-
ção com as demais.

Na Aldeia de Aroòzoló, o Simpósio te
estenderá até amanhã, recolhendo .sub-
Hldlos das experiências estrangeiras para
mais tarde oferecer no Governo brasilei-
vo — através do MEC e do Conselho Fe-
dernl de Educação -— os dados necessá-
rios à formação do currículo mínimo no
Brasil, nas áreas dc 1.° o 2.° graus, su-
pcrlor c cm cursos de educação artística.

Ante.
OBonzão facilita.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

COMUNICADO DEMAP N.° 44
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica qut fari realizar

• TOMADA DE PREÇOS N? 75/34, cujo EDITAL assim st ri-
sumo:

OBJETO: Fornecimento de um conjunto completo dt ferramentai
para caminhões "Scania".

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 11.12.73,
das 14:30 às 15:00 horas — Edifício Banco Central do
Brasil-ll, 2? andar, Quadra 11, Lolei 8/11, SCS, «m Bra-
lilia (DFj.

HABILITAÇÃO: As firmas interessadas poderão Inscrever-st no
Cadastro de Fornecedores do Banco Central, até o dia
04.12.75.

CÓPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida na Subdivisão dt Material
e Patrimônio (SUMAP), no seguinte endereço:

— Avenida Presidente Vargas n? 64 — 3? andar — Rio dt
Janeiro (RJ)

INFORMAÇÕES: Diariamente, das 9:30 às 11:30 horas, no local
indicado para obtenção da CÓPIA DO EDITAI.

Brasília (DF), 10 de novembro de 1975

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

COMUNICADO DEMAP N.° 45
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que faré realizar

a TOMADA DE PREÇOS N? 75/35, cujo EDITAL assim st re-
sume:

OBJETO: Fornecimento • instalação de cerca de 1 460 pérsia-
nas horizontais, para 17 andares.

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 9.12.75,
das 14:30 às 15:00 horas — Edifício Banco Central do
Brasil-ll, 2? andar, Quadra 11, Lotes 8/11, SCS, em Bra-
silia (DF).

HABILITAÇÃO: As firmas interessadas poderão inscrever-se no
Cadastro de Fornecedores do Banco Central, até o dia
2.12.75.

CÓPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida na Subdivisão de Material
e Patrimônio (SUMAP), no seguinte endereço:

— Avenida Presidente Vargas n? 84 — 39 andar — Rio de
Janeiro (RJ).

INFORMAÇÕES: Diariamente, das 9:30 às 11:30 horas, no local
indicado para oblenção da CÓPIA DO EDITAI.

Brasília (DF), 12 de novembro de 1975

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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PROGRAMAÇÃO - DEZEMBRO/75
CURSOS PERÍODO

01 ORGANIZAÇÃO SISTEMAS E MÉTODOS 01/12- 19/12
02 CUSTOS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

DIRIGENCIAL
03 SUPERVISOR DE SEGURANÇA
04 PESQUISA OPERACIONAL
05 A CHEFIA E ORGANIZAÇÃO DE

ALMOXARIFADO
06 PERT/MCC - TEMPO/CUSTO
07 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
08 GERÊNCIA DE ESTOQUE
09 TÉCNICAS DE VENDAS
10 GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS
11 PROBLEMAS DE COMUNICAÇÕES NA
EMPRESA 01/12 - 12/12

12 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA
PRODUÇÃO 01/12 - 12/12

01/12
01/12 ¦
01/12

01/12
01/12
01/12
01/12
15/12
01/12

18/12
30/01
18/12

19/12
16/12
16/12
16/12
19/12
12/12

£

TREINAMENTO DE PESSOAL
IDEG/CEBRAE/ACRJ

INSCRIÇÕES: De 9:00 às 18:00 horas
Rua Araújo Porto Alegre, n.° 70 — 5.° andar
Tels.: 222-0298 - 232-1241 - 242-7298

N.° LIMITADO DE VAGAS

Aos coneluintes o IDEG outorgará certificados devidamente
registrados.

IDEG — Reconhecido como de utilidade pública pelo Governo
Estadual - Decreto-Lei 232 de 27-11-69. . (P

Abra uma conta no Banco do Brasil. Você vai sacar muita coisa.
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Vai sacar, por exemplo, as vantagens de exterior) podem transar por você.
ser cliente da maior rede bancária da Amé- E mais: dheque-Ouro, cheque de via-
rica Latina. gem, todos os serviços bancários; com rapidez

Verá o que quase 1.000 agências distri- e eficiência,
buidas por todo o País (e 28 dependências no Você vai poder viajar sem grilo. Em
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todo lugar existe uma agência do Banco do
Brasil.

Aqui e nos principais centros financeiros
do mundo, pare na nossa. Use o Banco do
Brasil.

¦
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jÊ*BANCO DO BRASIL S. A.
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DE CONHECIMENTOS GERAIS PODEM GARANTIR A SUA VAGA NA FACULDADE
CONSULTE ALMANAQUE ABRIL76.

1 milhão de dicas em 700 páginas. Atualidades. História. Geografia. Política. Educação. Saúde.
Trabalho. Economia. Comunicações. Assuntos diplomáticos. Artes. Literatura. 4.000 biografias.
Dados históricos, demográficos e econômicos de todos os países e das cidades
brasileiras acima de 200.000 habitantes. Mapas do mundo inteiro. E muito mais
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16 ~ NACIONAL
JORNAL DO BRASIL Q Qulnlo-folra, 20/11/75 D I.8 CadernoGeisel canta Hino da Bandeira com 600 pessoas

,,?WJa ~ D1»nt« do Pa- J „ s t lo a , S r A r m and,, XIlru.siliu _ Diante do Pn-liicio do Planalto o Presi-dente Geisel o 000 militares,•assessores presidenciais,funcionários e popularescantaram ontem o Hino íiBandeira, tocado pela Ban-da dos Dragões ida Indepen-doncia. A solenidade come-moratlva do Dia da Bandel-ra começou às 121t, com adeacida do Presidente pelarampa principal do Palácioc o hasteamento da Bandel-ra.
Acompanharam o Presi-dente Geisel, durante a des-cida desde seu gabinete, oV1 ce-Presldcntc AdalbertoPereira dos Santos e os Mi-nlstros Golberl do Couto eSilva, Reis Veloso, GeneralHugo de Abreu c CoronelMorais Rego. A filha doPresidente, Srta Amália Lu-ey, compareceu como íun-cionãrla da Assessorla Espe-ciai e permaneceu cm com-

panhia de outros funciona-rios.
No pátio em frente doPalácio, desde llh, populn-res esperavam o inicio dacerimonia. Um pouco antesdo Presidente desceram desuas repartições todos osfuncionários dos GabinetesCivil e Militar, das Secreta-rias dc Planejamento e Par-ti-cular e das Assessorlas Es-pecial e de Imprensa.

Após o Hino ã Bandeira,
que encerrou a comemo-ração, o Presidente dirigiu-se ao Palácio da Alvorada.
MEDALHAS

Em cerimônia pelamanhã, no QG do Exército,o Ministro Silvio Frota con-decorou com a Medalha doPacificador os Ministros da

J u s t iç a , Sr Armando
Falcão, c das Relações Exte-
rlorcs, Sr Azeredo da Silvei-ra; o presidente da CaixaEconômica Federal, Sr Car-los Rischbieter; e o Chefe
da Casa Civil do Governo
do Distrito Federal, Sr Jor-
ge Mota.

Também a receberam oSecretário de Turismo doDF, Sr Carlos Black Pe-reira, o Sr José Tjurc, dacadeia de Hotéis Horsa, eoutras autoridades. Os M1-'nlstros da Fazenda, Sr Má-rio Henrique Simonsen, dasMinas c Energia, Sr Shlgea-
kl Ueki, e do Planejamento,
Sr Reis Veloso, não compa-
receram porque participa-vam de reunião do Conse-
lho de Desenvolvimento
Econômico.

Igualmente nao partici-
pou da solenidade o presi-idente do Banco do Brasil,
Sr Ângelo Calmon de Sã,
que não se encontra em
Brasilia.

Foram paranlnfos osGcnerais-de-Exército Ra-
miro Tavares Gonçalves,
Euler Bentes Monteiro, Fritz
de Azevedo Manso, José deAzevedo Silva e Dilermando
Gomes Monteiro.

Em Brasilia, por causadas comemorações, foi feria-
do militar.

CONGRESSO

O Presidente da Câmara
dos Deputados, Sr Célio
Borja, hasteou ao meio-dia
a Bandeira do Brasil nomastro fronteiro ao Palácio
do Congresso, em cerimônia
a que estiveram presentes
parlamentares e funciona-
rios Ido Poder Legislativo.
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Ordem do Dia do Exército
™„tt?ÍEOVOS' lla longa canilnhada da Humanidade en-contraram sempre, nos símbolos, uma forma de exòressar seus sentimentos e idéias. Da lonXua oSãveio-nos a cruz - um simples madeiro - encerrando em
riPUí"a 

mensa^ de «™or t caridade. ÒutSSSde grande significação moral, foram usados peto^Ho-mens, galvanizando-os com sua presença, nas lu at oueempreenderam. Os vencedores levaram-no" em triunfo
ZvrT.T^^A9 Vencid0s sentiram eSrtS
2' aeles abraçados. As nações também têm os seussímbolos e o mais sublime deles, que concretiza a Pátria
«Tona"* 

^^ * m SUa HIst6rla' é a B«ndelií S?
Nós, brasileiros, temos a nossa linda Bandeira - oS'f,£dtó ~ ^ cujas cores e legcnda ldentlíl-

S%VSZíi.hosXUberanCia da terra e ° prOpÓSlt0 pa-
Hoje, na data consagrada ao seu culto, ao fitá-la

S^irt n0S50s orações de patriotas na evoca-
Sfr.lS? í d0 passad0- na contemplação das realiza-çoes do piesente e na perspectiva de um futuro radiosoa que ela acena, desfraldada nos mastros em torno dosquais nos perfilamos, emocionados e reverenteso murmúrio de seu panejar lembra-nos os 

'fatos 
éni-cos da conquista e da colonização e a vitória sobre os In-vasores estrangeiros, ao se forjar o sentimento nativista• se fortalecer a solidariedade das três raças formadorasaa nossa etnia, representadas pelas figuras -heróicas deCamarão, Henrique Dias e Vidal de Negreiros.

Farfalhando, ao sopro de ventos bonançosos do pre-sente, evoca-nos a campanha pela nossa Independênciae pela. afirmação da nossa soberania. Os gritos de guerratropeis de cargas, entrechoques de armas e toques de vi-toria confundem-se,.na lembrança deste passado distan-te. Este cieiar fala-nos, ainda, dos heróicos feitos daque-les que, pelo acentuado amor à Pátria, alçaram-se à éter-nidade. A gloriosa passagem da ponte de Itororó peloDuque de Caxias, síntese perfeita da* chefia pelo exem-pio, e a serena intrepidez do Tenente Antônio João, emDourados, oferecendo seu sangue como protesto à lava-sao do solo pátrio, não foram esquecidas.
Meus comandados:
Todos os que têm a ventura de viver neste Pais ve-Iam pela intangibllidade de nosso Pavilhão Nacional esen-tem-se orgulhosos de fazê-lo. Nós, militares, com a vidadedicada a Pátria, temos o dever de ir ao sacrifício paraque a nossa bela Bandeira jamais seja maculada. Só ai-mejamos ser dos primeiros a defendê-la e honrá-la Nun-ca permitiremos que venham a enodoá-la os signos exó-ticos, ©levando-a; bem alto, acima das paixões, para queseja sempre acariciada pela brisa cálida da democracia.A brilhante tradição das nossas Forcas Armadas euma vida dedicada exclusivamente ao duro labutar dacaserna asseguram-me que o soldado brasileiro justifi-cará, em qualquer circunstancia, a confiança que neledepositam o povo brasileiro e seus chefes.
Glória, pois, a ti, Bandeira do Brasil, que tens a pre-seryar-te e a servir-te os filhos em armas de uma Naçãojusta, magnânima e viril".

Ordem do Dia da Marinha
"Motivados 

pelo bem público, acorremos pressurososao chamamento da Pátria, no Dia da Bandeira
M.fda,*e de mal* belo e sagrado que o bater de co-rações vibrando com generosidade e pureza no culto donobre Pavilhão Nacional.
™i*„Anknad0- pe!° amor a Herdade, ciosos dos nossos di-reitos mas conscios das nossas obrigações, empolgados pe-lo sentimento que a Idéia da virtude induz, mas certa danece^dade de exprimir essa virtude nas hóSSações? ro-gamos a Deus que continue a abençoar o nosso pais.
cordato* 

aiS Stnte man,!enha ° «u espírito vibrante *
sincero Preconceitos, justo e equanime, leal e

Que seja a Bandeira fonte perene de insniracão nara
mentos SgffiS ^^ndo| *«¦ dSSmentos patrióticos, saibam cultivar a disciplina virtude
SSr$&* a formação e aprimoramento do caráter, poí
ÍLJZ° 

moderadora da* Paixões que, sem essTcoX-le, degradam e aviltam o homem. *•*-«•»"«
«ròí^^oS «este shnhol° da Patria torne o cidadãoseguro do seu destino, resoluto no seu comportamento de-
™» 

U£T 
^^fas' P0r mals levantes que possamparecer obediente à lei, fiel ao interesse comum?devotado

bo?smaçõese 
ad° ^ " qUC COnStitUi a r"SS

Que seja o auriverde pendão um guia para todos que
S».r w!n10 f.e *^nÇÕes e cargos Públicos/devam distri-'buir Justiça, dignificar os subordinados, defender a ordeme as instituições e zelar pela honestidade e lisura que sãoa„f^ltla d°, desenvolvin^to integral e humanístico aque todos aspiramos.

Somente assim os integrantes do Governo, nos quaisse-incluem todos os que servimos na Marinha, merecerãoa confiança e o respeito do nosso povo.: Diante da Bandeira*do Brasil, cultivando o apego aodever, que corresponde à idéia de responsabilidade cons-ciente, façamos jus ao bem supremo de que desfrutamos:a Soberania com segurança, união e liberdade"

Normalistas dcsdobrTSnAun^^

Festa do Maracanãzinho reúne 15 mil
O Dia da Bandeira, que esco-Ias, quartéis e instituições públicasfestejaram com o maior destaque,levou ao Maracanãzinho 15 milcrianças e adolescentes para a so-lenidade civica promovida pelo 1Exército e que um grupo de iior-malistas e outros estudantes aju-daram a realizar.

O Prefeito Marcos Tamoio, queassistiu à cerimônia ao lado doGeneral Reinaldo Melo de Almel-da, Comandante do I Exército, es-teve também no porta-aviões Mi-nas Gerais, na comemoração daMarinha. Alunos de 70 escolas doMunicípio foram receber bandeirase tiveram permissão para visitar oporta-aviões.

MARACANÃZINHO

Sem discursos nem intervalosdemorados, c o m demonstraçõesbreves e variadas de ginásticamoderna e coreografia, a cerimó-nia no Maracanãzinho começou nahora certa — I5h — e durou exa-tamente uma hora. Isso deve jus-tifica.r o agrado com que todos —
alunos, professores e convidados —saíram da festa.

Três números foram especial-
mente aplaudidos: o desfile dasBandeiras históricas, o desdobra-
mento de uma Bandeira com 100metros quadrados no centro do gi-násio e uma adaptação coreográ-fica da Aquarela do Brasil, no fi-nal, a cargo.de 50 normalistas doInstituto de Educação, com fitas evestidas com as cores da Bandeira.

Coube também a normalistas doInstituto de Educação a execuçãoda parte mais expressiva da ceri-mõnia. Elas carregaram 200 ban-deiras, oferecidas por diversas íir-mas comerciais e entregues a estu-dantes que representavam outrastantas escolas do Estado. O alam-brado do ginásio ficou todo cobertocom as bandeiras, que as jovensdesdobraram e começaram a agitar -.
no momento em que a Banda do1 Exército, sob a regência do Mães-tro Mário Tavares, executou o HUno da Bandeira e a cujo ritmo asnormalistas faziam ondular o Pa-vilhão gigante no centro do espe-táouio.

Colegas de turma e parentesmais entusiasmados se levantaramdiversas vezes para aplaudir osnúmeros de ginástica (com o recur-so também de bolas e fitas) que umgrupo do Colégio Orsina da Fonsecaapresentou. Outro grupo tambémmuito aplaudido foi o do Clube GI-nastico Desportivo do Rio de Ja-neiro.
Na tribuna de honra estavam oPrefeito Marcos Tamoio, o GeneralReinaldo Melo de Almeida e outrosoficiais do I Exército, I Distrito Na-vai e III Comando Aéreo Regional.O Cardeal Eugênio Sales fez-se re-

presentar pelo Bispo-Auxillar re-cem-eleito, Dom Carlos Alberto Na-varro, que deu a bênção às bandel-ras, depois de ter pedido para que"todos os brasileiros cultivem com
grandeza de alma e fidelidade oamor à pátria".

A chuva, que caiu justamente
quando os marinheiros celebravam
o Dia da Bandeira, no convés do
porta-aviões Minas Gerais, atraca-do no Arsenal da Marinha, não im-
pediu que comparecessem 60 ofi-ciais e 600 outros integrantes daMarinha. Muitos faziam parte da
guamição e outros eram oficiais doEstado-Maior da Esquadra e co-mandantes de navios da Esquadra.

A cerimônia consistiu no has-teamento da Bandeira, leitura daOrdem.do Dia do Ministro da Ma-rinha, Almirante Geraldo AzevedoHenning, toque do Hino da Ban-deira (pela banda da Esquadra),
salva de tiros dada pelo Centro deInstrução Almirante Wandencolk,na ilha das Enxadas, incineração
de duas Bandeiras velhas e um co-
quetel.

O Prefeito e a Secretária deEducação do Município, Sra Terc-sinha Saraiva, assistiram à cerimô-nia, da torre de controle de vôo. Nofinal, o Comandante-em-Chefe daEsquadra, Vice-Almirante CarlosAuto de Andrade, deu uma Bandei-ra aos representantes de 70 escolas
primarias do Município. Cada esco-Ia enviou dois estudantes e duas
professoras.

Além do Comandante do MinasGerais, Luiz Carlos Rocha Fernan-des, esteve presente à cerimônia oComandante da Força de Submari-nos, Contra-Almirante Gabriel deAraújo Bastos.

AS TRÊS FORÇAS

O III Comando Aéreo Regionalrealizou sua cerimônia também aomeio-dia, no pátio do Quarte-Ge-neral, quando foi hasteado o Pavl-lhao Nacional e o Major-Brigadei-ro Mario de Lucena, titular do Co-mando, ofereceu .uma Bandeira àEscola Brigadeiro Faria Lima.
Outra festividade realizada aomeio-dia foi a do Comando do IDistrito Naval, nas dependênciasda Escola Naval. A ela comparece-ram o Comandante, Vice-Almiran-te Maxlmiano Eduardo da SilvaFonseca; o diretor da Escola, Con-tra-Almlrante Paulo de BonosoDuarte Pinto; a Secretária estadualde Educação, professora MirtesWenzel, e outras autoridades. De-

pois da incineração das Bandeirasinserviveis e leitura da Ordem doDia do Ministro da Marinha, foramentregues Bandeiras novas, por 60aspirantes da Escola Naval, a re-
presentantes de escolas estaduaisdos Municípios do Rio, Niterói, Ni-lópolis, São Gonçado, Caxias e No-va Iguaçu.

As festas do Comando* do IExército constaram essencialmente
da entrega das Medalhas do Paci-ficador conferidas pelo Ministro doExército a civis e militares e en- .
tragues'pelo General Reinaldo Me-lo de Almeida. Entre os agraciados
estão o diretor do Colégio Pedro II,
professor Wandick Londres da Nó-brega, e o Capitão-de-Mar-e-Guer-
ra José Paulo Machado Chagas, di-retor de Relações Públicas da Ma-rinha:

Pela primeira vez, a Federação
Nacional dos Odontologistas quis
participar ativamente da celebra-
ção do Dia da Bandeira. O presi-dente Joaquim Otônl Júnior reco-
mendou a todos os sindicatos daclasse que fizessem doação de ban-
deiras a escolas mais necessitadas,

Ele mesmo foi a Todos os San-tos, onde fez entrega do Pavilhão
Nacional à Escola Acre. Com ele fo-ram também o presidente da Asso-ciação Brasileira de Odontologia, SrPaulo Frenkel, e a representante doSindicato dos Odontologistas, DonaNeide Neves.

NO PALÁCIO

Sob chuva fina c de capa denylon preta, o Governador FariaLima presidiu, em frente da esca-daria principal do Palácio Guana-bara, a cerimônia do Dia da Ban-deira, com a presença da Banda deMúsica da Polícia Militar e de alu-nos de sete escolas públicas do Es-tado.
A solenidade, que durou apenas30 minutos, teve início com a exe-cuçao do Hino Nacional, seguindo-se o hasteamento da Bandeira Bra-sileira e da do antigo Estado doRio de Janeiro (o novo Estado ain-da não tem a sua), pelo Governa-dor Faria Lima e pelo Secretário doGoverno, Comandante Carlos Bai-tazar da Silveira.
A seguir, houve a leitura daOrdem do Dia do Comando daCompanhia Independente da PoliciaMilitar do Palácio Guanabara e aincineração das Bandeiras inservi-veis. A entrega das novas, doadas

pelo Lions Clube às escolas presen-tes, foi feita no salão nobre do Pa-lácio pelo Governador Faria Lima.Estiveram presentes grupos de alu-nos dos colégios General Mitre,Professor Carlos Franckel, Anchie-ta, Vicente Licinio Cardoso, PedroBrum, Kalouste Gulbenkian e AnneFrank.
Encerrada a solenidade, um

pelotão da Companhia Independeu-te da Policia Militar, sediada noPalácio, desfilou diante da Bandei-ra.
O transito na Rua PinheiroMachado, embora os motoristas di-minuissem a marcha para ver a so-lenidade, não chegou a ficar pre-judicado.

Niterói
Com uma cerimônia na Praça

dos Pardais, em frente da Prefei-
tura, Niterói comemorou o Dia daBandeira sob chuva. O Prefeito Ro-
naldo Fabricio hasteou a Bandeira
Nacional às 12 horas, em cerimônia
abrilhantada pelo coral do Colégio
Municipal Santos Dumont, que '
cantou os Hinos Nacional e da Ban-
deira.

A solenidade foi assistida peloDeputado estadual Saramago Pi-nheiro (Arena), encarregado dehastear a Bandeira do Estado doRio, e pelo presidente da Arenamunicipal, Sr Joaquim Alves Ma-riano, que hasteou a Bandeira deNiterói.

Sindicatos participam de solenidades
Seis confederações, 15 federa-

ções e 42 sindicatos de trabalhado-
res e patrões participaram da so-lenidade de entrega de BandeirasNacionais a diversas escolas muni-
cipais, patrocinada pela Liga deDefesa Nacional, presidida peloVice-Almirante Mário Afonso Mon-teiro.

Aproximadamente anil pessoas,entre professoras, dirigentes sin-dicais e estudantes, estiveram reu-nidas no Salão Leopoldo Miguez,
da Escola Nacional de Música,atendendo ao que ò presidente daLiga chamou de "objetivo da inte-
gração nacional, através do cultodo auri verde pendão". Nos pró-ximos anos, ele realizará a solenl-dade ao ar livre, para ter maiorsignificação.

O representante das entidades
sindicais, Sr Luis Gonzaga de Ml-randa, presidente da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas, assinalou que "a juven-tude deste pais jamais permitiráque o sacrossanto Pavilhão sejatransferido para um outro pavl-lhão, pois seguirá o exemplo denossos antepassados, muitos dos
quais morreram em defesa danossa Bandeira".

Citando Olavo Bilac e confuso
quanto a seus conhecimentos es-colares, "que obtive há cinco lus-tros, ou seja 40 anos", o Sr LuisGonzaga de Miranda recordou que"naquele tempo as professoras ex-
plicavam que cada cor da Bandel-ra tinha um significado e que oamarelo representa as riquezas do

pais, ou ouro e minerais; hoje não
somente os minerais, mas também
o petróleo e o urânio, que vão ga-rantlr a Independência do Brasil".

Depois o Vice-Aimlrante Mário
Afonso Monteiro agradeceu às en-
tldades sindicais, a cinco bancos,
a 20 empresas de seguros, a duas
de comércio marítimo, a nove as-
sociações e clubes e a uma compa-
nhia de aviação, que cederam Ban-
deiras para escolas municipais. Em
todo o pais, as 19 representações
da Liga de Defesa Nacional distri-
buiram 3 mil Bandeiras.

A Secretária de Educação do
Rio de Janeiro, professora Teresl-
nha Saraiva, mandou um repre-
sentante, pois no mesmo horário
estava na solenidade realizada no
Maracanãzinho.

Brasil todo destaca
importância da data

São Paulo -- Em nome doMinistro do Exército, o Co-
mandante do II Exército
General Eduardo d'Avlla
Mello, condecorou os Co-
mandantes do VI Distrito
Naval, Almirante Roberto
Mario Moncrat, c do IV Co-
mando Aéreo Regional, Ma-
Jor-Brigadclro Roberto Car-
rão de Andrade, cm solenl-
dado realizada às 10 horas,
no salão nobre do QG doIblrapuera.

Durante a cerimônia oGeneral Eduardo d'A v 11 aMello lembrou as relações
e os vínculos de amizade
entre Exército, Marinha eForça Aérea Brasileira.
Com a leitura da Ordem doDia, o Comandante cia II
Região Militar, General
Ariel Pacca da Fonseca,
presidiu a solenidade come-
moratlva do Dia da Bandel-
ra, no Quartcl-Gcneral do
II Exército.

Também às 10 horas fo-
ram condecorados o Chefe
do Estado-Maior do Exerci-
to, General Antônio Ferrei-
ra Marques, com o passadorde platina da Medalha Mili-
tar, por seus 40 anos de ser-
vlços prestados ao Exército
Brasileiro; o Coronel-Avia-
dor Hugo de Oliveira Plva,
com o grau de Oficial da
Ordem ido Mérito Militar;
e o Coronel R-I João Mar-
tins, com a Medalha Militar
de Ouro, todos por serviços
prestados à Pátria.

Ao meio-dia o Comandan-
te da H Região Militar, Ge-
neral-de-dlvisão Ariel Pacca
da Fonseca, condecorou 10
autoridades civis e militares

com Medalhas do Pacifica-
dor.

Entre os condecorados
estão o Coronel Hóruss
Azambuja, assistente-
secretário do Comandènt*
do ir Exército; o Capitão-
do-Fragata Carlos de Lacer-
da Prolre, Chefe do Estado-
Mnlor do VI Distrito Naval:
o Major-Avlador Wnlmlky
Conde, assistente do Co-mandante do vi DistritoNaval: e o cabo do ExércitoJoão Carlos de Oliveira, doII BatalhSo de Gualdas,
que ganhou duas medalhasde ouro nos Jogos Pan-Ame-ricanos."O culto à Bandeira é oculto devido à própria Pá-
trla imortal" disse o Gover-nador Paulo Egidio Martins,ao destacar que "o pendãoda esperança" e "o símboloaugusto da paz" se tradu-zem "na esperança que nosfaz crer e trabalhar por umBrasil cada vez maior ecrescendo em meio a esta
paz, que afinal conquista-mos, quando a tormenta láfora ruge alto e devastado-
ra".

O Governador, o Prefeito
Olavo Setúbal, o Coman-
dante do II Exército, Gene-ral Ednardo d'Avila Mello,o Comandante do IV Co-mando Aéreo Regional, Ma-

j o r- B r i g a d eiro Roberto
Carrão de Andrade, partici-
param, no Palácio dos Ban-
deirántes, da principal sole-
n idade cm comemoração aoDia da Bandeira. Um casal
idoso, um casal jovem c.
duas"crianças hastearam
três Bandeiras do Brasil,
simbolizando a família bra-
sileira em três gerações.

R.G. do Sul
Porto Alegre — Durante

s o 1 enidade comemorativa
do Dia da Bandeira, presi-dida pelo Comandante do
III Exército, General Oscar
Luis da Silva, foram entre-
gues Medalhas do Pacifica-
dor e por tempo de serviço
a civis e militares e o pas-sador de platina da Meda-
lha Militar ao Comandante
da VI Divisão do Exército,
General Antônio Hamilton
Mourão.

O Comandante da VI Di-
visão completou 40 anos de
serviços ao Exército. A ceri-
mônia realizou-se no salão
nobre do QG do III Exército
e distinguiu também, com
a Medalha do Pacificador,
o criminalista Osvaldo de
Lia Pires, por incentivar a
união entre militares e civis
através de promoções econcurso hípicos, e o Sr Má-
rio Monteiro Martinez, pordoar sua coleção de armas
ao Museu do Exército.

O Coronel Ruy Przewdo-
dowski recebeu a Medalha
do Pacificador com palma
por "abnegação, coragem ebravura e com risco de vi-
da", em defesa dos compa-
nheiros, ao -enfrentar em
1964, no XIX Batalhão de

Infantaria Motorizada, de
São Leopoldo, um sargento
envolvido e m atividades
subversivas que, com um re-
volver calibre 45, começou
a disparar no Quartel.

Por 30 anos de bons servi-
ços receberam a Medalha
Militar de Ouro os Tenen-
tes-Coronéis Télio Soviero,
Setembrino Jacinto Dias
Marques, Sylvio Ferreira da
Silva e David Freitas. A Mc-
dalha Militar dc Prata (20
anos de bons serviços) foi
entregue ao Capitão Manoel
Gama Júnior, aos l°-sar-
gentos Cristiano Wolhlert
Neto, Roberto Costa da Sil-
va e Irineu Dias Azambuja
e ao 2°-sargento Pedro Fer-
rarez Paiva.

Coube Medalha Militar de
Bronze (10 anos de bons•serviços) ao 3°-sargento
Edison Tamara e ao cabo
José Paixão da Silva.

Ao meio-dia, realizou-se a
s o 1 enidade comemorativa
do Dia da Bandeira, com
hasteamento do Pavilhão
Nacional no mastro princi-
pai do QG do III Exército.
A cerimônia foi presidida
pelo Comandante da III Re-
gião Militar, General New-
ton Faria Ferreira.

Pernambuco
Recife — O Comandante

do IV Exército, General
Moacyr Barcelos Potyguara,
presidiu ao meio-dia a prin-cipal cerimônia do Dia da
Bandeira, com a presençado Governador Moura Ca-
valcanti e outras autorlda-
des, no Parque 13 de Maio,
entregando a Medalha doPacificador, do Ministério
do Exército, a personalida-

des que contribuíram no dc-
senvolvimento regional.

Unidades da Aeronáutica
e Marinha entraram em
formação ao mesmo tempo,
nos seus quartéis, e assisti-
ram à incineração de ban-
deiras em desuso e o has-
teamento do pavilhão na-
cional, Içado também nas
repartições públicas da Ca-
pitai e interior.

Minas
Belo Horizonte — Cinco

mil estudantes de 22 escolas
homenagearam a Bandeira
Nacional, emsolenida de rea-
lizada ao meio-dia, na Pra-
ça da Liberdade. O Secre-
tário de Educação, Sr José
Fernandes Filho, e o Secre-
tárlo-Adjunto, Sr Hugo Pe-reira do Amaral, hastearam
a Bandeira do Brasil e aBandeira de Minas Gerais.

Após o hasteamento hou-
ve a cerimônia de incine-
ração de velhas Bandeiras,
em pira armada em frente
da entrada principal do Pa-
lácio da Liberdade, por sol-
dados da Companhia de
Gua rdas Governamental.
Seguiram-se a execução do .
Hino da Bandeira e a exi-
bicão de corais e fanfarras.

Um jornal etão bom quantoas verdades
que ele diz.

Um jornal tem muitas responsabilidades;
Mas a maior delas é levara verdade a seus Ieitorei

A verdade nas entrevistas, nas reportagens,
lias pesquisas, nos editoriais, nas fotos.• A verdade de cada pais, de cada estado^
dc cada cidade, de cada pessoa.

A verdade do mundo sob todas as suas formas,
Este é o compromisso que gera toda a íorça, o

poder e a credibilidade de um jornal.
E que jamais pode ser quebrado.

JORNAL DO BRASIL
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BICAMA LINHA RETA - Madeira
de lei. Box com rodizios. Dese-
nho moderno e funcional.
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Prefeitura

fica sem luz

e com mosca

As atividades da Prcfci-
tura foram prejudicadasontem com uma nova falta
de energia devido a obras
da Liglit na Rua São Cie-mente, mas o que mais per-turbou o trabalho foi a
grande quantidade de mos-
cas que invadiu as várias
salas. Entre os funcloná-
rios, o que menos sofreu o
assédio dos Insetos foi oPrefeito Marcos Tamoio.
Elo passou quase todo o diafora.

Rio 
ganha

novo centro

de feiras

Uma área desapropriada
junto ao autódromo de Ja-
carepaguá será o local do
Centro Internacional de
Feiras c Exposições, que co-
meçará a ser construído
ainda este ano, com 616 mil
metros quadrados de um
terreno avaliado em Cr$ 13
milhões 550 mil. O Prefeito
Marcos Tamoio assinou on-
tem decreto instituindo
uma comissão para instalar
o Centro.

W

Agua de

coco não

pode jca»e

faltar• iregueses
sedentos.

Peça água de coco
sepiigy pelos telefones:
243-4792c 243-4112

ruy

mafra

Criador da bicama
Marquesa lança:

Módulo Cama.
f
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0 ADMIRÁVEL MUNDO UNITIZADO

DOENÇAS SEXUAIS-VENEREAS

TEL. 287-0315consultas- exames

I PltdSTATA - nMOSE - n&JMPCULj
I M. N. DACAL— CRM 2207 |I R. Vhc. U Hnií 156, conj. 110$ I
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A PRAZO PELO MENOR
PREÇO DA PRAÇA

ffll ruy

mafra s.a.
R. Barata Ribeiro 153 • R. Humaita 122
• R. Conde de Bonfim 277 • R. Cardoso
de Moraes 218 • Av. Monsenhor Felix
538 • R. Aristides Lobo 134 • R.
EstaciodeSá 124/140 e 165 (3 lojas).

Hoje em efia já não basta

B&pínafre.
"Bons tempos aqueles Bastava

ii braço lorte paia earre^ar os
a\ ios l; claro t|ue nmila merca
lona era quebrada ou então su
mia k mesmo usaiulo a minha

lorca toda. a car^a e descarga
demorav a um bocatlo As com
panliias de na\cgacào so apro-
\eita\am metade do tempo

util da sua Irota e o exporta
dor pagava caro por isso."

Pensando bem, os tempos não eram
tâo bons assim. Foi isso que os grandes
países exportadores pensaram. E de tanto
pensar, europeus, ameri-
canos e asiáticos chega-
ram a uma conclusão:
mais vale juntar a merca-
doria e embarcá-la toda
de uma vez do
que ficar car-
regando um
navio pouco
a pouco.

mia incríveis: a carga é amarrada
por cintas de nylon; o guindaste,

alça as mercadorias, depositadas no
poráo do navio, De todos os processos

é o mais simples, mas já representa
uma racionalização no mecanismo de carga

e descarga. Em nome dò bom senso, o mundo
unitizou-se. Os Estados Unidos, a Europa e o
Japão consideram essa.a melhor solução. Agora
quem precisa de espinafre é guindaste.

rp Comi
Lloyd Brasileiro

Lloydbrás vai longe.
Lloyd - sucesso da política de transporte marítimo que o Governo estabelece e o Ministério dos Transportes, através da SUNAMAM, executa.

Desta visão práti-
ca e simples surgiu
o container com o
formato de uma
caixa modular, fa-
bricada em ferro

galvanizado, alumí-
nio ou fibra de aço com

cantoneiras adequadas à sua
fixação em qualquer transporte. Este sofistica-
do sistema de unitizar a carga provocou uma
verdadeira revolução no mercado: produtos
exportáveis chegavam ao mercado internado-
nal a preços reduzidos, empresas de navega-
ção obtínham maior rotatividade operacional dos seus navios, enfim todo mundo
safa ganhando. Nessa altura dos acontecimentos, os países desenvolvidos, vendo quea unitização era asplução, partiram para outras maneiras de obter os mesmos resultados.

E surgiram o pallet e a pré-lingada, mais dois modos de unitizar a carga sem o custo
de equipamentos caros e especializados para o seu transporte. Os pallets são ripas

de madeira que protegem a carga e custam entre 20 e 50
cruzeiros. Como equipamento de manipulação, basta I I k.
uma empilhadeira. Quando vazios, os pallets podem ' • ¦
ser empilhados, representando uma tremenda econo-
mia de espaço. Já a pré-lingada

é de uma simplicidade e econo

Containers
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Tamoio vè Presidente da FEEMA diz

decoração 
que água do Rio é boa pois

de Natal Paraíba tem autodepuração

O Prefeito Mnrcos Ta-
moio deve decidir hoje qualserá a decoraçfto do Natal
da cidade, no escolher entro
os projetos de duns onipre-
sas, que lhe foram entre-
ffues ontem. Um dos proje-tos é mais caro e prevô a
decoraçfto de várias ruas
comerciais da cidade.

A Rlotur stl tomou conhe-
cimento do projeto mais ca-
ro, realizado através dos cn-
tendimentos entre a empre-
sa de decoraçSo e o Clube
dos Diretores Lojistas, que
resolveu apadrinhar o
que Inclui a decoração das
ruas principais da cidade e
de vários outros centros co-
merclals, como Madurelra.

GAMBIARRAS
E' possível que os dois

projetos sejam aproveita-
dos, já que as empresas não
configuraram uma concor-
rcncla — a Rlotur não teve
tempo de promover a toma-
da de preso» — e os traba-
lhos íoram enviados ao Pre-
feito quase que a titulo de
colaboração.

A Prefeitura Informou
ontem que, mesmo que as
ruas comerciais não rece-
bam decoração especial, 6
certo que serão providencia-das gambiarras de lluml-
nação, como acontece todos
os anos.

O segundo projeto foi en-
viado ao Prefeito à revelia
da Riotur, conforme expli-
cou ontem um assessor do
Sr Vitor Pinheiro, e não
prevê a decoração de ruas
comerciais, limitando-se a
ruas principais.

Cesgranrio

adia 
prazo

para taxa

O prazo para o pagamen-to da taxa complementar
de inscrição para o Vestibu-
lar Unificado de 1976, quese encerraria ontem, foi
prorrogado até a data mar-
cada para os candidatos re-
tirarem suas fichas definiti-
vas de inscrição (entre os
próximos dias 24 e 28), con-
íorme a decisão tomada on-
tem pelo Cesgranrio.

Os candidatos terão que
apresentar o recibo de pa-
gamento da taxa comple-
mentar (Cr$ 49.00, para to-
talizar os Cr$ 210,00 fixados
pelo Conselho Federal de
Educação) e retirar o
cartão, nos mesmos postos
onde se inscreveram, sem o
que não poderão fazer o
exame. A retirada dos
cartões será feita nos dias
24 (candidatos de A a E);
25, de F a I; 26, de J a L;
27, de M a Q; 28, de R a Z.

Ano letivo

estadual

acaba dia 7

A capacidade de autodepuração que o rio Pa-
rníba do Sul mantém, segundo o presidente da Fun-
dação Estadual dc Engenharia do Meio-Ambiente
(FEEMA), Sr Haroldo de Matos Lemos, "afasta
qualquer possibilidade de problemas de poluição ou
de contaminação da água que abastece o Rio de
Janeiro, desde que nos próximos anos sejam adota-
das medidas de controle dos despejos industriais".

Ele informou, ontem, que a FEEMA está reali-
zando estudo integrado do rio Paraíba, que abrange
não só aspectos de poluição mas os que dizem res-
peito à ecologia — como escolha da vegetação paraas margens com a finalidade de evitar ou minimizar
a erosão.
MEDIÇÃO DO OXIGÊNIO

O Secretário Especial do
Meio-Amblente, Sr Paulo
Nogueira Neto — no Rio,
onde veio para fazer uma
'conferência na Escola de
•Guerra Naval — ao referir-
fce ao vale do rio Paraíba
•como fonte de abasteclmen-
Io de água para o Rio de'Janeiro, disse que "se não•tomarmos nenhuma provi-•dência, dentro de cinco'anos os cariocas poderão•abrir suas torneiras e cair'água espumante delas".
' O presidente da FEEMA'informou que uma medição'do exigenio dissolvido nas'águas do Paraiba, feita
iium trecho de 200 km entre

abastecimento dágua »c,
Velou o indice de cerca de

mg por litro (o limite mi-"nimo tolerável é de 4 mg*por litro). E afirmou que'ocorreriam problemas parato abastecimento de água se,'além do crescimento popu-lacional e Industrial da re-¦gião (que depende em 90%
tio Paraiba), nenhuma me-
dida de controle fosse ado-¦tada.

' — A FEEMA já visitou ai-
gumas indústrias que atual-
.mente lançam efluentes no
Paraíba e, embora sem inti-
Inação, elas já estão toman-
:do medidas para tratamen-'to dos esgotos — disse o en-
Igenheiro Haroldo Lemos.
[Acrescentou que até o fim
do ano estará aprovada a
Regulamentação do Deere-
¦'to-Lei n' 134, de julho deste
ano, dispondo sobre o con-
•trole da poluição no Estado

Obras dc

recapeamcnto

têm atraso

A Secretaria Municipal de
Obras prometeu terminar
no fim deste mês as obras
de recapeamento da Rua
São Clemente e da Av. Pau-
lo de Frontin, que começa-
ram no mês passado e, até
agora, só encerrou o asfal-
tamento do trecho da Paulo
de Frontin entre a Rua do
Bispo e a entrada do Túnel
Rebouças.

Também até o dia 30, de-
verão ser entregues os ser-
viços Ide conservação das
Ruas 24 de Maio, Amaro
Cavalcanti e Marquês de
São Vicenlte.

do Rio de Janeiro, e então"será possível maior ação
Jiscallzadora da Comissão
de Controle Ambiental".

Segundo técnicos da
FEEMA, 90% da população"do Estado do Rio de Janeiro
dependem do rio Paraiba
tio Sul. Sua bacia hídrica é•utilizada para abasteclmen-
to de água potável, para'fins industriais e agrícolas,
para geração de energia,'além de ser receptora de es-
gotos domésticos e indus-¦trials.

O rio Paraíba tem uma
extensão de SOO km dentro
do território fluminense e
está sendo pesquisado entre.•Funil e Santa Cecília
(200km), para que se esta-¦beleça, entre outras coisaa,
um modelo matemático de
controle de qualidade das
suas águas. O trabalho con-
ta com & participação de•técnicos d a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
os professores norte-amerí-
canos Donald 0'Connor, do
Hahattan College, e Henry
Sallas.

Até outubro de 76 esses•estudos deverão fornecer ao
Governo estadual elementos
para definir a política de•uso de água para as regiões
que dependem dessa bacia
e os tipos de tratamento
necessários aos esgotos do-
mestiços e industriais. O es-•tudo inclui exame preiimi-
nar da utilização do siste-
ma operacional dos reserva-
tórios do sistema de energia
elétrica (Vigário e Santa-
na), como meio de melho-
rar a qualidade da água.

IPERJ 
paga

abono extra

até o Natal

Até o Natal, cerca de 40
mil pensionistas do Institu,
to de Previdência do Estado
do Rio de Janeiro — IPERJ
— habilitados ou com habi-
litação definitiva, receberão
um abono extra de Cr$ 70.

O Decreto foi assinado
ontem pelo Governador Fa-
ria Lima. A despesa total de
quase Cr$3 milhões sairá
de dotação própria do
IPERJ, informou seu presi-
dente, Sr Paulo Damáslo.

O encerramento do ano
letivo nas escolas estaduais
de primeiro e segundo
graus está marcado para o
dia 7 de dezembro, quando
a Secretária de Educação,
Sra Mirtes Wenzel, vai par-
ticipar da cerimônia de tro-
ca da guarda do Monumen-
to aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial, no Aterro
do Flamengo.

A Secretária Mirtes Wen-
zel fez ontem sua primeira
visita oficial ao Conselho
Estadual de Cultura, onde
prometeu promover um en-
trosamento maior de seus
membros com o Conselho
Estadual de Educação. Para
o debate dos assuntos de
educáção e cultura, e 1 a
anunciou a criação de uma
comissão conjunta de re-
presentantes dos dois con-
se lhos.

A professora Mirtes Wen-
zel mostrou também aos
membros do Conselho Esta-
dual de Cultura os primei-
ros resultados positivos do
Núcleo Regional de Edu-
cação, Cultura e Trabalho
do Município de Cordeiro,
o primeiro de um total de
16 previstos que já está em
pleno funcionamento. <

Segundo ela, os 16 cursos
profissionalizantes em atd-
vidades rurais, atendendo
atualmente a 570 alunos em
nível de primeiro grau, já
têm 2 mil inscrições para o
próximo ano letivo, e todos
deverão ser matriculados.
Em 1976, o Núcleo de Cor-
deiro atenderá aos alunos
de escolas estaduais dos
Municípios de Friburgo,
Duas Barras, Cantagalo, São
Sebastião do Alto e Santa
Maria Madalena.

Geisel vai

inaugurar

barragem

Florianópolis — Ao Inau-
gurar dia 25, terça-feira, a
barragem do Ituporanga, o
Presidente Oelscl estará so-
luclonando 50% dos problc-mas causados pelas cheias
no vale do Itajai, Sainta Ca-
tarina, informou a direção
regional do DNOS (Depar-
tamento Nacional de Obras
de Saneamento), Na oca-
slão, o Presidente anuncia-
rá o inicio da construção da
barragem de Ibirama.

Pelas i n f o r m aç õ e s do
DNOS, o Governo Já invés-
tlu cerca de Cr$ 200' milhões
na construção das duas (de
três) barragens do comple-
xo de cantenção dás cheias
— a de Taló e a de Itupo-
ranga. Aplicará até à con-
clusão, em 1978, da barra-
gem dc Ibirama mais Cr$
150 milhões cm valores
corrigidos.

Com a conclusão da ter-
celra barragem (Ibirama),
a região do vale do Itajai
estará isenta das ameaças
do rio ItaJai-Açu, que trans-
borda no mínimo duas ve-
zes por ano. Uma população
de 400 mil habitantes será
beneficiada pelo projeto de
defesa contra inundações,
que tem respostas econõml-
cas imediatas.

Fazenda comprova desvio

de Cr$ 2 milhões em

ICM 
pago e não recebido

Um desvio de 2 milhões 173 mil 238 cruzeirose 71 centavos foi comprovado por uma Comissão dcSindicância da Secretaria da Fazenda do Estadonos comprovantes de pagamentos de ICM feitos
Coca-Cola Refrescos S/A, desde janeirode 1973 até a semana passada, e não recolhidos aoscofres públicos estaduais.
O responsável pelo desvio, fiscal Fernando Au-•gusto Ferreira Nunes, está com prisão administrati-

va de 90 dias determinada pelo Secretário da Fa-zenda, Luís Rogério Mitraud. O mesmo trabalho desindicancia será feito agora em outras 30 firmasregistradas no território da 3a. Inspetoria Regionaldc Nova Iguaçu, com possibilidade de surgirem ou-tros implicados e uma soma maior no desvio da ar-recadação do ICM no Estado.
A FRAUDE de Cr$ 16 mil 002 e 12 centa-

vos, enquanto nas demaisAs irregularidades íoram vias constavam a data dedescobertas através de um 15 de setembro e o valor detalão de Guia de Recolhi- Cr$ 49,90. A primeira via émonto de Tributos Diversos, aquela entregue ao contri-mantido em poder do agen- buinte, que no caso haviate flscal-2, Fernando Augus- pago Cr$ 16 mil 062 e 12to Pereira, residente à Rua centavos, enquanto aos co-Constante Ramos, 67, em fres do Estado eram reco-Copacabana. lhidos apenas Cr$ 49,90.Apesar de desligado das A partir dessa denúnciafunções de agente arreca- foi determinada a formação
dador, Fernando ficou com da Comissão de Sindicancla
o talão numerado de 464 750 que fez o levantamento de'a 464 800, só o devolvendo todos os dados relativos aodia 16 de setembro. A guia recolhimento de ICM.404 780 de seu talão, entre- A Comissão iniciou o tra-tanto, estava totalmente ir- balho comparando as pri-regular: a primeira via foi meiras vias — pagas pelosextraída em 13 de outubro contribuintes — com as ter-— após a devolução do ceiras, arquivadas na 3a.talão — com a importancia Inspetoria.

De dia moderna nollrona. De nol-

ISSO SIGNIFICA QUE NOSSO TELEFONE NUNCA ESTARÁ OCU-
PADO QUANDO VOCÊ QUISER FAZER O SEU SEGURO.

POR OUTRO LADO, O TRADICIONAL PABX 221-2872 CONTINUA
LIGANDO VOCÊ COM TODOS OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA
MATRIZ DA SUL AMÉRICA, QUE SE ENCONTRAM PERMANENTE-
MENTE À SUA DISPOSIÇÃO.

6 GRUPO SUL AMÉRICA DE SEGUROS

244-2455

Há sempre uma linha livre

para você se segurar. ¦

A SUL AMÉRICA COMUNICA O NOVO NÚMERO DO SEU PABX
EXCLUSIVO PARA OS INSPETORES DE PRODUÇÃO DA SUCURSAL
RIO, COM 20 TRONCOS:

te confortável cama. Ém supe-respurna anatômica revestida emmodernissimos
tecidos.

Apenas'

i revesuaa em

690,
I à vista,

BICAMA LINHA RETA - Madeira
de lei. Box com rodízios. Dese-
nho moderno e funcional.

À vista,
apenas:

Informações:

232-0596
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Crian;a Sorriso |HH
liojo mesmo, graluilamonlo, no Concurso WI

Crlanga Sorriso que sera rcalizado, dia 23 do novembro, as 10 hs., jf fM\
no Ginasio do Tiiuca Toms Clubo.Valiosos promios aos vencodoros, *

POSTOS DE INSCRIQOES • HOSPITAL DE CLlNICAS DA UERJ Iff"(Av. 28 de Setombro, 87 - Vila Isabel), CENTRO INTEGRAL AOE SAUDE ORAL (CISO • Rua Santa Luisa, 60 - Maracana), j jjf ITIJUCA T.C., LBA (Centro Social n." 1) c nas agSncias da ICadcfneta Grande Rio. I

%V/f Grande Rio
Caderneta de Poupan$a ^3 1
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Fusc^, sempre Fusca. Robusto e ^gH em qualquer situa?ao. ® V0LKSWA^^^SI5S|W 
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28731 • «e.tf. 28 08 12 • Sôo Poulo Angélica 66-21 13 - Ipiranga 63-5179

Fusca, sempre Fusca. Robusto e ágil em qualquer situação.
Econômico na manutenção,amais barata.
Econômico no consumo, 14 km por litro.
Mecâríica Volkswagen, simples e resistente. Fusca hoje,
menor preço de compra. Fusca sempre, maior valor de revenda,Pense Fusca e escolha o seu: 1300,1300-Lou 16Ò0.
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222-1B12
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fssinalura do

JORNAL DO BRASIL

hojo mesmo, graluilamonlo. no Concurso vJHH||^B^^^^^|
Crlanga Sorriso que sera rcaliMdo, dia 23 do novembro, lis 10 hs., w Hi Wf
no Ginasio do Tiiuca Toms Clubo.Valiosos premios aos vencodoros, *'jBpfu^|^^^^^^^pi

POSTOS DE INSCRIQOES • HOSPITAL DE CLlNICAS DA UERJ |^F «*'
(Av. 28 de Setembro, 87 - Vila Isabel), CENTRO INTEGRAL S^DE SAUDE ORAL (CISO - Rua Santa Luisa, 60 - Maracana),TIJUCA T.C., LBA (Cenlio Social n.° 1J c nas agOncias da ICadsmota Grande Rio. ^ipnK. I

{•V®} Grande Rio
Caderneta de Poupan$a ^Kj^jRHfi^^S

MU o duzontaí insmlçõos
JA fonim folias para o Con-
curso Cilnnça-Sonlso il a
neiílilo Metropolitana do
Orando Rio, a sor realizado
no próximo domingo, fis 10
horas, no TIJuca Tênis Clu-
bo, Será escolhida a criança
(entro quatro c 12 anos)
com dentes mais perfeitos.

O concurso, existente há
11 anos, terá pela primeira
vez um patrocinador, a Ca-
derneta de Poupança Grau-
de Rio, que dará prêmios
aos três primeiros coloca-
dos. O objetivo principal da
promoção, realizada pelo
médico Leopoldo Ferreira,
do Hospital dos Servidores
do«Estado, é mostrar às au-
torldadcs a necessidade ur-
Bcnte da fluoretação das
águas de abastecimento da
cidade, para reduzir em
70% a Incidência da cárie
dentária.

CONCURSO

As Inscrições para o con-
curso terminam amanhã
nos seguintes locais: Hospi-
tal das Clinicas da UERJ''Avenida 28 de Setembro,
87, Vila Isabel), Centro In-

tcgral de Saúde Oral (CISO
— Rua Santa Luisn, 00,
M aracanft), Departamento
Infanto-Juvcnll do Tljuca
Tênis Clube e Legião Brasi-
loira de Assistência (Centro
Social iV'' ll, além do oito
agências da .Caderneta de
Poupança Grande Rio.

Somente pode r ã o con-
correr tírlanças dos quatroao.s 12 anos portadoras do
dentes sem cárie, gonglvassadias c nas posições certas
que, na opinião dos pronio-
toros do concurso, são sim-
bolos da saúde oral cm luta
contra a cárie dentária,
uma dos mais sérios ílagc-
los sociais.

Por isso, o médico Leopol-
do Ferreira e sua equipe, no
decorrer dessa campanha'
anticáric — que tem por le-
ma Criança de Bom Dente
é Brasil pra Frente — cha-
mam a atenção dos pais e
professores para a Impor-
tancia da escovação dentá-
ria, da aplicação de flúor,
da visitação periódica ao
dentista, do valor da ali-
mentação rica em vitaml-
nas e sais minerais para a
saúde dos dentes. Falam
ainda da dinamica do fio-

O VOLKSWAGEN DO BRASIL SA

Geração

76

dental em substituição ao
palito c lembram ás autorl-dados sanitárias do pais aimportância da água da cl-dade sor fluoretuda,

IMPORTÂNCIA

Segundo os promotores,também várias medidas de
ação comunitária poderãoresultar da evolução doconcurso, tais como: apro-
sentação de certificado defluoretação tópica nas esco-
Ias publicas c particularesde acordo com projeto jáapresentado à Assembléia
Legislativa: prática siste-mátlca de aplicação d eflúor nas escolas e postosde saúde íou criação de um
mlnipostp para atender às
crianças do Distrito); fluo-
rotação das águas do Guan-
du.

E ainda, ensino perma-nente da técnica de esco-
vação nas escolas públicase particulares, distribuição
de frascos de fluoreto aosescolares e campanhas edu-
cativas mensais, para dlmi-.
nuir a incidência de cárie,
reduzindo-a àexpressão
imais simples.

Todas as crianças inseri-
tas no Concurso, mesmo
com os dentes obturado:;,
receberão diplomas o to-
maráo parte na Festa da
Crlança-SoiTlao' no domln-
go, quando haverá u m
sliow, além do desfile dos
concorrentes e prêmios pa-ra os trés primeiros coloca-
dos. Os prêmios serão ca-
üeriietas de p o u p a riç a
Grande Rio, faixas, troféus,
medalhas, calhei de cabe-
lelrelro, carnct de vestuário(masculino ou feminino),
clioek-up oral o tratamento
dentário por um ano a serleito pelo Dr Leopoldo For-
rclra, gratuitamente.

A comissão julgadora se-rá composta do seu pre.sl-dente, Dr Lcpoldo Ferreira,
além dos Drs Antônio Lou-renço, da Faculdade d eOdontologia da UFF; Arte-niza Scalabrin, da Faculda-
de de Odontologia de Vaien-
ça; Overland Corrêa, d oHospital dos Servidores doEstado; Jack Nalef, da Poli-clinica Geral do Rio de Ja-nciro; Joaquim Rodrigues,
do Ministério da Educaçãoc Cultura; e Humberto Cas-tclo Branco, do SodalicioSanta Apolóniu.

Corte nas importações faz

DNER dispensar elementos

para sinalização da Ponte

• * ^° c?n'ir^"0 do que foi previsto inicialmente osistema de controle de tráfego da Ponte Rio—Nite-
íi01™1 f w de m?nta£em. não terá circuito fechadode TV, telefones de 200 em 200 metros e painéis demensagens variáveis. O DNER considerou-os ele-mentos desnecessários, após decisão da Presidência
ofíc^is 

U ^6 *™^ar as importações dos órgãos

Desde sua inauguração (5/3/74) a Ponte opera
mTJrraPD 

1}orr?a1' SÓ com policiamento ostensi-o, e o DNER classifica de "boas" as condicões de se-gurança do trafego. Parte do equipamento eletrôni-
^a awvada ano que vem e os elementos agoracortados seriam apenas uma "sofisticação", 

confor-me entendeu o orgao.

O que sobrou
Com os cortes nas impor-

tações, o equipamento de
controle de tráfego da pon-te Rio/Niterói ficou reduzi-
do a três tipos de detetores
ao longo das pistas: os
magnéticos, que medem o
fluxo de veículos; anemô-
metros, para a velocidade
dos ventos; e células fotoe-
létricas, para aferir a inten-
sidade de neblina.

O circuito fechado de TV,com camaras em toda a ex-tensão da ponto, serviria
para o operador verificar
diretamente qualquer pro-blema: os telefones de 200em 200 metros para os mo-toristas comunicarem qual-quer problema e pediremauxilio; os painéis de men-
sagens informariam cons-tantemente as condições datravessia.

Com computador
Os três detetores que so-

braram enviarão mensa-
gens para um computador,
na sala de controle cons-
truida ao lado da praça de
pedágio, em Niterói, que as
processará, Indicando so-
luções para os problemas
que surgirem. Sem as men-
sagens (do tipo "diminua
velocidade", "fortes ventos","neblina") a ação do opera-
dor ficará reduzida.

O operador poderá ape-
nas acionar um sinal lumi-
noso, instalado nos pórticos,indicando — com uma luz
vermelha — que determina-
da pista está total ou parc i a imente interditada,
ação da Polícia Rodoviária
Federal será imprescindível,
mesmo com este equipa-
mento, pois só ela verifica-
rá a real extensão de qual-
quer Irregularidade.

A

Ano que vem
O DNER não afastou,

completamente, a possibili-dade de vir a adquirir o
equipamento que completa-
rá o sistema. Mas, informa
que ainda no primeiro tri-
mestre de 1976 começará a
operá-lo, parcialmente.

Para considerar como"boas" as atuais condições
de tráfego da Ponte, o
DNER se baseia em dados

estatísticos. Desde a inau-
guração, operando como ro-
dovia normal, vem apresen-
tando a média de um feri-
do, a cada cinco dias. Só
duas pessoas morreram na
travessia, uma delas um
operário, atropelado quando
saia de um bueiro de manu-
tenção. O tráfego médio
diário é de 28 mil veículos.

Novo sistema de som vai

evitar aglomeração na

Central se trens 
pararem

Para evitar aglomerações na Estação Dom Pe-
dro II, nos casos de paralisação dos trens suburba-
nos, o novo sistema de som que será instalado cobri-
rá também sua parte externa, para avisar os passa-
geiros a tempo de que tentem, ainda lá fora, uma
outra condução.

O edital de tomada de preços para o sistema de
sonorização já foi lançado e dá prazo até 15 de ja-neiro para a apresentação de propostas. O sistema
transmitirá informações em três níveis: na rua, em
torno da estação, nos dois acessos internos e nas
plataformas de embarque, além de transmitir músi-
ca funcional.

Hoje não tem
A rigor, a Estação D Pe-

dro II — a do relógio da
Central — não tem atual-
mente sistema de som. o
que existe funciona em ca-
ráter precário, dando infor-
mações nem sempre inteli-
giveis, nas plataformas è
mios dois acessos ao grandehall. Multas vezes, é melhor
não utilizá-lo, para não con-
fundir ainda mais os passa-
geiros.

Nas propostas para o no- '
vo sistema, as firmas inte-
ressaidas em participar —
exclusivamente fabricantes
nacionais, especifica o edi-
tal — deverão encontrar
uma solução para sonorizar
o hall, qu# tem séirios pro-

blemas de acústica a serem
resolvidos.
_Nos termos do edital, não

são fixadas normas rígidas
para o sistema, mas há ai-'
gumas previsões. Sua potên-
cia total ficará em torno de
5 mil watts e deverá, em to-
da a estação, atingir uma
intelegibilidade de 90% (as
mensagens devem ser com-
p r eendidas perfeitamente
nesta proporção). O custo
depende das propostas
apresentadas.

A firma vencedora deverá
fazer no prazo de 60 dias —-
contados a partir da assina-
tura do contrato — lima
instalação provisória capaz
de atender às necessidades
mínimas de divulgação de
informações na Estação.
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Secretaria de Agricultura
vai dar 1 milhão e 400 mil
mudas a partir de março

A Secretaria de Agricultura
está preparando 1 mllliíio 400 mil
mudas de plnus, eucaliptos,
nroeiras, sabias, ipês e outras
c-s.sónclas florestais, na Fazenda
Experimental de Italva, cm
Campos, para distribuição às
Prefeituras a partir de março.

O trabalho foi inspecionado
ontem pelo Secretário José Re-
sendo Peres, que hoje, Junto com

•scu.s colcRiis da Educação e da
Indústria, Comércio c Turismo,
Srs Myrtlies Wen/.el c Mareei
Hasslocher, c com o Governador
Parla Lima, recepcionará o Pre-
sidente Gei.sel no Norte flumi-
nense.
ITALVA

Além de Implantar os vivei-
ros de mudas c desenvolver me-
lhores sementes, cm colaboração

com um projeto nacional, a Fa-
Hciula de Italva estuda 100 gra-mineas e legumlnosas, para os-
colher a mais produtiva c a do
maior valor de nutrição para «a-do cm crescimento.

Já estão plantados l mil 40
hectares de arroz, milho c foi-
Jão. As sementes — melhoradas— são revendidas a preço de
custo, atendendo objetivos da

Campanha de Ação integrada da
Produção e da Produtividade, do
Governo federal.

O Secretário José Resende
Peres foi acompanhado pelo dl-
retor do Departamento de Coo-
psráUylsmo, Sr José Antônio
Cristóvão, e por seu assessor, Sr
Roque Barbosa, verificando os
trabalhos de apoio técnico à
agropecuária regional, em pro-

grama planejado com o diretor
da Fazenda Experimental, 7.00-
loonlata Dlonlalo Feltòsa Noro-
nha, *

Várias máquinas agrlcpla*
foram recuperadas em Itaiví, t
outras 15 devem voltur a funcio-
nar até Julho, entre tratores de
roda c de esteira que servirão
para trabalhos normais e cursos
de tratorlstas.
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1
Boneca Papinha. Toda de
vinil, toma mamadeira e
come papinha, mexendo a
boca. É uma graça e ainda
suja as fraldinhas. Na sua
Mesbla: De 399. por

Conjunto "Interlagos" - Série Bi-
Campeão. Pista em oito simétrico
completo, 1 carro Maclaren, 1
Copersucar, com conta-voltas.
110 volts. Na sua loja Mesbla: De

®
GLASSLITE
Telefone que fala. Aperte o
botão e a Betty entra na
linha. Sáo 6 diálogos grava-:
dos num mini-tape. Um tele-
fone quase dè verdade. Na
Mesbla: De 299, por...,

1

Mini Tonka Trol. Um brin-
quedo resistente, fácil loco-
moção, 'pedaf super ade-,
rente. Assento espaçoso e1
seguro. Oferta da sua loja
Mesbla: De 329, por apenas

_L '

1.299, por

\ 1-111.11
EM 4 PAGAMENTOS È
SEM ACRÉSCIMO Jl II

\ ou mensais de wÉ mm I

7 AA r-ao)—A :f—

(O)
V á

Balanço Todarte Todo em
tubo com 2 cadeiras, estra-
dos em tubos e chapa de
ferro. Construção sólida. Se-
gurança total. Na sua
Mesbla: De 379,' por.

.OO

Vertiplano Helicóptero de
Salvamento de astronauta e
nave espacial, com controle
manual de altura e veloci-
dade. Na sua loja Mesbla:

I
De 379, por.

• I
J

T
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PASSEIO
RCSTHURINTE PIKORâMICO.

NITERÓI MEIER estacionamento chàtis;

I
A 10.'A GUE TEM PRAZER EM SERVIR. TIJUCA V. REDONDA

I

A:
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Encosta cai na BR—40 e arrasta caminhão e motorista
Servidor terá cidade nova a
20km de Brasília sem males
atribuídos a Plano-Piloto

Brasília — Para completar a transferência do
pessoal da administração federal para Brasília, a20km do Plano Piloto será construída uma cidade
de 7 mil casas e características totalmente diversas
da Capital: com esquinas, sem zonas específicas de
comércio, bancos, colégios, etc. e as fachadas emcores diferenciadas.

A cidade está sendo planejada pelo DASP e os
Ministérios da Educação e da Saúde, com a preo-cupação de evitar condições a que se atribuem pro-blemas psíquicos típicos de Brasília. Todas as casas
terão três quartos, sala, dependências e um alpen-
dre que servirá para garagem, num espaço de 96m2.
Deverão custar Cr$ 120 mil ao Governo e serão alu-
gadas, segundo o DASP, por Cr$ 120 mensais.

Sem condomínio
Na nova cidade o servidor

não terá despesa de condo-
minio que, em Brasília, re-
presenta quase sempre
120TÓ do aluguel pago às re-
partições. Picará' localizada
numa área de 2 milhões e
500 mil metros quadrados,
próxima ao Jardim Zoológi-
co. Das suas 7 mil casas, 4
mil deverão ser concluídas
em 1976. Todas terão recuo
minimo de 3m e espaços
dos dois lados. Os recuos
serão diferentes para evitar
uniformidade. As fachadas
de concreto e tijolo aparen-
te poderão ser pintadas da
cor que o inquilino preferir.

A ausência de esquinas
que caracteriza Brasília não
se" repetirá na cidade. Os
terrenos para lojas comer-

ciais serão vendidos, mas o
comprador terá prazo para
estabelecer-se: antes da
conclusão da cidade, numa
área mínima de construção,
mas não padronizada. O
MEC estudará as necessida-
des escolares para planejar
o número de colégios e seu
nível. Preparará também
centros desportivos.

O Ministério da Saúde
examinará as condições de
atendimento sanitário e a
estrutura ecológica do urba-
nismo, em que se pretende
aproveitar ao máximo a ve-
getação já existente. Está
prevista a construção de
igrejas de várias religiões e
algumas com praças de-
fronte.

STF decide que parte de lei
portuguesa de há 4 séculos
continua vigente no Brasil

Brasília — O Supremo Tribunal Federal deci-
diu ontem que continua vigente no Brasil a partedas Ordenações Filipinas — baixadas há quatro sé-
culos em Portugal — que regula as funções dos ta-
beliães e estabelece os requisitos das escrituras pú-blicas. Apesar das muitas leis que têm elaborado no
país, nenhuma foi feita para mudar essa parte das
Ordenações.

A Lei de 20 de outubro de 1823, para dar orde-
namento jurídico à nação que nascera a 7 de setem-
bro de 1822, estabeleceu no seu, artigo 1.? que "as
Ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e re-
soluções promulgadas pelos Reis de Portugal... fi-
cam em inteiro vigor na parte em que não tiverem
sido revogadas..."

Cinco irmãos
_A decisão do Supremo

põe fim a litígio entre cinco
irmãos da família Tacla, no
Paraná: Elias contra Mi-
chel, Mounif, Jamil e Issa.
Em 1968, eles se tornaram•condôrninos de três imóveis
em Curitiba. Michel resol-
.veu transferir aos demais
sua parte ideal num deles
e o fez através de escritura
que não observou os requisj-
tos estabelecidos pelas Or-
denações Filipinas (Livro I,
titulo 78, parágrafo 4"?, 51? e

6<?, e titulo 97, parágrafo
5<?).

Por isso Elias propôs ação
contra seus quatro Irmãos,
para anular a escritura.
Conseguiu decisão favorável
do juiz de primeira instan-
cia, mas o Tribunal de Jus-
tiça do Paraná reformou a
decisão para manter a es-
critura. Mas a Ia. Turma do
Supremo Tribunal Federal
restabeleceu a sentença da
primeira instância.

Deputado acusa laboratórios
que jazem um litro dágua
custar acima de Cr$ 70,00

Brasília — O Deputado Odemir Furlan (MDB-
SP) denunciou ontem, da tribuna da Câmara, a in--dústria farmacêutica, representando laboratórios
multinacionais, pela venda de um litro dágua por,Cr$ 72,20 e, ainda, a manipulação de sais minerais

:e glicose com água para a produção de medicamen-
tos como o Hidrax, ao preço de Cr$ 17,80 (o quartode litro), cujos custos não chegam a Cr$ 1,00.

Argumentou que se trata de uma farsa contra
o consumidor e que o custo de tais medicamentos
é por demais barato para quem o produz. "A mate-•ria-prima utilizada é de preço mínimo, como o sal
de cozinha, na proporção de uma grama e meia, cio-

.reto de potássio, fosfato de sódio, lactato de cálcio,
mágnésio e ácido cítrico em doses mínimas, que,somados os seus preços, não chegam a um cruzeiro".

O preço da água
" Até poucos dias — expli-' cou — oa laboratórios ofere-
. ciara os medicamentos que,

dissolvidos em água, produ-
ziam uma solução eletroliti-
ca balanceada destinada a

: corrigir, por via oral, os de-
• ficits de água e eletrólitos'¦ verificados pela desidra-
, tação. Eram vendidos em

caixas de quatro unidades,
'até duas semanas atrás, ao
| preço de Cr$ 4,07.
, — A dose era suficiente
- para adicionada à água f er-
•vida, preparar um litro.

Portanto, um litro dágua
hidratada custava somente
Cr$ 4,07. Mas os laborató-

. rios, entre os quais Jotínson
E Johnson, descobriram
que, vendendo o pó já dis-
solvlbo na água, teriam lu-
cros extraordinários. E não
tiveram receio em lançar
produtos em forma de so-
lução ao preço de Cr$ 17,80,
para embalagem de um
quarto de litro — concluiu
o Deputado Odemir Furlan,
relacionando aina o Hidra-
vixLD.

Túnel
do Ouriço

PETRÓPOLIS
1 Km 38,5

W—Bíngen^

dl K&z®^

_u
Fechada a BR-40, Petrópolis terá por um viés tráfego pesado

"Alcatraz'5 ainda está sem
rumo perdida em alto-mar

Recife — O 3.9 Distrito Naval
continua aguardando novos con-
tatos com a traineira Alcatraz,
perdida há três dias em alto mar,
sem combustível e que se presu-
me estar perto da Ilha de Ascen-
são ou em outro ponto qualquer
mais próximo do litoral da África.

A rádio da Marinha, em Re-
cife, disse ter captado mensagem
pela qual a embarcação estaria
na iminência de ser alcançada
por uma fragata argentina. Ou-
tros radioamadores também con-
seguiram contatar com a trainel-
ra, mas pouco puderam acrescen-
tar sobre seu paradeiro. O barco
deixou Angola no dia 10.

Esforços no Rio
No Rio de Janeiro, outros ra-

dioamadores conversaram com o
angolano Antônio Rolando da
Fonseca, acompanhado de mais
seis pessoas na Alcatraz. Ainda
não foi possível determinar o me-
ridiano mais próximo para uma
orientação segura aos serviços de
salvamento. Um radioamador ca-

rioca sugeriu que uma lata ou um
pano molhado fosse colocado no
mastro mais alto, permitindo o
contato por radar, já que a ma-
deira não provoca interferência
no equipamento.

Relatos

Antônio Rolando da Fonseca,
ou To7ii, pelo que informou um ra-
dioamador morava na Rua An-
tonio Saldanha da Gama, em
Luanda. E, enquanto preparava-
se para a viagem, mandou a fa-
milia para Lisboa. Estaria a bor-
do com um filho de 17 anos e mais
cinco amigos.

No Rio, acredita-se que seu
destino era Paranaguá, já que em
Curitiba estão a sua irmã Camila
e o cunhado Álvaro. Na Ilha do
Governador, no Rio, um casal de
radioamadores, que mantinha
contato com To7ii desde o início
da viagem, afirmou que sua dis-
crição ao falar corre por conta
das dificuldades existentes com a
crise política em Angola.

Angolanos são liberados na Bahia
Salvador — Pescadores em

sua maioria — profissão que exer-
ciam há longos anos — os refu-
giados angolanos foram liberados
ontem pelas autoridades do 2?
Distrito Naval e puderam contar
como se passou a viagem de 13
dias, em três traineiras, através
do Oceano Atlântico. As mulhe-
res e as crianças também não
demonstravam exaustão pela jor-
nada.

Apesar da proibição quanto
a pronunciamentos políticos, ai-
guns refugiados, ao anoitecer, na
Sala de Armas do Quartel de Fu-
zileiros Navais, traçaram um li-
geiro quadro da ex-colônia portu-
guesa. Para o empresário Miguel
João Gomes de Freitas, dono de
uma das traineiras e de uma fir-
ma de pesca em Mocamedes, era
impossível exercer qualquer ativi-
dade econômica com a guerra
civil.

i
Depoimento

O pescador Antônio Alves, 50
anos, natural da Ilha da Madeira,
radicado em Angola há 10 anos,
estava cercado pela família: 12
pessoas, entre filhos e noras. To-
dos viviam em Mocamedes, na

baía dos Tigres, uma comunidade
com menos de 80 habitantes. Ali
desenrolaram-se os mais intensos
combates entre os movimentos de
libertação rivais.

— O dinheiro só dava para
comer. Foi quando decidimos em-
barcar na manhã do dia 23 do mês
passado, disse ainda Antônio Al-
ves, que trouxe a traineira, após
um acerto com o ex-patrão.

Afirmou que espera ficar no
Brasil para sempre e que esta se-
mana vai manter contato com os
parentes que vivem em São Paulo,
na Rua Etílio Parrela, Vila Ema.
Por enquanto, a família ficará no
Quartel dos Fuzileiros ou alojada
nas traineiras.

Miguel João Freitas era o que
se mostrava mais tranqüilo de
todos os refugiados angolanos, e
disse não ter queixas a fazer dos
negros que assumiram o Poder.
Acrescentou não ser racista e ha-
ver deixado Angola com prejuízos
equivalentes a Cr$ 1 milhão. Vai
tentar reunir outros empresários
na mesma- situação para iniciar
uma forma por participação de
cotas. "Não esperava a libertação,
e por isso continuei a investir",
concluiu. .

O dcsILsamcnto de grande parte da cucos-
ta do Km 38,5 da Estrada do Contorno
(BR-40), em Pctróplls, cobriu com toneladas
de pedras mais de 00 metros de pista, matou
um motorista cujo caminhão estacionado foi
empurrado para o abismo e feriu Emillo Far-
jalla Júnior, que escapou por pouco, pois a
frente de seu carro ficou inteiramente es-
magada. i

Passavam pelo local no momento do de-
eabamento — zero hora de ontem — um ônibus
com destino ao Rio, um Opala e o Volkswa-
gen placa FD-0372, tlc Emílio. O.s dois primei-ros não foram atingidos pelos blocos de pedras.Os carros particulares trafegavam no sentidode Petrópolis e foi o motorista do Opala quemavisou a Patrulha Rodoviária do acidente.

Perto da morte
No mesmo trecho ocorreram antes dois

grandes desabamentos — em 1946 c 1058 — eexlsteum acostamento onde motoristas de ca-mlnhões de carga costumam pernoitar. O únl-co que lá estava na hora do desllsamento —
placa TA-5275 — foi arrastado para um pre-clpiclo de mais de 00 metros. O motorista, de-
pois identificado como Joaquim de Almeidaestava na cabina.

Durante três horas e meia. Emílio Farjalla
esperou ser retirado das ferragens do carro
para ser levado à Casa de Saúde Santa Tere-zinha, de Petrópolis. Ao perceber o desaba-
mento, como recordou depois, teve tempo parapensar entre ficar soterrado e cair no abismo:
escolheu o segundo, deu um golpe de direção eo Volkswagen foi parar a 2m do precipício.Vendedor da Petrobrás c estudante de Di-reito na Faculdade Estácio de Sá, no Rio Com-
prido, Emílio deixou o curso por volta de22h30m e seguiu para Petrópolis, onde morano Bairro Quarteirão. Por volta de meia-noite,trafegando atrás do Opala e no sentido contra-rio ao do ônibus, ouviu os estrondos e, a seguir,viu as pedras caírem sobre a pista.Só se lembra de ter dado um impulso nadireção para o lado onde vinha o ônibus. Ao re-cobrar os sentidos, percebeu que um conhe-cido — Paulo César — tentava retirá-lo docarro, mas sem êxito: suas pernas estavam
presas pela lataria retorcida, entre pedras(chegou ele mesmo a retirar algumas). Após

longos minutos de tentativas imitais 0 rana/decidiu buscar auxilio do mai.s gonle. BoElnhffEmillo desmaiou do novo. «WHiU.0,
Quando acordou estavam em volta fiocarro vários .soldados do Corpo dr Bombeirosde Petrópolis. Duque i\c Caxias o NovaIguagu). O trabalho cru dlficll, pois haviagasolina espalhada por perto e não so podiausar maçarlco ou serra, por causa das f„.gulhas. Finalmente os bombeiros consegui-rum arrancar a porta direita, com o que umdeles libertou suas pernas o o.s outros pude-ram retirá-lo pelo buraco do vidro traseiroEram 3h30m,
Assim que so viu livre, Emílio tentou lc-vantar-se, mais desmaiou pela terceira vez —devido a forte cri.se emocional, segundo osmódicos. Ao chegar ao hospital, já encontroua mulher, Resina Lúcia, que havia sido avl-sada do acidento por Paulo César, Ele tam-bém se comunicou com as autoridades de Pe-trópolis. Os ferimentos de Emillo foram le-ves: traumatismo no braço e perna, cortes

pelo- corpo c no supercillo,

Socorro lento
Somente por volta de 0h o corpo de Joa-

qulm de Almeida foi retirado pelos bombei-ros. Estava entre grandes blocos tle pedras,junto do que sobrou do caminhão da firmaTora Transportes de Serviços Industriais
com sede em Belo Horizonte. Uma aliançaretirada de seu dedo continha a.s iniciais ML. A.

Além dos bombeiros, deslocaram-se parao local do acidente — que fica perto do Tú-
nei do Ouriço — soldados da P.M. vigilantes
da Patrulha Rodoviária, engenheiros, opera-
rios e técnicos do DNER, uma equipe médica
da Casa de Saúde Santa Teresa e moradores
da região. O primeiro carro da P.M chegou alh20m — depois do aviso de Paulo César. A
primeira guarniçáo de bombeiros | Caxias)
só chegaria lh40m depois.

Segundo cálculos do subchefe do T> Dis-
trito do DNER, engenheiro Luis Macedo, ro-
laram da encosta 100 mil m3 (cerca de 200
mil toneladas) de pedras e terra que se es-
palharam por mais de 60 metros da pista.Em alguns trechos, o entulho chegava a 8metros de altura. Mas a maior parte conti-
nuou deslizando precipício abaixo.

Deslizamento não surpreendeu
O desabamento da encosta não foi sur-

presa para os engenheiros do DNER e nem
para a Policia Rodoviária, cujos funciona-rios já haviam recolhido blocos rcgulares de
pedras que caíram no sábado e domingo, che-
gando a prejudicar o tráfego no trecho.

O perigo inclusive preocupava o enge-nheiro-chefe do 7.° Distrito Rodoviário, quo,na impossibilidade de executar obras paraconter a rocha, por falta de verba, cons-truiu o refúgio com cerca de seis metros delargura por 40 de extensão, onde estava pa-rado o caminhão de Joaquim de Almeida.

Perigo iminente
O desabamento era previsto mesmo du-rante a construção da BR-40, tanto que naépoca foi solicitada verba para construiruma barragem de contenção. Os recursos,entretanto, não foram conseguidos, e a solu-

ção foi a construção do refúgio. Sábado últi-mo o que era temido começava a acontecer.Blocos regula res de pedra caíram na pistade rolamento.
No dia seguinte o fato se repetiu, sendodo os blocos removidos por operários das fir-mas Incorcel e Oliveira Videira, contratadas

pelo DNER para a conservação da estrada.David Ribeiro de Barros, funcionário da OI:-veira Videira, esteve no domingo no local, emcompanhia do engenheiro Milton Correia,do DNER, coordenando o trabalho de remo-
ção.

Do que foi discutido e resolvido diantedo iminente perigo, ninguém tomou conheci-mento, mas a estrada permaneceu liberada aotráfego.
Depois do acidente, o DNER, através dochefe do 7.° Distrito Rodoviário, engenheiro

Ivo Porto Legai — que ontem inspecionou olocal — mandou dinamitar partes da encosta,afastando de vez o perigo. Serão utilizados cer-ca de 5 mil quilos de dinamite. Apenas parafragmentar os grandes blocos de pedra que es-tão sobre a pista — calcula o dinamitador Ma-noel Antônio de Oliveira — serão empregados
1 mil quilos.

Às 16h35m de ontem era detonada a pri-meira carga de dinamite para desobstruir aestrada, que, segundo os técnicos, só será libe-
rada ao tráfego dentro de 30 dias. Foram 30

bananas de dinamite para fragmentar oito
blocos de pedra.

Quatro martelos ligados a um compressor
de mil libras perfuraram os blocos, onde fo-
ram introduzidas as dinamites, isto depois queo local foi minuciosamente examinado por en-
genheiros, para ver se havia perigo de rolar
mais pedras. Precedendo a esse exame, quatrooperários subiram na encosta, soltando as pe-dras que ameaçavam rolar.

Interdição
A Estrada BR-40 está interditada, para

quem se dirige a Petrópolis, na altura do Bel-
vedere. Quem desce para o Rio é desviado pa-ra a Rodovia Washington Luís, no Bingin, pró-ximo ao posto da Policia Rodoviária. A uti-
lização da Washington Luis como única via de
acesso a Petrópolis causou alguns transtornos
ao tráfego, que foi lento nos dois sentidos.

O centro de Petrópolis também foi afe-
tado, com carretas passando em suas ruas cs-
treitas, como é o caso da Avenida 15 de No-
vembro em certos trechos. Essa situação per-manecerá por mais 30 dias — metade páradesobstruir as pistas e metade para repor a
camada de asfalto danificada com o impacto
das pedras.

A neblina que atingiu a região durante
todo o dia, acompanhada de chuva fraca, mas
permanente, contribuiu para transtornar ain-
da mais o transito e o trabalho dos operários.

Primeiro tiro
O primeiro tiro de dinamite já foi dado

com os operários envolvidos por denso ne-
voeiro, exigindo cuidados especiais para que
todos estivessem longe do local na hora da
explosão. Caminhões basculantes que estavam
parados sobre o Viaduto Véu da Noiva foram
afastados para junto do Túnel do Ouriço.

Logo em seguida os operários começaram
a abandonar o local. Uma sirena deu o último
aviso e 10 minutos depois ouvia-se um único
estampido, forte. De volta ao local, as oito
pedras estavam fragmentadas, o que permi-
tiu o trabalho dos três tratores de lamina e
de uma pá mecânica (que chegaram às
8h55m). As pedras foram lançadas no pre-
cipício, onde ainda permanecia o caminhão.

Pedras desabam na Estrada Paz
Várias pedras — uma delas pesandoaproximadamente 120 toneladas — escorre-

garam na madrugada de ontem sobre a Es-
trada Paz, no Alto da Boa Vista, e por pouconão mergulharam na piscina do Motel Clube
de Minas Gerais, logo abaixo. No mesmo lu-
gar, em 1966 uma enorme pedra matou duas
pessoas.

A Estrada Paz, que começa na Praça Mar-
tins Leão, é muito freqüentada por caminhões
de pedreiras, que dali transportam granitos.
Aparentemente foi em conseqüência dessa

exploração o deslocamento das pedras, pois
a maior de todas — cujo impacto rachou
calçadas e afundou a rua ».- estava pratica-
mente solta no alto, devido ao enfraqueci-
mento da sua base.

Um dos moradores nas imediações contou
que ouvira enorme estrondo por volta de 1
hora. "Se fosse uma madrugada de sábado —
disse — nem sei o que poderia acontecer,
porque esse local fica bastante movimentado
por causa da roda de samba do Motel Clube".

Tempo na costa continuará ruim
Em áreas afastadas da costa, um sol aca-

nhado pode aparecer, mas perto o tempo con-
tinuará nublado, porque os ventos que empur-
raram a frente fria de anteontem continuam
atuando e eles costumam vir também acom-
panhados da umidade natural dos oceanos.

Essa era a previsão "mais audaciosa" dos
técnicos do Departamento de Meteorologia,
cujas dificuldades para previsão exata com
até 24 horas de antecedência são muitas, a
começar —, segundo eles — pela falta de um
serviço exclusivo de informações.

VARIÁVEIS

Os técnicos têm duas fontes principais: os
rádio-sondas e os satélites. Os satélites (três)
mandam uma foto por dia, pela manhã, e o
rádio-sonda é o do Galeão, mais usado para
a aeronáutica. Com a posição das frentes e os
dados sobre ventos, os previsores começam os
cálculos. ;

Quando uma estação do ano se establll-
za, os cálculos, considerando-se até 207o das

variáveis, levam a resultados geralmente se-
guros. A situação muda, no entanto, num pe-
riodo de transição como o atual, quando a mu-
dança de uma só variável altera toda a pre-
visão. Com os meios técnicos disponíveis, o*
previsores têm uma margem bem limitada pa-
ra uma previsão com antecedência de 24 ho-
ras ou até menos.

VENTOS BONS

Existe uma umidade natural no Rio, e a
oceânica, que trouxe a frente-fria já agora no
Espirito Santo, ajudou ainda mais a provo-
car as chuvas e a manter o tempo nublado.
Além disso, o vento com a umidade, não an-
dou tão rápido, deixando-a ontem com um
pedaço no Continente e outra no mar.

A exemplo do Departamento de Meteoro-
logia, os técnicos do Salvamar davam ontem
uma margem de 20% para que o sol apare-
cesse hoje na costa, mesmo timidamente. De
qualquer forma, começaram a soprar os vento»
Este, "que trazem os ventos bons e a brisa".

.-¦^V»l_*,»r_W«tó*M;



JORNAl DO BRASIL Q Quinln-foira, 20/11/75 ? 1.» Caderno

Verbas acabam e Centro de
Pesquisas Físicas depende
de que Presidente o salve

Esgotnm-se no final deste mês os últimos recur-sos financeiros do Centro Brasileiro de Pesquisas Fi-sicas, que, segundo seu diretor cientifico, professorAlfredo Marques, "só não deve encerrar definitiva-
mente suas atividades porque crises periódicas do
gênero já se tornaram rotina no Centro, salvo vá-rias vezes por soluções encontradas à últhr.a hoia"Desta vez, espera-se que a solução venha daPresidência da República, já que, depois de inúme-ras tentativas para recuperar a instituição do nro-cesso dc esvaziamento que vem sofrendo há trêsanos, o presidente do CBPF expôs a situação doCentro ao próprio Presidente Geisel, cm entrevistano inicio do mês.

Dependência

NACIONAL -21

Entldadft de caráter pri-vado e sempre dependente
da concessão de verbas, oCBPP se manteve este ano
apenas com uma dotação
de Cr$ 4 milhões, do MEC,
alem de 600 mil obtidos com
os cursos de pós-graduação— pagos — c pequenas ver-
bas concedidas a projetoscspeciflcos que não foram
suficientes para manter ainfra-estrutura do Centro:
para tanto seriam necessá-
rios, segundo Alfredo Mar-
quês, cerca de Cr$ 12 ml-
lhões anuais.

Para o prof Jacques Da-
noti, também do CBPP, a
má situação da instituição
se deve em última instância"à reformulação da politicacientifica e tecnológica em
nosso país, com forte ten-
dência a concentrar todo
apoio c recursos (pelo me-
nos na aparência) à pesqul-sa desenvolvida dentro da
Universidade".

A situação financeira do
CBPP se manteve equilibra-
da entre 1069 c 1972, en-
quanto recebia ajuda do

BNDE (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econôml-
co), que, entretanto exigiu
que o Centro se ligasse a
uma Universidade paracontinuar recebendo as ver-
bas. Depois dc um ano de
negociações, o CBPP assinou
convênio, agregando-se à
FEFIEG (Federação dc Es-
colas Isoladas do Estado da
Guanabara) em abril dc
1974, esperando receber fl-
nalmente as verbas que
desde 1972 já não eram con-
cedidas pelo BNDE.

Poi imposta então nova
condição: a publicação do
convênio em Diário Oficial,
o que aconteceu em janeiro
deste ano, quando o Banco
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico conside-
rou caduca a verba destina-
da ao CBPF. O Centro pas-
sou, a partir dai, a contar
apenas com a dotação do
MEC, impossibilitado de pa-
gar as dividas contraídas
entre 1972 e 75 cujo paga-
mento seria feito com as
subvenções atrasadas do
BNDE.

Comércio tlc
Niterói
eleva vendas

Niterói — O Clube dc Di-
retores Lojistas (CDL) des-
ta cidade divulgou ontem
relatório mostrando um au-
monto do 20% no movlmon-
to de vendas comerciais, cm
relação ao ano passado, nos
primeiros 15 dias deste mês.
Incluem-se ai aberturas dc
créditos.

No ramo de cletrodomés-
ticos, cama e mesa, móveis
e decorações, vorlflcou-se
um crescimento de 28%,"conte .-'.ando as lntor-
mações d o esvaziamento
econômico da cidade cm
função da perda à_ o.ondi-
çeõ da Capital do Estudo",
no dizer do relatório.

Para o presidente do
CDL, Sr Milton Fernandes
Gouveia, os dados extraídos
do último relatório "de-
monstram que o comércio
de nossa cidade aguarda as
vendas do fim dc ano com
o maior otimismo." Salien-
tou que essa observação co-
meça a ser feita a partir de
outubro, quando o movi-
mento do vendas já rcgls-
trava um aumento de 8%
em relação ao mesmo perio-
do om 1974.

— A nossa contribuição
decisiva — salientou o pre-sidente do CDL — para cs-
sas previsões, será comple-
tada com a ajuda da Pro-
feitura do Niterói, que dia
21 vai realizar uma tomada
de preços para os serviços
dc decoração do Natal deste
ano.

Deputados dizem que Alto Prieto
Sertão de Pernambuco sofre
seca semelhante à de 1970

segue para
Guatemala

Recife — O Alto Sertão de Pcrnambuno começa
a sofrer graves efeitos da prolongada estiagem, pro-vocada pelo atraso do inverno, Falta água pnra osrebanhos e pequenas comunidades. Em algumas vi-
Ias, os reservatórios naturais estão esgotados e oabastecimento é feito por carros-pipas que rociam 24
horas por dia no Município dc Pétrólinã, a 7(i0 km
de Recife.

A advertência — acompanhada da afirmação
de que o quadro lembra a seca de 70 e que òc lwbi-
tantes sc preparam para deixar a região — foi Feita
ontem pelos Deputados Felipe Coelho, Honórlo Ro-
cha e Vital Novaes, todos da Arena, e chegados há
poucos dias do interior.

Atin
De acordo com os parla-

men tares, a seca está conti-
gurada na área dc Cabrobó,
Petrollna, Afranio, Santa
Maria da Boa Vista, Arati-
pina, Ipubi, Trindade, Bodo-
có, Belmonte e Salgueiro, o
quo significa quase 80% da
zona do Alto Sertão.

O Deputado Felipe Coc-
lho, ex-Secretário de Admi-
nistração do Governo, fez
severas criticas ao compor-
tamento da Sudene, que,
afirmou, a partir da seca dc
1970, teria de intensificar
na região uma politica dc

gaios
abertura dc poços c insta-
lacões de canais dc irri-
gação.

Lembrou quo a autarquia
do Ministério do Interior
não patrocinou um único
plano do perenizaçáo d c
rios, deixando escapar todo
manancial oferecido nos pe-riedos de inverno ."Há pou-cos dias, a Sudene anunciou
a perfuração de 20 poçus
cm quatro Estados do Poli-
gono das Socas. Isso nada
representa, sc não fór o ini-
cio de um grande projeto
integrado e definitivo", dis-
se.

Cebolas e fazendas
O Sr Honórlo Rocha la-

mentou que a seca, mais
uma vez, poderá trazer gra-
ves prejuízos ao plantio da
cebola, no Município dc Ca-
brobó, onde o atraso das

chuvas aumentará a pereci-
bilidade do produto. O pre-
ço da cebola vinha se reabi-
litando e incentivando os
agricultores que até amplia-
ram a área de cultivo.

Brasília ~ O Ministro do
Trabalho, Sr Arnaldo Pric-
to, embarca hoje para a
Guatemala a fim de partici-
par da V Conferência Inte-
ramorleana do Ministros do
Trabalho, que discutirá, en-
tro outros temas, aspectos
específicos do emprego da'mulher nos países amerloa-
nos.

Disse o Ministro Arnaldo
Prieto que, pessoalmente, é
favorável a uma revisão so-
bre o trabalho da mulher,
uma vez quo a legislação so-
bre o assunto já não atende
ãs necessidades atuais, poisainda persiste, em divereos
casos, a proibição do traba-
lho feminino à noite, embo-
ra sejam notórias as modi-
ficacões registradas nos em-
pregos oferecidos.

DISCRIMINAÇÃO

Para o Ministro do Tra-
balho, o emprego que a mu-
lher pode ter hoje cm dia,
sem ferir nenhum dos dis-
positivos que resguardam acondição feminina, possibi-lita-lhe ambiente de traba-
lho agradável com ar condi-
cionado, refeitórios e todo
o conforto.

Citou como exemplo a In-
dústria de Montagem de
Aparelhos Elétricos — rá-
dios, transistores e outros— que gostaria de contar
com a participação d a
mão-de-obra feminina e vê-
se impedida por questões da
legislação trabalhista.

Banco do Brasil linancia |
com Cr$ 70 milhões obras da
urbanização em Niterói .;

Niterói — O Governador Faria Lima presideamanhã, ás 15h, na Prefeitura dessa cidade, a sole-nidade de assinatura do contrato de financiamentocie Cr$ 70 milhões, entre a Municipalidade e o Ban-co do Brasil, para execução de obras de alargamentoe urbanização, incluídas no programa prioritário deoito bairros da antiga Capital fluminense.
Dn total do custo das obras, orçadas em CrS 73milhões 451 mil e 721, a Prefeitura de Niterói entra-ra com CrS 8 milhões e 452 mil, o equivalente a10,78'; para as obras que incluem as Ruas Marquêsdo Paraná, Janscn de Melo, João Brasil, AvenidaAry Parreiras, Ladeira do Viraclouro, Praias dc Ica-ral, Sao Francisco, Piratininga c Charitas, c a ViaArterial da Restinga.

Na Rua Marquês do Para-
ná, prolongamento da Jan-
sen de Melo em direção á
Zona Sul da cidade, o total
de obras e desapropriações
chegará a CrS 9 milhões 597
mil 091. Na Avenida Jansen
de Melo, onde ontem foram
inaugurados serviçor de pa-vimentação, drenagem ciluminação pública, serão
aplicados CrS 938 mil 306,
entre desapropriações e ar-
ruamento.

Para os demais locais
programados, o s recursos
serão distribuídos da sc-
guinte maneira: Rua João
Brasil, Cr$ 3 milhões 910
mil 414; Avenida Ari Parrei-
ras, Cr$ 4 milhões 794 mil
052;Ladeira do Viradouro,
CrS 4 milhões 344 mil 454;
Praias de São Francisco e

Obras
Charitas, CrS 22 milhões
787 mil 228; Via Arterial da
Restinga e Praia de Plratl-
nlnga, Cr$ 26 milhões, 530
mil 199; e Praia de Icarai,
Cr$ 5 milhões 549 mil 317.

A assinatura do contrato
de financiamento vai per-mitir ainda a aplicação de
recursos próprios da muni-
cipalidadc, da ordem de
CrS 20 milhões, para obra.i
em ruas de outros bairros.
No inicio da semana, o Pre-
feito Ronaldo Fabricio en-
viou mensagem à Câmara
Municipal, solicitando auto-
rização para levantar um
outro empréstimo no limite
máximo dc CrS 35 milhões,
a ser aplicado nas obras de
abertura do novo túnel queligará a Avenida Estácio de
Sá ao bairro de São Fran-
cisco.

Dívida
O montante das dividas,

segundo Alfredo Marques,"é meio impossível de caleu-
lar de uma hora para ou-
tra", porque já estão acres-
cidos de juros os débitos do
Centro com a IBM, Xerox
e INPS. Além disso, há divi-
das também com os funcio-
nários, que apesar dos au-
mentos concedidos por dis-
sídios coletivos recebem ho-
je o mes'mo salário de qua-
tro anos atrás.

Diante desta situação,
que coloca em perigo a pró-
pria existência do Centro,
metade dos pesquisadores
foram trabalhar em Uni-
versidades, e grande parte
dos funcionários se demitiu.
Apesar de tudo, afirma o
Prof Danon, "tem gente que

fica aqui mesmo sem rece-
ber."

— Só no meu Departa-
mento — Fisica do Estado
Sólido — sairão até o fim
do ano três teses de douto-
ramento e quatro de mes-
fcrado. Aqui no Centro temos
bolsistas do Panamá, Boli-
via, Argentina e Costa Rica.
Temos dezenas de trabalhos
científicos em andamento,
em colaboração com a
França, Alemanha, Itália,
Grécia e outros paises. To-
da esta atividade me leva
a crer que a tradição de 26
anos de pesquisa científica
do CBPP ainda significa ai-
guma coisa, e eu ainda aca-
bo chegando à conclusão de
que excesso de dinheiro
prejudica a atividade cien-
tifica.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
DIRETORIA DO MATERIAL

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.° 004/75

Está aberta a inscrição para a realização de uma
tomada de preços, referente a aquisição de vestuá-
rio, calçado e roupa de cama, a realizar-se às 14
horas do dia 05 de dezembro do corrente ano, na
diretoria do material do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, localizada no Quartel-Central, setor
de garagens oficiais. (CSCS)

Carlos Alberto do Nascimento, Capitão BM
Presidente da Comissão de Licitações do CBDF

Interfones National
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Síí.iifíS
A National tem uma linha completa de
interfones que vai acabar com seu problema de
comunicação interna.
Escolha o modelo adequado a seu caso:
1 e 2-Sistema telefone com seletor disco até 24

extensões (linha de conversação total)
-Sistema interfone com teclado (viva voz)
-Estação Central de intercomunicação

com capacidade para até 60
sub-estações (tipo telefone)

—Estação Central de alta potência
(viva voz), para até 10 sub-estações.
Com opção para música ambiente.

KSInterfones
raNational
Av. Maracanã, 592 - Tels.: 264-1617,264-6878 •
264-2478-Rio de Janeiro.

Uma grande nação
pelo trabalho de
pela confiança em

e constrói
homens .

própria

O Consórcio VOITH - BARDELLA dá prova
importantes

internacionais para o fornecimento
11 gigantescas turbinas hidráulicas

totalizando aprox. 6.000.000 CV
(O que corresponde a mais de 20 2 da atual potência instalada no Brasil!)

ITUMBIARA
FURNAS CENTRAIS S.A.

Fornecimento de 6 unidades de 520.000 CV cada —. as maiores unidades
tipo Francis em dimensões já contratadas no pais. Cada rotor pesa 180 t e cada
turbina completa aprox. 1.500 t!

Dinamizando ainda mais sua expressiva
cohtribuição ao programa energético
brasileiro, VOITH S.A. Máquinas e
Equipamentos (com a cooperação da
J. M. Voith GmbH) e BARDELLA S.A.
Indústrias Mecânicas, através de sua
subsidiária BSI Indústrias Mecânicas S.A.,
formaram o Consórcio VOITH-BARDELLA
o qual a.-jsba de vencer duas importantes
concorrências internacionais para o
fornecimento de turbinas de grande porte.

CHESF e FURNAS demonstrem mais
uma vez sua confiança na indústria pesada
nacional, baseadas não somente numa análise
objetiva e minuciosa das propostas
nacionais e internacionais mas também
no desempenho quo a VOITH brasileira e
a BARDELLA vem comprovando ano a ano,
cumprindo rigorosamente as especificações
técnicas e prazos contratuais.

Graças ao financiamento assegurado
pela FINAME e'ao alto desenvolvimento
alcançado pela indústria nacional, as turbinas
serão fabricadas no Brasil com o índice
de nacionalização sem precedente de 75%.
Neste contexto destaca-se que todos os
rotores como o projeto destas turbinas serão
feitos no país por VOITH S.A.

VOITH e BARDELLA, além dos vultosos
investimentos já realizados em seus
respectivos parques industriais, estão
procedendo a ambiciosos programas de
ampliação das suas capacidades de produção.

A BSI, por outro lado, está implantando
sua fábrica no município de Sorocaba, SP,
onde será fabricada considerável parte dos
grandes componentes de caldeiraria
das duas .encomendas.

¦ O valor total dos dois fornecimentos
ascende a aprox. CrS 500 milhões,
englobando uma substancial economia
de divisas para o Brasil. '
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PAULO AFONSO IV
CHESF-CIA. HIDRO ELÉTRICA

DO SÃO FRANCISCO
Fornecimento de 5 unidades de 570.000 CV cada — as mais potentes até hoje
encomendadas no Brasil. Cada rotor pesa 140 t e cada turbina completa
aproximadamente 1.350 t!

Consórcio VOITH - BARDELLA

VOITH S.A. Máquinas e Equipamentos BARDELLA S.A. Indústrias Mecânicas

J.M. VOITH GmbH BSI Indústrias Mecânicas S.A.
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Detran decide que estacionamento da Atlântica será pago
O estacionamento em

ambos os lados da Avenl-
da Atlântica será pago,
cm regime de alta rotati-
vidade, com discos, de
acordo com decisão do
Detran, que justificou a
medida como um"lncen-
tivo ao comércio de
Copacabana, atualmente
cm crise por causa das
dificuldades que os con-

fi u m idores encontram

para estacionar no bair-
ro."

O sistema funcionará
dc segunda à sexta-feira,
das 8 às 20h (após esse
horário as vagas serão li-
betadas para atender os
moradores da área), c,
nos sábados, das 8 ao
meio-dia. Nos domingos
e feriados, em qualquerhorário, não haverá co-
branca para não prejudi-car os banhistas.

Unas de reboque
O Inicio da cobrança pelo

estacionamento ainda não
t o 1 marcado, dependendo
da fabricação dc placas c
cábines. Mas, o Detran es-
clãreceu que as vagas serão
ás mesmas já existentes na
Avenida. Não há cogitações
sobre qualquer alteração no
calçadão central, onde a pa-
rada de carros continuará
sendo reprimida.

Depois da anunciada dc-
terminação de só permitir
que sejam rebocados veicu-
los que se encontrem nos

principais eixos de transito
ou, quando em ruas secun-
darias, bloqueando complc-
tamente o movimento, o
Detran distribuiu a relação
das ruas nas quais os moto-
ristas estarão sujeitos à pu-
nlção.

Nas ruas que não figuram
da relação, quando o esta-
clonamento for proibido, os
veiculos serão apenas mui-
taldos. E' a seguinte a re-
lação dos principais eixos
de translito:

Zona Centro
Rua do Senado, Rua Ge-

neral Caldwell, Rua do Ria-
chuclo, Avenida Mcm de Sá,
Rua Ubaldino do Amaral
(entre Av. Mem de Sá e Rua
do Resende), Rua Senador
Dantas, Av. Marechal Fio-
riano, Rua da Constituição,
Av. Gomes Freire, Rua
Barão de São Félix, Rua
Alexandre Mackenzie, Rua
Washington Luis (lado di-

reito), Rua do Passeio Pú-
blico, Rua Senador Pompeu,
Av. Almirante Barroso, Rua
México, Rua Nilo Peçanha,
Av. Graça Aranha, Rua da
Assembléia, Av. Presidente
Vargas, Praça Pio X, Av.
Rio Branco, Largo de São
Francisco, Praça Monte
Castelo, Rua Buenos Aires,
Av. Passos c Rua dos An-
dradas.

Zona Sul
Copacabana: Av. Atlantl-

ca, Av. Nossa Senhora de
Copacabana, Rua Barata
Ribeiro (ao longo do meio-
fio), Rua Miguel Lemos (en-
tre Ruas Leopoldo Miguez
e. N. S. Copacabana), Rua
Figueiredo Magalhães (en-
tre Av. Atlântica e Tonele-
ro), Rua Bolívar, Rua Gus-
tavo Sampaio (fila dupla),
Rua Pompeu Loureiro (fila
•dupla), Rua Santa Clara
(entre Av. Atlântica e To-

helero), Rua Siqueira
Campos (entre Av. Atlanti-
cá e Tonelero), Praça do
Lido.

Leblon e Ipanema: Av.
Vieira Souto, Av. Delfim
Moreira, Rua Prudente de
Moraes, Rua Gen. San Mar-
tin, Rua Visconde de Pirajá,
Av. Ataulfo de Paiva, Rua
Jardim Botânico, Rua Mar-
quês de São Vicente, Rua
Farme de Amoedo, Rua
Montenegro (entre Ruas
Barão da Torre e Prudente
de Moraes), Rua Maria Qui-
teria (entre Ruas Barão da
Torre e Vieira Souto).

Catete — Rua Min. Tava-
res Lira, Rua Pedro Amérl-
co, Rua Bento Lisboa, Rua
Senador Vergueiro, Rua
Marquês de Abrantes, Rua
Conde de Baependl, Rua
São Salvador, Rua Palssan-
du, Rua Corrêa Dutra, Rua
Dois de Dezembro, Rua
Almt. Tamandaré, Rua Ar-
thür Bernardes, Beco do Pi-
nheiro, Rua Barão do Fia-
mengo.

Botafogo — Rua Bambi-
na, Rua São Clemente, Rua
Professor Alfredo Gomes,
Rua Voluntários da Pátria,
Rua São João Batista, Rua
Gen. Polidoro, Rua Amoldo
Quintela, Rua Pinheiro Gui-
marães, Rua Visconde Silva,
Rua Real Grandeza, Largo
do Humaitá, Rua M e n a
Barreto, Rua Sorocaba e
Jardins, Praia de Botafogo.

Flamengo — Rua Rui
Barbosa, Rua do R u s s e 1,
Rua Silveira Martins, Rua
Ferreira Viana, Praia do
Flamengo.

Laranjeiras: Rua das La-
ranjeiras, Rua Cosme Velho,
praças e jardins.

Zona Norle
Rua Conde de Bonfim,

Av. 28 de Setembro, Rua
Pinto Figueiredo, Rua José
Higino, Rua Antônio Basüio
(lado direito), Rua Profes-
sor Gabizo, Av. Heitor Bel-

trão, Rua Guapemi (retor-
no p/ Pça. Saens Pena), Rua
Barão de Pirassununga, Rua

General Roca, Rua Barão
de Itapagibe, Rua Pareto,
Rua Major Ávila, Praça
Barão de Drumond, Praça
Castilho de França, Praça
Edmundo Rego, Rua Valpa-
raiso, Rua Barão de Mesqui-
ta, Av. Maracanã, Rua Gen
Canabarro, Rua São Fran-
cisco Xavier.

Depósitos vazios
. Os depósitos que o Detran
utiliza para os carros
apreendidos nunca estive-
ram tão vazios quanto on-
tem. Os reboques não tra-
balharam. O dia todo
aguardaram a ordem de
serviço com os novos crité-
rios para a repressão. As-
sim, os carros voltaram às
balçadas, mesmo nos eixos
de grande movimento, blo-
cmeando a passagem de pe-
destres e criando problemas
para o transito.

Pela manhã, quando pre-
paravam nova investida
faontra os infratores, os mo-
toristas e ajudantes dos re-
boques foram surpreendidos
com a decisão do Detran de
suspender o trabalho até
que os proprietários dos
carros-reboque fossem reo-
orientados sobre os novos
métodos. Pelo menos oito
caminhões ficaram estado-
nados na Praça Tiradentes,
¦enquanto os donos se reu-
niam com o Coronel Brum,

da PM, que controla a re-
pressão.

Irritados, os motoristas e
ajudantes dirigiram-se a
uma casa de diversões ele-
trônicas, comentando que
não sabiam quais os proble-
mas criados pelos reboques,"pois só agimos quando a
PM determina. As acu-
sações de que infringimos
o Código Nacional de Tran-
sito, para puxar um maior
número de carros são men-
tiras".

Negam que recebam co-
missões por carro rebocado.
Sabe-se, entretanto, que ga-
nham Cr$ 1 mil 200 por
mês, em média. Esse salário
é formado com o percentual
de 10% do que recebe o pro-
prietário do carro-reboque,
por veiculo levado ao depó-
sito.

A partir de hoje, com a
relação dos principais eixos
de movimento, distribuída
pelo Detran, os reboques
voltam às ruas. t

.1 'Sindicato dos táxis
insiste nos pontos

. Embora considere exce-
-lente a decisão do Detran
¦de estabelecer, a partir de
-hoje, no Centro e em Copa-
¦cabana, 59 quarteirões on-
«de será possível aguardar
•um táxi, o vice-presidente
•do Sindicato dos Conduto-
res Autônomos de Veículos
•Rodoviários, Sr José Perei-
•ra de Sousa, acha que isso
^'não impede que sejam

derecolocados os -pontos
táxi".

A medida, disse, "viria ao
encontro dos interesses dos
motoristas e ajudará a eco-
nomizar combustível".
Acredita que a colocação de
placas indicativas nos 59
quarteirões "disciplinará' a
parada dos táxis nessas
vias e dará maior seguran-
ça aos passageiros".

Recuo de calçada ameaça
m oi o r i s i a s com postes

A medida em que aumenta o número tle postes
cravados em plena pista de tráfego, após as obras
de recuo das calçadas, mais vagarosas se tornam
as obras de remoção quo, em alguns casos, levam
mais de dois anos, representando séria ameaça para
os motoristas.

Na maioria, são postes do Detran, da Light e
da CTB mas, os responsáveis alegam que "a utlll-
zação por vários órgãos de serviços públicos torna a
remoção demorada por causa do burocrático meca-
nismo de atendimento. Somente quando o posto
oferece real perigo ao transito é retirado imediata-
mente." Resta esclarecer, entretanto, o critério utl-
llzado para medir o "perigo ao transito."

POSTE NA CURVA

Na curva da Rua Bela que desemboca na Ave-
nida Brasil, sem grande visibilidade à frente, em
conseqüência do traçado, dois postes desafiaram por
algum tempo a perícia dos motoristas de ônibus e
veiculos pesado. Um deles acabou sendo removido
por um ônibus. O outro continua no melo da curva,
talvez ã espera do mesmo método.

Perto do Portão 18 do Maracanã quatro postes
já causaram vários acidentes. Estão no meio da
pista e confundem-se com a paisagem cinzenta do
local. De acordo com a 6a. Divisão de Conservação,
devem estar ali há quase dois anos.

Deputado critica praia
com "banho rotativo"

Brasília — "Trata-se de uma imitação iria e
pernóstica de uma elite desvinculada de nossa rea-
lidade social. Com isto o Comandante Celso Fran-
co quer fazer saber que Paris é o seu fraco", acusou
o Deputado Jorge Moura (MDB-RJ), na Câmara,
condenando o "sistema de estacionamento chamado
banho rotativo", que se pretende instituir nas praias
do Rio.

— Vem um cidadão — disse o Sr Jorge Moura-— Investido de técnicas parisienses, talvez more
numa cobertura na Barra da Tijuca, e, quem sabe,
para ter mais tranqüilidade no seu banho de mar,
tenta estabelecer o banho rotativo. Se não for bem
sucedido, não hesitará em desumanlzar a orla ma-
ritima.

Disse o Deputado que, "no elenco de confiscos
a que está submetido o povo brasileiro, surge mais
um, o banho rotativo. Essa figura passará ao foi-
clore carioca como invenção de um homem afeito
às coisas do mar — como é o Comandante Celso
Franco — que não se conforma em ver o carioca
banhar-se nas praias gratuita e tranqüilamente."

Gama Lima considera
arbitrário o método

"O motorista não pode continuar sendo tratado
como um marginal, nem castigado impiedosamente
com taxas de reboque, de vistorias e outras mais,
que transformam o Detran num órgão arrecadador
complementar, cuja receita, em breve, a Assembléia
Legislativa precisará conhecer de fato", disse o
Deputado Gama Lima (Arena), condenando "as ar-
bitrariedades cometidas pelos carros-reboque a
serviço do Detran".

Afirmou que os abusos "estão afetando a ima-
gem do Governo perante a população do Estado".
O Deputado relatou ter visto alguns carros sendo
rebocados para depósitos do Detran, embora esti-
vessem estacionados em ruas sem movimento, como
a Heitor Beltrão, na Tijuca. "No depósito, várias
senhoras choravam, pois precisavam dos carros para
buscarem os filhos nas escolas".
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Os mortos não foram identificados e parte da carga de feijão e amendoim se perdeu

Colisão na
Rio-Bahia
mata dois

Dois motoristas não Iden-
tlflcados morreram carbò-
rilzâdos na madrugada de
ontem, depois què o.s eu-
minhões que dirigiam, um
Mercedes-Benz placn
ZR-019D, de João Pessoa,
Paraíba, e um Scania Vabis,
placa SE-AG-5543, Sergipe,
se chocavam de frente no
quilômetro 9 da Rodovia
Rio—Bahia, em Três Rios c
se Incendiaram em seguida.

As llh da manhã — o
acidente ocorreu às 2h da
madrugada — a Policia ten-
tava Identificar as vítimas,
quando a delegacia de Três
Rios recebeu um telefonema
tle São Paulo e alguém, que
também não se Identificou,
quis sabe; se a carga de
feijão e amendoim do ca-
ml ri li ã ô de placa
SE-AG-5543 foi perdida ou
não.

CORTE

Informado por um poli-
ciai que o motorista do vei-
culo tinha morrido e que
toda a carga se perdeu, o
desconhecido cortou brusca-
mente a ligação. O outro
caminhão transportava 30
toneladas de material de
louça. Quando se chocaram,
houve uma explosão que foi
ouvida até no Centro da
Três Rios, distante 30km.

O caminhão de placa
ZR-0199 se aproximava de
Petrópolis e o dc placa
SE-AG-5543 se dirigia para
São Paulo. Chovia muito
quando ocorreu o acidente,
o que retardou a chegada
dos policiais de Três Rios ao
local.
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A música mudou. Os compositores, os instrumentistas e os conjuntos

também mudaram. Cada dia se descobre uma maneira nova
de preencher esse espaço aí em cima. E isso é mostrado em

"60 Minutos de Música Contemporânea".
De segunda a sábado, às 15 horas, na Rádio Jornal do Brasil.

Patrocínio exclusivo
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Dragagem da Lagoa não trará
perigo se for feita aos poucos

A dragagem dc 60 mil m3 da Lagoa
Rodrigo de Freitas é plenamente possi-
vel, pois o lodo retirado constituiria ape-
nas alguns "bolsões" e teria efeito tle
limpeza, sem riscos para os prédios no lo-
cal. Uma quantidade maior, até deixar a
lagoa completamente limpa, será possível
quando for construído o cais em toda a
orla. Informam os técnicos da Secretaria
Municipal de Obras Públicas.

O diretor da Diretoria de Obras, en-
genheiro Jorge Bandeira de Melo. expli-
cou que a concorrência de Cr$ 74 milhões
para a construção do cais será feita no
dia 22 de dezembro próximo, e que a obra
exigirá fundações em estacas com até 40
metros de profundidade. Uma dragagem
mais volumosa poderá ser feita, então,
daqui a um ano, quando deverá estar
pronto o cais.

Estudos
Quem apontou a possibilidade de

afundamento das ilhas e de prédios mui-
to perto da orla da lagoa foi o geólogo
José Moreira Torres, da Diretoria de Geo-
tecriia do Municipio, logo depois que o
Governo do Estado anunciou a dragagem.

No entanto, a exemplo do geólogo
Othon Henry Leonardos, os técnicos da

Técnicos da OMS
A Secretaria de Obras do Estado járecebeu o relatório dos especialistas da

Organização Mundial de Saúde sobre o
saneamento e a recuperação da Lagoa
Rodrigo de Freitas, informou ontem o
seu titular, Sr Hugo de Matos. Acrescen-
tou que as soluções apontadas no es-
tudo são aquelas divulgadas anterior-
mente.

O relatório chegou à Secretaria no
início do mês e está sendo traduzido do
inglês. O Sr Hugo de Matos confirmou
que até o final do ano ele será divulga-
do integralmente, quando então se sa-
berá quais as providências a serem ado-
tadas para executar as soluções pro-
postas.

Dragagem
O Secretário confirmou que a quan-tidade de lodo a ser retirada da Lagoa

Secretaria Municipal de Obras Públicas
consideraram a dragagem "perfeitamen-
te possível, desde que sejam tomados cer-
tos cuidados, principalmente quando fo-
rem feitos os enrocamentos com a crava-
ção de estacas".

Com base em estudos geológicos que
ainda se processam no local, a Diretoria
de Obras começou a projetar um cais dc
2 mil c 800m. que se completará ao trecho
antigo de quase mil metros. Os estudos
indicaram a necesidade de fundações cn-
tre 8 e 40 metros.

O engenheiro Jorge Bandeira de Melo
afirmou que o cais da lagoa e posterior-
mente a urbanização da orla "são desejos
expressos do Prefeito Marcos Tamoio",
que considera essas obras entre as priori-
tárias de sua administração.

Ontem, em conseqüência da mortan-
dade dc peixes que começou domingo, os
garis da Comlurb estiveram novamente
na lagoa, dc onde recolheram mais 15
toneladas de peixes. Para o trabalho fo-
ram usados cinco veículos, além de puçásc até pedalinhos, que habitualmente ser-
vem para passeios turísticos, mas são
úteis aos garis porque permitem a Um-
peza no meio tia lagoa e outros pontosaíastados da orla.

entregam laudo
oscila em torno dos 60 mil m3, mas não
se pretende dragar todo o volume no
fundo mas apenas em alguns pontos, co-
mo nas áreas próximas à igreja Santa
Margarida, Catacumba, Clube Caiçaras e
outros.

— A retirada deste volume de lodo
— disse o Sr Hugo de Matos — e mais
a garantia da renovação completa e pc-riódica das águas da Lagoa acabará com
a mortandade periódica dos peixes. Esta
certeza nós temos após dois anos de es-
tudos. quando foram feitas 3 mil coletas
e exames.

Acrescentou que não deverá ser
desviado o curso dos rios que desaguam
na Lagoa porque é muito pequena a sua
contribuição para a poluição das águas.
Disse ainda que a quantidade de lodo a
ser retirada é reduzida e não haverá
problemas de corrosão provocadas pelo
gás sulfidrico, que emana dele.

Projeto pioneiro data de 1922
O primeiro projeto de saneamento

da Lagoa Rodrigo de Freitas (1922), quelevou à construção dos canais do Jardim
de Alá e Visconde de Albuquerque, "fun-
cionou bem até 1942, quando houve o
engordamento natural da praia do Le-
b!on, a redução de um dos canais pm*aterro e a criação das ilhas artificiais do
Caiçaras e Piraquê, que introduziu gran-des perdas tle carga no escoamento das
águas".

A afirmação é do engenheiro Fran-
cisco Saturnino de Brito Filho, que em
1956, ao reestudar aquele primeiro pro-
jeto feito pelo seu pai, aconselhou "a
utilização de bombas para a renovação
das águas na base de 12,5% a cada 24
ou 48 horas que apesar de compradas no
Governo Carlos Lacerda, nunca foram
instaladas. Ainda no mesmo estudo,
constatou-se que 81,3% do fundo são de
lama putrescivel".

Primeiro projeto
O Escritório Saturnino de Brito, es-

pecializado em projetos de Engenharia
Sanitária, tem 55 anos e até 1929 foi dl-
rígido por Francisco Rodrigues Saturni-
no de Brito reconhecido mundialmente
no setor. Hoje, o Escritório continua com
a mesma respeitabilidade técnica sob a
presidência de Francisco Rodrigues Sa-
turnino de Brito Filho, atualmente com
75 anos tle idade.

Cercado de livros de engenharia e
de milhares de volumes de projetos já
feitos para grande parte das cidades bra-

süeiras, Saturnino de Brito Filho relem-
brava, ontem, que seu pai foi o autor
do primeiro projeto de saneamento para
a Lagoa Rodrigo tle Freitas, encomen-
dado pelo então Prefeito Ca.los Sam-
paio, em 1922.

Em 1956. a pedido do então Prefeito
Negrão dc Lima. o Escritório Saturnino
de Brito reexaminou o problema sobre
dois aspectos: sanitário e hidráulico. Pa-
ra fazer o primeiro, foi convocado, pelo
próprio Escritório, o biologista Lejeune
de Oliveira, do Instituto Osvaldo Cruz.

Entre os vários dados importantes
colhidos por ele destacam-se dois: que
82,3% do fundo da lagoa (199,4 hecta-
res) são de lama putrescivel e que os
18,7% restantes (46,6 hectares) de vasa
arenosa, areias e aterro; e que há ne-
cessidade de uma renovação de 12,5% do
volume de água da lagoa em prazos
entre 24 c 48 horas.

Do estudo hidráulico, foram apon-
tadas como soluções, a instalação de
bombas especiais para acelerar aquela
renovação das águas; alargamento do
canal da Barra de 9 para 18 metros, apro-
fundamento de 70 centímetros e prolon-
gamento de 30 metros mar adentro, so-
bre estacas; e ainda a construção de duas
ilhas simétricas à do Caiçaras e dois
guias-correntes para neutralizar a ação
da já existente.

— Mas nada foi feito e até as bom-
bas, compradas, não foram instaladas —
comenta o engenheiro Saturnino de Bri-
to Filho.

Faria Lima tem estudo em 15 dias
Com cerca de 110 páginas, o estudo

visando à recuperação definitiva da La-
goa Rodrigo de Freitas — "sem as hlpó-
teses de riscos para as construções na
periferia, de acordo com a profecia de
geólogos" — deverá ser entregue ao Go-
vernador Faria Lima dentro de 15 dias.

O presidente da Fundação Esta-
dual de Engenharia do Meio-Ambiente
(FEEMA), engenheiro Haroldo de Matos
Lemos, disse que os geólogos (não citou os
seus nomes, mas tratam-se dos Srs José
Moreira Torres e Othon Henry Leonar-
dos, ambos estudiosos da Lagoa) que cri-
ticam as soluções apontadas "o fazem
unicamente por desconhecer o projeto".

Dizendo que os detalhes do projeto
seriam divulgados só através da Secre-
tarla de Obras e Serviços Públicos, o pre-
sidente da FEEMA garantiu que nenhum

perigo ocorrerá para as construções jun-
to à Lagoa com a retirada do iodo, numa
operação que utilizaria o emissário sub-
marino de Ipanema, em suas horas
ociosas.

Para chegar ao projeto de recupera-
ção da Lagoa, a Fundação Estadual de
Engenharia do Meio-Ambiente contou,
em maio de 1974, com a consultoria do
professor Sven Bjork e seu assistente
Lars Bengtsson, respectivamente llmno-
logista e químico do Instituto de Llmno-
logla da Universidade de Lund, na Suécia.

— Foram feitos estudos não só eco-
lógicos, mas da recuperação através da
retirada de parte do lodo do fundo —
frisou o engenheiro Haroldo de Matos
Lemos. Os mesmos técnicos voltaram ao
Brasil, eín outubro do mesmo ano para
novas pesquisas.
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Empresas estatais recolherão
imposto sobre o total do lucro

Brasília — O Presidente
Gclscl sanciono», ontem,
projeto de lei estabeleceu-
do que a partir do próximo
ano as empresas públicas
e as sociedade* de economia
mista, calcularão o Imposto

de Renda sobre a totalidade
<lo lucro tributável Indepcn-
d c n t e m e n t e da partici-
pacilo, no seu capital social,
de pessoas jurídicas de dl-
relto público.

O projeto
B; o seguinte, na integra, empresas referidas no Art.o Projeto de Lei sancioan-

do:"Art. 1 — A partir do
exercício de 1976, ano-base
de 1075, as empresas públl-cas e as sociedades de eco-
nomla mista, bem como as
suas subsidiárias ou quais-
quer outras empresas clç eu-
jo capital participe pessoa
jurídica de direito público,calcularão o Imposto de
Renda de conformidade
com o disposto nesta Lei.

Art. 2 — O Imposto de
Renda será calculado sobre
a totalidade do lucro tribu-
tável das sociedades e em-
presas de que trata o artigo
anterior, independente-
mente da participação, no
seu capital social, de pes-soas juridicas de direito pú-bllco.

Parágrafo 19—0 lucro
apurado pelas entidades de
que trata este artigo está
sujeito ao Imposto de 30%
(trinta por centoj. .

Parágrafo 2: — As pes-soas jurídicas mencionadas
neste artigo poderão excluir
do lucro real a parcela cor-
respondente ã exploração
de atividades monopoliza-
das, definidas em Lei Fede-
ral. •

Parágrafo 3? — Será ad-
mitido como lucro apurado
na exploração de atividades
monopolizadas o percentual
do lucro operacional que
corresponida à mesma pro-
porção que a receita oriun-
da dessas atividades repre-
sentar em relação à receita
total da empresa.

Art. 3"? — O disposto no
Parágrafo 1* _o Art. 2? não
se aplica:

A) 'As concessionárias de
serviço público cm geral,
cujos lucros continuam su-
jeitos à alíquota fixada pelo
Art. 19 do Decreto-Lei n<> 62,
de 21 de novembro de 1966,
quando não excederem de
12% (doze por cento) do ca-
pitai;

B) 'As concessionárias de
eerviço público de energia
elétrica e de telecomuni-
cações, que continuam su-
jeitas às alíquotas e às res-
trições para aplicação em
incentivos fiscais estabeleci-
das pela Lei n9 5 655, de 20
de maio de 1971, e pelo De-
creto-Lei n"? 1330, Ce 31 de
maio de 1974.

Parágrafo Único — In-
cluem-se nas disposições da
Alínea B deste artigo a
Centrais Elétricas Brasi-
leiras S.A. — Eletrobrás, e
a Telecomunicações Brasi-
leiras S.A. — Telebrás, bem
como os resultados obtidos
de atividades de saneamen-
to básico.

Art. 4o — Os lucros ou di-
vldendos distribuídos pelas

1' as pessoas jurídicas de
direito público não estão
sujeitos:

a) Ao Imposto de que tra-ta o Art. 11 do Decreto-Lei
n«? 94, de 30 de dezembro de1006;

b) A retenção do Imposto
de Renda na fonte.

Art. 59 — Ressalvado o
disposto no Art. 39, são rc-
vogadas todas as isenções
e modalidades especiais de'tributação do Imposto de
Renda concedidas até o ini-
cio de vigf icla desta Lei as
empresas referidas no Art.
l.°, quando não outorgadas
por lei complementar ou
por prazo certo c em
função de determinadas
condições.

Art. 69 — As empresas
públicas e sociedades de
economia mista, bem como
suas subsidiárias, que na
data da publicação desta
Lei encontrarem-se em dé-
blto com a Fazenda Nacio-
nal, relativamente ao Ini-
posto de Ronda de pessoa
jurídica, poderão efetuar o
recolhimento do tributo de-
vido, dispensados multas,
juros moratoris e correção
monetária, ainda que tenha
sido efetuado lançamento
ex-officío, desde que o re-
queiram dentro de 180 (cen-
to e oitenta) dias a contar
da data da vigência desta
Lei e desistam de todo e
qualquer procedimento ad-
ministrativo e judicial re-
lativo ao referido débito.

Parágrafo 19 — O reque-
rimento à autoridade fiscal
da jurisdição do sujeito
passivo será acompanhado
de,demonstrativo do cálculo
do Imposto ou da diferença
de Imposto a recolher, ain-
da que o débito não tenha
sido levantado pela repar-
tição fiscal.

Parágrafo 29 — O Impôs-
to devido pelas sociedades
de economia mista até o
exercício de 1975 obedece à
sistemática prevista no Art.
32 da Lei n9 4 506, de 30 de
novembro de 1964, ressalva-
das as isenções e os casos
especiais de tribute.ção.

Parágrafo 39 — A apli-
cação do Imposto no Pará-
grafo anterior não ensejará
restituição de Imposto pa-
go.

Parágrafo 49 — Para os
fins previstos neste Artigo,
consideram-se sociedades de
economia mista aquelas sob
controle governamental.

Art. 79 — Esta Lei entra-
rá em vigor na data de sua
publicação, revogados o s
Arts. 32 da Lei n9 4 506, de
30 de novembro de 1964, e
11 do Decreto-Lei n9 62, de
21 de novembro de 1966, e
demais disposições e*m con-
trário".

Comércio quer controle
sobre tarifas públicas
Belo Horizonte — A adoção de unia nova po-litica de tarifas de serviços das empresas públicas,

para que suas elevações periódicas absorvam uma
parcela da Inflação, será proposta pela Federação
das Associações Comerciais do Paraná durante oencontro nacional dessas entidades que se Inicia
hoje cm Belo Horizonte.

A Federação paranaense Justifica sua tese ar-
gumentando que as empresas públicas vem aumen-
tando suas tarlías em alguns casos acima da taxada inflação, razão pela qual o setor público estariase tornando "um gerador de Inflação" e principalresponsável pula elevação dos custos de bens e ser-viços.

Veloso não comparece
O Encontro Nacional de Associações Comer-ciais será aberto em solenidade presidida pelo Go-vernador Aureliano Chaves, com a participação dedelegados de 20 Estados . O Ministro Reis Veloso,

que participaria também da abertura, comunicouontem náo poder comparecer "por recomendação
médica."

Convocado pelo presidente da Confederaçãoda.s Associações Comerciais do Brasil, Sr PedroLeão Veloso, o encontro de Belo Horizonte debate-rá temas como a valorização da empresa privadanacional, a política de desestatizaçáo, os desequilí-brios econômicos regionais, incentivos fiscais e cre-dlticios e. no setor tributário, a atual legislação enormas de arrecadação.

A questão tarifária
Lembra a Federação das Associações Comer-ciais do Paraná cm sua tese que as empresas par-ticulares estão sujeitas a tabelamentos e ao Con-selho Interministerial de Preços, mas o mesmo nãoocorre com relação as empresas públicas, que "se

encontram completamente livres para elevar seus
preços e tarifas."

— Justo seria — observam os paranaenses nadefesa de sua tese — que o setor público não seconstituísse em gerador de inflação compensandoa elevação dos custos com o aumento da produti-vidade operacional das suas empresas ou mesmocom uma absorção a "fundo perdido", reduzindo-se os lucros das empresas públicas.
Sugerem também que "uma boa política" seriaaquela que iDrocuras.se. ao lado da elevação da pro-clutividadc das empresas públicas, a adoção do "lou-

vávcl critério do lucro zero".

FGTS e ICM
Ao considerar que o atual sistema contributivo,"em certa medida", não atende à expectativa dosramos econômicos ligados à matéria nem "aos re-ciamos das classes assalariadas", a Federação dasAssociações Comerciais do Rio Grande do Sul su-

gerirá, durante o Encontro, que seja modificado osistema de recolhimento do Fundo de Garantia deTempo de Serviço.
Quer a Federação gaúcha que, no caso de per-manência do empregado, as contribuições alusivasaos dois primeiros meses de seu contrato de tra-balho sejam recolhidas englobadamente, pelas em-

presas, no terceiro mês e sem ônus adicional.
Caso o empregado saia da empresa no ter-cciro mês, ele receberia o valor do saque sobre o

FGTS diretamente desta. "Quando viesse, a ocorrerrescisão contratual em qualquer tempo, sem efe-tivação de depósitos em conta bancária, estes seriam
pagos diretamente pela empresa ao empregado,devendo as penalidades serem recolhidas ao FGTS
através do Banco Nacional da Habitação — BNH" —
acrescenta a Federação.

A Federação gaúcha apresentará também, entre
várias outras teses, uma recomendando "como pro-
yidência inadiável" o reconhecimento legal da não
incidência do ICM sobre a diferença entre o preçoa prazo e à vista, nas vendas a crédito financiadas
com capital próprio das empresas.

África do Sul: aqui,férias não significam
so um museu depois do outro. -
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Todas as 2" e 4" Em convéniocom a Varig.

Rio: Av. Almirante Barroso, 22, loja.
Tel:224-2277

SP : Praça da República, 270, sl.\c/d
Tel: 37-7510

iMASSONj
VJ,7I~J

CASA M ASSON S.A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Sociedade de Capital Aberto • GEMEC RCA-200-74/306

AVISO AOS ACIONISTAS

SUBSCRIÇÃO/BONIFICAÇÃO
Tendo ém vista as deliberações da A.G.E. realizada em 22 de outubro de 1975,
comunicamos aos Senhores Acionistas:
SUBSCRIÇÃO:

Percentual será de 33,49% nas respectivas categorias de.ordinárias e prefe-
renciais.

A subscrição será no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) por ação, integralizada
à vista — no ato da subscrição.
O prazo da subscrição será de 24.11.75 a 23.12.75, havendo sobras far-se-á,
entre os que se habilitarem previamente, o rateio das ações não subscritas,
que serão integralizadas à vista - no ato da subscrição.
Os titulares de ações ao portador deverão apresentar o cupom n"? 7 do res-
pectivo título múltiplo.

BONIFICAÇÃO:
Início da habilitação para as ações ao portador em 01.12.75.
As atuais ações participam da bonificação de uma (1) ação nova para cada
grupo de cinco (5) antes possuídas, nas respectivas categorias de ordinárias e
preferenciais.

Os titulares de ações ao portador deverão apresentar o cupom n? 6 do res-
pectivo título múltiplo.
As ações nominativas serão lançadas no respectivo registro de ações nomina-
tivas, com data imediata à publicação da ata da A.G.E. no Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul.

SUSPENSÃO DE OPERAÇÕES:

De 20 a 29 de novembro ficarão suspensas as operações de desdobramento, con-
versão e transferência de ações.

LOCAIS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Porto Alegre
Rio de Janeiro

Horário

Rua dos Andradas, 1 459 — 4? andar
Centro Administrativo — Estrada dos Bandeirantes, 2.487 —
Jacarepaguá — RJ.
Pela manhã — das 9:00 às 11:00 horas
À tarde — das 15:00 às 17:00 horas
De segunda a sexta-feira
Porto Alegre, 19 de novembro de 1975.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCURAM-SE EXECUTIVOS E
PROFISSIONAIS LIBERAIS PARA
INTEGRAR QUADRO ACIONÁRIO

DE GRANDE EMPRESA.
ICSA - Indústrias Coelho S.A., grupo empresarial que faturou Cr$ 170
milhões em 1975. está chamando executivos e profissionais liberais paraseu quadro acionário.
Para isso lança 13 milhões de ações nominativas no mercado, de valor in-
dividualde Cr$ 1,00. Seu valor patrimonial, no entanto, é de Cr$ 1,16. Co-
mo o Grupo ICSA está na área da Sudene. você pode abater 42% do total
investido, em sua próxima declaração de rendimentos.
Assim, feitos os cálculos, você subscreve as ações de Cr$ 1,16 por Cr$ 1,00
apenas e deduz 42%. Resultado: você pagou apenas Cr$ 0,58 cada uma.
A ICSA é um sólido grupo industrial, com avançada tecnologia e que ex-
portou 26 milhões de dólares em fios e tecidos de algodão e óleo de mamo-
na nos últimos 3 anos. Vem apresentando excelente lucratividade e tem
pago dividendos além de bonificações: 33,5% ém 1972, 13,5% em 1973 e .:,
30,5% em 1974.
Conheça maiores detalhes sobre as ações do Grupo ICSA com:
Banco Crefisul de Investimento S.A.
Banco. Econômico de Investimento S.A.

Registra no Banco Central cio Brasil através OEMF.C • 323 - 74/063 «le 24 rie _>ieror>ro de 1974.0 ReciMro no Banco Central ito
Brasil significa que ne encontra cm poder «Io Banco o <iuc dovem encontrar-ac taniln-m rn» podor da instituição patrocinadora, bem
como ds instituiçio vendedora, os documentos c informacôc* necessário* A aváliaçAo, |xdo investidor, do risco do investimento.

í
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Genscher vê política brasileira em relação
ao capital de fora benéfica ao intercâmbio

* SUO Paulo — O Mllllsl.rn rln Tflvfn.

J,?R_lA.l.?.0...!.RAS,L D Quinta-feira, 20/11/75 D l.a Caderno

Sao Paulo — o Ministro do Exte-
t rior tia Alemanha Ocidental, s r
; Hans-Dletrlch Genscher, disse ontemL-atirante o almoço que lhe foi ofereci-
; do nesta Capital pela Câmara dc Co-•niLiciu 'i-euco-Braslieira, 

que recebeu
[ do Presidente Ernesto Geisel e dos Mi-ini3trpá brasileiros com quem esteve,: cm Brasília, a confirmação de que "o
; Brasil prosseguirá com a sua politicaliberal em relação aos Investimentos-provindos do exterior", mas determi-¦nando "suas próprias prioridades, or que e obvio".'— Para a economia alemã — disse.•cie--— foi da maior importância ter a•certeza de que é bem-vinda, não ape-"nas por um limitado prazo de tempo•mias de que é convidada a ficar. Te-nho a absoluta certeza de que a pers-•pectlva de um relacionamento econô-•mico, teuto-brasileiro'a longo prazo•que se renovou durante esta minha•rvlslta, não deixará de ter suas reper-•cussoes na Alemanha, pois acho que;o Brasil se deu bem com as empresas
.alemãs e os joint ventures.

Boas perspectivas
i O Ministro Hans Genscher tam-•bem destacou a importância do Inter-•cambio comercial existente entre o'Brasil c a Alemanha Ocidental e a•possibilidade de esse intercâmbio ser•dinamizado, atingindo um crescimen-

,'io "vcrdackUramente fenomenal", co-mo. d registrado no ano passado. "A•razão para esta nossa confiança estácm primeiro lugar, no dinamismo da:cco.nomia dos dois paises" e, em se-: gundo lugar, "mas não de menor im-,j>ci;i;ancia, no Acordo Teuto-Brasileiro
para aproveitamento de energia nu-.clear", explicou.

. :— Este acordo será fonte de lm-pulsos dos mais vigorosos, durante.muitos anos ainda, tanto para o co-.márcio como para os investimentos —
.disse o Ministro, acrescentando quealém da Importância deste acordo•para a nossa própria economia, mere-•ce destaque especial o fato de que•aqui, um pais industrializado colocaa disposição de um pais em desenvol-vimento o que existe de mais moderno•no momento em tecnologia, para que¦este possa cumprir, com seus próprios•recursos, suas metas de desevnolvl-•mento".
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4 /orfe c/m*m twím no fl?'o wõo í/ro„ o bom Á-umor do Ministro

Posição dos grandes
* O Sr Hans Genscher também se: referiu aos resultados da Conferência•cia Cúpula das seis maiores nações In-•clustrializadas do mundo, realizada na[França em fins da semana passada,"onde manifestaram a resoluta in-itahçãó cie solucionar juntas os proble-mas que ameaçam a economia mun-
[dialí tomando essa atitude não so-•mente em beneficio próprio e no inte-
.resse da economia de seus próprios•paises, mas, também, assumindo, sem•sombra de dúvida, a responsabilidade'pelos outros paises, especialmente'aqueles de menor desenvolvimento".— Hoje em dia não é mais viáveluma escrütura econômica mundial em.que os mais fortes ditam condições.;. nia'5 fracos; Todas as nossas con-siderações devem partir do fato de que

j i -j oo paisas industrializados como

os em desenvolvimento estão numa.-•acuo ae dependência mútua e de
que ninguém pode tirar proveito do
prejuízo des outros. Poderá, sim, tirar
proveito do ganho de um outro pais._ cs pai ,.s participantes da Conferên-cia de Rambouillet entendem sua de-c.SM final como uma oferta a todosos outros, para abordar a solução dos
problemas econômicos mundiais nomesmo espirito construtivo — disseele.

Reconhecendo que, "quem quer de-•"ato ajudar os paises em desenvolvi-mento deve comprar-lhes não apenas
c-primá, mas também seusmanufaturados e produtos semi-aca-¦ ¦ o .'litiistro Hans Genscher dis-« que "o crescimento das economiasUEi.cnais é hoje, num âmbito globaltotalmente interdependentes. E os- •*'- aicontram diante da esco-lha: expandir conjuntamente ou es-e-v i.oíh.latamente". Admitiu, po-rem, que, embora a divisão do traba-¦ ¦ > 'o amb;to mundial "traga gran-des vantagens, a dependência mútualigada a isso cria também conflitos deinteresse".

— De tal forma que, só podere-mos fazer uso das chances da divisãodo trabalho quando se conseguir solu-cionar esses conflitos de interesse,num esforço continuo em relação aoequilíbrio e ao compromisso.

Prioridades mundiais
Segundo o Ministro alemão, "a

fundamental unanimidade neste cam-
po possibilitou aos paises que partici-param da Conferência de Rambouilletmanifestarem nítidas afirmações arespeito do que hoje se faz necessá-no", enumerando entre essas necessi-dades "o combate em comum contra

as forças da inflação, pois a inflaçãonos grandes paises industrializados
não é um problema apenas deles; arecusa coletiva a todas as tendências
protecionistas, a soma de esforços pa-ra a recomposição da estabilidade nasrelações monetárias é um auxilio eíl-ciente ao Terceiro Mundo, que só é
possível com a transferência real derecursos do Norte para o Sul."Com relação a esse último ponto,destacou que "tal transferência, quesignifica a renúncia aos rendimentos
próprios, só pode ser financiada pelospaises industrializados se as suas eco-nomias estiverem em continuo cresci-mento, pois somente o bem-estar cres-(•_en.ee pode ser dividido, e destroçar oexistente a nada mais conduz, senãoao colapso total da economia mun-
dial."

— Sendo a República Federal daAlemanha um pais sem consideráveisfontes próprias de matérias-primas,
sem petróleo próprio e voltado princi-páimente para as exportações, já porseu próprio interesse não pode agir deuiicru forma senão fazendo uma pro-paganda mundial para um justo equi--íbrio de interesses — disse ele, acres-centadno que esta sua viagem à Amé-rica do Sul "não serve apenas à pro-moção de interesses bilaterais, mas,lambem e principalmente, ao desejo'de promover o diálogo e a cooperaçãoem âmbito mundial. Não são apenasrazões puramente econômicas que fi-zeram que meu pais adotasse esta po-litica. Trata-se, também, de con-vícçocs eminentemente politicas, poiso povo alemão sabe muito bem que ainstabilidade econômica acaba levan-do um pais também à instabilidadesocial e política, advindo dai grandesperigos, tanto para o seu próprio povocenio para os outros.

Rio recebe
Ministro com
temporal

. Cumprindo o programade sua visita oficial ao Bra-sil, o Ministro dos NegóciosEstrangeiros da República
.Pcdcral da Alemanha, Sri Hans-Dletrlch Genscher clc-sembarcou ontem no Aero-
porto Santos Dumont pou-,cos minutos depois das lGh.Antes de se encontrar como Governador Faria Limaas 18h30m, o Ministro e sua'comitiva fizeram um pas-seio turístico pela cidade
.apesar da chuva.

O Ministro foi recebido
no aeroporto pelo Cônsul-Geral da República Federalda Alemanha, Sr AloisSchlegel, pelo Secretário doCerimonial do Itamarati e
pelos Conselheiros Pires doRio e André Guimarães
.(que representava o Gover-no do Estado do Rio de Ja-
neiro), além de funciona-
,rios do Consulado.

NO PALÁCIO' GUANABARA

Ao receber o Ministro dosNegócios Estrangeiros d aAlemanha Ocidental, s rH a n s- D ietrich Genscher,
ontem à tarde no Palácio
Guanabara, o Governador
Faria Lima desculpou-se pe-Ia chuva que durante todoo dia caiu sobre a cidade,ouvindo do visitante a res-
posta de que "o senhor éuma pessoa de tantas res-
ponsabilidades, que náo po-de ser também responsável
pelo mau tempo."
Ao final do encontro, houve
a tradicional troca clc pre-sentes, tendo o Governador
Faria Lima ofertado um jo-
go de pedras brasileiras pa-ra uso em biblioteca.

O Sr Hans-Dietrich Gens-
cher esteve acompanhado
do Embaixador da Alemã-
nha no Brasil, Sr Horst Ro-
ding, do Chefe da Missão
Diplomática Brasileira na
Alemanha, Embaixador Eg-
berto da Silva Mafra, do
Cônsul Geral da Alemanha
no Rio de Janeiro, Sr Alois
Schlegl, e do Chefe da Di-
visão da Europa Ocidental
do Itamarati, Conselheiro
Paulo Pires do Rio.
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R. da Assembléia, 43 - Tel. 231 -3132
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o programa
carbonífero

BANQUETES

COBERTURA HORIZONTAL EM CHAPA Of AÇO GA1 VANIZADA

Para até 3 mil pessoas.
Novo e luxuoso salão com ar

• condicionado central.
Show diariamente.

Reservas tel.: 266-6345
ou 246-7205

Churrascaria*-nurruscana __WBB.
A v. Pasifur, 520
(Praia Vermelha)
Estacionamento à porta.

mini KALUA TEKNO
PRONTA ENTREGA 252 5843

280-9122

IPANEMA - PONTO COMERCIAL
nara ^ÜT^ 

''"í 
í^ 

2 P™™*™ com instalação
pa-ra qualquer atividade», área 400 m2 telefone.

g^ 
Entre Visconde Pirajá/Prudenre Morais/N. S.

31694Í20. 
Pafa 3 POrtarÍa deSt6 J°rnal sob ° n"°

PINHEIRO
De Cr$ 1.000.00 até Cr$ W.600.00

para você comprar o que quiser onde quiser.Liberamos o seu crédito em 48 horas.
HEMISULS.A.

¦cacatcriMncuMiNioEiansmionos 
j^

fíiodeJmelro: _r_ ______•Sua do Ouvidor,, 87 - Centro
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ÍÜBNH
BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.° 08/75

O BANCO NACIONAt DA HAfilTAÇÃO (BNH) torna públicopar. conhecimento dos interessados que, às 15,00 horas do dia05 de d«.mbro de ,975, peron.e a Comissão de Julgamento
da Tomada de Preços em epígrafe, receberá proposta, pera forneci-
mento de 200 (duzentos) milheiro, de formulário» contínuo em 3
(Ires vias, intercaladas de carbono, em papel AP/57 gr3/,n2,•medindo 400 x 280mm.

O Edital completo . demais esclarecimentos poderão .erobtidos no Departamento de Administração/Divisão de Materiale Patrimônio, à Avenida República do Chile, 230 - 7.» andar— aa Ia 27,

Rio do Janeiro, 19 de novembro de 1975.

(a) JOÃO EDUARDO DE SÁ LUCAS
Presidente da Comissão

%tíemasa.

i* I <¦***£*

IMDÚSTRIÀ DE CONDUTORES ELÉTRICOS
C.G.C. n.° 49.867.112/0002
GEMEC - RCA - 200/74/309

Comunica aos fornecedores, clientes e amigos amudança de seu ESCRITÓRIO CENTRAL para a
AV. PAULISTA, 1471 _ 12.» andar

CEP - 01311
TELEFONES: 288-1262

288-1350
288-1813
288-1978
289-6670
289-8329

PABX 30 Ramais
Endereço Telegráfico - IFEMACEL

Telex 11-22360
onde, a partir de 17 de Novembro de 1975, teráo prazer de recebê-los.

A DIRETORIA

A Cia. Auxiliar de Empre-
sas E 1 é t r 1 c a s Brasileiras
ICAEEB1 é que terá a res-
ponsapilidade de produzir o
programa brasileiro para ocarvão, soube-se ontem. A
decisão foi tomada numa
reunião realizada ontem pe-lo Conselho Nacional do Pe-
tróleo (CNP). A empresa é
jurisdicionada do Ministério
das Minas e Energia, sendo
seu presidente o Brigadeiro
Henrique do Amaral Pena.
Com isso, parece ter sido
afastada a idéia da Carvo-,
brás.

A assinatura do contrato
para a construção da Usina
Hidrelétrica de T u c u r u i,
junto ao rio Tocantins, será
amanhã, às 15 horas, no
gabinete do Ministro Shi-
geaki Ueki, no Rio. A cons-
trução caberá à empresa
Camargo Corrêa. A Eletro-
norte será a responsável pe-lo projeto. A usina é para
o fornecimento de energia
elétrica ao projeto de re-
dução de bauxita e alumi-
na, para a produção de
alumínio, na região de Vila
do Conde, em Belém do Pa-
rá. Trata-se do projeto Al-
brás, que está sendo condu-
zldo pela Cia. Vale do Rio
Doce (CVRD).

SUBSÍDIO

Brasilia — Em portaria
assinada pelo seu presiden-
te, General Oziel Almeida
Costa, o Conselho Nacional
de Petróleo divulgou ontem
os preços subsidiados do
carvão-vapor, de produção
nacional.

E' a seguinte a tabela de
preços subsidiados do
carvão produzido em Santa
Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul, por tipo do
produto e tonelada: Santa
Catarina: carvão-vapor se-
cundário — Cr$40,35,
carvão-vapor grosso —
Cr$ 34,92, Paraná: Carvão-
vapor, fino — C r $ 41,93,
carvão-vapor grossoCr$ 41,93; Rio Grande do
Sul: carvão de c a n d i o t a
(rom) — Cr$ 22,30, carvão
de leão ( g r a ú d o j —
Cr$ 30.75, carvão de cliár-
queadas (tech) Cr$ 22,30.

___ Visita de Geisel a Garoupa
so dependerá de bom tempo

Campos - o Palácio do Planaltocm Brasília confirmava us última" ho?
rlr.eh°n]tc",,„a vlnclll(io PresidenteOo í,c- hoje a Campos, alertando en-iretanto que re houver ocorrência de
7_í!*#? ,?''tcY'le nfl° *'•» * Plataforma-iilui- l, pois o percurso c desacon-«•ihavel por razões de .segurança, ümsMente devora cumprir üm-•pró-írama rápido c intenso, Inclusive co-nnecer de perto c com maiores dela-lhes os problemas socloocòriòmlcós
que afatam a região.

O Presidente da República,'que vi-ra acompanhado dos Ministros ciaEducação c Cultura, da Agriculturade Minas e Energia, da Indústria e dóComercio e do Interior, além do Go-••/amador faria Lima e do presidenteda Petrobrás, General Àrakeh dc oii-velra, e levará a maior parte de seutempo na plataforma sèml-súbmérsi-vel Zèphir-ll, no litoral de Camposonde os trabalhos dc perfuraçãoacusam novas c importantes de.icobn*-tas.

Programação
A comitiva presidencial chegarácm Campos às 10 horas c, do próprioAeroporto Bartholomou Llsandro, cmhelicóptero, seus membros se dirigirão

para a plataforma marítima do Muni-ciplo, ficando na unidade súbmersívolda Petrobrás, Zéplitr.-U; De lá, tam-bem de helicóptero o Presidente daRepublica e seus acompanhante se-guirão para a praia do Farol de SãoTome onde. na residência ds veraneioda Prefeitura, serão homenageados
pelas autoridades locais com um ai-moco.

Posteriormente, às 14h30m, é queo Presidente Geisel, os cinco Ministroso Governador Faria Lima e os demaismembros da comitiva se dirigirão pa-ra a Faculdade dc Odontologia paraonde está prevista a assinatura doProjeto Garoupa, um programa debolsas-de-estudo reembolsáveis para oensino superior da cidade, embora aoprograma só tenha acesso a FundaçãoCultural de Campos, presidida pelo

Deputado federal Alair Ferreira, man-tonedora das Faculdades de Filosofia.Direito c Odontologia. A Fundação Be-nedlto Pereira Nunes, responsável pelofuncionamento da Faculdade de Medi-elna local não foi sequer convidada aparticipar das solenidades clc hoje
O Presidente da República se dl-

yigirii a seguir para a Fundação Nor-tc-i' luminensc clc DesenvolvimentoKcgioi.iti (Euridenor), responsável pe-ia t-laLoraçao dos projetos clc desen-volvimento da região. Ali ficará du-mnte uma hora, aproximadamente, otempo suficiente para visitar todos osseus departamentos técnicos c ouviruma exposição retrospectiva de toda
S dí;slc "'•São, desde a sua•Ml Kl (j il O,

Reunião

„r, x^5.1? horas* na Presença dos cin-co Ministros, do Governador Faria Li-ma, de todos os prefeitos dos 14 mu-meiplos que integram a região Norte-luminensc e de convidados oficiaisniivcra uma reunião no AutomóvelWube Fluminense, oportunidade emque o presidente da Fundenor, Sr Ru-bens Venancio, fará entrega ao Pre-sidente da República de üm documen-to elaborado por este órgão sobre odesenvolvimento integrado das baciasHidrográficas do Norte-Fluminehse.
Este documento, preparado emcumprimento ao convênio Seplan/Mmter/Fundenor- firmado em Cam-pus em dezembro do ano passado pre-ve um investimento da ordem de CrS2 bilhões e 328 milhões, do.s quaisCrS 1 bilhão e 704 milhões serão apli-cados pelo poder público e CrS 824milhões pelo setor privado. Toda essaimportância será aplicada em proje-os referentes à área rizícola, agro-ndustria de apoio à produção agrico-ia e sua comercialização, à produçãode insumos para a agricultura, à er-radicaçao das endemias humanas eanimais, a merenda escolar e à habi-taçao para a população dc baixa ren-da, dos meios rurais e urbanos

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEDIP N.° 339

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL

TIPO REAJUSTÁVEL (ORTN)
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d0 Tcsou'° N*^°"*3' - Tipo Reaiustavol (ORTN). conforme característica!

PRAZO TAXA DE JUROS EMISSÃO

2 anos
5 anos

4%
6%

a.a.
a.a.

— ajustadas as frações

02/12/75
02/12/75

VENCIMENTO

02/12/77
02/12/80

MONTANTE DA EMISSÃO*
CRS MILHÕES

500
1.000

2. As propostas das Instituições Financeiras po-
dc-rão ser de dois tipos:

a) competitivas (mínimo de 1.000 ORTN): deve-
rão conter o preço de aquisição desoiodo pelaInstituição Financeira;

b) não competitivas (mínimo de 1.000 e máxi-
mo dr- 10.000 ORTN, observado o limite cie
alé 5.00C para cada prazo): o valor de com-
pra será o preço médio apurado nas propôs-
tas competitivas de que trata este item.

3. As Instituições Financeiras deverão apresentar
suas propostas «o BANCO CENTRAL DO BRASIL,
nas seguintes praças:

- BRASÍLIA (DF)
Gerência da Dívida Pública

SCS Edifício BCB-1, 6." andar — tel •
23-0983

- RIO DE JANEIRO (RJ)
Serviço Regional da Dívids Pública
Praça Pio X, n.° 7, 12." andar - tel.:
244-2662

- SÃO PAULO (SP)
Serviço Regional da Dívida Pública
Av. Paulista, n.° 1682, sobreloia '¦— lei.:
239-0235

- PORTO ALEGRE (RS)
Setor Regional da Dívida Pública
Av. Alberto Bins, n.° 348, 2.° andar -
tel. 24-1727

- CURITIBA (PR)
Setor Regional da Dívida Pública
Rua XV de Novembro, n.° 631, sobreloia
- tel.: 23-3286

- BELO HORIZONTE (MG)
Setor Regional da Dívida Pública
Rua Tupinambás, n.° 380, 3.° andar —
tel.: 22-3045

- RECIFE (PE)
Setor Regional da Dívida Pública
Rua Siqueira Campos, n.° 368, 1.° andar
- tel.: 24-5951

- SALVADOR (BA)' Setor Regional da Dívida Pública
Av. Estados Unidos, n.° 28, 7." andar
- lei.: 2-1595

- BELÉM (PA)
Setor Regional de Contabilidade
Av. Presidente Vargas, n.° 800, 3.° an-
dar — tel.: 22-9645

10 - FORTALEZA (CE)
Setor Regional de Contabilidade
Travessa Pará, n.° 12, 6.° andar — tel.:
26-3586

4. E' facultado às pessoas físicas e jurídicas não
financeiras participarem das ofertas de Obrigações
do Tesouro Nacional — Tipo Reaiustável de que
Irata este Comunicado. Essa participação far-se-á
sempre por intermédio de Instituições Financeiras.

5. As propostas serão entregues em envelope
fechado, mediante preenchimento de formulário,
fornecido pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL
(GEDIP), onde serão discriminados o prazo, a taxa
de juros, a modalidade, a quantidade total de
ORTN com os respectivos desdobramentos deso-
lados e o preço — no caso de propostas com-
potilivas - expresso em duas casas decimais.

6. As Instituições Financeiras deverão apresen-
tar suas propostas para aquisição de ORTN, obser-
vando os limites estabelecidos no item 2 deste
Comunicado, utilizando formulário próprio paracada prazo e lipo, assinado por dois diretores
ou por funcionários devidamente credenciados pa-ra esse fim, cujos nomes e cargos serão identi-
ficados mediante aposição de carimbos.

7. As propostas de compra de ORTN apresenta-
das com incorreção no seu preenchimento serão
automaticamente excluídas da apuração.

8. A GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA procederá
à apuração das propostas no dia 27/11/75, re-
servando-se o direito de, a seu critério, aceitar
total ou parcialmente as propostas, ou mesmo
recusá-las.

9. A partir das 17:00 horas do dia 28/11/75, o
BANCO CENTRAL DO BRASIL informará, por es-
crito, diretamente às Instituições Financeiras par-ticipantos, o resultado da apuração, e pela im-
prensa, no dia seguinte, apenas os preços máxi-
mo, médio e mínimo aceitos.

10. A liquidação das propostas aceitas será efe-
tivada no mesmo local em que as mesmas fo-
rem entregues pelas Instituições Financeiras par-tícipantes, até às 15:00 horas do dia 02/12/75,
impreterivelrnente, implicando na perda do direito
à subscrição o não cumprimento do disposto nos-
te item.

11. O pagamento aludido no item anterior será
efetuado contra entrega de recibo nominativo,
intransferível e inegociável, na forma abaixo:

a) Para as propostas competitivas:
— em cheque; e/ou

II — em ORTN da modalidade ao portador
e/ou nominativa-endossável, de prazo de 2 e 5'
anos, taxa de juros de 5% e 7% a.a., respecti-
vãmente, vencíveis em DEZEMBRO de 1975, rece-
bidas pelo valor nominal das ORTN vigorante
no referido mês, acrescido dos juros relativos
ao último semestre.

b) Para as propostas não competitivas:
— Por ocasião da sua apresentação — em

cheque no montante de 20% do valor da pro-
posta (será utilizado como preço-base o valor
nominal reajustado das ORTN vigorante para o
més de dezembro/75);

II — Por ocasião da liquidação (saldo rama-
nascente):

A — em cheque; e/ou
B-— em ORTN, na forma estabelecida pelo

inciso II, alínea "a", deste item.

Nos casos de pagamento cm ORTN, fica res-
salvado que o BANCO CENTRAL DO BRASIL acei-
tara, somente, a quantidade necessária para co-
brir o valor líquido das propostas aceitas, devol-
vendo, em cheque, a parte fracionária até o valor
de uma ORTN, no dia seguinte ao da liquidação.

12. Os certificados representativos das Obriga-
ções de que trata este Comunicado serão emitidos
e entregues pelas Agéncias-Centro do Banco do
Brasil S.A., nas praças mencionadas no item 3,
a partir das 14:00 horas do dia seguinte ao da
liquidação, mediante apresentação do competente
recibo de pagamento.

Brasília (DF), 17 de novembro de 1975

GERÊNCIA DA DlVIDA PÚBLICA
a) Gerente
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O átomo no encontro
dos Seis ém Paris

Róbiirt Dvrrvl Evans
Corretnondento

Londres — Às sds nações representadas cm
Rambouillnt no último fim dc semana contro-
lam entre si virtualmente toda a tecnologia nu-
clear avançada do mundo, à exceção da União
Soviética e China. Acredita-se que a Grã-Brc-
tànha esteja ansiosa para exercer algum con-
trolc sobre a situação, pelo menos no que dizrespeito ao Ocidente, antes que seja tarde
demais.

Como o pais menos envolvido diretamentena construção de sistemas nucleares nos pai-ses em desenvolvimento, a Grã-Bretanha
acha-se numa posição vantajosa para tomara iniciativa dc reclamar uma nalitirn comumsobre a questão. No caso de Israel c do Egito,isso será quase essencial.

O comutücado conjunto divulgado ao tér-mino da reunião lançou pouca luz sobre osdetalhes da proposta britânica dc um enten-dimento internacional, em maior escala, sobrea exportação dc tecnologia para usinas dc pro-duçao de plutôulo c a eliminação de resíduosnucleares tóxicos.

EMPRÉSTIMOS

O Almirante Adoljo Barroso de Vasconcc-
los assinou, ontem, um contrato dc empróstl-
mo com um sindicato dc bancos, chefiado pe-lo Banco Libra, de 100 mil dólares para a Pe-
trobrás. O empréstimo será para pagar a im-
portação dc petróleo. Metade do total será sa-
cado até o fim do ano, e o restante ficará co-
nio crédito-reserva.

Hoje, será assinado outro empréstimo dc
100 milhões de dólares, em Londres, destinado
à CESP e concedido por um sindicato chefiado
pelo Morgan Garanty Trust para financiar oestágio final do projeto hidrelétrico Água Ver-
melha, cujo término está previsto para 1978.

Num discurso rápido na cerimônia de assi-
natura do empréstimo da Petrobrás, o Embai-
xador Roberto Campos referiu-se às propostasde contratos de risco com companhias estran-
geiras para o desenvolvimento dos recursos pe-troliferos do Brasil. Ele disse que os contratos
seguirão as diretrizes daqueles assinados pelaBraspetro com a Colômbia, Equador e alguns-
paises do Oriente Médio.

E*1
Denasa

Em comprimento a disposições do B_n:o Central rio
Brasil — Re:olu_ão n.° 309 — infornumos ís taxas', que
passaram a vigorar a partir de 25 de outubro de 1974:

BANCO DENASA DE INVESTIMENTO S. A..

Taxa máxima em vigor para 360 dias é de 36% para
Operações que envolvam coobrigações por aceites cm le-
trss de cambio. Entretanto, essa taxa é meramente indica-
tive, poiá, dependendo cias características da operação, o
Banco estudará, para cada caso, melhores condições.

DENASA - DESENVOLVIMENTO
NACIONAL S. A.

Crédito, Finsn*:iamento e Investimentos
— Multiplicadores paro operações de credito ao consumidor:

a p.irtir de agosto/74
>*í

Faixai

i
ii

in
IV
V

Praio

24 m-jses

Multiplicadores

59,04
61,51
63.95
65,05
68.70

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1975.
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SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRÁS

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DCCT- 029/75

PRÉ-QUALIFICAÇÃO E LICITAÇÃO SI-
MULTANEAS PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS CIVIS NA S/E DE ANGELIM,
COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM E
EDIFICAÇÕES.

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA. DO SÃO FRANCISCO,
CHESF, pelo presente Edital, convoca firmas nacionais especializa-
das em construção civil, para participarem da licitação cujo objeto
se refere a execução das obras civis da subestação de Angelim,
no Estado de Pernambuco.

A aceitação das propostas apresentadas para. a referida liei-
tação estará condicionada à habilitação das firmas interessadas em
processo de Pré-Qualificáção, simultaneamente realizado mas com
seu julgamento precedido da abertura das propostas propriamen-
ta dita. I

Além de outras exigências, somente serão habilitadas as fir-
mas construtoras nacionais, de reconhecida capacidade técnica e
financeira no ramo da construção civil e, que possuam capital so-
ciai realizado mínimo de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cru-
zeiros) », que comprovem ter executado, nos últimos 2 (dois)
anos, serviços de terraplenagem que envolvam movimento de terra
no volume mínimo de 500 000 m3 (quinhentos mil meiros
cúbicos).

O atendimento a essa exigôncia técnica poderá ser efetuado
através do responsável técnico da firma.

O» documentos de Pré-Qualificaçao e Licitação' emitidos pela
CHESF estarão a disposição dos Interessados no endereço abaixo
indicado, para onde também deverão ser encaminhadas, por escrito,
eventuais solicitações de esclarecimentos -sobre 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 entrega dos documentos de Prá-Quallficação* e das pro-
postas, por parte das firmas interessadas, deverá ser feita no en-
dereço acima indicado, até ás 15,00 horas do dia 22 de dezembro
r'o corrente ano.

& J

Reunião sobre matérias-primas pode ser adiada
Paris o Bruxelas — Os países sub-

d esc n vol vi dos estão pleiteando mais
quatro lugares na Conferência Mlnlsto-
rial sobro Enorgla c Desenvolvimento
que será realizada em Paris, nos dias tf!
e 17 de dezembro, revelou ontem o Se-
cretário Adjunto do Departamento dc
Estado norte-americano, Thomas En-
ders, ao final dc uma reunião da Agen-
cia Internacional dc Energia (AIE).

Os paises participantes teoricamen-
te deveriam ser 27, isto é, oito Industria-
llzados e 19 em vias de desenvolvimento.
Os industrializados seriam designados
pela Organização para Cooperação e Dc-
senvolvimento Econômicos lOCDE) e os
do Terceiro Mundo (produtores e eonsu-
midore.s dc petróleo) pelo Grupo dos 77
da ONU.

Dificuldade*

Essas dificuldades se somam ao an-
terior pedido da Grã-Bretanha que quer
comparecer ã reunião como nação In-
dependente e não como membro do Mer-
cado Comum Europeu (MCE). Os lngle-
ses justificam sua pretensão lembrando
suas grandes reservas de petróleo no
Mar do Norte e sua posição no mercado
financeiro internacional.

As exigências do Grupo dos 77, em
pleitear mais quatro lugares, c a pre-

tensão Inglesa são dificuldades que po-
doráo atrasar o inicio da Conferência do
dezembro, e alguns observadores nota-
ram ontem que talvez por Isso mesmo
não tenham sido expedidos até agora os
convites oficiais, que deveriam ter sido
despachados até o último dia 13 deste
mês.

Recuperarão
No próximo ano a recuperação da

economia nos 24 paises da Organização
para Cooperação c Desenvolvimento Eco-
nómlco ÍOCDE) será mais lenta do que
as anteriores previsões, afirma um es-
tudo distribuído ontem cm Paris. Os
Estados Unidos terão um aumento de
5.5% no seu Produto Nacional Bruto
íPNB), enquanto Washington prevê um
crescimento dc 7%. Na Alemanha Ocl-
dental, as percentagens são de 3 e 5%,
respectivamente.

O estudo prevê ainda que o PNB da
França será de 3?n negativos, cm lugar
dos 4,7% calculados pelos economistas
franceses. Na Grã-Bretanha, o incre-
mento estará levemente acima de zero,
enquanto o Tesouro inglês previa um au-
mento de 2,4%. Finalmente, o aumento
do PNB da Itália será — segundo o es-
tudo da OCDE — de 1% e o do Japão
ao redor de 5%.

? 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE

celesc SANTA CATARINA S/A.
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 034/75

COMUNICADO
A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A. CELESC, comunica que pror-rogou o prazo de vencimento da Concorrência Pública n? 034/75 (inicialmente

previsto para o dia 18 de novembro de 1975 e posteriormente para 28 de
novembro de 1975), para o dia 10 (dez) de dezembro de 1975, em função
de complemenlaçào de dados técnicos do edital, indispensáveis à elaboração
das propostas.

Comunica outrossim, que permanecem inalteradas as demais disposições
originais do Edital.

Florianópolis, 11 de novembro de 1975.

a.) Aldo Bellarmino da Silva
Diretor Administrativo
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Experientes empresários
que investiram no Paraná afirmam que suas
empresas estão localizadas em posição ~!
privilegiada no espaço brasileiro.• ^A facilidade de distribuição
dos produtos reduz, substancialmente, i
seus custos finais. >

Isso quer dize.r:-'. >¦
no Paraná os lucros são maiores...;

De fato, o;Paraná está no
centro da área mais desenvolvida do Brasil,
onde se concentram os 40 mUhões de
habitantes de maior poder aquisitivo. :

Além disso, o Porto de ;
Paranaguá - eficiente è descòngesrionado -
abre ás portas aos mercados internacionais.

fc vv .- Outras vantagens importantes: uma adequada e descomprometida
infra-estrutura de estradas, energia elétrica e telecomunicações e uma distribuição
espacial descentralizada do ¦parque industriai. '-'¦¦' 

Não é sem motivo que,'nc» .últimos anos, o crescimento industrial
dojParáná tem sido superior a média nacional. 

'&¦¦¦ ':'y<'
Nos próximo! após. essas vantagens serão ampliadas,*,
,Nooeste do paraná, por exemplo, estão sendo construídas quatro

usinas hidrelétricas - Itaipu, Salto Osório, Salto Santiago, Foz do Areia - que vão
produzir, até meados da próxima década, mais energia do que se consome
atualmente no Brasil. í .

.;•" A produção agrícola paranaense representa cerca de 1/4 do total
nacional e continua em acelerada expansão. *

E os recursos minerais representam
¦nç/víÁ opções para investimentos industriais. 4iSX->^.'*:-¦¦¦ ¦-. < Venha, e conheça de perto todas as \; 
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sS O BADEP já financiou
mais de 800 indústrias no Paraná.
Mais do qu
o BADEP1
13 anos de ¦

cientificando, para os
empresários, boas oportunidades
para exceler

assistência, antes, durante e *
depois da implantação do ..' |.[
empreendimento.

lÉÉÉilfe. . "

iô o ADoio fiti&nccifo
ine oiercce, lamoem,
experiência, .
cientificando. F
:, boas oportun
ites negócios.

E propiciando total

Avenida Vicente Machado. 445 - Caixa Postal 6W2 - Tel. (0412) 24-9711
Telex: 041-5083 - CEP 80.000 - Curitiba - Paraná
Rua da Assembléia. 93 - V andar - Tel. 222-%91 e 222-9603
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Colasuonno debate metrópoles
São Paulo — Ao Instalar ontem

o 2,° Congresso Intóramorlcai-O
de Direito Tributário, o ox-Pre-
feito de São Paulo o atual asses-
sor do Ministério do Planeja-
mento, Sr Miguel Coliusuonno,
afirmou "ser necessário descobrir
meios ou formas capazes dc por-mltlr a sobrevivência das gran-des concentrações urbanas, queconstituem os grandes centros
geradores da renda nacional".

A solenidade foi realizada na
Federação e Centro do Comércio,
presidida pelo representante do
Governador do Estado, Sr Jorge
Wllheim, Secretário do Planeja-
mento, e da qual participaram'também o Prefeito Olavo Setú-
bal e pessoas ligadas ao sistema
tributário de Estados o Munici-
pios.

Do 2.° Congresso participammais 200 técnicos, 17 dos quais deoutros paises.

A Divisão de Fatias
O Sr Miguel Colasuonno

ressaltou em seu breve discurso
que em apenas duas Regiões Me-tropolltanas (São Paulo e Rio deJaneiro) encontra-se 16% da po-pulação nacional, acrescentando
ainda que em 1970, 55% da rendaorçamentária do país coube aoGoverno federal, 36% aos Esta-dos e somente 9% aos munici-
pios.— Assim, como os municípios

rocoberain somente 9% da rc-
celta pública nacional, tem-sc
uma Idéia da grandeza da des-
proporção entre as responsablll-
dades que pesam sobre as Pre-
feituras o os meios reduzidos de
que chis podem dispor para fa-
zer-lhes face — acrescentou o ex-
Prefeito.

Contribuição
«lu Melhoria

A Associação Intcramerlcana
de Tributação e o Conjunto Uni-
versltárlo Cândido Mendes, pro-motores do Congresso, informa-
ram ao final dos trabalhos de
ontem, que será apresentada
hoje a minuta de um antopro-
jeto do Lei Complementar disci-
pllnando a instituição da con-
tribuição dc melhoria, de autoria
do professor Geraldo Atallba, As
partes mais importantes desse
anteprojeto são as seguintes:

Art. 1 — É hipótese de incl-
dência da contribuição dc molho-
ria a valorização Imobiliária por
obra pública.

Art. 4.° — A base imponivel
será a medida da valorização,
assim entendida, a diferença en-1
tre o valor imobiliário anterior à
noticia da obra • o posterior à
sua realização.

Art. 5.° — O produto da ar-
recadação da Contribuição de

Melhoria não podo ultrapassar o
custo da obra.

Art, 8.° — Quando a Oontrl-
buiçfto do Melhoria atingir lo-
tramentos ainda não construi-
dos, ou em fase do venda, mesmo
já parcialmente construídas, res-
pondera pelo tributo o vendedor,
o incorporador ou o organizador
do loteamento.

Art. 11 — A União não exigi-
rá Contribuição de Melhoria
quando o sujeito passivo for pro-
prlotárlo de um único imóvel e
esto servir exclusivamente parasua residência e tiver renda
mensal Inferior a dois salários
minlmos.

Art. 13 — Poderão ser lança-
das, observados, no que couber,
as disposições desta hei, Contrí-
bulções de Melhoria por obras
públicas concluídas nos últimos
cinco anos, respeitadas as aliquo-
tas vigentes à época em que se
consumou a obra.

Art. 15 — A Contribuição de
Melhoria é exlgível reciproca-
mente entre as pessoas públicas.

Todas as teses aprovadas du-rante o Congresso, inclusive oanteprojeto do Prof. Geraldo
Atallba, serão encaminhados pos--orlormente aos órgãos do Go-
verno relacionados com o Slste-
ma de Tributação, como suges-
toes dos técnicos.

REPUBLICO FÍOtRllIlVI. DO BROSIl
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

R F F S A' REDE FERROVIARin FEDERAL S. fl.

•«. DIVISÃO OPERACIONAL - SUBÚRBIOS OO GRANDE RIO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS NACIONAIS
FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS DE

RADIO-COMUNICAÇÕES EM VHF
A REDE FERROVIÁRIA FEDERAI S.A. torni público que Irá

proceder * pré-qualificação da Empresa» nacionais, fabricantes de
•quipamento» de rádio-comunicaçõos em VHF, visando o forneci-
mento de um sistema para instalação nos trens-unidade, estações
• Centro de Controle da Circulação.

Ot fabricantes nacionais interessados, poderão obter os deta-
lhes no Departamento de Sinalização e Telecomunicação do 8a.Divisão Operacionai-Subúrbios do Grande Rio da RFFSA, sito à
Praça Crisliano Ottoni s/n.° — Edifício da Estação D. Pedro II
5.° andar, sala 541, até a data limite de 10 (dez) dias a contar
desta publicação.

(P

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Divisão Nacionai de Saúde Mental

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.° 25/75

A DIVISÃO NACIONAI OE SAÚD6 MENTAL - DINSAM, torna
publico para conhecimento dos interessados, qut fará realizar,
no dia 05 de dezembro próximo, _i 10 (dei) horas a Tomada dePreço» n.o 25/75, para aquisição d» peças para veiculo» para oCentro Psiquiátrico Pedro II • Sede da Divisão Nacional de
Saúde Mental, na cidade do R. Janeiro.

Maiores detalhes, serão prestado diariamente, no Setor de
Material, à Av. Pasteur, 296, das 10 ás 16 horas, exceto aos
sábados e domingos,

DINSAM — S.M.T., em 19 de novembro de 1975

(a) MARIA AMÉLIA DE J. DA SILVA
Chefe do S.M.T.

' MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
COORDENADORIA REGIONAL

DO LESTE MERIDIONAL

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.°01/75
A Comissão de Alienação, nomeada pelaPortaria n.° 1203/75 do Sr. Presidente do

INCRA fará realizar, no dia 4 de dezembro
do ano em curso, às 14 horas, Tomada de
Preços para venda (alienação) de Veículos,
Tratores, Patrol, Implementos Agrícolas, Moto-
res, Bombas, Balanças, Máquinas de Refrige-
ração, Compressores e Utensílios Diversos.

Os referidos materiais poderão ser vis-
tos no PIC/GRANDE RIO, antiga Granja do
SAPS, situado .no Km 44, da antiga Estrada
Rio São Paulo.

O Edital se encontra a disposição dos in-
teressados que poderão se dirigir ao endere-
ço acima ou a Seção de Material da CR (07),no Largo de São Francisco de Paula n.° 34
sala 705 — Rio de Janeiro.

a.) HERMINIO M. MENDES
Presidente da Comissão

MPAS - IPASE
Comissão de Concorrências, criada

pela Ordem de Serviço n.° DC-19/75

AVISO
LICITAÇÃO, SOB A MODALIDADE DE
TOMADA DE PREÇOS, PARA CONTRA-
TAÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, DAS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRA-
TAMENTO, REDE DE ESGOTOS E SER.
VIÇOS COMPLEMENTARES DO CONJUN-
TO RESIDENCIAL DE COXIPÓ DA PONTE,
EM CUIABÁ - MATO GROSSO.

O presidente da Comissão da Concorrência criada pela OS-DC-19,
de 13.06.75, do Exmo. Sr. Diretor do Departamento de Aplicação de
Capital, torna público, para conhecimento do» interessados, que no
dia 05 (cinco) de dezembro do corrente ano, ás 15 (quinze) horas,
na sala da Divisão Técnica de Engenharia, DCT, situada no 7° andar
do edifício do IPASE em Brasília, no Setor de Autarquia Sul, rece-
berá propostas para i execução, sob o regime de empreitada por' 
preço global, da obra epigrafada.

As firmas interessadas poderão obter, na mesma sala- da
Divisão Técnica de Engenharia, as autorizações para * aquisição,
diretamente na copiadora, do "dossier" relativo a esta licitação,
correndo, as despesas corfi esta aquisição, por conta dos interessados.

No mesmo local acha-se exposta, á disposição dos interessados,
uma via do referido "dossier".

. Brasília, 17 de riovembro de 1975

Eng. Aíuizio de Sousi Carvalho
Presidente

PRECISAMOS 50 APARTAMENTOS
NA ZONA SUL E TIJUCA
(PAGAMENTO À VISTA)

Precisamos 50 apartamentos e casas com sala, um, dois ou três quartos.
Na Zona Sul, Tijuca, Rio Comprido, Grajaú e Vila Isabel para atender a cli-
entes nossos que já estão com financiamentos aprovados. Consultemos pes-
soalmente ou solicite uma entrevista em sua residência ou escritório.

CORRETORA MINAS GERAIS
AV. ALMIRANTE BARROSO, 72 - GRUPO 1 001 - 1 Ò04

TELEFONE: 224-5596 e 221-8026 - CRECI J-421
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Correção do Fundo de Garan tia
só estará depositada em abril
Governo pode tabelar
preços do material
de construção civil

¦ Brasília — O presidente do BNH, Sr Maurício
Schulman, criticou ontem a falta de "modulação do
material de construção civil" e pregou a necesslda-
de de padronização para que o Governo possa es-
tabelecer um tabelamento dos preços neste setor.

Ao depor na Comissão Parlamentar de Inqué-
rito CPI) que investiga a política salarial do Gover-
no, o presidente do BNH revelou que 0 desconto queo Governo vem dando ao mutuário do Sistema Fi-
nancelro Habitacional, atualmente da ordem de
10% sobre o montante pago em 1974, deverá au-
mentar para 12% em 1976, ou seja, metade da cor-
reção monetária prevista para este ano.

Correção Trimestral
O Sr Maurício Schulman também confirmou

que o decreto estabelecendo o retorno da correção
trimestral do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço será examinado na próxima semana durante
reunião do Conselho de Desenvolvimento Social
(CDS).

Disse que para se chegar ã fórmula de correção
trimestral não foi fácil: "A rede bancária não que-ria aceitar a modificação (atualmente a correção do
FGTS é realizada anualmente) e para convencè-la
tivemos que enfrentar negociações delicadas, poisos banqueiros sabiam que estávamos em suas mãos",
afirmou.

Em seguida explicou que "a modulação do ma-
terial- de construção civil.é atualmente uma das
preocupações do Governo."

— Um dos problemas sérios que o BNH encon-
tra para controlar 0 preço dos materiais de cons-
trução em obras sob sua responsabilidade é que não
há padronização.

No debate com os deputados, 0 presidente do
BNH apenas se esquivou de responder ao Sr Ga-
maliel Galvão (MDB-PR) que pretendia saber os
vencimentos dos diretores do BNH. Após fazer uma
avaliação critica das atividades do estabelecimento,
o parlamentar disse que muitos servidores públicostêm ganhos superiores aos do Presidente da Repú-
blica.

Houve também mal-estar quando o Deputado
Lisaneas Maciel (MDB-RJ) indagou se a criação
do FGTS estava vinculada a facilidades para in-
gresso de capitais estrangeiros no pais, os quaisficariam desobrigados das antigas estabilidades
trabalhistas. O Sr Maurício Schulman respondeu
que não acreditava que o FGTS tivesse sido criado
com este propósito. O parlamentar disse então quea vinculação entre a criação do Fundo e o ingresso
de capitais estrangeiros fazia parte da exposição
de motivos do ex-Ministro Roberto Campos, idea-
lizador do FGTS, dirigida ao Presidente Castelo
Branco.

O presidente do BNH observou ainda que as
facilidades para processamento de dados que o Bra-
sil já dispõe, permitirão que, dentro de três ou qua-
tro anos, as contas do FGTS sejam centralizadas
peio BNH. "A arrecadação continuará sendo feita
contas individuais poderá ser confiado a um órgão
centralizador", explicou. .'

Disse que, em 1976, a previsão do reajuste das
prestações do BNH, é de 24%. "O Governo pensa
então em conceder um subsídio ao mutuário da
ordem de 12% sobre aquilo que ele efetivamente-
pagou em 1975."

Comentando a inadimplência dos mutuários em
* todo o Brasil, o Sr Schulman salientou que ela se

limita à média total de 18%..

K
IkelsorVs indústria e comércio saia

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CGC MF 33.151.747

Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os Senhores Acionistas a se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
no dia 27 de novembro de 1975, ès 14:00 ho-
ras, em primeira convocação, na sede social da
Empresa, situada nesta Cidade, na Av. Brasil,.
10.540, esquina da Rua Kelson, a fim de deli-•berarem sobre a seguinte ordem do dia:>

a) apreciação da proposta da Diretoria pa-
ra aumento do capital em 25% (vinte e

...,-.' cinco por cento), por incorporação da
reserva de correção monetária do Ativo
Imobilizado;

b) alteração dos Estatutos Sociais;
c) assuntos de interesse geral.

; ;' Os possuidores de ações que quiserem par-ticipar da Assembléia deverão, com três dias
de antecedência, apresentar, na sede social, seus
títulos òu documentos comprobatórios dos mes-
mos ou comprovantes de depósito dos títulos
em estabelecimento bancário.,'

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1975.

(a) Haroldo João Naylor Rocha
Diretor Superintendente

Quem pretende usar o
seu Fundo dc* Garantia na
compra da ca.su própria, ou
.sacá-lo para outros fins, de-
.'e aguardar ate o dia pri-mdro de abril, quando rece-
berá a correção monetária
relativa ao período de 1975.

Se o titular da conta viu-
culada do FGTS levantar,

por qualquer motivo, o.s dc-
pÒslfcos feitos em seu nome
pilo empregador, até o dia
31 de dezembro deste ano,
perderá a correção monetá-
ria relativa aos últimos 24
meses, ou .seja, este ano r
1074. Se sacar até o dia 31
de março de 1970, perde 1.correção relativa a 1975.

Um exemplo
Diretores do BNH reco-

nheceram que a atual slste-
mática <ie correção monetá-
ria do Fundo de Garantia
do Tempo de serviço é pre-
judicial aos trabalhadores,
e por isso o Presidente Er-
nesto Geisel determinou a
volta à correção trimestral.

Atualmente o Fundo de
Garantia é corrigido anual-
mente e, se a partir de ja-neiro não se voltasse ao an-
tigo sistema de correção tri-
mestral, milhares de mu-
tuários do BNH que preten-
dem utilizar os recursos do
Fundo no pagamento da ca-
sa própria, ou como pou-
pança para adquirir um
Imóvel no Sistema Finan-
ceiro da Habitação, perde-
riam, se sacassem agora, no
mínimo CrS 240 por cada
CrS 1 mil depositado.

Além da correção mone-
tárla, as contas vinculadas
do FGTS recebem juros
anuais que variam de 3%
a 5%, atualmente, e que
chegarão a 6%, no próximo
ano, mas que tendem a se
fixar, no futuro, em 3%. As
contas novas, referentes a
empregados recém-admiti-
dos, rendem 3% de juros
anuais.

No dia 31 de março de
1970. segundo a nova siste-
mática de correção monetá-
ria trimestral, o BNH deter-
minará o acréscimo das
contas do Funcio de Garan-
tia, relativo a 1975. O coefi-
ciente, a ser determinac'.o
com o cálculo da ORTN
(Obrigação Reajustável do
Tesouro Nacional) de abril
de 70 sobre a ORTN de de-
zembro de -75, deverá ficar
cm torno de 1,06, mas só se-
rá efetivamente estabeleci-
do quando for determinado
o valor da ORTN de abril
do próximo ano.

Na prática, somente a
partir de primeiro de abril
de 1976 o titular da conta
vinculada do Fundo de Ga-
rantla poderá sacar, caso
deseje aproveitar a cor-
reção monetária relativa a
1974 e 1975.

Empresários do mercado
imobiliário esclarecem, en-
tretanto, que as negociações
para a compra da casa po-
dem começar agora, consi-

!derando-se o FGTS com**
corrigido, pois até abril dc
verão ser tomadas provi-ciências que possibilitará.,aguardar a entrada em vi-
gor da nova sistemática.

A partir de 19 de Janeiroo BNH passará, também, aabsorver as contas vincula-das do Fundo, atualmente
mantidas pela rede banca-ria, relativas a contratas detrabalho extintos ou resein-didos, desde que não movi-mentadas há mais de doisanos — cerca de 8 milhõesde contas.

Simultaneamente ao res-tabelecimento da correçãomonetária trimestral sobreos depósitos do FGTS, oBanco Nacional da Habi-tação, gestor do Fundo deGarantia do Tempo de Ser-viço, deverá abolir, em con-seqüência de decisão do Go-verno, os depósitos avulsos,
estabelecendo o pagamentodireto pela empresa ao em-
pregado, dos depósitos dcFGTS devidos no momente
da extinção ou rescisão dc,contrato de trabalho.

Ocorrendo a rescisão do
contrato de trabalho, por
partes da empresa e sem
justa causa, ficará esta
obrigada a pagar ao empre-
gado optante, diretamente,
os valores relativos aos de-
pósitos correspondentes ao
mês da rescisão e, quandofor o caso, aos do mês ime-
diatamente anterior, além
da importância igual a 10%
desses valores c do montan-
te dos depósitos, da cor-
reção monetária e dos juroscapitalizados na conta vin-
culada correspondente ao
período trabalhado na em-
presa, caso não tenham si-
do depositados.

Após constatar inadim-
plência de empresas de
grande porte, multinacio-
nais e governamentais, pa-ra com o Fundo de Garan-
tia, e objetivando resguar-
dar o trabalhador, princi-
palmente aquele mutuário
do Sistema Financeiro da
Habitação, o BNH decidiu,
também, bancar o Fundo,
isto é, pagar mesmo que a
empresa não tenha efetua-
do os depósitos, acionando^
depois.

ADEMI apoia "leasing"
com opção de compra

O presidente da ADEMI— Associação de Dirigentes
de Empresas do Mercado
Imobiliário •— engenheiro
Lopes da Costa, pediu a re-
gulamentação do leasing —
aluguel com opção de com-
pra ao fim do contrato —
como forma de reduzir o.
custo da habitação, já quenão seria computaida na
mensalidade paga pelo loca-
dor o terreno, que corres-
•ponde a pelo menos 10% do
valor do Imóvel.

Na reunião de ontem da
ADEMI, o presidente da Co-
peg, Sr Vander Batalha,
disse que a entidade pre-
tende aplicar recursos no

programa habitacional vin-
culado àdlstrltos indus-
trials, e sua taxa ide juros
está em torno de 12,8% pa-
ra as empresas construto-
ras, acima da taxa pratica-
da pela Caixa Econômica
Federal, mas abaixo das en-
tidades privadas do Sistema
Financeiro da Habitação.

O Sr Jacob Stelberg, dire-
tor da Servenco, relatou aos
empresários os debates no
Congresso Habitacional rea-
lizado no Pei*u, e cujo tema
central foi o barateamento
da construção, de forma a
se produzir moradias para
pessoas ide baixa renda.
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CGC-MF 33.228.024

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
(GEMEC-l.CA-200.73/199)

BONIFICAÇÃO
Comunicamos aos senhores acionistas que, a partir do dia 24

de novembro corrente, será iniciada a distribuição da bonificação
de 20% (vinte por cento). em ações, aprovada pela Assembléia
Geral Extraordinária do 21 de outubro de 1975 que. aumentou
o capital social de Cr$ 108.188.918,00 para Cr$ 129.826.702,00.

ATENDIMENTO

O atendimento será realizado na sede da Companhia, na Rua
São José n.° 90 — 17.° andar, nos seguintes horários:

Pessoas Físicas: SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS,
das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

. - Pessoas Jurídicas: TERÇAS a QUINTAS-FEIRAS, dás 14 às 16
horas.

DOCUMENTAÇÃO

Para o exercício do direito, os senhores acionistas ou repre-
sentantes legais deverão apresentar os seguintes documentos:

Pessoas Físicas: Carteira de Identidade e CPF.
Pessoas Jurídicas: Instrumento de Representação e CGC.

OBSERVAÇÕES

Será indispensável a apresentação dos certificados de ações
— nominativas ou ao portador — os quais serão devolvidos no
ato, juntamente com o comprovante que habilitará o acionista a
receber as ações bonificadas.

No período de 9 a 23 de dezembro de 1975 estarão sus-
pensos os serviços de transferência e conversão de ações, bem
como o desdobramento de títulos.

. Rio do Janeiro, 19 de novembro de 1975

WILSON LEMOS DE MORAES
Diretor Presidente

:
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CIP aumenta cloro,"nylon", lâmpadas,
biscoitos e rádio

O Conselho Iiitermlnl.sterlal de Pre-
ços (CIPi decidiu ontem autorizar um
aumento de 1,2% para a soda-cloro e vá-
rios derivados clorídricos, atendendo so-
llcltaçi.0 da Associação Brasileira de Al-
calls. Em outra decisão, foi concedido
reajuste de 2% para os aparelhos de rá-
dio, e de 5,81% para máquinas de cos-
tura.

As lâmpadas sofreram também rea-
Justes, nos segulritòs percentuais: Incan-descontes, 0,21%, fluorescentes. 0.13%de vapor de mercúrio, 0.01% e as do tipominiatura, 0,07%. o CIP aumentou onylon filamento (têxtil continuo) em3,1% (20 dcnlcn e em 2,8% (70 dcnlen.

Cloro
O cloro sofreu os seguintes aumen-tos de pregos, segundo decisão do CIP•dotada ontem: soda-eloro, 1,2%; ácidoclorídrico, 0,0%; hlpoclorlto de sódio,

0,8%; sulfureto de sódio, 0,6%; sulfure-
to de sódio (escama 60% i, em 0.3%; sul-
íureto de sódio (fundido 60% i, em 0,3%;
«ulfldrato de sódio, 0,6%; polissulficlratode sódio, 0,2%; cloreto de alumínio, 0,2%.

Outro aumento autorizado pelo CIP
foi para os biscoitos, atendendo pedidoda Associação Brasileira da Indústria de
Alimentação, nos seguintes percentuais:biscoito salgado, em 17%; doce seco,
15%; doce amanteigado, em 19% e o ti-
po wajjcr, em 16%.

O órgão concedeu ainda reajustes de
preços para os diversos tipos de ladri-
lhos: terracota vermelha, de 8%; terra-
cota decorada, de 5%; scmigrès decora-
do, de 5%; grês extrudado, de 6%; gres
prensado, de 11%; gres decorado, de 7%.

Tarifas
O CIP autorizou reajustes de tarifas

para os transportes coletivos de várias
cidades brasileiras, nos seguintes percen-
tuals: Guarujá, em 10,30%; Araçatuba,
em 12,12%: S. José do Rio Preto, em
11,86%; Campinas, em 25%; Araraqua-
ra, em 27,33%; Jundiaí, em 16,6%; Ri-
beirão Preto, em 14,29%; Marilia, cm
12,78%, todas no Estado de São Paulo.

O órgão aumentou as tarifas de tá-
xis nas cidades de Taubaté, São Paulo,
Blumenau, Santa Catarina e Salvador,
e concedeu reajuste de 2,65% para a li-
nha de ônibus internacional que liga o
Município de Foz do Iguaçu ao Porto
Presidente Stroessner, no Paraguai.

CDE nao institui
obrigações do aço
por faltar estudo

Brasília — A criação das Obriga-
ções Siderúrgicas esteve ausente da pau-tu da reunião de ontem do Conselho deDesenvolvimento Econômico, pelo fato
de que a complementação financeira pa-ra o setor siderúrgico é ainda objeto de
estudos a nivel técnico, e várias fórmu-
Ias estão sendo estudadas pelo grupo In-
terminlsterlal (Indústria e Comércio,
Planejamento e Minas e Energia! encar-
regado da avaliação periódica dos pro-
gramas de insumos básicos.

Durante a reunião, foram conside-•rados satisfatórios o nível de Investimen-
tos e o ritmo de execução do Plano Sl-
derúrgico. O Banco Nacional de Desen-
volvlmcnto Econômico, principal finan-
ciador, já apresentou suas necessidades
de recursos para 1976. As concorrências
internacionais para o terceira etapa do
plano já foram realizadas c os planosfinanceiros estão estabelecidos, com vis-
tas à auto-suficiència de aço no ano de
1979, quando a demanda e a produçãoestarão em torno de 19 milhões de tone-
ladas.

Balanceio
Alta fonte do Governo, a propósitoda reunião do CDE, disse que o atraso na

execução da segunda etapa do Plano Si-
derúrgico é apenas aparente e é suge-
rido pelo fenômeno do balanceio indus-
trial, do qual se pode citar como exem-
pio o fato de que a construção de um
alto-forno não basta por si só para com-
p.etar o ciclo de uim programa, pois exi-
ge em seguida a instalação da fase de
laminação. Acrescentou que uma das
provas da credibilidade na execução do
plano é o interesse de participação re-
ccntcmcnte manifestado pelos franceses.

Reunião
Brasília — A reunião de ontem do

Conselho de Desenvolvimento Eccnòmi-
co — ODE — que durou apenas uma ho-
ra, foi praticamente monopolizada poruma exposição do Ministro da Indústria
e do Comércio, Sr Severo Gomes, sobre
iníumos básicos na área da siderurgia,
não ferrosos, petroquímica e fertilizan-
tes.

Segundo o Assessor de Imprensa da
Presidência, Sr Humberto Barreto, a ex-
posição do Ministro Severo Gomes íoi
baseada nos projetos governamentais jáaprovados no setor de insumos básicos,
que representarão uma economia em im-
[.citações, até 1980, em cerca de 22 bi-
lhões de dólares.

Começada com o atraso de uma ho-
ra e meia, o Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico apenas ouviu a exposição
do Ministro da Indústria e do Comércio.

Severo Gomes quer debater
com setor siderúrgico antes
da decisão sobre novo papel

Brasília — O Ministro da Indústria c
do Comercio. Sr Severo Gomes, dosmon-tiu ontem que o Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico tenha debatido a Ins-
tltulção cias Obrigações Siderúrgicas,
afirmando que o assunto ainda está mui-
to verde c, antes de qualquer debate a
nivel do CDE, serão realizadas amplas

discussões com o.s empresários do setor
através da Iritervonlôncla do insMtuto
Brasileiro de Siderurgia (TBSl.

Sagundo o Ministro Severo Gr ...es 6'
multo cedo pura falar em divergências
entr."' o.s diversos setores do Governo méZ
volvidos no assunto, pois nem mesmo um
anteprojeto sobre a criação das Obriga-
ções Siderúrgicas foi estruturado.

IELEMIG e THOMSON-CSF Equipamentos do Brasil
unidas para integração do interior de Minas.

Ni esiinatura de contrato, da eiquerda pan a dlraita: Sr*. Barnard Comia, mambre
da DINT/AM da THOMSON.CSf; Alfredo Anlonall, Gaorgei Barrabàs a Jean Claude
Harvlo, da Diretoria Comercial da THOMSON-CSF Equipamento, do Braiil lida.;
Tlieobaldo Antônio Kopp, Preiidente de TílIMIO; Américo Palha Nato, Diretor Técnica»
da TEIEMIC • d. S. Bulcão d* Vaiconcalloi, Chefe de Gabinete do Preiidonte.
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Com o objetivo de integrar o interior mineiro à Rede Nacional

de Telecomunicações, a TELEMIG contratou, à THOMSON-CSF Equi-
pamentos do Brasil Ltda., o fornecimento de 200 equipamentos de
Telefonia Rural para servirem pequenos municípios, núcleos rurais,
postos de serviço e indústrias instaladas em zonas do Estado ainda
não servidas pela rede telefônica oficial.

Os equipamentos são cs TFH-917, que estão sendo fabricados

no Brasil pela THOAASON-CSF Equipamentos do Brasil Ltda. e serão
entregues à razão de 40 aparelhos por mês, até fevereiro de 1976.

A THOMSON-CSF Equipamntos do Brasil Ltda., com sua fábri-
ca de 8.000 m2 de área coberta em Jacarepaguá, Rio de Janeiro,
está transferindo para o Brasil a tecnologia da THOMSON-CSF, em-
presa líder da eletrônica na Europa. A fabricação de equipamentos
e sistemas de Telefonia Rural faz parte de seu plano de continua
expansão no País.
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Nós estamos só com 10 anos de idade.
Mas lemos nm sócio que podia ser nosso avô.
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Amaioriadosbancosétão antiga, que
quando um deles comemora o 10.°
aniversário, osoutrosatéacham engraçado.

Masno caso do Banco Cidade de São
Pauloareacâbéumpouquinho diferente:
em vez de achar graça, muita gente fica
perguntando como foiposável fazer tanta
coisa em tãopouco tempo.

Por exemplo:
nesses 10 anos, o Bancocidade instituiu um
padrão de atendimento pessoal que vai muito
mais longe que o cafeziriho e o tapinha nas
costas.

Esse atendimento compreende uma
permanente assistência em todos os assuntos
econômicos e financeiros dos clientes.

Emmatériadecomércioexterioro
Bancocidade também foimuito longe para a
sua idade:
consolidou uma imagem debanco dinâmico,
eficiente e especializado em operações
internacionais.

Ecom toda sua juventude, o Bancocidade
senteaindamuítoorgulhòdeterumsócio 10
vezesmaisvelho:
qSwiss Bank Corporation, um banco com
l(Banosdeexperiênciaetradição.

Resultado:
nóstemosapenas 10anosdevida,masjá
temc^aex^iiêndadeumavô.

V&A.V

Bancocidade
E ainda temos um sócio famoso:
o Swiss Bank Corporation.

Barco Cidade de São Paub S. A.
Cidade de São Paub S.A. Créd., Fin. e hvest.
Qdade de São Paub Correi, de Vai. Mob. e de Câmbio Ltda.
Cidade de São Paub Distr. de Tit. e Vai. Mob. Ltda.
Qdade de São Paub S.A. Tur., Pass. e Serv.
Qdade de São Paub Corret. de Seg. S.C. Ltda.
Leasing Qdade Arrend., Ind. e Corn. de Máquinas Ltda. S \
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—Informe Econômico—
Registro de comércio
e as novas empresas

tfwt antigo obstáculo para o imedia-to funcionamento das novas emvresasque se constituem foi levantado recente-
Wii* Vela Junta Comercial do Rio deJaneiro, ao decidir não mais tornar obri-gatorio o depósito no Banco do Brasildas quantias recebidas dos subscritoresde sociedades de capital autorizado.

A decisão se baseou em -parecer daProcuradoria Regional do Estado do Rio
£ í^í'!r-s?bre.a petiSã0 de uma ™pre~sa imobiliária. A empresa tivera indeferi,do o pedido de arquivamento, na Junta,dos atos constitutivos da sociedade quêacabava de ser criada, pelo fato de que odeposito prévio não tinha se efetuado, \âque o valor das subscrições foi aplicado
mpresf™ 

e um imóvel Pela própria

i„„P Pàrfce; We se tornou vitorioso naJunta sustentou que há nítida diferença
VZiL c°ns^tutcao e funcionamento deswedadc. Um dispositivo da Lei 4726, de1965, dispõe que "na subscrição de açõesde sociedade de capital autorizado, o ml-™mode integralização inicial será fixadopelo Conselho Monetário Nacional, e asimportâncias correspondentes poderãoser recebidas pela sociedade, independeu,temente de depósito bancário".

A antiga Junta Comercial da Gua-nabara tinha, contudo, firmado o enten-aimento de que o dispositivo só se avli-caria aos casos de aumento do capital au-tonzado,pois na constituição ainda nãona sociedade para receber as importan-cias pagas pelos subscritores. A exigên-cia do deposito das quantias recebidasaos acionistas tem como única finalidade
Eü\rOS Mtecritpres de eventuaisabusos. No caso da empresa imobiliária,os subscritores estão plenamente garan-tidos, ja que as entradas de capital foramutilizadas na compra de imóvel.

Sustentou ainda o parecer que o in-tuito do legislador ao fazer a exigênciado deposito foi para evitar desvios, no in-teresse publico, mas quis igualmentedispensar o referido depósito, quando setjatar de sociedade de capital autoriza-ao. A tese que prevaleceu, no caso, foi aae que a sociedade está constituída nomomento em que o presidente da assem-oleia de constituição verifica terem sidoobservadas as formalidades legais « ms-sa a eleição da diretoria. Este é o mo-mento da existência jurídica da socieda-de anônima. O arquivamento dos atosconstitutivos é uma formalidade que per-mite o funcionamento da sociedade.
A decisão da Junta Comercial do Rioveio demonstrar que os meandros jurídi-cos podem se tornar em dificuldades qua-se insuperáveis para o esforço de empre-sanos_ que desejam contribuir para a ex-pansão da atividade econômica Demons-trou ainda que o Registro de Comércioainda conserva muita coisa que precisaser atualizada em benefício dos vróvriosnegócios. e

Decisões fantásticas
ADowChemical,aHookereaBayer

(alemã) controlam cerca de 80% do mer-cado brasileiro de petroquímicos com osquais se produzem espumas de borrachade largo emprego doméstico e industrialA matéria-prima para a produção dessasr,%l\llts chaf™-se toluenodiisocianato
(TDI). Um projeto de produção de TDIreunindo a Petroquisa, o Banco da Bahiae a Dupont foi apresentado e aprovadopara o polo petroquímico do Nordeste Oconsumo desse TDI dependeria das fábri-cas do Sul. Varias vezes foi recusada umaproposta da Bayer para aumentar a vro-duçao de TDI em São Paulo, pela simplese boa razão de que sobraria matéria-pri-ma quando entrasse o projeto em anda-mento. Ontem, soube-se de sua aprova-çao por determinações superiores" Como rompimento de algumas barreiras ondese envolvem da ética às dimensões domercado, sente-se entre os empresáriosdo setor um significativo alvoroço

tudo.
De repente, parece instalado o vale-

Máquinas
Os empreiteiros de obras públicasmanifestaram-se favoráveis a que o Go-verno estude uma fórmula para estimu-lar alocação de máquinas e equipamen-tos adquiridos no exterior e largamenteutilizados na construção pesada Os em-preiteiros apoiaram a recente regulamen-tação do arrendamento mercantil (Leas-ing) para máquinas e equipamentos fa-bncados no país, mas ponderaram que ofato de que o setor é altamente ãepen-dente de equipamentos sofisticados, só

produzidos no exterior, deveria levar asautoridades governamentais a buscaruma solução que conciliasse às objetivosdos empresários e do balanço de paga-mentos.
Segundo os empreiteiros, muitas ve-zes uma firma importa um equipamentodo exterior, quando o mesmo equipamen-

to encontra-se subutüizado por umaconcorrente. Como no caso das concor-rendas os empreiteiros precisam apre-sentar-se altamente qualificados, não he-sitam em importar uma máquina que po-deria ser obtida no próprio país. O resul-tado e que se agrava, desnecessariamen-
'. '. ° ã^icit na balança comercial.
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e faça unia assinatura do

JORNAl DO BRASIL

GOMES DE ALMEIDA, FERNANDES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A.
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
GEMEC/RCA - 200 - 74/277 - CGC 34.177.279

AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
..ri f°7"i"m05 

a05 S'»* Acionista, que a partir de 27 ifc novembro rorren,0será ,„,elado o pagamonlo do dividendo n.° 4, no montante de Cr$ 15.500 oóoon(qutnz. milho., e quinhentos mil cruzeiro,), aprovado pela A.G.O. de 29TM4 razão de 15% para as ações ordinárias e 16% para as açóes preferenciais.' 
'

flr„.f„5 
"^"dMto-àpnunitr, no ato do recebimento, documento de Idontl-

2 h 
,0- C 

Í,d8lf 
le4SSo d° contribuinte (CIC ou CGC) e as respec v scautelas de ações. Aqueles cuias ações não tenham ainda sido transferidas par Ò

de rS° 
P'ovia™""- •<*'!<»" a averbação da transferência ou a emissão

Na oportunidade, os acionistas pessoas físicas poderáo optar pela retençãodo ,mpo.lo de renda na fome à taxa de 15%. O prazo para o exercício d" saopção se estenderá até 26.1.1976.

Os acionistas serão atendidos das 9,00 às 12,30 c das 14,00 às 17 30 horasnos seguintes locais: * "'-""

Rio do Janeiro: Av. Princesa Isabel, 323 - 8.° andar
São Paulo: Av. Paulista, 2001 — 2° andar.
Rio do Janeiro, 17 do novembro de 1975.

A DIRETORIA
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Cobal pode formar estoques
com carne desossada em 76 \
Cooperativas agrícolas
terão prioridade paradestiladas de álcool
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Brasília - a prioridade para a Implantaçãodas «turas usinas para a produção de «SfSacordo com as normas do programa provado° erádada para os projetas apresentados por coopÒrâtlvSagrícolas, de forma a evitar os males dTconcèn-ração fundiária provocada historicamente nòpá s
a°çúca° 

deSenVOlv,mento da «#jí da cána-do-

da f„S?aÇfi0,f01 PrCStada ontcm Pelo Ministroda industria e do Comércio, Sr Severo Gomesexplicando que o programa do álcool possui umagrande abertura e flexibilidade para a participaçãode todos os .setores econômicos Interessados em par-ticipar do plano. '
RAZÕES

Entende o Ministro da Indústria e do Comércioapesar da grande abertura do programa, que aprodução de álcool a partir da cana-de-açúcar é amelhor opção para o empresário privado, levando-seem conta a necessidade de baixos custos de pro-duçao e melhor rentabilidade na comercialização
Sobre a prioridade que o Governo vai dar àque-les projetos apresentados pelas cooperativas, Severocomentou: "a cultura da cana, ao longo dos anosprovocou distorções graves através da formação daschamadas concentrações fundiárias. Sendo assimcontinuou, o Governo irá dar preferência aos pro-jctos oriundos das cooperativas, porque estes Irãoeliminar os males da concentração fundiária e per-mitlr uma melhor distribuição da renda.

Em que pese a prioridade para as cooperativas— acentuou — a participação no Programa Nacio-nal do Álcool está aberta a todos sem distinção.A preferência pela produção do álcool a partir dacana foi justificada pelo Ministro como uma con-seqüência natural do bom senso. Como temos umatecnologia avançada no setor, a lógica indica quedevemos começar por aqui. A produção de álcool a
partir da mandioca, batata-doce ou beterraba, de-verá ser colocada num segundo plano, do ponto-dc-vista do empresário, particularmente a mandioca,
que é um terreno onde existem muitas indagações
a serem respondidas, comentou Severo Gomes.

20 de Novembro
Dia da fundação da APLUB
Dia do Profissional Liberal

Universitário do Brasil.
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11 Anos PREVIDÊNCIA APLUBAssociação dos Profissionais Liberais
Universitários do Brasil.
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A Oompanlila Brasileira
de Alimentos — Cobal — estadisposta a patrocinar a for-mação de estoques regula-
dores com carne desossadaem cortes especiais para oabastecimento dos super-mercados durante a próxi-ma entressafra (Julho-no-vembro).

Como a partir de janeirose inicia a formação dos cs-toques, a Cobal solicitou áAssociação do.s Supermerca-do.s do Rio uma previsão dovolume de carne necessáriode modo a acionar os prl-meiros contatos junto aosfrigoríficos que depositarãoa carne durante quatro me-ses.

Vantagens
Tanto para a Cobal como

para os frigoríficos, super-mercados e consumidores acarne dcso.ssada em cortesespeciais só apresenta van-tagem. Registra-se umasensível redução nos custoscom frete pois a ausênciade ossos e sebo permite otransporte de maior volu-me. Para o Governo, estar-se-ia facilitando o controlenos volumes e tipos de car-ne. Para os supermercados
haveria uma diminuição
nos custos operacionais quepoderia, inclusive, .ser re-
passada para os consumido-
res. Isso porque as organi-
zações não mais necessita-
riam de um setor com pes-soai especializado para a
desossa.

Os grandes frigoríficos
são inteiramente favor.áveis
a formação de estoques comcarne limpa. Eles jádispõem de know-how e im-
plementos para desossar
pois o mercado internado-
nal exige a aplicação desse
processo. Como as expor-
taçôes de carne estão tem-
porariamente suspensas asmáquinas estão ociosas po-dendo, portanto, perfeita-mente atender larga parce-la da estocagem. O proble-ma da armazenagem tam-
bém seria solucionado poisa carne ocuparia menos es-
paço nas câmaras frigorifi-
cas. Para os empresários o
processo de congelamento
poderia ser feito com rapi-
dez resguardando a quali-dade da carne. Todas essasvantagens foram estudadas
pela Cobal que agora iniciaa etapa burocrática do mo-delo.

"Warraut"
em estudo

A Cobal está apreciandouma antiga reivindicaçãodos supermercados que pre-tendem trabalhar com acarne dos estoques regula-dores utilizando o mecanis-mo dos warrants. Isto signi-fica que determinados volu-mes de carne ficariam de-
positados nos frigoríficos
com a promessa de entrega
para uma rede. Com a mer-cadoria previamente vendi-da para os supermercados
estaria se reforçando oabastecimento durante aentressafra.

Para 76 a Cobal pretendeadquirir mais de 200 mil to-neladas de carne para for-mação dos estoques regula-
dores. Este ano o volume
dos estoques foi bastante
polêmico. Oficialmente a
armazenagem foi de 163 miltoneladas. Segundo a Cobal
resta atualmente 9 mil e300 toneladas que atuarão
como "estoques de seguran-
ça". Todavia, os supermer-
cados do Rio estão adqui-rindo à Cobal os remanes-
centes dos estoques. A dife-renciação entre o custo dacarne fresca e da carne
congelada foi discutida on-
tem durante reunião da As-
sociação dos Supermercados
na Bolsa de Gêneros Ali-
menticios.

Acordo
Na oportunidade ficou de-

cidido que as organizações
con tinuarão a trabalhar
ccftn carne fresca e congela-
da observando o acordo de
preços para a carne resfria-
da. No entanto, a Cobal de
Brasília informa que não
será permitido comprar
carne à preço oficial e re-
vender livremente para o
consumidor. "Ou as organi-
zações elaboram duas tabe-
las (congelada e fresca; ou
têm, direito de negociar com
apenas um tipo", afirmou
a direção da Cobal.

Espera-se que ainda hoje
a Cobal do Rio se pronuncieoficialmente à respeito da
comercialização dos rema-
nescentes de carne congela-
da. Nos supermercados a
carne resfriada vem sendo
oferecida com regularidade
embora os empresários
atestem a inaptidão do ga-
do para abate. "A carne
apresenta-se costelada e
magra o que significa que
nos pastos a rebanho ainda
está engordando".
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A Ia colocad___it^mèidéjQíjè_ações na Bolsa.
IC Laureano S. A. Corretora de Valores

Av.RioBranco, 157—tel. 221-3122 — RJ

Mesmo com o resgate de CrS 1 bl-
lhão 700 7nilliôes cm LTNs de 91,
1S2 e 365 dias, o sistema bancário
7iia7itcvc o baixo 7iivel de reservas
onlc7ii, devido à compensação do
pagamento do leilão de ORTNs, no
valor de Cr$ 1 bilhão 500 milhões.
Os cheques BB fora7ii mullo pro-curados, CO711 taxas entre 2,00% e
2,50% ao 7nês, embora 7nultos ban-
cos 7ião te7itassem reduzir seus dé-
bitos «o redesco7ito. Os fina7icia-me7itos ovcr-nlght foram bastante
pressiotiados, a taxas de 3,50% e
4,507o ao 77iês, em face dos paga-mentos dos leilões de LTNs, 7io va-
lor de Cr$ 2 bilhões 200 7nilhôes. No
Ji7ial da tarde, a atuação do Banco
Central fez com que as taxas de-
cli7iassem a 2,60%. O volume de 7ie-
gócios com BB so7tiou CrS 819 7tü-

lhões, segundo a ANDIMA

Mercado de LTN
Apesar da emissão do CrS 1 bilhão 400 ml-

lhões em UNs de 91 e 162 dias, o mercado .ibor-
to apresentou-se ontem com grande presido ven-
dedor a, sem interesse por parle dos comprado*
ros, O pequeno volume de negócios registrou
sensível elevação no nivel das taxas máximas «I-
concadas polo leilão. Os papéis de 91 dias lo-
ram colados a 22,65% ao ano, enquanto os dr
182 dias tiveram suas taxas situadas cm torno
de 22,65%. Segundo os operadores, o constante
estreitamento da liquidez, elevando acentuada-
mente o custo do dinheiro para os f manei ame n-
tos over-night, poderá inverter a tendência de
estabilização nas taxas de desconto, demonstra*
da no último leilão. O volume de operações em
Letras do Tesouro Nacional somou ontem o to-
tal de OS 5 bilhões 294 milhões, segundo da-
dos fornecidas pela ANDIMA. A seguir, ai taxas
médias anuais de desconto de todos cs venci-
mentos:

Vanc. Compra Venda Venc. Compra Venda

21/U 25,92 20,11 10/03 22,91 22,67
26/11 24,47 23,83 17/03 22,90 22,66
03/12 24,36 23,72 19/03 22,88 22,65
10/12 24,31 23,73 24/03 22,88 22,65
17/12 24,27 23,71 31,03 22,87 22,64
24/12 24,23 23,70 07/04 22,85 22,64
26/12 24,22 23,69 14/04 22,85 22,64
31/12 24,07 23,68 21/04 22,35 22,64
07.'01 23,55 22,96 23/04 22,84 22 63
14/01 23,42 22,94 28/04 22,83 22,62
16/01 23,34 22,91 05/05 22,78 22,58
21/01 23,23 22,90 12/05 22,77 22,57
28/01 23.19 2-2,90 14/05 22,75 22,55
04/02 23,09 22,75 19/05 22,70 22,51
11/02 23,03 22,74 18/06 22,48 22,22
13/02 22,99 22,72 16/07 22,37 22,09
15/02 22,94 22,69 20/08 22,26 21,99
25/02 22,91 22,70 17/09 22,12 21,84
03/03 22,91 22,67 15/10 21,98 21,64

Mercado de Obrigações
e Debêntures

Apesar da expectativa com relação «o lan*
çamento dos Certificados de Títulos Múltiplos, o
mercado de Obrigações da Eletrobrás continua
registrando acentuado declínio nas taxas de des-
conto dos papéis.' Até ontem, os papéis apresen-
taram, cm uhiõ semana, queda superior a 15 pon-
tos nas negociações efetivas de compra e venda,
situação que deverá permanecer até o final do
ano, com o estreitamento maior óa liquidez pre-
visto para esse período.

Foram as seguintes as cotações médias para
os papéis negociados ontem no mercado;

Titule Compra Venda
CrS CrS

BDMG 105,00 106,00
Tclcmig 278,60 280,00
Eletrobrás (MPSVAA) 86,00% 87,00%
Eletrobrás (NQTDDHH) 87,00% 88,00%
Eletnobrás (XBB) 88,00% 89,00%
Eletrobrás (ORUZEEII) 91,03% 92,50%
Elotrobrás (CCFFGGJJLL) 95,00% 96,50%

Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de lon-

dres, no mercado do eurodólar, fechou, ontem,
para o período de seis meses em 7 11/16%. Em
dólares, francos suíço» e marcos foi o seguinte
o seu compoitamcnio:

Dólares:

Sete dias 7/16 5 9/16
mês 9/16 5 11/16
moses 3/8 6 1/2
meses 3/4 6 7/8

6 moses 9/16 7 U/16
1 «no 1/8 8 1/4
Francos suíços:

%
mos 3/8 1 5/8
meses 1/4 3 1/2meses 3/8 3 5/8

6 meses 4 1/41 «no 7/8 5 1/8
Marcos:

mês 1/2 3 3/4meses 4 1/4meses 1/8 4 3-86 moses 1/2 4 3/41 *n° 1/2 s 3/4

Taxa de câmbio
A Gerência de Operações de Cambio doBanco Central (Gecam) afixou, ontem a cotação

5a. mocd«'»rn*Tic«n«. O dólar foi necjoclado aCrS 8,725 pare compra e CrS 8,775 para venda.Nas operações com bancos sua cotação foi deCrS 8,737 para repasso e Cr$ 8,767 para co.bertura. O sistema bancário no Brasil tem afi-xado aa taxas das demais moedas no momentoda operação. As taxas médias tomam por baseas cotações de fechamento no mercado de No-va Iorque.
Ontem CrS 3a..feira

Canadá
Inglaterra
30 dias futuros
90 dias futuros
Bélgica
Dinamarca
França
Holanda
Noruega
Suécia
Suíça
Alemanha

0,9867
2,0445
2,0350
2,0205
0,025600
1,1655
0,2263
0,3758
0,1807
0,2275
0,3769
0,3855

8,6583
17,9405
17,8571
17,7299
0,2246
1,4523
1,9858
3,2976
1,5856
1,9963
3,3073
3,3826

0,9870
2,0380
2,0290'2,0150

0,025550
0,1650
0,2260
0,3748
0,1805
0,2270
0,3761
0,3840

Dólar
Tóquio e Londres — O Banco

Central do Japão poderá reduzir o
ponto de suporte do iene, o que se-
ria uma conseqüência do acordo
dos Seis Grandes, para estabilizar
as operações cambiárias^ Esta redu-
ção é encarada pelos analistas domercado financeiro como uma pre-
paração para as negociações mone-
tárias, a serem realizadas em ja-neiro próximo. Com isso, cresceu
multo a pressão de compra do dó-lar ontem, no mercado de cambio
japonês, com os bancos tentando
aumentar suas reservas, no limitemáximo, e os negociantes compran-'
do. mais dólares, para cobrir con-tratos de importação. Para mantera cotação do iene no nivel de 303Ienes por dólar, o Banco do Japãocomprou cerca de 100 milhões dedólares (CrS 877 milhões 500 mil),No encerramento das negociações
no mercado de divisas de Tóquio, odólar foi cotado a 303 ienes, contra
302,90 ienes de anteontem.

Serviço financeiro
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SIMPÓSIO
O Ministro (Ia Fazenda,

Mário Henrique Simonsen,
inaugura hoje, às !)h na

Sociedade Gcrmania,
na Rua Antenor Rangel, 210 o

simpósio sobre
O Mercado Financeiro

Internacional, coordenado pelo
Deustche Bank AG.

O Ministro de Negócios
Estrangeiros da Alemanha
Ocidental, Hans-Dietrich

Genscher, estará presente.
A noite, às 19 horas, o Sr F.

Wilhelm Christians, membro
da diretoria-geral do Deustche
Bank falará à imprensa sobre

os resultados do simpósio, que
c patrocinado pelo Ministro

Mário Henrique
Simonsen. Empresários alemães

de importantes setores.
estarão participando do

encontro e espera-se o
incremento dos investimentos

alemães no país.

RECOMPRAS
Apesar do estreitamento da liquidez,
resultado do leilão de São Paulo, di-vulgado ontem pela Divesp, apresentou

um bom nivel-de preços. Os papéis de 2
anos còm 5% dé juros tiveram seus pre-
ços situados em Cr$ 132 e 50 centavos,
Cr$ 130 e 36 centavos e CrS 129 e 50 cen-
taves, respectivamente para a máxima,
média e mínima; enquanto os de 5 anos
a 7%, situaram-se em Cr$ 135 e 70 cen-
tavos, Cr$ 133 e 22 centavos e Cr$ 132 e
60 centavos. Os papéis, num total de CrS

bilhão 500 milhões, serão emitidos no
próximo dia 26.

Dos Cr$ 120 milhões cm debêntures
conversíveis a serem emitidas pela Tele-
mig ainda este ano, só serão colocados
Cr$ 80 milhões no mercado, já que oBNDE irá subscrever o restante, atravésde recursos do PIS. Dos Cr$ 150 milhões
da Telesp, calcula-se que apenas Cr$ 100
milhões seja colocado.

Dúvidas quanto ao redesconto: fon-
tes do Banco Central situam seu nivelem Cr§ 1 bilhão 600 milhões, enquanto o
mercado estima-o em Cr$ 2 bilhões 500
milhões.

Liquidez é
causa de
apreensões

'Apesar de ter-se apresen-
tado ontem com um quadro
nitidamente mais calmo o
mercado financeiro ainda
mostra-se algo tenso quanto
ao desenvolvimento da li-
quidez até o final do ano e
seus efeitos sobre a posiçãode algumas instituições,
com dificuldades para o fi-
nanciamento de suas car-
te iras.

No Rio. respirava-se mais
aliviado ontem, após uma
terça-feira considerada pe-los operadores como um dos
dias mais difíceis de toda
a história do mercado —
talvez só superado pelo cri-
tico dia seguinte à inter-
venção no Grupo Halles,
quando a Gedip evitou a
quebra de quase todas as
instituições — mas em São
Paulo o ambiente estava
bastante carregado.

Segundo os operadores, a
inexperiência de uma série
de instituições criadas re-
centemente tem contribui-
do, decisivamente, para
perturbar a já delicada si-
tuação do mercado, face ao
e s treitamento progressivoda liquidez do sistema fi-
naneciro, segundo a políticado Banco Central de conter
os meios de pagamento em
30% até fins de dezembro.

Com efeito, apesar de ter
sido previsto há algum tem-
po o estreitamento da liqui-
dez no final do ano e ser
conhecido, desde agosto, o
critério da acidentalidade
no Índice de Preços por'Atacado, para se evitar
.bruscas elevações na cor-•reção monetária, não foram
•poucas as instituições que¦conti riuáram comprando
ORTNs a altos preços nos
leilões. Agora, quando o
.quadro está difícil, certa-
raente elas estão sendo
anais atingidas.

Papéis privados de renda fixa
Instituição

Vnórica do iul

180 di»
liquida bruta

1,79 % a.m.
Avniürê

2,04

360 di»
liquida bruta

a.m. 1,96 % a.m. 2,17 % a.m.

Bahia
1,856% a.m. 2,1 Í5% a.m. 2,026% . a.m. 2,25% a.m.

Bamerindus
Uanorlc

1,92 % a.m. 2,19 % a.m. 2,03"% a.m. 2,25 % a.m.
1,79 % a.m. 2,04 % a.m. 1,96 % a.m, 2,17 % a.m.

Battistella
Bcmge
Cédula
Ccflog

1,792% a.m. 2,041% a.m. 1,952% a.m, 2,166% a.m.
11,90 % 13,58 %

•10,758%
11,906%

12,25 %
13,578%

26,07 %
23,432%

29,00 %
26,00 %

Fimnvesi
11,1423°. 12,69 %

26,075% 29,00 %
24,3148% 27,00%

.ochpe
1,98 % a.m. 2,26 % a.m. 2,17 % a.m. 2,41 % ,^

Lar Brasileiro
Londres

1,85 2,1 f
1,79 2,04

a.m. 2,02 % 2 25 % a.m.
a.m 1.95 % a.m. 2,16 % a.m.

Marknl
1,85 % a.m. 2,11 % a~.m. 2,02 % a.m, 2,25 % a.m.

Minas Investimentos
11,90 % 13,58 %

bibisa
2,05 % a.i

26,0> %
2,34 % a.m. ; 2^20 %

29,00 %
2,45 % a.m.

Vistacrcdl

Embora ma7itendo o baixo nivel de
liquides, o mercado financeiro regis-
trou ligeira elevação nos preços das
ORTNs ontem: Na abertura, os pa-péis estava7n sc7ido negociados emtomo de CrS 130,00, para, no fecha-7ne7ito, atingirem a cotação de CrS130,50 para co7iipra. Segundo osoperadores, a ligeira elevação refle-
te uma thidê7icia de eqtdlibrio 7107nercado, embora a.expectativa deestreita7nc7itò 7nais inte7iso da li-
quidez para o fi7ial do a7io penna-7ieça. Além disso, os operadores
acreditam que os níveis atuais de
preços já começam a i7iteressar oscompradores, prÍ7icipalme7ite osbancos co7nerciais, ditmíe do se7isi-

1,985% a.m. 2,263% a.m. 2,173% a.m. 2,417% a.m.
1,85% a.m. 2,11% a.m. 2,02% a.m. 2,25% a.m.

vel declpiio 7io ágio com relação ao
valor nominal do mês — Cr$ 128,43.
No mercado de repasses ãe títulos
privados de renda fixa, os proble-7nas aprese7itados por algumas ins-
tituições para financiarem suas
carteiras nesses papéis íé?re provo-cado U7n acentuado interesse de
venda. _wi algmis 7iegócios, o mer-
cado chegou a registrar os níveis
de taxas de até 3,00% ao mês, paraos Certificados de Depósito Baiicá-
rio, co7isiderados de pri7neira linha.
Os }inancia7ne7itos de posição esti-
veram basta7ite pressionados 07i-
íe?n, em todos os. papéis, co?n suas
taxas oscilaiido entre 3,00% e 6,00%

ao mês

Títulos de crédito
Abaixo, as taxat médias mensais da rentabilidade oferecida» a aplicação «a clitntala, nudiversos titulo» negociados no mercado aberto:  

¦ *^
Praio (dlai) IS 30 60 90 . U0 180 2]Q jjô

jjjj 1.80 1,82 1,87 1,88 1,89 1,90 1,97 2,02 2,07
ORTN .... 2,05 2,10 2,15 2,2~Õ~ 2,22 2,25 2,29 2,21 2.25
ORTP ¦ ¦ , . 2,10 2,15 2,20 2,22 2,25 2,23 2,21 2,20 2,18
ORTRJ ¦ ¦ . , 2,10 2,15 2,20 2,22 2,25 2,23 2,21 2,20 2,18
ORTMO , . , 2,10 2,15 2,20 2,22 2,25 2,23 .2,21 2,20 ijÜ
ORTBA . ¦ . 2,10 2,15 2,20 2,22 2,25 2,23 2,21 2,20 

2,11

ORTROS ¦ ¦ . 2,10 2,15 2,20 2,22 2,25 2,23 2,21 2,20 2,1»
ARTM5P . ¦ . 2,35 240 2,49 2,50 2,52 

" 
2,53 2,54 2,56 2,57

-TM5P .... 2,30 2,39 2,47 .2,4» 2,50 2,51 2^52 2,53
LTB» .... 2,30 2,39 2,47 2,48 2,50 2,51 2,52 2,53 —
ITROS . ¦ . 2,30 2,39 2,47 2,48 2,50 2,51 2,52 2,53
1. Camb. . . . 2,22 2,24 2,27 ' 2,30 2,32 2,33 2,36 2,40 2,~48
L Imob 2,23 2,30 .2,37 2,41 2,43 2,45 2,46 2,47 2,50
CDB .... . 2,20 2,25 2,30 2,35 2,37 2,39 2,40 2,41 2,43

A. Glayton amplia inversões em soja
A Companhia Andcrson Clayton

anunciou ontem que Investirá 17 ml-
lhões e 500 mil dólnrcs (Cr$ 150 ml-
lhões) nn Instalação do uma nova fá-
brlca de óleo comestível e farelo do
soja cm Ponta Grossa, Paraná, com
inicio de funcionamento previsto para
1977.

Uma nota oficial distribuída si-
multanearaohte pelo presidente da
matriz da empresa em Hoüstoh, Tc-
xas, T. J. Barlow.epolo presidente da
filial brasileira cm Sáo Paulo, Sr Don
Wilson, Informa que os investimentos
virão elos lucros retidos no Brasil,

AMPLIAÇÕES

A capacidade Inicial de processa-

mento da nova fábrica é de 1 mil 200
toneladas diárias de soja, represen-
tando o consumo de quase 20 mil sa-
cas do 80 quilos por dia. Numa etapa
posterior, a capacidade será duplicada.
Serão adquiridos da Indústria nado-
nal 00% dos equipamentos necessários.¦ O Sr Don Wilson Informou tam-
bém que a "Andcrson Clayton está
ampliando várias de suas outras fábrl-
cos de extração de óleo, devendo con-
seguir com essas ampliações, até o fi-
nal de 1975, um aumento de mais de
50% sobre a capacidade existente no
Inicio do ano. Se entrasse em funcio-
namento hoje, a fábrica de Ponta
Grossa Iria quase duplicar a capaci-
dade atual. Ein 1977, ela representa-

rá um aumento do 00% sobre a capa-
cidade então existente".

PÀRG-LI.
Belo Horizonte — O Secretário de

Agricultura de Minas, Sr Agrlplno
Abrnnches Viana, inaugurou ontem,
em Santa Luzia, a mela hora desta
Capital, uma fábrica de ração da Car-
glll Agrícola S. A„ com capacidade de
produção de 15 mil toneladas por mes.

Esta é a décima fábrica da Car-
glll Instalada no pais, sendo que cm
Minas ela possui uma usina de benc-
ficlamento de sementes cm Capinópo-
lis, no Triângulo, e uma fábrica de
rações cm Itanhanclu, no Sul.

Mercadorias - Nacionai

Bolsa inicia vendas
de feijão do Paraná

O feijão-preto comum e
bolinha da nova safra do
Paraná começa a ser ofere-
cido na Bolsa de Gêneros
Alimentícios do Rio de Ja-
neiro a Cr$ 180,00 a saca de
60 quilos (bolinha). O feijão
Uberabinha, cuja próxima
safra está prevista para
abril /maio, apresenta-se
com tendência à alta. On-
tem, durante o pregão, a
saca chegou a ser negocia-
da a Cr$ 235,00

CotaçÕe» da> m-rcadorlss negocia*
das ontem na Bolsa de Gênero» Ali-
menticioi do Rio de Janeiro.
ARROZ
BANHA
R. C. SUL

Caixa de 30 pacote»
de 1 kg

Caixa 15 latas 2 kg.
SANTA CATARINA

Tabelada

CrS CrS

160 CO
i/n

CrS
»/n

Também existem ofertas
(ainda reduzidas) de farl-
nha da Bahia a Cr$ 110,00
a saca. O óleo de soja per-
manace em baixa. Ontem,
algumas marcas estavam
negociando aCr$205,00
(caixa com 36 latas). Após
quase dois meses de merca-
do calmo o fubá de milho
começa a reagir sendo cota-
do a Cr$ 69,00 (saca de 50
quilos).

5,30

2,50

2,60

lata de 2 kg
Caixa 30 pacote» 1 kg 210,00
GORDURA DE COCO
laia 18 kg 145,00
Caixr. 18 latai 2 kg 250,00
Caixa 36 latai 1 kg 750,00
-IECK VEGETAIS COMESTÍVEIS
(laia da II litroí)

CrS
nem.

1-16.00
102.00

nom

Algodão
Amendoim
Sò{a
Girarsol
CAIXA 34 IATAS DE 900ml

CrS
Algodão nom
Amendoim• M-lho
Soja
Girassol
BATATA («0 kg)

CrS

2S3.O0
376,00
205,00

nom

111,00

CrS

406,00
223,00

CrS
45,00
30,00
80,00
45,00
2,10

160.00 165.00

Comum Especial
Comum Primeira
Lisa, especial
Lisa, primeira
São Paulo, pètè
FEIJÃO PRETO (Mkg)R. G. Sul
Polido

safra passada) „
PARANÁ - SANTA CATARINATipo Bolinha

(novo)
Comum
TRIÂNGULO - GOIÁS
Uber.ibinha (novo)
Mineiro
FEU6ES DIVERSOS
Feijão branco miúdo

(novo)
Feiião branco graúdo

(novo
Fe'i5o cavalo-c!ar«

(novo)
Feiião-ehumbinh-f

(novo)
Fc.iâo-enxofra -

(novo)
FcijÒo-mulatinha

(comum)
Fcijãc-mantelga
ínovo) CJ

FARINHA ' 
DE MANDIOCA

SANTA CATARINA/BAHIA

lals

180,00
155.00

230,00
S/N

nom

340,00

330,00

220.00

360,00

160,00

235,00

Chlsp.
Btícho
Figado
Garganta
Língua
Espinhaço
R,-bo
Tripa
Rim
Toucinho barriga

c/ cosf.
Toucinho Branco
Toucinho barriga

def. c/ cost.

Toucinho barriga
dcf. i/cosf.

Salamo
CMARQUE (kg)

Estudos Central.,
dianteiro

Est_do« Centrai-,
p. Agulhfr

MANTEIGA
Minta Garala

lata 10 kg - Ia.
Lata 10 kg —

comum
Vigor (kg)
CCPl Ikg)
FUSA' (50 kg)

Fubá d& milho,
extra

Fubá da milhe.
comum

MILHO

Amarelinho
Amarelo-Hibrido
Amarelo-Mesclado
AMENDOIM

São Paulo, com casca
(saca)

São- Paulo, tem
casca (ko)

ENTREGA FUTURA (CIF)
óleo da soia Violeta

5,00
3,80
2,80
5,00

12.00
2,00

20.00
4,50
2,70

8,50
5,20

12.00
CrS

11,00
29,00

CrS

18,00

17,00

CrS
17,00

16.00
18,00
18,00

CrS

68.00

67,00

CrS
nom

75,00
74.00

CrS

70,00

5,20

CrS

CrS

30,00

Cri

Batata — Marcado calmo. Lisa espe-
ciai, CrJ 70/80,00; Da primeira, OS
-10/50,00: c de segunda, Crí 15/
20,00. Comum especial, CrS 40/50,00:
do primeira, CrS 25/35,00; e de se-
gunda, CrS 10/15,00, por seca do 60
quilos. Cotações inalteradas.

Milho — Mercado firme. Amarelo,
«emiduro, a granel e isento de ICM,
CrS 64/65,00, por 60 quilos. Cotações
Inalteradas,

Cebola — Mercado calmo. Do Estado,
pera, CrS 60/80,00, por saco da 45
quilos. Cotações inalterada..

Banha — Mercado colmo. Caixa com
30 pacotes de 1 quilo, CrS 160/
170,00, c com 12 lat.ii de 2 quilos,
CrS 150/160,00, por caixa. Baixa de
CrS 10/15,00, por caixa.

Amtndoim — Mercado firme, fcm
casca, especial, CrS 75/80,00, por sa.
ca de 25 quilos. Descascado, catado,
CrS 5,00/5,10, por quilo. Cotações
inalteradas.

Belo Horizonte
Belo Horlzont* — Cotações dos prin-

cípais produtos no mercado atacadis.
ta desta Capital, ontem, segundo o
Serviço de Informações do Mercado
Agrícola da Secretaria da Agricultura,
Empresa de Pesquisas agropecuárias e
Central de Abastecimento dt Minas
Gerais:
Produto Mercado Cotação

média
CrS

ARROZ (saca da M quilos) Tabelado

BATATA (saca do 60 quilos)
Comum Especial Ausente
Comum de Ia. Firme 60.CO
Comum de 2a. Firme 40.C0
Lisa especial Ausente
Lisa de Ia. Ausente
FARINHA DE MANDIOCA

(saca de 50 kg)
Fina e grossa

mercado atacadista desta Capital, cn-
tem, para sacas de 60 quilos, segundo
Informações da Coeso • dai Cassa
Ciasi

Compra Vendt
CrS CrS

Feijão 230.00 245,00
Arroz ' 2C0.C0 265.00
Farinha de

mandioca 180 00 2C0.C0
Cebola 90.00 168,00

(Min) (Min)
108,00 176.CO
(Max) (Máx)

Soja
Porto Alegre — A soia foi cotada

nominalmente ontem a. 170,95 dólares
por tonelada (FOB Rio Grand?) paia
entrega em janeiro. A Bolsa de Chicd-
go íuncionou cm baixa durante toda ¦
sessão, p^ra fechar em leve alta. A
única posição que baixou foi a pr-
meirar (janeiro), mas em apenas 1/4
de ponto. O mercado fi.ico, ao fim
do dia, registrava tentativas de nego*
ciações, ainda não concluídas, de 20
mil toneladas do produto gaúcho pa*
ra o exterior.

O boi cm pé continuou cotado e
Cr$ 4,50 o quilo, o que eqüivale a
135,00 a arroba desossada e retíria-
da. As vendas te restringiram ao
mercado interno.

Café

FEIJÃO (saca da 60 kg)
Estável fts.OO

Enxofre talo
Preto comum
Rapé/Opaqutnho
Roxo
Mulatinho
Milho (saca da (0 kg)
Amarelo/Amarelinho

Estável
Firme
Fraco
Fraco

Ausente

CrS

69,00

68,00

CrS

5,30

Estável

380.C0
183.CO
210,00
360.CO

72.00

Recife
Recife — Cotações dos principais

produtos agrícolas do Pernambuco no

Sio Paulo — O mercado disponível
de café tipo 4 permanece inttávcl e
sujeito a novas baixas de preço, em
Santos, face a acentuada retração dos
operadores.

Estas foram as cotações registradas
ontem nos pregões da Bolsa Ofici.l
de Café: estilo Santos (mole), Cr$
110,16, Estilo Santos Rlado (duro), CrS
10550. e sem descrição, CrS 10?,C0,
por 10 quilos. No mercado a termo
o tipo 4 foi cotado a Cr$ 109,70.

Algodão
São Paulo — Os 11 tipos de algo-

dão produzidos e beneficiados em
São Paulo não apresentaram oscilações
de preços no pregão de ontem da
Bolsa de Mercadorias, considerado es-
tá vel pelos observadores.

O tipo 5, paulista, e os demais ti-
pos produzidos c beneficiados cm ou-
tros Estados e alguns deles beneficia-
dos aqui, mantiveram os preços an-
teriores. O tipo 5, de Goiás, foi ven-
dido a CrS 130,00 a arroba;.

Extra-fine
Extra
Especial
São P3Uto,

Especial
Bahinnn
SALGADOS (kg)
Carne Copa
Carne Comum
Carne Paleta
Pernll
Costela
Orelha

nom
125,00
120,00
115,00
110,00

12,00
10,50
13,00
14,50
9,00
4,80

11,00
13,50
15,50

5,00

36 lata» dt 900 ml
2—4 — 6 semanas 223,00
NOTA; S/N — sem negocies

nom — nominal

São Paulo
Sã* Paule - Cota;5ei de ontem na

Bolsa de Gêneros Alimentícios de São
Paulo.

Arroz — Tabelado.
Quebrado» d* arrai - Tiooi espe.

ciais. Mercado firme. 3/4 de arroz,
CrS 135/140,00: 1/2 arroz, CrS 100/
105.C0: e quirera de arroz, CrS 85/
90,00, por saca de 60 quilos. Cotatõe»
Inalteradas.

Folião (safra das Iguas) — Tipo»
especiais. Mercado Calmo. Bico de
Ouro, Cr$ 190/200,00: Carioquinha,
CrS, Cr$ 190/200,00: Chumbinho,
CrS 170,00/180,00: Jalo, CrS 220/
230,00; Opequlnho, CrS 170/180,00:
Preto, CrS 170/180,00; Ralado, CrS
200/210,00: Rosinha, CrS 190/200,00;
Roxão, CrS 430/440,00, e Roxinho,
CrS 390/400,00, por saca d* 60 qui-
Ias. Cotações inalteradas.

Gaúchos colhem cebola
Porto Alegre — O Eio Grande do Sul deverá

exportar para outros Estados 98 mil toneladas de
cebola da safra já em fase de colheita a ser inten-
sifleada em dezembro e janeiro, estimada em 140
mil toneladas, 20 mil a mais do que o ano anterior.

Os preços a serem pagos ao produtor ainda
permanecem indefinidos, pois depende da produção
dos Estados do Paraná e Santa Catarina, cujos ei-
cios de cultivo coincidem com o do Rio Grande do
Sul. No ano passado, a média de preços foi de Ci$
1,70 o quilo, na fonte produtora, considerado com-
psnsador a ponto de provocar o aumento de área
plantada este ano.

A possibilidade de quebra em torno de 30%,
conforme informações não oficiais veiculadas nos
últimos dias, segundo o diretor-presidente da Pro-
gasa-Produtos Gaúchos S.A., Sr Marius Jacobs, ain-
da não pode ser confirmada. A quebra seria causa-
da por um fungo que encontrou condições favorá-
veis de multiplicação devido ao longo' periodo de
desenvolvimento da planta.

Mercado externo

Chicago • Nova Iorque — Cotações futuras nas Boi-
sas de Mercadorias de Chicago e Nova Iorque, ontem:

N.« II

MIS ABERTURA MÁXIMA MIN. FECH. DIA
ANTERIOR

JAN S/cot.
MAR S/cot.
MAI S/cot.
JUL S/cot.
SET S/cot.

S/cot.
14,79 N
14,96 N
14,96 N

17,49
14,96
14,96

DEZ 339
MAR 350
MAI 358
JUI. ... 355 1/2
SET 361 1/2

OEZ 260
MAR 266 1/2
MAI 271 1/2
JUI 272 1/2
SET 267
DEZ 259 1/2
MAR 266

JAN 464
MAR 470
MAI 477
JUL 4B4
AGO 487
SET 490
NOV. .... 493
JAN: 502

TRIGO (Chicago)
340 331 334 - 33 1/2 342 1/2
353 345 347 - 45 1/2 355 3/4
359 351 352 1/2 - 52 361 1/4
357 348 3/4 350 360 1/2
363 355 1/2 356 366 1/2

MIS ABERTURA MÁXIMA MIN. FECH. DIA
ANTERIOR

ALGODÃO (NY)

MILHO (Chicago)

260
267
271
274
267
259
266

3/4
J/3
1/2

1/2

257 1/4
265
268 3/4
270 1/2
262 1/2
254 1/2
263

259 1/2 - 60
267 - 66 3/4
270 3/4
272 1/4
264 1/2
258 - 58 1/2
265 - 66

261
269
273
275
269
261
269

3/4
1/4
1/4
1/4

1/J

DEZ 53 95-4,01 55,45 53,95
MAR 55,70-,72 57,25 55,70
MAI 56,75-,70 58,10 56,70
JUL. .... 57,10 58,45 57,10
OUT 56,50. ,70BA 57,50 57,20
DEZ 56,65-,60 57,55 56,60
MAR 56,90-7,40BA
AAAI 57,00- ,40BA -

55,20- ,30
57,20- ,25
58 10
58;45- ,60BA
57,20
57,55
57 85-8.00BA
57,95-8,30BA

54,17
55,77
56,75
57,05
56,70
56,75
57,10
57,20

CACAU (NY)
SOJA (Chicago)

469
477'484
492
493
494
497
505

1/2
1/2

1/2
1/2

456 1/2
465 1/2
473 1/2
480
482 1/2
485
489
498

464 1/2 - 66
474 - 76
484 - 84 1/2
491
492 1/2 - 93
494
497
505 1/2

465
474
482
487
489
493
495
504

1/2
1/4

3/4

1/2

1/2

FARELO PE SOJA (Chicago)

DEZ .... . 125,00 125,40 123(60 125,00 125,30
JAN. ;. . . . 127,20 127,40 125,80 126,60-6,50 127,10
MAR., . . . . 129,50 129,50 127,50 128,50 129,80

MÍS ABERTURA MÁXIMA MÍn! KCH. DIA
ANTERIOR

ÔIEO DE SOJA (Chicago)

DEZ . . ; . 56,75- 60
MAR 53,40- ,'20
MAI. ..... 51,70- ,60
JUL 50,70-,75
SET 49,70- ,90BA
DEZ 48,80-9,20BA
MAR S/ cot.

NOV 53,70-4,00BA
DEZ 53,90
JAN 54,40
MAR 55 60-5,70
MAI 56,80
JUL 57,80
SET 59,00
DEZ 60,20-0,40BA

57,80
54,25
52,35
51,30
50,30

56,25
53,01
51,50
50,60
50,00

57,80
54,20
52,40
51,25
50,30
49,55
49,00

57,25
53,70
51,95
50,90
50,05
49,30
48,80

COBRE (NY)

54,30
54,90
56,10
57,20
58,20
59,30
60,60

54.40

55,60
56,80
57,80
59,00
60,40

54,20
54,30

56,00
57,10
58,10
59,20
60.50

53,50
53,60

55,30
56,40
57,50
58,60
59,90

DEZ .
JAN.
MAR.
MAI. ,
JUt i
AGO.
SET.

OUT.

17,50
17,40
17,45
17,50
17,60
17,60
17,55
17.60

17,77
17,75
17,75
17,75
17,90
17,90
17,80
17,70

17,10
17,05
17,20
17,35
17,40
17,40
17,35
17,35

17,70- ,75
17,60- ,65
17,60- ,65
17,70
17,80
17,75- ,80BA
17,70- ,75BA
17,70. ,B0BA

17,77
17,60
17,58
17,57
17,60
17,60
17,57
17,60

NOTAt Trigo • i-ia — Em canlavoi da dólar por bgihal (=27,22kg)
Milho — Em centavos da dólar por bushal (_25,46ks)

Fardo da «oja — Em dólaret por tonelada
óleo da «o|a, eafó, açúcar, algodão, cacau a cobro — Em centavo»

dólar por llbra-paao (=453g)

Metais
CAFI C (NY)

NOV..... S/cot. 76,20 76;BB
DEZ 77,75 77,95 76,30 76,85 77,53
MAR 78,60- ,50 78,65 76,90 77,50- ,45 78,33
MAI 79,10- ,05 79,15 77,45 78,50- ,40 76,75
JUL . . . 79,60 79,60 78,50 79,10- ,20BA 79,25
SET. . .... 80,50 80,50 79,60 79,40-,65BA 80,15

AC0CAR (NY)

N.» 11
JAN S/cot.
MAR 13,30- ,29 13,34 13,16
MAI 13,38- ,35 13,40 13,25
JUL 13,37- ,36 13,41 13,28
SET 13,35- ,3» 13,43 13,32

OUT: .... 13,38- ,40 13,45 13,36
MAR 13,37- ,40BA 13,44 13,32

13,25 N
13,28- ,25
13,33- ,35
13,35- ,36
13,38- ,40BA
13,42
13,40- ,458a

13,25
13,26
13,33
13,36
13,40
13,42
13,42

Londree — CotaçSea dot metaia na
Bolsa da Londres, ontemi

COBRE

A vista 571 00 571 50
3 meses 59150 592 50

ESTANHO (STANDARD)

A vista 3095 3097
3 moses, 3160 3162

ESTANHO (HIGH GRADE)

A vista 3095 3097
3 meses 3160 3162

CHUMBO
A visto
3 mesas
ZINCO
A visto
3 meses
PRATA
A visto
3 meses
7 niD3ca

163 75 16400
17125 171 SO

343 75 34400
355 50 35575

212 7 2121
219 4 219 5
228 4 2290

NOTA — Cobre, estanho, chumbo a
zinco — em libras por tonelada. Pra-
?a — em penca por onçe troy (_ 31,03
gramas). ~

&¦'
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Valorização dos ações na bolsa do Rio de Janeiro
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Os preços registraram o nível máximo do dia pouco depois das 12 horas de ontem no Rio

Comissão cio Senado aprova
projeto sobre o registro
de alienação fiduciária

Brasília — A Comissão de Justiça do Senadoaprovou, ontem, projeto do Sr Magalhães Pinto(Arena—MG) que altera a legislação relativa aomercado de capitais, fixando que o registro da alie-nação fiduciária será feito nos domicílios do credore.do devedor.
Esclareceu o Presidente do Senado que uma leide 1965 determina que o registro da alienação fidü-ciaria seja feito no domicílio do credor. Mas a novaLei dos Registros Públicos, que entrará em vigor a1.° de janeiro de 1976. prevê que esse registro sejafeito nos domicílios das duas partes contratantes.

Correção estabelecidas por toda uma
nova estrutura econômica
internacional.Com seu projeto, o Sr

Magalhães Pinto pretendecorrigir a discrepância, mo-
dificando a Lei mais antiga,
a de 1965, "a fim de que não
possa haver qualquer dúvi-
da de interpretação e, em
conseqüência, nenhum di-
reito ou interesse legítimo
possa ser lesado."

M anifestando-se favorá-
vel ao projeto, o relator, Se-
nador Nelson Carneiro
(MDB-RJ), ressalvou: "A
mim não sobressaltam os
mesmos temores que inquie-
tam o Senador mineiro.
Embora as leis conflitantes
fossem hierarquicamente
iguais, haveria de prevale-cer a última, por ser mais
recente."

Indaiá
A primeira convenção na-

cional de executivos da In-
daiá Águas Minerais S/A
será realizada amanhã, na
Eron Brasilia Hotel. O en-
contro foi promovido pelosdirigentes da empresa, com
a finalidade de dinamizar
as atividades e trocar expe-
riências em vários setores.
São eles: Antônio de Olivei-
ra Rocha, presidente; Nie-
meyer Almeida, vice-presi-
dente; Áureo Paranhos da
Costa Cruz, diretor comer-
ciai; Rogério Cataldo, dire-
tor regional, e Antônio Ser-
gio A. Rocha.

Visão
Eleito o Homem de Visão

deste ano, o ex-Ministro da
Agricultura e atual presi-•dente da Makro Atacadista,
Renato Costa Lima, já está
estruturando o pronuncia-
mento que fará no próximodia 5 de dezembro, ao rece-
ber o título oficialmente.
Primeiro empresário do se-
tor agropecuário a ser indi-
cado para aquela homena-
gem, acredita-se que suas
palavras f o c a 11 z a r ã o as
atuais perspectivas da agri-
cultura nacional, tendo em
vista as novas prioridades

Siclcrusa
Será iniciada na próximasemana, no Rio, a colocação

de ações da Siderusa — Si-
derúrgica do Nordeste S/A,
a Cr$ 1,00. Os papéis podemser adquiridos pelas pessoasfísicas interessadas em uti-
lizar-se dos benefícios do
Imposto de Renda, à razão
de 42% das quantias efeti-
vãmente aplicadas na subs-
crição, por se tratar de em-
preendimento localizado na
área da Sudene. Os traba-
lhos estão sendo realizados
pela distribuidora Escudo.

Guarulhos
Porto Alegre — O primei-ro Centro de Serviço de Aco

de Santa Catarina foi inaii-
gurado, em Joinville, pelaLavre Guarulhos. numa
área de 6 mil 500 metros
quadrados, o que permitirá
que a empresa também be-
neficle o aço que distribui
naquele Estado.

O moderno complexo é
equipado com máquinas pa-ra corte rotativo, corte pia-no, corte de bobinas, a frio
e a quente, perfilação a frio
e utilização de oxi-acetileno
para cortes especiais de
chapas grossas. Com a ins-
talação do Centro de Servi-
ço de Aço de Joinville, a La-
vre Guarulhos pretende
ampliar o atendimento em
Santa Catarina, com suas
filiais em Blumenau e Joa-
caba, além das filiais do Pa-
raná e do Rio Grande do
Sul.

P. Heckle
Belo Horizonte — A Po-

hllh Heckle do Brasil S/A
Indústria e Comércio come-
morou ontem, nesta Capi-
tal, o transcurso do 20' ani-
versárlo de sua Implantação
no pais. Atualmente, a em-
presa emprega mais de mil
funcionários em sua fábrica
de Contagem.

Mercado a termo
Jr°.rra»Ts.t' 

*,0,9UÍnlM' 
T ,ri!Sumo P°r P»P«» * *pKaio» do vencimento,opora-joes a termo realizadas ontem na Bola» do Rio:

m7.Titulo* Tipo Praxe N? ng. Qt. asõaa Máx. Min.

Banca do Brasil
Banco do Brasil
Sirnco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Belgo Mineira
Belgo Mineira
Docas de Santo»
Pelrobrà»
Potrobrás
Petrobras
Pelrobrái
Petrobras
Potrobrás
Samitri
Vale do Rio Doce
Valo do Rio Doce

PP
PP
PP
PP
PP
OP
OP
OP
ON
ON
PP
PP
PP
PP
OP
PP
PP

030
060
060
090
18*0
030
120
090
120
íeo
030
060
090
120
060
030
090

140 000
28 000

376 000
100 OCO
14 000
77 000
20 C00

126 000
232 000
23 000

182 000
172 000
12 000
80 000
20 000
40 000
20 000

7,38
7,66
3,78
3,94
4,17
3,67
3,93
1,60
3,74
3,80
4,60
4,80
4,88
5,03
3,57
2,94
3,02

7,37
7,54
3,78
3,93
4,17
3,66
3,93
1,59
3,68
3,80
4,53
4,54
4,88
4,99
3,57
2,94
3,02

7,37
7,60
3,78
3,93
4,17
3,66
3,93
1,59
3,69
3,80
4,54
4,68
4,88
5,01
3,57
2,94
3,02

c

Alta fica concentrada
em empresas estatais

Das cinco ações do IBV que. ontem, registra-ram cotação media em alta, na Boha do Rio nadamenos que quatro pertencem a duas únicas empre-sas estatais: Petrobras e Banco do Brasil. E apenaso peso delas na formação do indicador — bastan-te elevado — foi suficiente para fazê-lo revelar namedia, unia valorização dc 0,2r,í.
E a julgar pela concentração com que, nos úl-timos meses, o mercado vem-sc apresentando, c bas-tante provável que. pelo menos no inicio do próximoano, tenha prosseguimento esta tendência de quepoucos papéis scju7n responsáveis pela maior in-Jluéncia sobre os resultados dos itidicadores, o que,em geral, chega a criar distorções no que se refere'a análises mais apressadas.
Dc um modo geral, ontem, as transações seapresentaram com certa firmeza ate pouco depois de12 horas. A partir deste momento, entretanto, oscompradores começaram a se mostrar mais retrai-dos, segundo alguns operadores à espera de que ospreços começassem a regredir e eles pudessem fazernegócios a preços mais adequados. E isto, de faloacabou acontecendo.
A expectativa de muitos técnicos, no que se re-fere a Banco do Brasil, é de que os preços do papelcomecem a desenvolver uma tendência dc nova re-cuperução a partir dc segunda-feira, quando as pre-ferenciais ao portador passarão a ser negociadasapenas sob a forma ex/bonificação. Os gráficos poreles elaborados estão, há algum tempo, mostrandoesta possibilidade, principalmente porque os nego-cios têm registrado uma forte acumulação sobre opapel, a preços próximos dos atuais.

Os números do pregão
O mercado de ações da Bolsa do Rio apresen-tou-se ontem em alta e com movimentação infe-nor ao dia anterior. Os negócios totalizaram210G0 842 títulos (mais 7,73%), no valor de Cr$69162 455,10 (menos 3,52%), sendo Cr$ 56 376 917,00com ações de empresas governamentais (82,79%) eCr$ 11720 699,50 com ações de empresas privadas(17,21%).
O IBV registrou, na média, valorização de 0,2%(3G05,8)e no fechamento redução de 1,1% (3567,5).Os indicadores de empresas governamentais e deempresas privadas situaram-se, respectivamente

em 4174,4 (mais 0,3%) e 1377,7 (menos 0,3%).
O IPBV acusou decréscimo de 0,5% ao se fixarem 168.0 pontos. Os indicadores de empresas gover-namentals e de empresas privadas situaram-se, res-

pectivamente, em 181,2 (menos 0,8%) e 153,6 (me-nos 0,3%).
Foram transacionadas à vista 19 398 842 ações,

no valor de Cr$ 62196 315,10, representando 92,11%
do total em títulos e 89,93% do total em dinheiro.
Os papéis mais negociados à vista foram: no vo-
lume em dinheiro — Petrobras PP, Cr$ 18 058 mil
(29,03%); Banco do Brasil PP ex/d ex/b, Cr$ 12 864
mil (20,68%); Banco do Brasil PP c/d, c/b, Cr$ ...
11969 mil (19,24%); Belgo OP, Cr$ 4 515 mil
(7,20%); e Petrobras ON, Cr$ 2461 mil (3,96%). Na
quantidade de titulos — Petrobras PP, 4 010 400
(20,67%); Banco do Brasil PP ex/d ex/b, 3 537 000
(18,23%); Banco do Brasil PP c/d, c/b, 1659 600
(8,56%); Belgo OP, 1264850 (6,52%); e Petrobras
ON, 733 500 (3,78%).

Os negócios realizados com estes papéis, con-
forme percentuais acima, representaram, respecti-
vãmente, 80,17% do volume em dinheiro à vista
(Cr$ 49 867 mil) e 57,76% da quantidade de titulos
à vista (11205 350).

Das 23 ações componentes do IBV e IPBV, cin-
co subiram, 12 caíram e seis permaneceram está-
veis.

As ações que registraram as altas íoram: Pe-
trobrás ON (1,20%), Lojas Americanas OP (0,73%),
Petrobras PP (0,67%), Banco do Brasil ON (0,33%)
e Banco do Brasil PP c/d, c/b (0,28%). As maiores
baixas foram: Samitri OP (2,28%), Acesita OP
(2,17%), CTB PN (1,85%), Mannesmann OP ...
(1,85%) e Souza Cruz OP (1,15%).

A termo foram negociadas 1662 000 ações, no
valor de Cr$ 6 966140,00, representando 7,98% do
total em titulos e 10,07% do total em dinheiro. Em
relação às operações à vista, os percentuais foram,
respectivamente, de 8,57 e 11,20%.

No IPBV os setores apresentaram as seguintes
oscilações no fechamento: alimentos e bebidas —
148,3 (menos 1,1%); bancos — 169,2 (menos 0,7%);
comércio — 165,3 (menos 0,6%); energia elétrica —
203,7 (menos 1,3%);. metalurgia — 120,4 (menos
0,5%); refinação e petróleo — 305,7 (menos 1,9%);
siderurgia — 201,7 (menos 0,9%); e têxtil — 84,3
(menos 1,4%). ,

Média SN
19/11/75 18/11/75 18/11/75 80/10/75
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GO CELIO PELAJO
CORRETORA DE CÂMBIO
E VALORES S/A
AV. RIO BRANCO. 52 -13° and. TEL.: 223-2028

CÂMBIO
CÂMBIO

Open Market
Carteira diversificada
nos principais títulos
do mercado financeiro.
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Fundos dc
investimento

*'"""-"" 14.11 0,60 3? o;1»
ü'! . . '«Il 1.50 IA 741Am*, cn do Sul 18-II 1,80 9 433
•*»'"« 10-H 0,55 5 336Antunes Maciel 14-11 1,3.1 561
A"" »<*' 14-11 0.42 4 440Aymoré |9.|i ]0i68 2, 79,
BBI Bradesco 19.11 2,17 A5 783
5WÍ I9-1I 2.70 24 039™VG 18.11 1,38 14 587
5"*h,« 1-4-11 0,69 2 467Bawrle |4.|| 06, j,4
Bimorlndu» 19.11 4.00 4? 560
Bande.rantei BBC 17-11 0 71 7 9IJBantip» 10.11 i,.,2 1, 3,aBknmérc.o 12.II 0,95 7 634B-.no.te i9.|| 0.55 10 833Bur.ci Jo.d.O 14.11 1,11 I (,.(0•¦• 14.11 0.91 1 038
f»K 1311 0.71 5 367•?cír:n 18-11 1,52 IO 71BoTjno Simonsen 18-11 3.S2 67 507Bra;nve;.l 14-11 1,03 2 060Br/nt R.oeiro 19-11 1,10 4 101
Brasi 14-11 1,18 18 861

SC,A ,9*" 2.12 4 397«..bral Menezes 14.11 0,68 I 021
Caravollo 18-11 1,J6 70 8!igCtvbínk 1811 1,03 55 65'jCiMt 23-10 0,70 439
Cr-selaio 17-11 0,56 4 157
Coder| 17-11 0,99 7 076Comind 14-11 1,62 47 37 j
Continental 14.II 0.60 I 036Cotibra 18.11 1.64 1 357
Credibanco 18-11 0,51 3 376
Creditam 18-11 .1,98 II 330
Crefinan 17-11 25,05 4 821
Crefisul ÍCap-l 18-11 1,27 12 995
Crefisul (Gar.) 19-11 87,60 20 298
Oer.-inco 18-11 2.12 424 652
Cond. Crescinco 18-11 1,56 154 363

Del/iple/t 18-11 2.59 8 3J5
Delfim Araújo 13-11 1,04 1 052
Denasa 19.11 1,08 7 733
Denasa MIM 19-11 3,24 3 126

Eccnòmico 14-11 0,37 13 069

PNI 14-11 1,18 11 122
Fenic 14-11 0.67 I 035
Fibenco 14-11 0,36 53
Finun 19-11 1,30 1 975
Finas» 18-11 2,24 56 341
Fney 19.11 2,36 16 240
FNA 14-11 0.60 2 092
FNO 14-11 0.07 964
Fundoestt» 19.11 1,07 8 746

Ja-antn 19.11 1,45 899
Godoy 14-11 0,73 2 832

Halles 14-11 0,78 109 253
Haspj 14-11 0,25 644
Hemisul 18-11 0.92 702

Ind/Apollo 17-11 0,61 12 906
Induscred 14-11 1,05 633
In.ercontinental 14-11 0,79 1 023
Investbanco 09-10 0,68 113 147
lo:np« 19-11 0,46 920
Ipiranj. 19-11 0,47 12 219
Itaú 19-11 1,31 183 030
La. Brasileiro 19.11 1,02 25 037
Lavr» 14-11 0,88 856
le.-os» 14-11 1,31 1 395
Icndres 14-11 0.95 65
Ij o Brasileiro 19-11 3,12 85
MM 18-11 0,93 7 619
M.ylano 14-11 0,49 1 115
Maisonnav» 14-11 0,91 5 486
Mantique.r» 14-11 0,38 920
Mercantil 18-11 1,0O 11 220
Merkinvest 14-11 0,58 I 675
Minas 14-11 1,33 11 706
Montepio 17-11 0,97 50 879
Multinvest 14-11 2,30 10 094
Multiplic 18-11 0,79 1 60O
Nac. Brasileiro 19-11 1,02 1 001
N.cionll 19-11 1,18 11 132
Nações 14-11 1,77 3 016
Novaçâo 13-11 0,46 183
Omea« 1811 0,65 785
Paulista 14-11 1,03 3 333
PEBB 19-11 0,94 1 493
Pacunia 14-11 0.89 944
Progresso 18-11 0,67 4 3C6
Provai 14-11 0,63 1 303
P. Willemsem 19-11 1,55 4 599
Real 19-11 3,44 83 693
Rerl Programado 19-11 2,58 480
SPM 1411 0,26 1 447
SR 14-11 1,06 625
Sabbá 14-11 2,06 6 161
Sarlj 14-11 1,29 25 190
Samaval 14-11 1,04 621
Souza Barro» 14-11 1,46 799
S. Paulo-Mmaj 14-11 1,05 14 991
Somelli 14-11 0,31 1 030
Suplicy 14-11 3,52 5 495
Tamoyo 19-11 0,52 3 375
Univest 09.10 1.62 275 449
Umuarama 19-11 0,38 1 107
Vicente Matheua 14-11 1,01 600
Vila Rica 19-11 0,47 2 202
Walpires 14-11 0,71 540.

Fundos fiscais
Decreto-Lei 157

Valor «m
Institui;!» Dit* Cota CrS mil

Adempar 14-11 2,49 3 950
America do Sul 18-11 2,04 32 164
Aplik 14-11 0,60 1 313
Aplitec 19-11 10,12 739
Auxiliar 14-11 0,47 21 465
Aymorí 19-11 1,2-< 13 981
Bahia 14-11 4,63 29 962
Baluartt 14-11 0,97 284
Bamerindu» 19-11 3,04 107 714
Bandeirantes BBC 17-11 1,16 22 763
Banespa 19.11 1,55 78 686
Banorti 19-11 0,73 40 158
Barros Jordão 14-11 0,89 2 830
Bau 14-11 0,87 585
BCN 19-1 2,92 45 956
Besc 13-11 2,42 16 941
BINC 14-11 1,20 73 866
BMG 18-11 2,40 39 979
Boston 18-11 1,13 II 787
Bozano Simonsen 18-11 1,19 38 954
Bradesco 19-11 3,53 751 710
Brafisa 14-11 4,05 6 641
Brant Ribeiro 19-11 0,72 778
Caravello 18-11 1,07 6 215
Cofimig 17-11 0,83 23 488
Comind 14-11 1,86 112 952
Copeg 19-11 1,48 36 063
Cotibr» 18-11 1,06 3 525
Credibanco 18-11 9,84 1 969
Creditoian 14-11 1,76 3 128
Creditum 18-] 2,40 3 344
Crefinan 17-11 45,19 18 583
Crefisul 14-11 1,80 42 309
Crescinco 18-11 3,28 406 624
Delapievo 18-11 1,22 3 126
Denase t 19-11 1,62 12 247
Econômica 14-11 0,33 52 310
Fenici» 14-11 0,73 429
Fioenco 14-11 0,82 218
Finasa 18-11 3,18 183 159
Finasul 14-11 3,36 46 013
Finey 19-11 1,13 5 740
Godoy 14-11 1,84 3 303
Halles 14-11 1,04 29 155
Haspa 14-11 0,45 941
Hemisul 18-11 0,72 985
Ind. Decred 17-11 1,26 12 464
Induscred 14-11 0,83 400
Intercontinentíl 14-11 0,91 259
Investbanco 89-10 C.,68 113 149
lochp» 19-11 1,05 22 039
Ipirangt 19-M 2,43 45 467
Itau 19-H 4,63 514 433
lar Brasileira '19-11 0,86 42 547
Meisonnav» 14-11 3,04 13 933
Míntiqueir» 14-11 0,65 106
Marcello Ftrríi 14-11 1,69 208
Market 19-11 1,21 263
Mercantil 18-11 0,99 49 374
Merkinvest 14-11 0,74 I 796
Minas 10-M 0,97 5 392
Mcltinvast 12-11 0,49 4 414
Nacional 19-11 6,52 209 079
Nações 14-11 1,06 1 425
Nac. Brasileira 19-M 0,87 4 156
Novo Rio 17-M 0,91 5 201
Paulo Willemsen» 19-11 1,33 4 651
Produtor» 14-11 4,36 674
Provai 14-11 0,90 530
Real 19-11 2,11 253 013
Rcsidêncl» 12-11 1,60 3 264
Sabb» 14-11 0,57 803
Safr» 14-11 2,04 24 457
Sofinal 14-U 0,67 463
Souza Barrot 14-11 5,11 4 015
SPM 14-11 0,89 | 169
Suplicy 14-11 1,44 1 993
Tamoyo 19-11 1,33 3 464
Umuaram» 19-11 1,04 1 502
Vila Ric» 19-11 2,49 354
Vistacredi 19-11 1,12 47 857
Welpirti 14-11 1,33 609

Fundos ainda têm poucas vendas
Tlv/teílí/t _ __ li-fnnl-AMJ*  ¦*Brasília — Mim tendo uniu tendôn-cia que se mo.stm Ininterrupta desde1073. o restínte de cotas de fundos de in-

vostlmonto continua superando cm mui-to as colocações. Entre janeiro e selem-bro foram resgatadas cotas no valor cieCrS 410 milhões, contra aquisições novolume de CrS 102 milhões. No mesmo
período, o resgate de cotas superou emCrS UH milhões a.s compras, superando
já o saldo negativo do ano de 1974 con-siderado globalmente.

Em outros dados divulgados ontem
pelo Banco Central, verifica-se que csempréstimos a financeiras e bancos cieInvestimento apresentaram saldo clc CrS5 bilhões e 54 milhões, com decréscimoabsoluto de CrS 03 milhões cm relação aagosto, e de Cr$ 158 milhões cm relaçãoao principio do ano.

Foram efetuados nos primeiros no-ve meses do ano 19 registros de ações

para oferta pública, no valor de CrS 231milhões, dos quais CrS 150 milhões loramcolocados no mercado, Os títulos coloca-dos representam, em valor nominal, urríaumento cie 68,8% .sobre os dados de dc-zembro do ano passado.
Na série histórica Indicam os dadosdo Banco Central que não se conseguiumais sequer uma aproximação aos níveiscolocados em 1971, ano do boom nasBolsas de Valores. Em .1971 a colocaçãoalcançou a quase CrS 3 bilhões, caindono ano seguinte para CrS 005 milhões,em 19.3 para CrS 782,8 milhões e CrSiü4 milhões no ano passado. Quanto aospapeis efetivamente colocados no mer-cado, o desenvolvimento foi o seguinte"c;ím.° PM-todo: 1971, c-s 1 bilhão e108 milhões; 1972, CrS 417 milhões; 1973,CrS 203 milhões; 1974, CrS 198 milhões!Este ano. até setembro, a colocação jáhavia atingido a CrS 159 milhões

Bolsa do Rio de Janeiro
niuioi

Qu-int. Abt.

C O T A Ç O ( S

Feh. Mix. :,\
(CrS, % 5/ Ind. d»

M«d. lutut.
Dis Ant. •m 7J

Acesita op 238 CCO 1,37
7§OS cp 9ÜC0 0 33*2oGS PP 11000 036•7'1*u °P 54 000 0 60
í™ W 18CC0 1 85AjA P« II CCO 0.35

Bd!:r,u1 PP 15 OCO 0.45Birba.d op 2,000 ,32
Bco. da Amazonlj on 63 1?5 0 73Bco. do Bras'1 on 379 717 309
|co. do*Braillpp ç/d/b*.,,. I6S9 6C0 7 20Bco. do BmsíI pp e/d/b ... 3 537 CCO 3 62B:o. Cred. Real M. G. pp . 3 990 0Í50Bco Eít. d-A Guanabara on ,. | 732 0,'o5Bco. Esl. da Guanabara pp .. 21 OCO 0 95Bclçio-Mincira op 1264 850 361Br.o. Est. de S. Paulo on .... 4 916 0 98Bco. Eslado de S. Paulo pp .. 15CC0 103Borohoífop 3 eco 0>1Bco. Itau pn 1C6CC0 ÚO
Bco. Nacional pn 63 733 0.97Bco. do Nordeste on 10 OCO 190Bco. do Nordeste pp 8 OCO 2Í50Bozano Simonsen pp 37 coo 080Bco. Brasilei.o Desc. on 1 833 1C9Bco. Brasileiro Desc. pn 43 4C1 1 05Brahm» op e/d 52 137 l',23
Brahma pp e/d 295 OCO 1 49Brás. Energia Elétrica op ... 103 9C5 0^78

Casas da Banha op 47 CCO 1 ,COC8V - Ind. Mecânica op .. 2 OCO 1,10CBV — Ind. Mecânica pp ... I CCO 1 20Centrais Elétricas S. P. pp .. 429 OCO 0 65
£«mlfl pp 132 226 0,85
Cia. S d. Nacional pp 6 COO 0,97
Cia. Tel. Brasileira os ...... 50CCO 0,20
Cia. Tel. Brasileira on 72 131 o!l9
Cia. Tel. Bra:ileira pn 94 991 0,53
Cim. Portland Itaú pp 1 CCO 0^51
Cimento Paraíso op 18 000 0.&D

Datamec pp 35 CCO 0,35
Docas de Santos op 524 SCO 1,49

Eletrobrís Class» B pp 29 000 0 80Ericsson op 21000 112
Edilo-a de Guiai LTB op ... 15 OCO 1,54

Ferro Brasileiro op 34 OCO 2,90
Ferro Brasileiro pp 7 OCO 2,45
Fertisul pp 17 OCO 2,08
F. L. Cat. leopoldina pp ... 142 CCO 0,80

Hercules pp «A 5 OCO 1,15
Kelson's op 30 C:0 0,75

Kelson's pp 154 CCO 0,93
Kibon op 5 OCO 0,32

Liçiht op 38 000 0,98
Lojas Americana* op 146 000 4,W

Met. Abram o Eberle pp 9 CCO 0,78
Mannesmann op 146 000 3,SO
Mannesmann pp 22 CCO 3,CO
Mendes Júnior pp 10 CCO 1,84
Mesbla op c/d 97 CCO 0,95
Mesbla pp c/d ., 43 COO 1 ,C0
Moinho Fluminense op c/d .. 4 CIO 1,75
Melalcn op 5 CCO 0.51
Mundial Art. • Couros op .. 9 COO 0,50
Mundial Arf. « Couros pn .. 43 CCO 0,50

Nova América op e/d 115 CCO 0,54
Petrobras on 733 5C0 3,88

Petrobrís pn 5 <*C0 4,10
Petrobras pp 4 010 <C0 4,56
Paulista Força Luz op 173 e33 0,82
Pet. Ipiranga pp c/d 60 OCO 1,21
Pet. Ipiranga pp e/d 6 CCO 1,15

Rio-Grandense pp 109 CCO 1,60
Souza Cruz op 274 439 2,60

Sid. Pains pp 53000 1,58
Sid. Pains div. ax. 75 pr. pp 2 500 1,36
Samitri op 296 CCO 3,45
Samilri nov. bon. subs. op 13 OCO 3,40
Sano pp 50 CCO 1,53
Superpasbrás op 18 CCO 1,35

Sdnac. div. 11 p/rata pp 13 296 0.83
Sondotécnica pp 2 CCO 1,44
Springer Refrig. op 5 6CO 0,35
Springer Refrig. pp 102 OCO 0,55

Tibrás pe 1 0D0 0,78
1. Janer pp 14030 0 87

Unibanco pn 27 690 0,63
Unipar ob e/i 27 719.C0
Unipar oe 29 COO 0,80
Unipar pe 67 800 1.02

Vale do Rio Doce pp «83 229 2,90
Veplan pe 10 000 0,45

White Martins op c/d 67 0D0 1,95
Zivi - Cutelaria pp cA 5 CCO 1,14

1.33 1,37 1,33 1,35
0,85 0,35 0,83 0.S4
0 67 0,37 0,S6 0,37
0,60 0,60 0,57 0,57
1.35 1,85 1.85 1,85
0,30 0,35 0,30 0,3O

0,45 0,45 0,45 0,45
1.34 1,34 1,32 1,34
o,79 0,8o 0,78 o.eo
3.C4 3.10 3,04 3,07
7,18 7,28 7,17 7,21
3.63 3,68 3,60 3,64
0,50 0.5O 0,50 0,£0
0,85 0,85 0,85 0.35
0,93 0,96 0,93 0 94
3,55 3,69 3,54 3,57
0,98 0,93 0,9a 0,98
1,03 1,03 1,03 1,03
0,91 0,91 0,91 0,91
1,03 1,00 1,00 1,00
0,97 0,97 0,97 0,97
135 1,90 1,35 1,90
2.53 2,53 2,50 2,53
077 0.80 0,77 0.78
1.09 1,C9 1,09 1,09
1.C3 1,08 1,05 1,07
1,22 1,23 1,22 1,23
1.46 1,49 1,45 1,47
0,73 0,78 0,75 0,75

1,02 1,02 l.CO 1,01
1.10 1,10 1,10 1,10
1,20 1,20 1,20 1,20
0,64 0,65 0,64 0,64
0,85 0,66 0,85 0,85
0,97 0,97 0,97 0,97
0,20 0,20 0,20 0,20
0,19 0,20 0,i9 0,19
0,53 0,54 0,53 0,53
0,51 0,51 0,51 0,51
0,60 0,60 0,60 0,60

0,35 0,35 0,35 0,35
1,48 1,49 1,47 1,48

0,80 0,80 0,80 0,80
1,10 1,12 1,10 1,10
1.54 1,54 1,54 1,54

2,90 2,91 2,90 2,91
2,45 2,45 2,45 2,45
2,08 2,08 2,08 2,08
0,78 0,60 0,75 0,76
1,15 1,15 1,15 1,15
0,75 0,75 0,75 0,75
0,92 0,93 0,90 0,91
0,32 0,32 0,32 0.32
0,98 0,98 0,98 0,98
4,05 4,15 4,C5 4,13
0,78 0,78 0,78 0,78
3,68 3,80 3,65 3,72
2,87 3,00 2,87 2,88
1,84 1,84 1,84 1,84
0,94 0,98 0,94 0,95
1,03 1,00 1,00 1,00
1,75 1,75 1,75 1,75
0.50 0,51 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50
0,5") 0,50 0,50 0,50
0,54 0,55 0,54 0,54
3.80 3,40 3,30 3,36
4,10 4,10 4,10 4,10
4,42 4,59 4.40 4,50
0.82 0,82 0,80 0,80
1.21 1,21 1,21 1,21
1,15 1,15 1,15 1,15
1,63 1,62 1,60 1,60
2,55 2.60 2,55 2,57
1,60 1,60 1,58 1,58
1,36 1,36 1,36 1,36
3,40 3,50 3,40 3,43
3,35 3,40 3,35 3,35
1,53 1,55 1,53 1,53
1.35 1,35 1,35 1,35
0,83 0,83 0.83 0,83
1,45 1,45 1,44 1,45
0 35 0,35 0,35 0,35
0.53 0,55 0,50 0,55
0,78 0,78 0,78 0,78
0,86 0,87 0,86 0,87
0,63 0,63 0,63 0,63

7I9.CC 719,00 719,00 7I9.C0
0,S3 0,80 0,80 0,30
1.01 1,02 1,00 1,02
2,82 2,90 2,80 2,85
0,45 0,45 0,45 0,45
1,90 1,95 1,90 1,94
1,14 1,14 1,14 1,1-4

2,17
2,33
1,16

¦ 9,09

- 4,26
2,29

0,33
0,28
0,63

-.1,05
0,23
1.03
1,98
Eit.
Est.
Est.
Est.
Est.

• 2,50

1.90
0,81
0,68
Est.

Est.
4,00
Est.

- 1,16

Est.
5,56
1,85

Est.

2.78
Est.

1,28

0,34

E-,t.
2,56
1,71
2,74
Est.

Esti
0,73
2,631,35

¦ 3.36
1,04

0,99
Est.

Est.
1,20

0,45
• 1,23

Est.
1.15

5,33
0.74

- 2,23
1,18
0,66
Est.

2,84

3,77
2,50
Est.
Est.

Est!
0,99
0,70
Est.
1,02
2,56

140,63
125,37
117,57

73,17

101,65
155,8!
145.46
224,00
157,76
1*1,53

116.44
109,30
150,00
101.03
68,79

107,53
127,63
153,23
147,95
162.50
73,65

1C0.C0
155,70
161,54
141.51

183.64

545,46

115,48
23,57

1C0.C0
135,90
96,23

230,77

149,50

2C0,CO

218,80
204,17
228,57
118,75

125.00
96,81
84,21

128,95
178.79
100,0fl
292,91
264,22
216,47
137,68
13I.5S
175,00
ICO,CO

103,85
170.56
1C9.33
111,66
142,86
90,30
90,55

135,59
155,76
207,90

259,85

212,50

230,16
43,75
68,75

190,24
124,29
105,00

170,21
136.00
114,00

149,23

Mercado fracionário (operações à vista)
Titulai Tipo/

Dlraitoi
Quinti-

dada
Voluma

(CrS)
fraco

Midi*
Titulai Tipo/

Dir-aitoi
Ouanti-

dada
Voluma

(CrJ)
fraco

Midi.

op
Acesita — A. E.

Itabira
São Paulo Alpargatas op
São Paulo Alparg£td5 pp
Aço Norte pp
Bangu — Prog, Ind. op
Bangu — Prog. Ind. pp
Barbará op
Bco. da Amazônia on
Bco. do Brasil on
Bco. do Brasil pp

c/div c/bon
Bco. do Brasil pp

ex/div ex/bon
Bco. Eit. da

Guanabara on
Belgo Mineira
Bco. Est. de S.P.
Bco, Est. de S.P.
Bco. Est. da S.P,
Bco. Itaú
Bco. Itaú
Bco. Bozano Sim.

Inv.
Bozano Sim. —

Com. Ind.
Bco. Brasileiro Desc,
Bco. Brasileiro Desc.
Bradesco de Inv.
Brahma

op

pn

PP

Brahma

CBV - Ind.
Mecânica

Centrais Eletric. S.P.
Cemig — Cent.

«lat. M.G.
Souza Cruz

Ind. Com.
Cia. Sid. Nacional
Cia. Tel Brasileira
Cia. Tel. Brasileira
Docas da Santos
Mal. Abramo

Eberle
Eletrobras Classe A
Eletrobras Classe B
Ferro Brasileiro
Ferro Brasileiro
Fertisul - Fert.

do Sul
F. L, Cat.

Leopoldina
Cim. Portland Itaú
Cim. Portland Itaú
Cim. Portland .Itaú
Kelsonj — Ind.

e Com.
Keísont — Ind.

a Com.
Kibon ~ Ind.

Aliment.

pn
pn
op

ax/dív
pp

ax/div

PP
PP

1 000
839
148
22

561
187

1 441
1 122

12 147

18612

12 351

752
19 250

587
243
966
430
430

248

656
366

65
975

425

18 987

250
800

335.CO
324,03
399,60

17,60
420,75

74,80
1 822,90

798,20
37 311,56

134 435,60

45 458,68

616,64
68 148,99

538,04
223,56
944,68
482,60
407,00

173,60

251,03
387,96
68,90

975,00

898,20

27 058,58

287,50
480,00

PP 1 550 1 255,50

1,34
2,77
2,70
0,80
0,75
0,4O
1,27
0,71
3,07

7,22

3,68

0,82
3,54
0,92
0,92
0,98
1,12
0.95

0,70

0,76
1,06
1,06
1,00

1,20

1,43

1,15
0,60

0,81

Light 0p
LoJes Americanas op
Cia. Sid. Mannesmann op
Cia. Sid. Mannesmann pp

op
pp
on
pn
op

PP
PP
PP
Op
PP

pn
PP

3 358
1 442

721
1 440
1442

60
1 412
1 271
1050

1 710

500

600
21
4

580

130

60

484

ê 550,78 2,55
362,64 0,94

129,78 0,18
756,16 '0,53

099,70 1,46

42,00 0,70
1 129,60 0,80"

003,85 0,79
842,00 2,80

4 018,50 2,35

975,00

420,00
8,40
1,60

261,00

88,40

SI ,00

106,48

1,95

0,70
0,40
0,40
0,45

0,68

0,85

0,22

Metal Leva
Mesbla

Mesbla

Mesbla

Moinho Flum.
Ind. Ger.

Mundial Art. a
Couros

Mundial Art. a
Couros

Nova América

Nova América

Sid. Pains
Pains Div.

Ex 75 Pr.
Cimento Paraiso
Petrobras
Petrobras
Potrobrás
Paulista Força Luz
Pirelli
Pirelli
Pet. Ipiranga

pp
op

c/div
OP

ex/dtv
Dp"

c/div

op
c/div

4 998
9 924

932
3 453

23

4 748,10
40 396,99

3 420,44
9 841,05

69,00

1,80

296 254,56

3,60

Pet. Ipiranga
Rio Grandcnse
Samitri - Min.

da Trind.
Samitri Nov

Bon Subs
Supergasbras
Sonac Div. 1 IP/Rata
Springer Refrig.
Springer Refrig.
Tlbra»

Unibanco Uniío Bco,
Unipar — Un.

Ind. Petrq.

Vale do Rio Doe*
Veplan — Res.

Emp. Cons.

Veplan - Re«„
Emp, Cons.

op

pn
op

«x/div
pp

ex/div
pp

PP
op
on
pn
PP
op
op
PP
op

•x/div
pn
PP

780

809

1036

619

113
250

188
000

5346
553

22 296
2 600

752
120

370
123

I 286

1 287,00

323,60

414,40

309,50

76,84
750,00

735,00
087,50

17 918,37
14 852,00

100 866,50
080,00

1 353,60
204,00

259,00
98,40

1 989,18

op 2 225 7 478,79

op
op
pp
op
PP
pn

End
PP
on

End
PP

End

2 832
883
780
130
823

SOO
1426

9 312,19
1 103,75

624,00
39,00

329.2C

680,00
869,8*

600 585,00
39 775 1*12 727,B5

White Martim

Zivi — Cutelaria

Zivi — Cutelaria

pn
End
op

c/div
op

»x/sub

«x/sub

50

8 157

916

1244

246

15,00

3 425,94

1 766,90

1 276,80

258,30

0.95
4,07
3,67
2,85
3,00

0,90

0,8*

0,90

1/58

0,40

0,40

0,50

0,63
1,40

1,25
0,54
3,35
4,18
4,52
0.60
1,80
1,70

0,70
0,80
1,55

tM

3,29
1,25
0,80
0,30
0,40

0,85
041

0,*8
&S*

0,30

0,41

l,W

0,98

im!

;¦•• 

¦¦¦¦

•AA* í-- m,
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Projeto controvertido da Bayer
é aprovado e receberá estímulo
Eletrobrás Soluções de
não fala
em tarifas

Ao tomar posse ontem na
presidência cl a Eletrobrás
cm substituição ao enge-
nheiro Mario Bhering, o Sr
Antônio Carlos Magalhães
definiu com meta prlorltá-ria de sua gestão a inlerli-
gacão dos sistemas èíiergé-ticos cio pais, dizendo "estar
preparado para desempo-
nhar, com humildade c de-
terminação" a missão quelhe fora conferida.

Reconhecendo a comple-
xidade do setor e o.s proble-mas que enfrentaria em fu-
turo próximo, o presidenteempossado cl a Eletrobrás
afirmou na ocasião não cs-
tar aincla em condições pa-ra fixar uma posição sobre
a politlca tarifária vigente
no pais, alem de ter sallen-
tado que esta se acha sob
o encargo do Departamento
.Nacional de Águas e Encr-
gia Elétrica (DNAEEi.

Admitindo um aumento
do consumo de energia no
pais abaixo das provisõesanteriormente feita.s, d e
10% este ano. o Sr Antônio
Carios Magalhães afirmou"que todo o esforço será fei-
to no sentido de um cresci-
mento ideal", buscando-se
na geração de recursos su-
plementares, a capacitação
do setor para uma maior
operacionalidade do sistema
energético do pais.

AL antecipa
previsão de
crescimento

São Paulo — A.s previsões
de auto-suficiência na pro-dução de celulose pelos pai-ses da América Latina, já
a partir de 1977, feitas pelaFAO, serão superadas se-
gundo conclusões dos dele-
gados de 14 países daquele
continente, que encerraram
ontem no Guarujá o III Co-
lóquio Industrial de Celulo-
se e Papel Latino-Ameri-
cano.

Segundo a FAO, "com un-
expressivo incremento seto-
rial, a América Latina sai
de sua posição deficitária,
ingressa na auto-suficiência

e evolui para um superávit
superior a 2 milhões de to-
neladas de celulose, e in
1977."

Um relatório recente da-
quele organismo internado-
nal informa que depois de
participar com 2,4% na pro-
dução mundial de 136,5 mi-
lhões de toneladas de celu-
lose, em 1974, a América La-
tina, em três anos, deverá
elevar sua participação re-
gional em 4,3%, correspon-
dentes a 153,8 milhões de
toneladas em 1977.

Assumindo-se que o con-
sumo brasileiro de papel
não supere o nível do pro-
gra m a governamental, 3
milhões e 600 mil a 3 mi-
lhões e 700 mil de tonela-
das, significando 29 kg per
capita, o Brasil disporá de
uma capacidade d e pro-
dução que permitirá tuna
exportação liquida de papel
superior a 400 mil tonela-
das.

Cstiraj as sao
equivalentes

Brasília — O presidente da
Empresa Brasileira cie Pia-
nejamento de Transportes
(Geipotl disse ontem que,
em termos de viabilidade
técnica e econômica, a s
quatro .soluções que foram
estudadas sobre o transporte
de minério de ferro da ser-
ra de Carajás são cqulva-
lentes, náo havendo, por-
tanto, diferenças que pos-
sam sobrepor uma alterna-
tiva á outra."Em termos de custos,
náo só de construção o de
operacionalidade como até
mesmo de custos rie trans-
porte, verlficÒÚ-se que a dl-
torenga de investimentos
entre as várias modalidades
consideradas viáveis pelo
G c 1 p o t náo ultrapassa
10%", explicou o Sr Cloral-
dino Severo, ressaltando
que náo há perigo de o Go-
verno federal cometer uma
heresia quando optar por
qualquer uma das soluções.

O presidente do Gcipot
acha que a equivalência en-
contrada nas quatro alter-
nativas apresentadas é que
tem gerado toda a polêmica
que vem envolvendo a
questão.

Senai firma
convênio de
mão-de-obra

Brasília — Durante a ce-
rimónia de assinatura do
convênio para o levanta-
mento das necessidades de
formação de recursos hu-
manos para o pólo petro-
químico do Rio Grande do
Sul — no valor de CrS 2 mi-
lhões 523 mil 585 e que será
realizado pelo Senai — o
Ministro Shigeaki Ueki dis-
se que os investimentos queserão canalizados para o
pólo petroquímico deixam
prever melhores dias parao pais.

O Ministro do Tnbalho,
Sr Arnaldo Prieto, afirmou,
por sua vez, que o convênio
firmado, entre a Secretaria
de Mão-de-Obra, Petrobrás,
Instituto Brasileiro do Pe-
tróleo e Senai, é importante
para o processo do desen-
volvimento econômico-social
brasileiro, pois assinalará
as necessidades de mão-
de-obra do presente e fará
as projeções para o futuro.

Pelo convênio, assinado
ontem, o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai) se obriga a realizar
uma pesquisa da demanda
e oferta de mão-de-obra, de
sua formação e treinamen-
to, a fim de subsidiar a es-
trutüraçãò de programas de
f o r m aç a o e treinamento
profissional para a ex-
pansão da indústria de pe-
tróleo e petroquímica.

O Conselho de Desenvolvimento Industrial
(CDI) acaba de aprovar o projeto da Bayer para a
produção de tolueno clllsoclanato (TDD nas suas
Instalações de Cubatão, cm São Paulo. A aprovação
foi dada pelo Grupo de Estudos de Projetos (OEP)
do órgão, que é o Plenário onde são votadas as In-
cilcaçõc.s de Incentivos fiscais para projetos Indus-
trlais. O produto destina-se à fabricação de plástl-cos, c estava cercado por controvérsias quanto às
dimensões do mercado para recebê-lo,

Quanto à expansão da produção de cloro da
Carbocloro, a decisão parece ter sido provisória-mente adiada. A explicação está na necesldade de se
dimensionar o que será liberado de .soda cáustica.
Isto porque os dois produtos caminham juntos na
fase de produção. Enquanto Isso não for feito, a
questão do suprimento adicional de cloro a São
Paulo ficará em suspenso, já que a Salgema não
terá cloro disponível para atender ás necessidades
paulistas.

Como loi
A decisão adotada pelo Grupo de Estudos de

Projetos representa a mais recente disputa politica
que se conhece no setor petroquímico. Na sua rcu-
niáo do dia 4 ric outubro, o próprio órgão havia ne-
gado a concessão de incentivos fiscais ao projeto da
Bayer. O resultado da votação foi de sete a zero.

Na ocasião, informou-se que a sua decisão con-
traria ao projeto não poderia ser considerada como
definitiva. Foi uma decisão tomada em nivel técnico
chegando a ser definida como uma posição coni-
jòsa. Mas tinha-se o nivel político, que já naquela
época era apontado como francamente favorável ao
projeto. E foi o que realmente aconteceu. Em me-
nos de 45 dias, o Grupo de Estudos de Projetes re-
via a sua decisão — isto ocorreu no último dia 14 —
e resolvia aprovar o projeto da Bayer por seis votos
a um. Esse voto contrário foi em função do envol-
vimento da Petroquisa no projeto similar já esta-
beleeido para o pólo petroquímico da Bahia. Alguns
representantes ministeriais junto ao Grupo preferi-
iam não comparecer no dia ria reunião.

O fator divisor das opiniões quanto ao projeto
da Bayer continua centralizado nos seus efeitos so-
bre o projeto da Isocianatos do Brasil S.A., na Ba-
hia. De um lado, os que acham que ele vai prejudi-
car o pleno funcionamento da empresa localizada
no polo petroquímico da Bahia; de outro, os que
defendem haver mercado suficiente para os dois
projetos.

O resumo das duas posições é o seguinte:
Contrário ao projeto da Bayer — O mercado

de 1978 será plenamente abastecido pela Isociana-
tos do Brasil S.A.. que é uma empresa formada pe-
Ia associação da Petroquisa (Petrobrás) (40%), Du-
pont (40%) e da Petroquímica da Bahia (20%». Ela
vai produzir 23 mil toneladas anuais de tolueno
diisocianato ia partir de 1978) que é um produto
químico de segunda geração, destinado à produção
de espumas de poliuretana, largamente emprega-
das em estofamentos de móveis e veículos e em iso-
lamentos térmicos de equipamentos frigoríficos. Tra-
ta-se de um dos intermediários petroquímicos cuja
demanda mais cresce no mundo.

A principal argumentação é de que o consumo
estimado revisto de TDI para os próximos anos de-
verá crescer em 10% ao ano. No ano passado o con-
sumo foi de 12 mil 299 toneladas; este ano ficará
em 15 mil 728 toneladas, atingindo a 25 mil 331 to-
neladas em 1980. A Isocianatos vai produzir 23 iv.il.

Outro ponto é quanto ao suprimento de ácido
nítrico para a produção de TDI. Como se sabe, a
reação do ácido nítrico com o dinitrotolueno é o ini-
cio da cadeia até se chegar ao produto final. Um
cuidado que se precisa tomar é que, no processo,
pode-se chegar perto do trinitrotoltieno. A Petro-
qulsa vai fazer ácido nítrico na Bahia. O seu pro-
jeto deve dar entrada brevemente no Conselho de
Desenvolvimento Industrial. Caberá a ela fornecer
o ácido para a Bayer. Pensou-se, no inicio, em
transportar para São Paulo sob a forma de dinitro-
tolueno. Comenta-se agora, quanto ao uso de um in-
tennediário, que poderá ser o fosgênio.

Favoráveis ao projeto da Bayer — A empresa
vai investir 50 milhões de dólares (CrS 438 milhões
750 mil) para produzir de 15 a 16 mil toneladasanuais de TDI, a partir de 1978, em São Paulo. Ha-verá mercado suficiente para absorver tanto a sua
produção, como a da Isocianatos do Brasil S.A. Aempresa está montando um importante complexo
quimico/petroquimico no pólo industrial de SãoPaulo.

Ela será obrigada a exportar cerca de 5 mil to-neladas anuais de TDI. Isso durante os cinco pri-meiros anos de produção. Assim, somando-se a sua
produção de 15 mil toneladas/ano, por exemplocom >as 23 mil da Bahia, menos as 5 mil a seremexportadas, teremos uma oferta de 33 mil toneladasanuais por volta de 1978. Admitindo-se um Produ-to Interno Bruto (PIB) de 7% ao ano no final dadécada, o mercado seria então capaz de absorver.

Leia editorial "Tabus 
que se. Rompem"
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A aplicação do bom senso
GRUPO FINANCEIRO NOVO RIO
BANCO NOVO RIO DE INVESTIMENTOS S.A.
ASSOCIADO ao bani; oi IONDON * SOUIH amiíiCa hmiUDNOVO RIO CRÉDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTOS S.A.
NOVO RIO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS
nio Oo Janeiro* Ccnlro - Rua cio Cmmo, 7.1
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Telefunken revê tese
das nacionalizações

"A indústria fabricante de
equipamentos de telecomunica-
ções não terá seu poder decisó-
rio no pais mesmo se conseguir
mudar o perfil atual, passando o
controle acionário das indústrias
aqui instaladas para o poder de
empresários brasileiros. A verria-
deíra mediria do poder declsório
de uma indústria neste setor é
sua capacidade tecnológica".

Essas declarações fora m
prestadas ontem pelo diretor de
telecomunicações da AEG-Tele-
funkcn, Sr Delson Slffcrt, mo-
mentos antes do Ministro das Co-
municações, Euclides Quandt de
Oliveira, inaugurar a exposição
da Citei 75 e abrir a II Confe-
rência de Telecomunicações, no
inicio da noite de ontem no Ho-
tel Nacional.

Para o diretor de telccomu-
nicações da AEG-Telefunken o
atual estágio de desenvolvimento
do setor no Brasil encontra seu
maior gargalo na falta ds pes-soai especializado. Segundo ele a
politica da Telebrás tem-se de-
monstrado eficiente para gerarrecursos suficientes para finan-
ciar as encomendas do Plano Na-
cional de Telecomunicações: "O
plano é economicamente viável
tanto para a Telebrás quanto
para as indústrias fabricantes
des equipamentos", disse.

Respondendo a uma pergun-ta sobre a possibilidade de ocor-
rcr cem o setor de equipamentos
para microondas o mesmo queocorreu com o fornecimento das
centrais de comutação (a deter-
minação de que 40% rio mercado
caberia a uma empresa nacional
da qual a Telebrás participasse),
o diretor da AEG-Telefunken
disse que a questão do poder de-
cisório nesse tipo de indústria é
mais uma questão do domínio da
tecnologia que do domínio do
controle acionário.

O Sr Delson Sifferl estabe-
lece uma diferença conceituai
entre transferência e absorção de
tecnologia. Para ele a simples
transferência de tecnologia re-
presenta que uma empresa fica
habilitada a copiar determinado
método rie fabricação de um

produto. "Quando uma empresa
absorve tecnologia Isto significa
que ela pa.s,sa a* entender de um
processo e fica apta a interferir,
adaptar e até melhorar os co-nheclmentos que recebeu"."Mesmo com total apoio doGoverno as babg empresas ainclaficam com um longo caminho a
percorrer até possuir algumatecnologia de importância no se-
tor de telecomunicações", iO dl-retor da AEG — Telefunken de-
signou de babg empresa as in-
dústrias pequenas o com poucosrecursos financeiros e de tecno-
logia que o Governo ampara vi-
sando colocar firmas nacionais
no mercado de fornecimento de
equipamentos para tclecomuni-
cações). O Sr Delson Slffcrt ar-
gumenta que não é possível se
reinventar tecnologia que já éconhecida em outras nações. Ci-
ta como exemplo a empresa on-
de trabalha no Brasil, mas quetem sua matriz na Alemanha.
Ressalta que como executivo de
empresa internacional está atu-
almentc numa posição Instín-
tivamente definitiva mas desta-
ca que o Brasil tem todas as leis
e regulamentos para lidar com
as empresas estrangeiras, entre-
tanto os controles para que es-
tas determinações sejam cum-
pridas parecem não ser efici-
entes.

A AEG — Telefunken vai in-
vestir CrS 30 milhões apenas em
aquisições de máquinas, sendo
50% delas nacionais, para equi-
par suas unidades Industriais
para atender a cbmanda do
programa de implantação de
microondas. A Telefunken divi-
de o mercado de equipamentos
com potência de 7 GHZ com a
Philips e com a Nec. Esse mer-
cado representará até 1979 en-
comendas no valor de CrS 1 bi-
lhão e 500 milhões, sendo que o
faturamento da Telefunken nes-
te período 'na divisão de micro-
ondas i deverá ser de CrS 400 mi-
lhões. Estes equipamentos já es-
tão sendo fabricados aqui com
um índice de nacionalização de
57%.
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S. Paulo escolhe
o Relações-
Públicas de 1975

São Paulo — O gerente cio re-
lações públicas da Johnson &
Johnson do Bra.sil. Sr João Alfredo
Mendes Filho, eleito Homem deRelações Públicas de 1975, [o! ho-
menageado por seus colegas do pro-fissão com um jantar no Terraço
Itália, nesta Capital. Na oportuni-
dade, lhe foram entregues o riiplo-
ma c o broche de ouro alusivos a
outorga do titulo.

Saudando o homenageado, fa-
lou em nome da classe o Homem
du Relações Públicas de 1973, Sr Jo-
sé Rolim Valonça, que se reportou
às atividades por ele desenvolvidas
desde quando, aos 12 anos. liderou
na sua cidade natal de Batatais,
no interior paulista, uma campa-
nha de levantamento de fundos
para a compra de um dos aviões
que integraram a esquadrilha da
PAB que lutou na II Guerra Mun-
dial.

O Sr João Alfredo Mendes Fi-
lho agradeceu a homenagem falan-
do da importância das relações pú-blicas no mundo moderno e do
crescente reconhecimento dessa
importância em todos os setores de
atividade. Disse, também, que "já é
passada a época em que relações
públicas não passava de uma sub-
profissão", exercida por elementos
cuja atividade pessoal sobrepujava"o próprio interesse de servir''.

Empresário vê
expansão para
computadores

São Paulo — O presidente do
Comitê Executivo da Honeywell
Inc., Sr James Binger. disse ontem,
nesta Capital, que "são indiscuti-
veis as grandes oportunidades apro-
sentadas pelo mercado brasileiro"
e que o grupo que dirige está con-
vencido da necessidade de incre-
mentar seus investimentos no Bra-
sil, onde suas subsidiárias Honey-
well Buli do Brasil S. A. — Siste-
mas de Informação e Honeywell
Controles Ltda. vêm operando na
montagem de computadores e sis-
temas de controle automatizados.

— Aqui já contamos com duas
unidades industriais — ambas em
São Paulo — funcionando a plenacapacidade e nelas investimos 2
milhões 500 mil dólares (CrS 21 mi-
lhões 937 mil, só nos últimos 20 me-
ses. Aqui estamos reinvestindo to-
dos os lucros auferidos com nossas
atividades no pais e aqui estare-
mos atingindo uma produção anual
de até 3 mil máquinas já em fins
do próximo ano. Isso testemunha o
nosso grande interesse para com o
Brasil — disse ele aos jornalistas.
MERCADO PROMISSOR

O Sr James Binger acrescentou
que os investimentos futuros da
Honeywell no Brasil "serão defini-
dos pelo comportamento do próprio
mercado nacional", que atingiu 120
milhões de dólares (CrS 1 bilhão
53 milhões) no ano passado, após
haver atingido uma média anual
de crescimento em torno de 30%
nos últimos anos. Um mercado que
ele acredita ter possibilidades de
crescer a uma taxa anual de 20% a
partir de 1976, "mantendo-se aci-
ma do comportamento do mercado
mundial".

Cotações

Preços em São Paulo
retrocedem de 1,1%
São Paulo — Pelo terceiro dia na semana,

o mercado paulista acusou baixa considerável
nas cotações de seus títulos, e o índice de fe-
chamento registrou um decréscimo de 23 pon-tos, correspondentes a uma desvalorização
de 1,1%.
. • O volume do pregão de ontem chegou a
CrS 47 milhões 647 mil, apresentando-se em
destaque as ações Petrobrás PP rie c/15, quelideraram a relação das mais negociadas, apu-•rando CrS 10 milhões 246 mil 340, equivalentes
a 25,76% do montante geral.

Titulo» Abert. Min. Máx. Fedi. Quant.

Acesita op
Açós VIII ppb
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas cp•Alpargatas pp
Amazônia on
And Claylon op¦Antarclica op
Amo Pp
Arlcx ppa
Artex ppb
Ba ume r op
Belgo Mineira op' Bsnzenex pp

,Bergamo op
Ber gam o pp
Bic Monark op

íBr-ed Invcst on
Brad Invest pn"Bradesco on ^
Bradesco pn
Brahrna p
Brasil pp
Brasil pp
Brasil cn
Brasmotor op
CTB cn
CTB pn
Cacique op

f Cacique pp'
Casa Angio cp

1,38
2,62
0,85
0,90
2,80
2,70
0,78
0.77
1.27
2,10
0,65
0,62
1,50
3,60
0,75
1,35
1,37
0 38
1,04
1,00
1,10
1,C6
1,50
3,63
7,20
3,05
1,40
0 IV
0,52
0,70
0,9-3
1,52

1,35
2,62
0,85
0,93
2,80
2,70
0,78
0,76
1,26
2,10
0,65
0,62
1,50
3,56
0,75
1,35
1,37
0,38
1,04
1,00
1,10
1,06
1,48
3,60
7,17
3,00
1,40
0,19
0,51
0,70
0,90
1,52

U8
2,62
0,85
0,90
2,80
2,72
0,78
0,77
1,27
2,10
0,65
0,62
1,50
3,60
0,78
1,35
1,37
0,38
1,04
1,00
1,10
1,08
1,50
3,67
7,25
3,05
1,40
0,19
0,53
0,75
0,92
1,53

1,36
2,62
0,85
0,90
2,80
2,72
0,78
0,76
1,26
2,10
0,65
0,62
1,50
3,56
0,78
1,35
1,37
0,38
1,04
1,00
1,10
1,08
1,48
3,60
7,17
3,00
1,40
0,19
0,51
0,75
0,90
1,53

473 COO
127 COO

10 COO,
8 000

22 000
190 CCO

10 OCO
7 000

000
000

18 000
137 CCO
20 000

1 038 OCO
57 000

7 000
303 000

65 000
19 000

449 000
12 OCO

459 000
60 COO

764 000
738 000
293 000

20 COO
29 000
31 000
48 000
21 000
47 000

Titulei Abtrt. Min. Máx,

'Casa Anglo Pí>
CBV Inds Mec cp
Cslm op
Cemig pp
Cesp pp
Cica pp
Cimaf op
Cimatal op
Cimptal pp
Cobrasma op
Cobrasma pp
Com. e Ind. SP pn
Com. Ind. B. Inv. pn
Concretex pp
Const. A. lind. pa
Cônsul ppb
Copes pp
D. r. Vasconc, pp
Diâmetro Emp, pe
Doc-jj Santos cp
Duratex pp
Econômico on
Econômico pn
Ed. Guias LTB op
fcluma pp
Eric_5on oo
Est. S. Paulo oo
Est. S. Psulo on
Estrela pp
FNV ppa
Fer. tom. Brai. pp
Fertiplán cp
Fertiplan pp
Fin. Bradesco pn
Ford Brasil oo
Ford Brasil on
Fund. Tupy op
Fund. Tupy pp
Fund. Tupy dp
Gemmer Brás. op
Goyana ppa
Heleno Fons. op
IAP oo
Ind. Horing pp ¦
Ind. Vlllarcs op
Ind. Villarcs pp b
Inds. Romi op
Itaubanco pp
Itaubanco on
Itaubanco pn
Lacta oo
Ught oo
Light on
Lojas Americ. op
Magnesita op
Man.h op
Mangcls indi. op
Molhor SP op
Melhor SP pp

1,30
1,10
0,60
0,85
0,65
0,66
2,00
1,35
1,37
2,50
2,75
1,03
1,03
1,55
0,61
1,25
1 43
0,69
0,75
1,47
1,25
1,20
1,00
1,55
0,74
1,15
1,07
1,00
I 30
4)00
1,22
0,82
0,90
1,09
0,90
0,78
1,30
1,80
1,45
1,32
175

0,52
1,70
0,92
1,50
2,17
5,00
1,00
1,75
1,00
(1,51
0,98
0,98
4,11
1,90
2,00
1,35
1,40
0,86

1,30
1,10
0,60
0,85
0,65
0,66
2,00
1,35
1,37
2,50
2 75
1|03
1,03
1,53
0,61
1,25
1,42
0,69
0,74
1,47
1,25
1,20
100
1,45
0,74
1,08
1,07
1,00
1,30,
3,80
1,22
0,80
0,90
1,08
0 89
0,7B
1,30

• 1,80
1,45
1,25
1,75

0,52
1,70
0,92
1,50
2,15
5,00
l,CO
1,25
1,00
0,51
0 97
0,96
4,11
1,90
2,00
1,35
1,40
0,86

1,30
1,10
0,60
0,85
0,65
0,66
2,00
1,37
1,37
2,50
2,75
1,03
1,03
1,55
0,62
1,25
1,45
0,70
0,75
1,47
1,25
1,20
1,00
1,55
0,74
1,15
1,10
1,00
1,30
4,00
1,22
0,82
0,90
1,09
0,90
0,78
1,30
1,85
1,47
1,32
1,75

0,52
1,70
0,92
1,55
2,17
5,00
1,00
1,25
1,00
0,51
0,98
0,98
4,11
1,90
2,00
1,35
1,40
0,87

¦ f-ch, Quanl. Titulo. Abar». Min. Mix. Fteh. Qu.nt.

1,30 50 0C0 Moc. s. Paulo pn 1,20 1,20 1,20 1,20 29 033
1,0 30 000 Mesbla pp 0,98 0,96 0,98 0,98 93 00'J
£*£? ,'? SSS M<-Ial tc-ve pp 3,52 3 52 3,53 3,53 11000
V,'?? ,'U S00 Moinho Sanl. op 1,50 1,47 1,50 1,47 232 COU
S'TT .2 222 Nacional pn 0,97 0,97 0,97 0,97 23 005
9'XÍ ?2 C,00 Nord. Brasil pp 2,50 2,50 2,50 2,50 2 COO
í'22 ,!9°2° Nord. Brasil on 1,90 1,90 1,90 1,90 15 0001,37 165 C00 Noroeste Est. pp 1,60 1,60 1,60 160 45 003
1,37 150 0C0 Panambra- Sul. pp 0,70 0,70 0,70 0,70 30 0C0
2,50 9 COO Paul. F. luz on 0,78 0,78 0,78 0,78 138 030
2,7S 36 000 Pet. Ipiranga op 0,75 0,75 0,75 0,75 . 7 000
1,03 22 000 Petrobrás pp 4,54 4,38 4,58 4,40 2 271 000
1,03 6 000 Petrobrás on 3,35 3.30 3,35 3,30 828 000
1,55 7 000 Phebo op 0,40 0,40 0,40 0,40 48 COO
0,62 44 000 Pir. Brasilia pp 0,60 0,60 0,60 0,60 51 C0D
1,25 4 000 Pirolli o.-) 2,10 2,08 2,10 2,08 340 003
1,45 94 000 Pirelli pp 1,90 1,90 1,90 1,90 13 000
0,70 28 000 Real on 0,69 0,69 0,75 0 75 22 000
0,74 7 000 Real pn 0,70 0,70 0,75 0,75 48 000
1,47 16 000 Real Cia. Inv. pp 0,84 0,84 0,85 0,85 33 000'1,25 5 

OCO Real Cia Inv. on 0,85 0,85 0,86 0,86 12 000
1,20 61 000 Real Cia. Inv. on 0,85 0,85 0,86 0,86 11 000
1,00 75 000 Real. de Inv. pp 0,68 0,68 0,68 0,68 18 COO
1,45 12 000 Real de Inv. on 0,71 0,71 0,71 0,71 10 000
0,74 183 000 R"l de Inv. pn 0,68 0,68 0,71 0,71 7 OCO
1,08 123 OCO Real Part. pn 0,73 0,73 0,74 0,74 II 000
1,08 170 000 Samitri op 3,52 3,52 3,52 3,52 43 000
1,00 32 000 Sano co 1,45 1,45 1,45 1,45 70 000
1,30 23 000 3:roiva livr. op 1,00 1,00 1,00 1,00 7 000
3,80 96 000 Servix E"9- 0° 0,30 0,30 0,30 0,30 204 000
1,22 6 000 Shorp °P 1,79 1,79 1,79 1,79 47 OCO
0,81 138 003 SI,Í"P P"> 1.7B 1,77 1,79 1,79 84 OCO
0,90 10 000 sii"" U|il ">P 0,25 0,25 0,25 0,25 100 000
1,08 27 300 Si°- Açonorte pp A 0,92 0,92 0,92 0,92 243 000
0,89 12 000 ?ld. Guaira np. 0,75 0,70 0,75 0,72 48 000
0,78 7 000 Slcl* Mannosmann op 3,75 3,70 3,75 3,70 9 000
1,30 11 000 Sid; Nacional pp 0,98 0,98 0,98 0,98 11 000
1,85 46 000 f!5* Rio-Grand. op 1,18 1,18 1,18 1,18 5 000
1,47 27 000 f ?¦ Rio-Grand. pp 1,60 1,60 1,41 1,61 33 000
1,25 298 000 Slf,co ,Brasi1 P» 1.10 1,10 1,10 1,10 20 COO
1,75 5 COO Solorrlco pp 1,20 1,20 1,20 1,20 4 000

0,52 10 0000 Sopave op 0,33 0,33 0,33 0,33 71 COO
1,70 50 000 Sopave pp 0,31 0,31 0,33 0,33 740 000
0,92 20 000 "jorana op 1,90 1,90 1,90 1,90 19 030
1,55 42 000 íou?a Cruz °P 2.60 2,57 2,60 2,57 23 COO
2,15 129 000 T. -toner ee 0,86 0,85 0,86 0,85 26 000
5 00 25 000 Ioesp oe °-'8 0,18 0,19 0,18 33 000
1,00 20 003 l-'"^ P* O'42 °.*" 0,42 0,41 56 COO
1,25 7 000 I"* Renaux PP 0,40 0,40 0,40 0,40 30 000
1,00 51 000 Jransauto pp 0,50 0,50 0,51 0,51 35 000
0,51 10 000 Transparana pp 2,17 2,12 2,17 2,12 140 000
0,97 374 000 Transparana op 1,98 1,96 1,98 1,96 25 000
0,96 28 000 Tur* Bri,cic!"'0 on 1,00 1,00 1,00 1,00 9 000
4,11 4 OOO Unibanco pn 0,66 0,66 0,66 0,66 12 000
1,90 5 000 X"1"1 R* 0a" P? 2,85 2,80 2,86 2,80 772 COO
2,00 34 OOO valmet op 1,10 1,10 1,25 1,25 183 000
1,35 8 000 y,0,"''!-*-. °.50 0,46 0,50 0,46 617 000
1,40 22 000 vdr* s* Mar"ia op 0,95 0,95 0,96 0,96 55 000
0,87 8 000 Zanini pp 0,90 0,90 0,90 0,90 10 000

Bolsa de Nova Iorque
Nova Iorque - Foi a seguinte a media Dow Jones na Bolsa de Nova lorqu;, ontem:

Afõit Ab.rt. Mix. Min. Ftch. AfÕM Abtrt. Máx. Fe-h.

30 Industriais
20 Transportes

852,88 857,53 842,25 848,24
174,41 175,35 171.13 172,03

15 Serv. Públicos
65 Ações

83,14 83,65
262,15 263,60

82,34 82,69
25S.59 260,21

Preços Finais
Preços finais na Bolsa de Nova Iorque, ontem:

Ajrco |n 17 5'8 Eastern Air 4 1/8 OI!n Corp. 29 3/8
Alcan Alum. 21 3/8 Eastman Kodak 106 1/4 Olis Elevador 36 7/8
All>d Chtm 33 1/2 El Paso Company 11 1/4 Owens Illinois 51
Allis Chalmcrs 11 3/R Esmark 30.1/2 Pacific Gas and Ei 21 1/8
Alcoa 36 1/4 Exxon 87 5/8 Pan Am World Ail 5 1/8
Am Airlines Fairchild 41 5'8 Penn Centr-I 1 3/8
Am. Cyanamid 26 Firestone 22 5/8 Pcpsico. Inc. 73 I '2
Am Tel and lei 50 3/8 Ford Motor 41 5/8 Pfizer Chás 27 7/8
AMF Inc 20 1/4 Gcn. Dynamic» 39 3/4 Philip Morris 53 3/4
Anaconda '-6 5/8 Gen. Electric 48 I '2 Phillips Pet. 52 7/8
Asb Ud '2 1/2 Gen. Foods 28 I'8 Polaroid 35 3/8
Atl Richfield 91 3 Gcn. Motors 54 7 Procter and Gambl. 94
Avco Corp 5 1/2 Gen. Tell elet. 24 1/8
Bsndix Corp 42 Gcn. T*r» 15 3/4 RCA 19 1/4
Bengult 1/ 3'4 Getly Oil 168 Reynolks Ind. 53
Bcthlchem Steel 31 1/4 Goodrich i6 5/8 Reynolds Mel. 21 1/4
Boeing 23 1/2 Goody-ir 22 1/2 Rockwell Int. 22 7/8
Boise Casccde . 23 Grace 24 3/8 Royal Dulch Pet. 3a 1/2
Bc-rg Warner 20 3/8 Gt Atl and Pac 10 1/2 Safeway Strs. 43 1/4
Braniff 7 1/2 Gulf Oil 20 7/3 Scott Paper 11 3/8
Brunswick *10 7/8 • Gulf and Western 213/8 Sears Roebuck 73 1/8
Burroughs Corp 81 5/8 IBM Int. Bus. Mach. 219 1/? Shell Oil 47 3/8
Campbell Soup 33 1/2 Int. Harvestei '25 1/8 Singer Co. 9 3/4
Canadian.Pac Ry 13 3/8 . Int. Nickel 24 5/8 Smirhkellne Cor-». 16 3/8
C.st-rpiUar Trar. 67 7/8 Int. Paper 56 Sperrv Rantl 42 1/4
CBS 43 7/8 Int. Tel. and Tel. 21 1/2 Std. Oil Calil. 28 7/8
Celanese 44 1/2 Johnson and Johnson 92 Std. Oil Indiana 42 1/4
Chase Manhal Bk 26 7/8 Keise- Alumil». 24 7/8 Sun Oil 10 1/4
Chcssie System 31 5/8 Kennecott Cop. 27 3/8 Teledyne 20 1/4
Chrysler Corp 9 3/4 liggott Myer» 29 1/8 Tenneco 24 3/4
Ciricorp 28 1/2 tltton Indust. 8 5/8 Texaco 23
Coca-Cola 87 3/4 lockheed Airc 6 3/4 Texas Inslrumenl» 96
Columbia Piei 5 3/8 LTV Corp. 9 7/8 Textron 22 S/i
Consat (Communicaiion» Manufact. Hanovtr 28 Trans World Air 7 3/8
Satellite) 31 3*8 Marcor Int.. 27 l'8 Twent. Ccnt. Fox 12 l/<
Cons. Edison 13 1/4 McDonnell Dou» 56 1/2 Union Carbide 57
Continental Can 28 1/4 Merck 77 7/8 Uniroyal 7 3/4
Continental Oil 58 1/8 Minn MNG and MFS 60 1/4 United Brands 5
Control Data 19 1/4 Mobil Oil 45 1/4 Us. Industries 3 3/4
Corning Glas) 42 3/4 Monsanto Co. 75 3/4 Us. Steel 59 1/4
CPC Intl 45 Nabisc» 39 1/2 West. Union Corp. 13 1/8
Crown ZeUerbich 36 3/8 Nat. Distlliers 15 7/8 Westh. Elect. 10 7/S
Dow Chemical 93 1/2 NCR Corp. 23 3/4 Woolworth 21
Dresser Ind 58 1/8 Norlhwesf Airline» 21 Xerox Corp. 50 S/ê
Dup='" 31 3/8 Occidental P«t. 13 7/8 Zeníth Radio 23 7/8
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PREÇOS
PARA PUBLICAÇÃO DEAVISOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES NO JORNAL DO BRASIL
LARGURA ALTURA O.ÚTÍIS DOMINGO

4,5 crr» 4,0 cm Cr$ 368,00 Cr$ 528,00-1.5 cm 9,0 err» CrS 828,00 Cr S 1.188,00
9.0 cm 4.0 cm Cr$ 736,00 OS 1.O5C.0O
9,0 cm 5.0 em CrS 920.03 CrS 1.320,00
9,0 em 7.0 cm CrS 1.288,03 CrS 1,848 009.0em 10.0 cm OS 1840.03 CrS 2.640.00

13,5cm S.Ocm CrS 1380.03 CrS 1.98000
13,5 cm 7,0 cm CrS 1.932,03 CrS 2.772.00
13.5 cm 10,0 cm CrS 2.760.00 CrS 3.9C0 0018.0 cm 5.0 cm Cr $ 1 840.00 C$2.640 0018.0 cm 8,0 cm CrS 7.944.00 OS 4.724 0018,0 cm 10,0 cm OS 3 080,00 CrS 5.280 0018,0cm 15,0cm CrS 5.520.0O Cr $ 7.920.00
22.5 cm 10.0 cm Cr$ 4 600,00 CrS 6.600.00
22.5cm 15.0cm CrS 6900,00 CrS 9.900.00

O JORNAL DO BRASIL. RECEBE ANÚNCIOS RELIGIOSOS E
FÚNEBRES ATg AS 23 HORAS.
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Falecimentos

Desenhista é achado pela
mãe estrangulado, amarrado
e afogado no tanque de cam

O corpo do dcsenhista-projetista Valqülv Novos,
29 anos, foi encontrado em sua casa, na Travessa
Vaz da Costa, 68, Inhaúma, por sua mãe, Dona Zii-da Pereira das Neves, manietado, estrangulado emergulhado no tanque da área interna. A policiaadmite a hipótese de latrocínio, cometido pelo me-nos por três pessoas, possivelmente conhecidas da
vitima.

A casa estava em completa desordem, com to-
das os móveis do quarto dc Valquir remexidos, mas
não havia sinais de arrombamento nem luta. Vai-
quir trabalhava na Promon Engenharia e vivia sozl-nho desde que sua mulher, Neusa da Costa Neves,
foi internada, há meses, na Casa de Saúde Dr Elias.

Sem reação

Sebastião Paa» da Almedia, 62
unos, n* sua residência em Ipone-
ma. Formado em Direito, (oi Mi-
pitjro da Fazenda do Govomo
Kubilschek. (Página .1)

Fernanda Freira Ferra», 77 anos
na Clínica Santa Mana. Flumineme,
farmacêutico, morava em Ipanema.
Casado com Isaura Machado Ferrai,
tinha dois flliioj (iza, José Mauri-
cio) n uma nela.

Raimundo Nonata da Costa Ro-
ch», 72 anos, na sua residência em
Copacabana. Paraense, advogado,
foi 1? Secretário da Conlederação
Nacional dc Trabalhadores no Co-
mércio, Juiz Classisla do Tribunal
Regional do Trabalho c Presidente
da Federação Nacional de Turismo r.
do Sindicato dc Empregados r. Ca-
sas dc Diversões, Turismo e Compie
t Venda dc Imóveis, Deixa viúva
Maria da Hora de Melo Rocha, dois
'ilhos (Arthur, Ary), netos e bisne-
tos.

Maria Mercedes Sousa a Silva
Pinto, 63 anos, no Hospital de Ipa-
nema. Baiana de Salvador, er» apo-
sentada pelo INPS c morava em
Botafogo. Viúva de Hemílio Danin
Pinto, tinha um filho - Tito Rober-
to.

Kleber Ramos da Araújo Góes, 53
anos, no Hospital de Ipanema. Flu-

moiador de Copacabana,minense,

era funcionário da Contadoria Ge-
ral da Sotccna — Sociedade Técnica
Administração, Corretagem, Seguros
Uda. Casado com Maria de lourdes
Pina de Araújo Góes.

Amaro Aguiar Brandão, 68 anos,
no Hospital Pedro Ernesto. Mineiro,
comerciário, morava em Copacaba-
na. Deixa viúva Odiléa Cotecchia
Brandão, tinha dois filhos (Paulo,
tenita) e três netos.

João Pessoa da Silva, .12 anos,
no Hospital Souza Aguiar. Paraíba-
no solteiro, operário, morava na Pe-
nha.

Geraldo Costa Martin,, o4 anos
em Petrópolis. Fluminense, comer-
ciante, morava ns Tijuca e deixe
viúva Madalena Carvalho Mar.
fins.

Humberto Pimentel Costa, 72
«nos, no Centro Hospitalar Al-

yecedor 
em Recife. Pernambucano,

industrial, era sócio e sub-diretor
da União de Bebidas, Indústria e
Comércio Ltda. Casado com Judi-
te Costa, tinha sete filhos e 17
netos.

Romeu Fonseca Bezerra Cavai-
eanti, 83 anos, cm sua residência
no bairro da Parnamirim cm Reci-
ft. Pernambucano, comerciante apo-
sentado, foi remador na década dt
1910, campeão várias vezes pelo
Esporlt Clube de Recife. Viúvo,
deixa uma filha (Maria Cavalcanti)
e uma neta - Ana Lúcia.

Osvaldo Dias leite, 70 anos, em
Belo Horizonte. Mineiro de Boa Es-
perança, médico, deixa viúva Nor-
ci Guimarães Leite, seis filhos (Egí-

dio, Décio, liliam. Edison. Carlos,
Valdsmar) e neto*..

Silvino Procóniô Corrêa, 55 anos,
em Belo Horizonte. Nascido em Sáo
João Del Rei (MG), era «grimensor
da Ruralminns, Casado com Zllda
Espirito Santo Corrêa, tinha sete fi-
lhos (Geraldo, Jairo, Jarbas, Ismar,
Tute, Ricar, Eduardo) e um neto —
Rogério.

Ernana Pimentel Viana, 78 anos,
em Belo Horizonte. Mineiro de Mu-
zomblnho, funcionário aposentado
do DNER, deixa viúva Maria de Fá-
lima Tavares Vinna, cinco filhos

(Tito, Nicias, Ondina, Teresa, Fran-
cisco) e netos.

Vera Rodrigues Vilela, 38 anos,
em Belo Horizonte, onde nasceu
Píofessora primária, casada com
Márcio de Oliveira, tinha dois fi-
lhos — Carlos e Olga.

Patriciar Vilaja de Freitas, 62
anos, em Belo Horizonte. Mineira de
Pompeu, deixa viúvo Sérgio Baeta
de Freitas, quatro filhos (José,
Cláudia, Rita de Cássia, Neusa) e
netos.

Olavo da Silva Ftrrão, 55 anos,
•em acidente automobilístico, na

Cidade de Santana do livramento

(RS). Natural de Porto Aleçire on*

de morava,, era gerente da Fazorv
da Santana de Dom Pedrito (RS).
Casado com lima Mat.-cmbecher, ti-

nha três filhos (Nelson, Nilson, Nei-

dc) e um neto.

Carlos Francisco Sabin. 77 anos,
no Hospital Conceição de Porto Ale-

gre. Nascido em Guaíba (RS), «os
12 anos de idade passou a morar
na Capital gaúcha. Industriário, foi
mestre de oficinas da Metalúrgica
Jackwal, durante 20 anos. Deixa
viúva Elizabeth Sabin, três filhos,
oito netos e dois bisnetos.

Manoel José Ferreira Netto, 74
anos, no Hospital Conceição de
Porto Alegre. Natural de Uruguaia-
na, morava na Capital há 25 anos.
Engenheiro agrônomo formado em
Piracicaba (SP), era fazendeiro em
Alegrete. Dcdícava-se à criação de
ovelhas e à lavoura de trigo. Foi
diretor da Cooperativa de Alegrete
durante oito anos c, entre 1950/54,
um dos direlorcs do Instituto de
Carnes de Porto Alegre. Casado
com Clélia Ferreira, tinha seis fi-
lhos e 11 netos.

Clélia Cocito Prada, 88 anos, em
Santa Rita do Passa Quatro, Sáo
Paulo. Viúva de Agostinho Prada,
tinha cinco filhos: Aldo, Ada, loia,
Ramo e Tullio, além de netos e
bisnetos.

Thertiinha Ribeiro, 42 anos, em
São Paulo. Deixa viúvo Peryval Ri-
beiro e três filhos: Sandra Maria,
Peryval e Mònica Regina.

lucricie Orujo Criianti, 75 anos,
em São Paulo. Casada com Beraldo
Crizanti, tinha os filhos Lui, Miguel,
Orlando, Marina e Ifdia, além de
nelos.

Desde que lieju sozinho
Valciuir passou a fazer as
refeições em casa de sua
mãe, na Rua Macedo da
Costa. Na terça-feira saiu
de lá pouco depois das 22
horas. Ontem, como não ti-
vesse aparecido ate as 9 ho-
ras para o caíé da manhã,
D Zllda foi verificar o que
havia acontecido. Estra-
nhou desde logo as luzes
acesas àquela hora da
manhã c as portas destran-
cadas.

A casa é dc sala, dois
quartos, copa, cozinha, ba-
nheiro c garagem no quin-
tal, as janelas todas prote-
gidas por grades, e muro na
frente com cacos dc vidro.
D Zllda acabou encontran-
do o corpo do filho mergu-
lhado de cabeça para baixo
no tanque cheio dágua. Vi-
zinhos acudiram-na e ime-
diatamente avisaram a po-licia.

Valquir vestia um short,
camisa dc malha amarela.
Ao perceber que estava sen-
do assaltado e temendo ser
morto — segundo supõe a
policia — não tentou qual-
quer reação. Os assassinos

amarraram-lhe com u m a
corda as mãos às costas c
com uma correia os pés. Es-
trangularam-no com u m
lenço de mulher c mergu-
lharam-no de cabeça parabaixo no tanque cheio dá-
gua.

Seu carro, o Volkswagen
HJ-0684. que chegara a colo-
car na garagem, segundo a
policia, foi roubado. Acredi-
ta-se que os assaltantes te-
nham feito ligação direta
para a partida, porque a
chave do veiculo foi encon-
trada entre os pertences dc
Valquir. O crime, na opinião
do perito Vanderlei, do Ins-
tltuto dc Criminalística, fui
praticado entre 1 e 2 hora.s
da madrugada. Nenhum vi-
zinho foi despertado com
ruido.

No quarto da vitima, a.s
gavetas dos móveis estavam
abertas, suas roupas e objc-
tos dc uso espalhados pelochão. duas caixas de jóias
abertas, mas vazias. A poli-cia não achou dinheiro nem
descobriu impressões digi-
tais. Um detalhe: todos os
oves na geladeira foram
quebrados.

índios matam 2 moradores
e acabam com povoado em
sua reserva no Maranhão

CaiTo-forte
de empresa
sofre assalto

Dois homens enoapuzadogassaltaram ontem pelamanh& o carro-forte da
Companhia de Transporte
de Valores Transcgur, placaOB GF-38BÜ. na Una Nora-
nha Santos, perto da sede
da empresa, quando da pa-rada no sinal. Depois de
renderem os guardas e o
molorista, toinando-lhcs as
anuas, os assaltantes fugi-
ram a pó com CrS 122 mil
501) cm dinheiro e CrS 116'mil 529 em cheques,

O motorista Raimundo
Nonato Alves e o.s guardasJosé Espirito Santo Alves,
Edmundo Campos c Nelson
Bernardes não reagiram.
Eles transportavam valores
recolhidos na Cooperativa
de Agricultura dc Cotia
iMercado da Ceasa), na
Avenida Brasil, para o Ban-
co da América do Sul. A 6a.
DP e a Dragada dc Roubos
c Furtos procuram os la-
drões.

Bandidos
assassinam
comerciante

José Brás Cardoso mor-
reu na madrugada de on-
tem antes dc ser socorrido
pelo Hospital Salgado Pilho,
para onde fora conduzido
apó.s ter sido baleado no co-
ração por bandidos que as-
saltavam o bar de proprie-
dade de seu cunhado, Arl
Lopes Morais, na Rua Leo-
poldo Bulhões, 175, Benflca.
Ari também recebeu um ti-
ro no peito e está passando
mal naquele hospital.

José e Arl conversavam
no bar quando apareceram
dois indivíduos armados de
revólveres. Diante da nega-
Uva por parte do comerei-
ante, de entregar aos la-
drões o dinheiro do estabe-
lecimento, o agrediram. Ari
e José reagiram e foram
feridos. A policia ainda não
prendeu os assaltantes.

Prostitutas francesas se
reúnem em congresso paraa conquista de direitos

Paris - Duas mil representantes das 50 milprostitutas registradas na França realizaram seuprimeiro congresso nacional, reunindo-se no Palaisco Ia Mutualité, em Paris, ornamentado com bai -deiras brancas e verdes que, segundo as organizado-ras do encontro, representavam a pureza c a esne-rança. °l L
Além das congressistas, cerca de 5 mil pessoasse acotovelavam no recinto e nas ruas adjacentes anpalácio, obrigando à colocação de aparelhos ouetransmitiam para o lado de fora discursos e debates

que se prolongaram por mais de quatro horas.
Alguns incidentes

Organizado pelo Movimen- dores, liberdade para

Brasília — Um grupo de 200 índios guajajarasatacou ontem o povoado de Marajá, na área do
posto indígena Angico Torto, no Maranhão, incen-diou as casas, matou dois moradores e expulsou oshabitantes, segundo informação recebida pelo pre-sidente da Funai, General Ismarth de Araújo Oli-veira. Ele afirmou que já se encontram na áreaagentes da Policia Federal, com a situação sob totalcontrole.

De acordo com a informação, o ataque foi pra-ticado em vingança a uma tocaia realizada pelosdois moradores assassinados contra o chefe do pos-to indígena, Mário Cândido Murici Daltroso quemedicado no hospital da cidade de Grajaú, já está sneéd guarda o cadáver háfora de perigo em Sao Luís. Diante do ocorrido, os n dias em seu dormitórioíndios que estavam com o chefe do posto reuniramcerca de 200 e decidiram atacar o povoado, que ha-via sido criado por invasão de suas terras.

Morto está
guardado
há 11 dias

to de Libertação das Prostl
tuta.s e contando com o
apoio do Movimento de Li-
bertaçáo da Mulher e de
uma organização de traves-
tis que pediu "a liberdade
de sexo para todos", o Con-
gresso decidiu apresentar
as seguintes reivindicações:

Reabertura dos hotéis,
admissão n a Previdência
Social com o ieconhecimen-
to da profissão e a con-
cessão dos direitos sociais
como aos demais trabalha-

As
As participantes do Con-

gresso não esconderam sua
decepção com o não compa-
recimento dc parlamenta-
res, apesar de terem convi-
dado todos os 490 membros
do Parlamento, nenhum li-
der de Partido c nenhuma
personalidade politica o u
artística.

A ausência que mais des-
gostou as prostitutas foi a
de Guy Pinot, encarregado
pelo Presidente Valéry Gis-
card d'Estaing de elaborar
um dossier sobre o proble-ma, e por isso apelidado cm
Paris de Monsicur Prostilu-
tion. O dossier será apre-
sentado à Presidência no
dia 15 de dezembro próximoe as prostitutas ameaçam
novas e mais enérgicas ma-
nife.stações se suas reivindi-
cações não forem atendi-
das.

A abertura do Congresso
devia contar com a exibição
de um filme de Pasolíni,
mas as prostitutas se rebe-
leram e interromperam a
sessão uns 20 minutos
depois de começada a pro-
jeçáo, argumentando que
foram convidadas para de-

viver
normalmente com o.s ho-mens que amam sem queestes sejam considerados
rufiões; possibilidade de pa-gar impostos não exorbitan-
tes: e fim da.s multas e da.s
perseguições da policia.Uma das oradora.s, defen-
dcnclo a legalização da pro-fissão, lembrou que "depois
que foram fechados os pro.s-tibulos do bairro onde mo-
ro, trabalhadores estrangei-
ros sem mulher passarama violar quase diariamente
moças virtuosas".

razões
bater seus problemas e não
para ir ao cinema.

Pouco depois, quando fa-
lava uma das lideres do
movimento, um exibicionis-
ta subiu ao palco onde esta-
va a tribuna e desabotoou
as calças, mas as mulheres
o esbóíetearam violenta-
mente e o expulsaram do
recinto. Mais tarde, um jo-vem homossexual arrancou
a toalha que cobria a me-
sa-diretora dos trabalhos,
jogando ao chão microfo-
nes, copos e papéis c gritan-do ofensas para as prostitu-tas enquanto erguia o braço
em saudação fascista; foi
espancado por umas 20 mu-
lheres e hospitalizado.

Ao encerramento dos tra-
balhos. a.s prostitutas tenta-
ram organizar um desfile
até a Assembléia Nacional,
em protesto contra a indi-
íerença dos deputados cm
relação a seus problemas,mas foram impedidas por
policiais que, de capacetes,
bastões e bombas de gás la-
c rimogéneo, estabeleceram
um cordão de isolamento
cm torno do Parlamento e,
depois cie uma hora, conse-
guiram dispersá-las.

Lousvillc, Kcntucky —
Embora alguns vizinhos pa-roçam preocupados, a fami-
lia do falecido William

Operário em Porto Alegre
morre por falta de socorro
e polícia indicia médico

Solução
Segundo fontes da Funai,

esse ataque resultou na so-
lução do problema que a
Delegacia Regional do
órgão vinha enfrentando
há bastante tempo com a
invasão de cerca de 8 mil
pessoas na área do posto
indígena Angico Torto, no
Município de Amarante, on-
de chegaram a criar o po-voado ao qual denomina-
ram Marajá. Dessa manei-
ra, espera-se que os invaso-
res não mais retornem ao
local.

O ataque é conseqüência
também de vários aconteci-

mentos desde a invasão e
da assinatura de um acordo
para a retirada dos possei-ros. Por três vezes, o acordo
deixou de ser cumprido, sob
a alegação de não terem
para onde ir, o que deixou
os índios revoltados. Para
acabar com o problema, a
Funai conseguiu junto à
Empresa e Técnica uma
área vizinha às terras indi-
genas, que não chegou a ser
utilizada pelas íamilias, poisa tocaia ocorreu quando o
chefe do posto avisava aos
invasores do término da
questão.

Porto Alegre — O Delegado Mauro Magalhãesda Delegacia de Atentados à Pessoa, enviará hojea Justiça inquérito no qual indiciou o médico DilceuRodrigues, do Hospital de Pronto-Socorro, desta Ca-pitai, por omissão de socorro, ao diagnosticar etilis-

Itália teme
violência
dos jovens

Milão — A maioria doscrimes na Itália ainda ècausada por ciúme ou adul-
térlo, mas a violência dos
jovens — ricos ou pobres ~
denunciada pelo cineasta
Picr Paolo Pasolíni antes do•seu assassinato, assusta ca-da vez mais a população.O.s roubos aumentaram10U desde março dc 1974,os ataques subiram 5rí, eo.s ataqiifs pessoais cresce-ram 26,7%. Houve 23 se-
questros no ano passado, e21 em 1075 - alé agora.
MAIS CASOS

Extremistas atiraramcontra executivos cm Milãoe Turim, um traficante denarcóticos foi morto emMilão, dois jovens foram lu-zilados há uma semana emPalermo (Sicllia), e cm Ver-celli cinco pessoas de umaíamilia foram massacradasenquanto jantavam, estasemana. A filha de 13 anosesta sendo interrogada,
Na Calábria houve 82 a.s-sassinatos em 14 meses, s70 policiais italianos morre-ram em tiroteios nos últi-mos 22 meses, enquanto

mais de õ mil eram feridos,Em Nápoles, três cadáveresforam encontrados na mes-ma casa.
Um sociólogo, Picro Ba-ronclni, explicou que a faltadc lógica dos crimes resulta

da ausência cie ideais entreo.s jovens. Especialista em
delinqüência juvenil, ele
acha que os criminosos ten-
tam apenas chamar aatenção pública.

Julgamento
de Mariel
foi adiado

Pela segunda vez este ano
Mariel Mariscot de Matos,
ex-policial e antigo Inte-
grante do Esquadrão d a
Morte, teve seu julgamento
adiado pelo II Tribunal do
Júri. Ele é acusado de ter
assassinado o ladrão de car-
ros Odair de Andrade Lima,
J nas, em cujo corpo deixou
o desenho de uma caveira,
duas tíbias e a.s iniciais
E.M.

O Presidente do II Tribu-
nal do Júri, Martinho Alva-
res da Silva Campos, infor-
moti que o julgamento foi
adiado para dezembro por
não terem sido apresenta-
dos os outros participantes
do crime, os também ex-po-
lieiais Luís Carlos da Silva,
Tigrrã», César dos Santos e
José Carlos Tavares. Além
de Mariel foi apresentado
seu comparsa Rosemiro Go-
mes, Cromado.

Funcionários do II Tribu-

c o manterá na urna de vi-
dro até que as autoridades
sanitárias indiquem lei emcontrário. Aconselhados porum advogado, os parentesnão fazem declarações.

Sneed morreu dia 8 de no-
vembro aos 29 anos, após nio agudo e não tratar imedíatamenTe"üm operário na"fdoTikfacham qu7oum acidente de automóvel, que morreu poucas horas depois, vitima de diver adiamento da audiência re-perto de sua casa, no Con- sas contusões.

O médico Dilceu Rodrigues depôs ontem na de-legacia, e, segundo o Delegado Mauro Magalhãescometeu varias contradições e falhas, como a dealegar que nao viu as lesões, quando a necrópsiaatestou sinais evidentes de fraturas no crânio e he-

dado de Southern Jeffer
son. A família pediu autori-
zaçáo para construir um
mausoléu no jardim.

Uma vizinha, Sra Inez
Crady, informou que está
nervosa, e preparando sua
mudança da região, "pois
como católica aprendi a vi-
sitar os doentes — e a en-terrar os mortos". Outros
vizinhos acham a situação"anormal", mas não se im-
portam.

sultou de manobra do advo-
gado Jair Leite Pereira, pois
o corpo de jurados deste
mês não absolveu nenhum
réu. Pressentindo que seu
constituinte e comparsas

materna no olho. Outros dois"médTco7rèspond;m^a SoVnTegulu fnâo !$£processos em Porto Alegre, por negligência e agre* con^um 
a nao ap..

soes.

Annete Nobra Maschietto, 37 anoj,
cm São Paulo. Deixa viúvo Oswal-
do Maschietto e três filhos: Márcia,
Mauro e Marcos.

AVISOS RELIGIOSOS

Telefone para
222-1812 • faça

uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

O CORRFA
CLUBE DE OFICIAIS REFORMADOS E

DAS FORÇAS ARMADAS
DA RESERVA

+ Realeín? nü 
comP°nent« da turma de 1937 da Escola Militar de

m !nn,V J Tnd- T ^2ar Sábad0< dia 22 de novembro de 1975;- mmmsmm mmmmÉÊ

RAJA WILCZEK
(FALECIMENTO)

A A família WILCZEK fortemente conster-
\/ \/ nadci comunica o falecimento de sua que-
X X rida e inesquecível esposa, mãe, sogra e
* 
\ / * av°r e convida para o ofício religioso a
V ser realizado sexta-feira, dia 21 de no-vembro de 1975, às 18,30 hs, na Associação Reli-

giosa Israelita.

Como fala
O depoimento do médico pois dofoi também contraditório,

na opinião do policial, ao
ter alegado que a vitima, o
operário João Selmar Nu-
nes, de 29 anos, contou queestava embriagado quandoem estado de coma. A uma
pergunta do delegado sobre
como fala uma pessoa na-
quele estado, já que desço-nhece a possibilidade disso,
o médico não soube respon-
der.

O operário tinha sido
agredido num baile, e de-
pois do diagnóstico de em-
briaguez, saiu do hospital eretornou em estado de co-
ma para morrer, horas de-

primeiro atendi-
mento.

Outros dois médicos con-
tinuam a responder proces-sos em delegacias de Porto
Alegre. O médico Rop.ldo
Machado, do Hospital Presi-
dente Vargas, responde a
inquérito na Delegacia de
Homicídios, pela morte de
Sybila Kirsch, por impericia
e negligência no tratarr.en-
to da paciente.

E o médico José Luis Lo-
deiro, do Posto do INPS do
Bairro São João, responde
a inquérito na 9a. Delegacia
de Tolicia por lesões corpo-
rais provocadas por socos
que deu numa mulher.

sentacão dos demais réus,
o que determinou a transfe-.
rência da sessão.

Mariel é acusado de ho-
micidio com emprego de
tortura, uso de recurso que
impossibilite a vitima de
defender-se, motivo torpe e
prática de violência n o
exercício da função. O ex-
policial pode ser condenado
en seu próximo julgamento
a 20 anos, que se somarão
aos 16 a ele já aplicados por
crime de estelionato. Além
disso, outros julgamentos o
esperam, por crimes de
morte.

??

Aspirante - Afonso de Castilho Gurjao
2.° Tenente — José Maria Soares Lavrador
2° Tenente — Carlos Eugênio Neder
2.° Tenente — José Charteres Ribeiro
2." Tenente - Enon Garcez dos Reis
1.° Tenente — Aladir Procopio Bueno
1.° Tenente — RarJir Pereira

l.o Tenente — Miguel Guerra Simões
1.° Tenente - Carlos Valverde de Miranda
1.° Tenente — Lauro Bezerril Fontenelle
Capitão — João Teixeira Costa
Capitão — Manoel Sodré

Capitão — Baslmário Tavares
Capitão — Raimundo Nonato Rego Barros
Capitão — Valdo Pereira Nunes
Maior — Roberto Ulhóa Cavalcanti

Maior — Maurício de Assis Jetehl
Maior — Nillon Romangueira Belfort
Maior — Edmundo Leopoldo Monlcdonio

Rego

Major — Slnesio Santana Reis

Maior - J0rge de Mesquita Caldas Xexéo
Tte. Coronel - Dario Stuki de Alencastro

Tle. Coronel - Pedro Dose da Silva Neto
Tte. Coronel - lourival de Valois Corrêa
General — Maurício Abrantes de Souza leite
General - Fernando Batalha
Tle. Coronel - Haroldo França Sousa da Silveira
General _ loubec Victor Paulino
General _ Avelino José Machado Neto
General - Milton Cruz (Prof.)
Coronel — Ornar Diogenes de Carvalho
Coronel — Erico Vieira Canarim
Maj. Brig. - Mario Calmon Epinghaus
Coronel — Moacir Teixeira Coimbra
General - José luiz de Lyra de Oliveira
Coronel — Romeu Thomé da Silva
General — Isarcir Teles Ribeiro
General — Francisco Alencar

General — Mario Sérgio Fialho
Brigadeiro — Ademar lyrio

General — Naldir laranjeira Batista
General — Ataliba de Carvalho leal
General - Hlran Miranda

General — Augusto Cezar de Brito Pereira
General — Edmilson Carneiro Leão

AURELIANO JOSÉ DE MORAES
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

A família de AURELIANO JOSÉ DE MORAES
agradece as manifestações de pesar rece-
bidas por ocasião do seu falecimento e con-
vida demais parentes e amigos para a mis-sa do 7.° dia a ser celebrada amanhã, dia 21, sexta-

feira às 10 hs. na Igreja de N. S. da Conceição, à
Rua Conde Bonfim 987. Antecipadamente agradece a
todos que comparecerem a este ato de fé cristã.

MÉDICO

DR. SYLVI0 DE ASSIS RODRIGUES
(FALECIMENTO)

As famílias Vettiner e Campineiro Rodri-
gues, comunicam com pesar o falecimento
de seu querido SYLVIO e convidam paren-
tes e amigos para o sepultamenro a reali-

zar-se hoje, dia 20, às 16 horas, saindo o féretro da
Capela J do Cemitério São Francisco Xavier para a
mesma neçrópole.

(p

+

_J

OCTAVIO AUGUSTO DA FRANCA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Helena Machado da Franca, Cândida Machado, Maria Helena e Francisco Salva-
dor Moniz de Aragão e filhos, Maria Olivia Bernd da Franca e filhos, Marluce
e Octavio Augusto Machado da Franca e filhos, Dagmar de Oliveira Sodré (Pe-

quena), comovidos, agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do fa-lecimento de seu querido esposo, cunhado, pai, sogro, avô e amigo OCTAVIO e con-vidam para a Missa que será rezada em intenção de sua alma, hoje, quinta-feira, dia20, as 19 horas, na Igreja da Ressurreição à Rua Francisco Otaviano.

"As Sensuais,
è novo livro
apreendido

Brasília — As Sensuais —
Meu Amante o Bode, de aü-
toria de N. Campbel, publi-

. cado pela Editora Mek, de
São Paulo, foi incluído on-
tem na lista dos que exter-
riam conteúdo contrário à
moral e aos bons costumes,
e por Isso proibida sua cir-
culação e publicação.

O despacho do Ministro
Armando Falcão, publicado
no Diário Oficial dc ontem,
determina a apreensão de
todos os exemplares do li-
vro e manda que o Depar-
tamento de Policia Federal
providencie o processo cri-
minai dos responsáveis pela
edição.

HÉLIO BRITT0
(MISSA Dí 7.» DIA)

+ 

Altilio Cerln.o convida

os amigos do fotógrafo
HÉLIO BRITTO para a
missa de 7." dia, ou»

será celebrada hoie às 19 hi.

na Matriz N. S. Rosário, Rua
General Ribeiro Costa, 164.

leme. (f>
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PREÇOS
PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS RELIGIOSOS

E FÚNEBRES NO JORMAL DO BRASIL
LARGURA

4,5 em
4,5 Cm
S.Ocm
0.0 cm
3,0 cm
9.0 cm

13,5 cm
13,5 em
13,5 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
32,5 cm
22,5 cm

ALTURA D. ÚTEIS DOMINGO
4.0 cm Cr$ 368,09 CrS 62800
90 cm OS S28.0B OS 1.188 00
4.0 cm CrS 736,00 CrS 1.056 00
5.0 cm CrS 920,00 ¦ Cr Si.320 OO
AO cm CrS 1.288,00 CrS 1.848,00

10.0 cm Cr$ 1,840.00 CrS 2.G40 OO
5.0 cm CrS OSO.O» Cr$ 1.980 00
7.0 cm CrS 1.932,00 CrS 2.772 00

10.0 cm Cr$ 2.760,00 Cr$ 3.9GO0O
5,0 cm CrS 1.840.00 CrS 2.640,00
8.0 cm CrS 2.944,00 CrS 4 224 OO

10.0 rm Cr$ 3.680,00 Cr$ 5 28000
15,0cm CrS 5.520.00 Cr$ 7.9200»
10.0 cm Cr$ 4 600,00 Cr$ 6 60o'o0
15.0 cm Ci$6900,00 CrS 9.900,00

O JORNAL DO BRASIL RFCÉBE ANÚNCIOS RELIGIOSOS E
FÚNEBRES ATE AS 23 HORAS.

Desenhista é achado pela
mãe estrangulado, amarrado
e afogado tio ianque de casa

O corpo do clesenhista-projelista Valqulr Noves
Í? an,os'foi encontrado em sua casa, na Travessavaz da Costa, 68, Inhaúma, por sua mãe, Dona Zit-aa Pereira das Neves, manietado, estrangulado emergulhado no tanque da área interna. A políciaadmite a hipótese de latrocínio, cometido pelo me-nos por três pessoas, possivelmente conhecidas davitima.

A casa estava em completa desordem, com to-das os moveis do quarto de Valquir remexidos masnao havia sinais de arrombamento nem luta Vai-quir trabalhava na Promon Engenharia e vivia sozi-nho desde que sua mulher, Ncusa da Costa Neveslol internada, ha meses, na Casa dc Saúde Dr Ei ras'

Garro-forte
<le empresa
sofre assalto

Doía homens enoapuzndos
assaltaram ontem pelamanhã o carro-forte d aCompanhia de Transporte

.ÍfE!±gOjgASIt q Quinta-feira, 20/11/7.5

Quandt abre 11 Cilel com
propostas paia reforço do
sistema de telecomunicação
EuclSesMQuand°t de^á^fe Comandante
abertura da li Conferência'mil IT ',!L"f"2 <le

1.° Caderno

comunicações (Citei) ontem ^ nn\t„ ,, ?.oVü^rcs TranscRiir, placaGBGP-3880, namuiNoro- , ..„„,„, ..
nha Santos, perto da sede cl° claramente objetivos aalinni

Falecimentos
Sebastião P.,« dc Almtdi», 62

anos, na sua residência em Ipane-
ma. formado em Direito, foi Mi.
nitsro da Fazenda do Governo
Kubltichek, (Página A)

Fernando Freire Ferrai, 77 anos
ne Clinica Santa Maria. Fluminense,
farmacêutico, morava em Ipanema.
Casado com Isaura Machado Terra?,
tinha dois filhos (Ira, José Mauri-
cio) e uma neta.

Raimundo Nonato da Costa Ro-
cha, 72 anos, na sua residência em
Copacabana. Paraense, advogado,
foi IP Secretário da Confcd;raç,io
Nacional de Trabalhadores no Co-
mércio, Juií Classisla do Tribunal
Regional do Trabalho e Presidente

de Federação Nacional de Turismo e
do Sindicato de Empregados e Ca-
sar. de Diversões, Turismo e Compra
e Venda de Imóveis. Deixa viúva
Maria da Hora de Melo Rocha, dois
filhos (Aríhur, Ary), netos e bisne-
los.

Maria Mercedes Sousa t Silva
Pinto, 63 anos, no Hospital de Ipa-
"ema. Baiana de Salvador, era apo-
sentada pelo INPS e morava cm
Botafogo. Viúva de Hemilio Danin
Pinto, tinha um filho - Tito Rober-
Io.

Kleber Ramot de Araújo Góes, 53
anoj, no Hospital de Ipanema. Flu-
mlnense, morador de Copacabana,
era funcionário da Conladoria Ge-
ral da Sotecna - Sociedade Técnica
Administração, Corretagem, Seguros¦ lida, Casado com Maria de lourdes
Pina de Araújo Góes.

Amaro Aguiar Brandão, 68 anos"o Hojpltal Pedro Ernesto. Mineiro,
comercíárlo, morava em Copacaba-
"a. Deixa viúva Odiléa Colecchi,
Brandão, tinha dois filhos (Paulo,temia) c tres netos.

Joio Pessoa da Silva, 42 ano.»° Hospital Souza Aguiar. Paraíba^
"o solteiro, operário, morava na Pe-nha.

Geraldo Costa Martin,, 64 anos
em Petrópolis. Fluminense, comer-
ciante, morava na Tijuca e deixa
viuva Madalena Carvalho Mar-
fins.

Humberto Pimentel Costa, 72
•nos, no Centro Hospitalar Al-
vecedor em Recife. Pernambucano
industrial, era sócio e sub-direlor
da Uniáo de Bebidas, Indústria e
Comercio ltda. Casado com Judi-
te Costa, tinha sete filhos e 17
netos.

Romeu Fonseca Bezerra Cavai-
«nti, 83 anos, cm sua residência
no bairro de Parnamirin, em Reci-
f*. Pernambucano, comerciante apo-
sentado, foi remador na década de
"910, campeão várias vezes peloEsporte Clube de Recife. Viúvo

deixa uma filha (Maria Cavalcanti)
e uma nela - Ana Lúcia.

_Osvaldo 
Di„ leife, 70 anos, em

Belo Horizonte. Alineiro de Boa Es-
perençu, médico, deixa viúva Nar-
ci Guimarães Leite, seis filhos (Egí-
dio, Décio, Llliam, Edison, Carlos,
Valdomar) c netos.

Silvino Procópio Corrêa, 55 anos,
em Belo Horizonte. Nascido em Sio

João Del Rei (MG), era «grimensor
da Ruralminas, Casado com Zilda
Espirito Santo Corrêa, tinha sele fi-
lhos (Geraldo, Jaiio, Jarbas, Ismar,
Tule, Ricar, Eduardo) e uni neto —
Rogério.

Ernane Pimentel Viana, 78 anos,
em Belo Horizonte. Mineiro de Mu-
zambinho, funcionário aposentado
do DNER, deixa viúva Maria de Fá-
lima Tavares Viana, cinco filhos
(Tito, Nicias, Ondina, Teresa, Fran-
cisco) e netos.

Verá Rodrigues Vilela, 38 anos,
cm Belo Horizonte, onde nasceu
Professora primária, casada com
Márcio de Oliveira, linha dois fi-
lhos — Carlos e Olçia.

Patriciar Vilaça de Freitas, 62
anos, cm Belo Horizonte. Mineira de
Pompeu, deixa viúvo Sérgio Baeta
de Freitas, quatro filhos (José,
Cláudia, Rita de Cássia, Neusa) e
netos.

Olavo da Silva Ferrão, 55 anos,
em acidente automobilístico, na
Cidade de Santana do Livramento
(RS). Natural de Porto Alegre on-
de morava, era gerente da Fazen-
da Santana de Dom Pedrito (RS).
Casado com lima Matzcmbacher, ti-
nha três filhos (Nelson, Nilson, Nei-
óc) e uin neto.

Carlos Francisco Sabin, 77 anos,
no Hospital Conceição de Porto Ale
g.c. Nascido cm Guaíba (RS), aos
12 anos de idade passou J morar
na Capital gaúcha. Induslriário, foi
mestre de oficinas da Metalúrgica
Jackwal, durante 20 anos. Deixa
viúva Elizabelh Sabin, três filhos,
oito netos e dois bisnetos.

Manoel José Ferreira Netto, 74
anos, no Hospital Conceição de
Porto Alegre. Natural de Uruguaia-
na, morava na Capital hí 25 «nos.
Engenheiro agrônomo formado em
Piracicaba (SP), era fazendeiro em
Alegrete. Dedicava-se à criação de
ovelhas e à lavoura de trigo. Foi
diretor da Cooperativa de Alegrete
durante oito anos e, entre 1950/54,
um dos diretores do Instituto de
Carnes de Porto Alegre. Casado
com Clélia Ferreira, tinha seis fi-
lhos e 11 netos.

Clélia Cocito Prada, 88 anos, em
Santa Rita do Passa Quatro, Sáo
Paulo. Viúva de Agostinho Prada,
linha cinco filhos: Aldo, Ada, loia,
Ramo e Tullio, além de netos e
bisnetos.

Thereiinha Ribeiro, 42 anos, em
Sao Paulo. Deixa viúvo Pcryval Ri.
beiro • três filhos: Sandra Maria,
Peryv°' e Mônica Regina.

Sem
Desde que ficou sozinho

Valquir passou a fazer a.s
refeições cm casa de sua
mãe, na Rua Macedo da
Costa. Na terça-feira saiu
de lá pouco depois das 22
horas. Ontem, com0 não ti-
vesse aparecido até as 9 ho-
ras para o café da manhã,
D Zilda íoi verificar o quehavia acontecido. Estra-
nhou desde logo as luzes
acesas àquela hora da
manhã e as portas destran-
cadas.

A casa é de sala, dois
quartos, copa, cozinha, ba-
nheiro e garagem no quin-tal, as janelas todas prote-
gidas por grades, e muro na
frente com cacos de vidro.
D Zilda acabou encontran-
do o corpo do filho mergu-
Jhado de cabeça para baixo
no tanque cheio dágua. Vi-
zinhos acudiram-na e ime-
diatamente avisaram a po-licia.

Valquir vestia um short,
camisa de malha amarela.
Ao perceber que estava sen-
do assaltado e temendo ser
morto — segundo supõe a
policia — não tentou qual-
quer reação. Os assassinos

reação
amarraram-lhe com u m a
corda as mãos às costas e
com uma correia os pés. Es-
trangularam-no com u m
lenço de mulher e mergu-
lharam-no de cabeça parabaixo no tanque cheio dá-
gua.

Seu carro, o Volkswagen
HJ-9G84, que chegara a colo-
car na garagem, segundo a
policia, foi roubado. Acrcdi-
ta-se que os assaltantes te-
nham feito ligação direta
para a partida, porque a
chave do veiculo foi encon-
trada entre os pertences de
Valquir. O crime, na opinião
do perito Vanderlei, do Ins-
titulo dc Criminalística, foi
praticado entre 1 c 2 horas
da madrugada. Nenhum vi-
zinho foi despertado com
ruido.

No quarto da vitima, as
gavetas dos móveis estavam
abertas, suas roupas e obje-
tos de uso espalhados pelochão, duas caixas de jóiasabertas, mas vazias. A poli-cia não achou dinheiro nem
descobriu impressões digi-
tais. Um detalhe: todos os
oves na geladeira foram
quebrados.

. A Citei encerrará seus trabalhos dm 97 « i,„.lem reunião de suas quatro SlsSf^íct
s

^^^"^•iJonmção^^lm Centro Latino:

índios matam 2 moradores
e acabam com povoado em
sua reserva no Maranhão

Brasília — Um grupo de 200 índios guajajarasatacou ontem o povoado de Marajá, na área doposto indígena Angico Torto, no Maranhão, incen-diou as casas, matou dois moradores e expulsou osttabitantes, segundo informação recebida pelo pre-sidente da Funai, General Ismarth de Araújo Oli-
»™»;«Eie £f?n?ou 1ue & 5e encontram na área
Srole * 

Federa1' com a situação sob total
De acordo com a informação, o ataque foi pra-ticado em vingança a uma tocaia realizada pelosdois moradores assassinados contra o chefe do pos-to indígena, Mário Cândido Murici Daltroso ciuemedicado no hospital da cidade de Grajaú, já estafora de perigo em São Luís. Diante do ocorrido, osíndios que estavam com o chefe do posto reuniramcerca de 200 e decidiram atacar o povoado, que ha-via sido criado por invasão de suas terras

rada no sinal. Depois derenderem o.s prunrclas e o
motorista, toniando-lhcs asarmas, os assaltantes fugi-
ram a pé com Cr$122 mil500 em dinheiro c CrSUO'mil 521) cm cheques.

O motorista Raimundo
Nonato Alves e os guardasJosé Espirito Santo Alves,
Edmundo Campos e Nelson
Bcrnardes não reagiram.
Eles transportavam valores
recolhidos na Cooperativa
de Agricultura de Cotia
íMercado da Ceasa), na
Avenida Brasil, para o Ban-
co da América do Sul. A 6a.
DP c a Delegacia dc Roubos
e Furtos procuram os la-
dróes.

i

Bandidos
assassinam
comerciante

José Brás Cardoso mor-
reu na madrugada de on-
tem antes de ser socorrido
pelo Hospital Salgado Filho,
para onde fora conduzido
após ter sido baleado no co-
ração por bandidos que as-
saltavam o bar dc proprlc-dade de seu cunhado, Ari
Lopes Morais, na Rua Leo-
poldo Bulhões, 175, Benfica.
Ari também recebeu um ti-
ro no peito e está passando
mal naquele hospital.

José e Ari conversavam
no bar quando apareceram
dois indivíduos armados de
revólveres. Diante da nega-
tiva por parte do comerei-
ante, dc entregar aos la-
drões o dinheiro do estabe-
leclmento, o agrediram. Arie José reagiram e foram
feridos. A policia ainda não
prendeu os assaltantes.

CRITICAS

O Ministro, ao criticar oorgao da OEA, observou quêa Citei não tem realizado
trabalhos que "se coadunem
com a grandeza dos proble-mas que aguardam aindaequacionamento". No seuentender, "i.Sso se deve
principalmente, à própriaorganização da Conferén-
cia."

Considera o Ministro quepela sua importância as co-missões terrestres não po-deriam ser relegadas a pia-no secundário e que pelasua influência cada vozmais acentuada na vida co-tidiana o setor de radio-fusão deve ser incluído en-tre os objetivos principais

da Conferência, conslderan-
do-.se ".sua 

p a r 11 c 1 p aç á acrescente na formação daopinião pública."
A delegação brasileira,

chefiada pelo Sr Rômulo
Vilmar Furtado, pretendesugerir providências desti-
nadas a acabar com a in-terferência radiofônica doalgumas nações nas faixas
de comunicações dc outras,
c para a regulamentação douso, por paises diversos, das
faixas de freqüências radio-
íonicas. o último acordo
nesse sentido, firmado cm1910, fixava um número de-
terminado dc canais ou fai-
xas de freqüências paraemissões, mas suas especlfl-
cações nunca foram obser-
vadas.

Operário em Porto Alegre
morre por falta de socorro
e polícia indicia médico
rín £°iH° *leg,re ~ ° De'eg;ado Mauro Magalhãesda Delegacia de Atentados à Pessoa, enviará HòJèa Justiça inquérito no qual indiciou o médico DiceuRodrigues, do Hnsnitni ri» d,.™, „ o' „ 1._.,° , u<Leu

Itália leme
violência
dos jovens

Milão — A maioria rio*crimes na Itália ainda écausada por ciúme ou adul-tcrlo, mas a violência dos
Jovens — ricos ou pobres —denunciada polo cineasta
Píer Paolo Pasollnl antes doseu assassinato, assusta ca-da vez mais a população.O.s roubos aumentaramlc'- desde marco dc 1974.os ataques subiram 5%. e°s ataques pessoais cresce-™.«n 20.7-;. Houve 23 se-questroa no ano passado, e21 em 1975 -até agora.
MAIS CASOS

.BxtrCmlstas atiraramcontra executivos cm Milãoc Turim, uni traficante denarcóticos foi morto emMilão, dois jovens foram fu-aliados há uma semana empa 
frmo (Sloilia), e em-Ver-

famfl|CJnrC0 PeSSOa5 cle umalamina foram massacradasenquanto jantavam, estasemana, a Hiha de 18 anosesta sendo Interrogada
Na Calábria houve 82 as-• sasslnatcs cm m meses, c70 policiais italianos morre-ram cm tiroteios no.s últi-mos 22 meses, enquanto

mais de 5 mil eram feridosEm Nápoles, três cadáveresforam encontrados na hik-ma casa.
Uni sociólogo, Piero Ba-roncini, explicou que a faltade lógica dos crimes resulta

da ausência cie ideais entreo.s jovens. Especialista emdelinqüência juvenil, eleacha que o.s criminosos ten-
tam apenas cha m ara
atenção pública.

Julgamento

íffirSM H-0SPltal de Pronto-Socor«, dita ca- r . -,.7
ffi^íSE^?!m»2aK!*S <«<?- foi adiadomo agudo e não tratar imediatamente um operário

Solução

AVISOS RELIGIOSOS

MÉDICO
DR. SYLVIO DE ASSIS RODRIGUES

(FAtECIMENTO)

+ 

As famíiias Vettiner e Campineiro Rodri-9ues, comunicam com pesar o falecimento
a! Tar 

rid° SYLV'° G «"vldam P-r^
2ar-se hoie d?a 20T ifí 

° sePultame"'° a reali-
Capela J 1 r. I- 

'6>ras< saindo o féretro da
Ml necrópCo.em,,en0 

^ Frandsco Xavier P- •

Segundo fontes da Funai,
esse ataque resultou na so-
lução do problema que a
Delegacia Regional do
órgão vinha enfrentando
há bastante tempo com a
invasão de cerca de 8 mil
pessoas na área do postoindigena Angico Torto, no
Município de Amarante, on-
de chegaram a criar o po-voado ao qual denomina-
ram Marajá. Dessa manei-
ra, espera-se que os invaso-
res não mais retornem ao
local.

O ataque é conseqüência
também de vários aconteei-

mentos desde a invasão e
da assinatura de um acordo
para a retirada dos possei-ros. Por três vezes, 0 acordo
deixou de ser cumprido, sob
a alegação de não terem
para onde Ir, o que (deixou
os índios revoltados. Para
acabar com o problema, aFunai conseguiu junto à
Empresa e Técnica uma
área vizinha às terras indi-
genas, que não chegou a serutilizada pelas famílias, poisa tocaia ocorreu quando o
chefe do posto avisava aos
invasores do término da
questão.

Morto está
guardado
há 11 dias

Loiisville, Kentucky —
Embora alguns vizinhos pa-regam preocupados, a fami-
Ha do falecido William
Sneed guarda o cadáver há11 dias em seu dormitório,
c o manterá na urna de vl-dro até que as autoridades
sanitárias indiquem lei emcontrario. Aconselhados porum advogado, os parentesnao fazem declarações.

Sneed morreu dia 8 de no-vembro, aos 29 anos, apósum acidente de automóvel,
perto de sua casa, no Con-dado de Southern Jeffer-
son. A família pediu autorl-
zação para construir ummausoléu no jardim.

Uma vizinha, Sra InezCrady, informou que estánervosa, e preparando suamudança da região, "pois
como católica aprendi a vi-sitar os doentes — e a en-terrar os mortos". Outros
vizinhos acham a situação"anormal", mas não se im-
portam.

O medico Dilceu Rodrigues depôs ontem na ds-
Jegacia, e, segundo o Delegado Mauro Sa hãescometeu varias contradições e falhas como a Salegar que não viu as lesões, quando aíecroosKatestou sinais evidentes de fraturas rio üSfüí-
processos em Porto Alegre, por negligência e agres-soes.

Como fala
O depoimento do médico pois doíoi também contraditório,

na opinião do policial, aoter alegado que a vitima, ooperário João Selmar Nu-nes, de 29 anos, contou queestava embriagado quandoem estado de coma. A uma
pergunta do delegado sobre
como fala uma pessoa na-
quele estado, já que desço-nhece a possibilidade disso,o médico não soube respon-
der.

O operário tinha s i d oagredido num baile, e de-
poLs do diagnóstico de em-
briaguez, saiu do hospital eretornou em estado de co-
ma para morrer, horas de-

primeiro atendi-
mento.

Outros dois médicos con-tinuam a responder proces-sos em delegacias de PortoAlegre. O médico Ros IdoMachado, do Hospital Presi-
dente Vargas, responde ainquérito na Delegacia deHomicídios, pela morte deSybila Kirsch, por impericia
e negligência no tratamen-
to da paciente.

E o médico José Luis Lo-
deiro, do Posto do INPS do
Bairro São João, responde
a inquérito na 9a. Delegacia
de Tolicia por lesões corpo-
rais provocadas por socos
que deu numa mulher.

^^^^^^^^^m^^Ê^^^mt**Ê*^^mmmmmmmm*

Telefone para
222-1812 e faça
uma assinatura do
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E DA RESERVA

RAJA WILCZEK
(FALECIMENTO)

A família WltCZEK fortemente conster-
nada comunica o falecimento de sua que-rida e inesquecível esposa, mãe, sogra eavo, e convida para o ofício religioso aser realizado sexta-feira, dia 21 de no-vembro de 1975, às 18,30 hs, na Associação Reli-

giosa Israelita.

Ô

Prostitutas francesas se
reúnem em congresso paraa conquista de direitos

„,. £arís ~ 9uas miI representantes das 50 milprostitutas registradas na Franca realizaram seu
SiSE? congresso nacional, reunindo-se nc> Pala™de a Mutualite, em Paris, ornamentado com ban-de ras brancas e verdes que, segundo as organizadS-ias do encontro, representavam a pureza e a espe-rança.

Além das congressistas, cerca de 5 mil pessoas
aoSfid?'ob?™«H° r'CÍní° e n-as ruas NaceS do

K '•.• bngando a colocação de aparelhos auetransmitiam para o lado de fora discursos e debatique se prolongaram por mais de quatro horas
As razões

Pela segunda vez este ano
Mario! Mariscot de Matos,
ex-policial e antigo inte-
giante do Esquadrão d aMorte, teve seu julgamentoadiado pelo II Tribunal do
Júri. Ele é acusado de ter
assassinado o ladrão de ear-
ros Odair cie Andrade Lima,

•T .nas. em cujo corpo deixou
o desenho de uma caveira,
duas tíbias e as iniciais
E.M.

O Presidente do II Tribu-
nal do Júri, Martinho Alva-
res da Silva Campos, infor-
mou que o julgamento foiadiado para dezembro pornão terem sido apresenta-
dos os outros participantes
do crime, os também ex-po-
liciais Luis Carlos da Silva,
Tigrão. césar dos Santos eJosé Carlos Tavares. Além
de Mariel foi apresentado
seu comparsa Rosemiro Go-
mes, domado.

Funcionários do II Tribu-
nal do Júri acham que o
adiamento da audiência re-
sultou de manobra do advo-
gado Jair Leite Pereira, poiso corpo de jurados deste
mês não absolveu nenhum
réu. Pressentindo que seu
constituinte e comparsas
seriam condenados, o advo-
gado conseguiu a não apre-
sentação dos demais réus
o que determinou a transfe-
réncia da sessão.

Mariel é acusado de ho-
micidio com emprego de
tortura, uso de recurso queimpossibilite a vitima de
defender-se, motivo torpe e
prática de violência no
exercício da função. O éx-
policial pode ser condenado
en seu próximo julgamento
a 20 anos, que se somarão
aos 16 a ele já aplicados por
crime de estelionato. Além
disso, outros julgamentos o
esperam, por crimes d e
morte.

Realengo, que mandam 
"Z^-t^™ 

^ 
1937 da Escola militar de

(38 .ni d!dedlrSB ífl ^ 2i de n°Vembro de 1975;
sucesso- Rua da MlSító dl !?• 

'^i? de Nossa Senhora de Bon^
dos Companheiros abaixo^ n^Ó^£^a° * G^S e ^ %*$
panheiros para esse ato de fé cristã: amigos dos saudosos com-

Aspirante _ Afonso dc Castilho Gurjao
2.» Tenente - josé Maria Soares lavrador
2.o Tenente - Carlos Eugênio Neder
2.» Tenente - José Chartercs Ribeiro
2.» Tenente - Enon Garcez dos Reis
!.:? Tenente - Aladir Procópio Bueno
1." Tenente - Radir Pereira
l.° Tenente - Miguel Guerra Simões
l.o Tenente - Carlos Valverde de Miranda
1.° Tenente - Lauro Bezerril Fontenell»
Capitão - João. Teixeira Costa
Capitão - Manoel Sodré
Capitão . — Basimário Tavares
Capitão - Raimundo Nonato Rego Barros
Capitão - Valdo Pereira Nunes
Maior _ Roberto Ulhôa Cavalcanti
Maior _ Maurício de Assis Jatahi
Maior - Nilton Romangueire Belfort
Major _ Edmundo Leopoldo Montedonio

Rego
Major — Sinesio Santana Reis

i:Mai.?r' :.. _ 
~ Jor9e de Mesquita Caldas Xexéo

T,t«. Coronel,;- Dario Stuki de Alencastro

General

General
General
Coronel
Coronel

Mai. Brig.
Coronel
General
Coronel
General

General

General
Brigadeiro

General
General

General
General

General

Corrêa
de Souza Leite

Silveira

Tle. Coronel _ Pedro Dose da Silva Neto
rie. Coronel - lourival de Valois
General _ Maurício Abrantes
General _ Fernando Baialha
Tle. Coronel - Haroldo França Sousa da

Loubec Victor Paulino
Avelino José Machado Neto
Milton Cruz (Prof.)
Ornar Diogenes de Carvalho
Erics Vieira Canarim
Mario Calmon Épinghaus
Moaclr Teixeira Coimbra
José Luiz de Lyra de Oliveira
Romeu Thomé da Silva
Isarcir Teles Ribeiro
Francisco Alencar
Mario Sérgio Fialho
Ademar Lyrio
Naldir Laranjeira Batista
Ataliba de Carvalho Leal
Hlran Mirande
Augusto Cezar de Brito Pereira
Edmilson Carneiro leão

AURELIANO JOSÉ DE MORAES
(MISSA DE 7.» DIA)+ A família de AURELIANO JOSÉ DE MORAES

agradece as manifestações de pesar rece-bidas por ocasião do seu falecimento e con-vida demais parentes e amigos para a mis-sa do 7." dia a ser celebrada amanhã, dia 21, sexta-feira as 10 hs. na Igreja de N. S. da Conceição, àKua Conde Bonfim 987. Antecipadamente agradece atodos que comparecerem a este ato de fé cristã.

As participantes do Con-
gresso não esconderam sua
decepção com o não compa-
recimento de parlamenta-res, apesar de terem convi-
dado todos os 490 membros
do Parlamento, nenhum li-
der de Partido e nenhuma
personalidade politica ou
artística.

A ausência que mais des-
gostou as prostitutas foi ade Guy Pinot, encarregado
pelo Presidente Valéry Gis-card d'Estaing de elaborar
um {dossier sobre o proble-ma, e por isso apelidado emParis de Monsieur Prostitu-
tion. o dossier será apre-

sentado à Presidência nodia 15 de dezembro próximoe as prostitutas ameaçam
novas e mais enérgicas ma-nifestações se suas reivindi-
cações não forem atendi-
das.

A abertura do Congresso
devia contar com a exibição
de um filme de Pasollnl,
mas as prostitutas se rebe-
leram e interromperam a
sessão uns 20 minutos
depois de começada a pro-
jeção, argumentando queforam convidadas para de-
bater seus problemas e não
para ir ao cinema.

JJ

0CTAVI0 AUGUSIO DA FRANCA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ do1eMontÍadA 
da-Fran^CanAdAida Ma.chado, Maria Helena e Francisco Salva-

e OcTav^A ?9aAA \h^ 
María °IÍVÍa Bemd da Franca e fi'hos, Marluce

quena) comovida 
9 

A 
MaChad° da/ranCa e fHhoS' Da9mar de Oliveira Sodré (Pe-

CntoTcl 
' agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do fa-

vTdam oara a ZT"d° 
esPos<Yunhad°, p.1, sogro, avô e amigo OCTAVIO e con-

2iZ 1? hora? n ?£,"? f* 
em Ín,enÇâ° ÒS SUa alma' hoie< quinta™, diaw, as iy horas, na lgre|a da Ressurreição à Rua Francisco Otaviano.

uAs Sensuais
é novo livro
apreendido

Brasília — As Sensuais —
Meu Amante o Bode, de au-
toria de N. Campbel, publi-
cado pela Editora Mek, de
SiV Paulo, foi incluído on-
tem na lista dos que exter-
narii conteúdo contrário à
moral e aos bons costumes,
e por Isso proibida sua cir-
culação e publicação.

O despacho do Ministro
Armando Falcão, publicado
no Diário Oficial de ontem,
determina a apreensão de
todos os exemplares do li-
vro e manda que o Depar-
tamento de Policia Federal
providencie o processo cri-
minai dos responsáveis pela
edição.

HÉLIO BRITT0
(MISSA DE 7.» DIA)

Aflilio Cerino convida
05 amigos do fotógrafo
HÉLIO BRITTO par» *
missa dc 7.° dia, qui

será celebrada hoie às 19 hi.
na Matriz N. S, Rosário, Ru»
General Ribeiro Cosia, 164.
leme. ;p

:1

!"3?I
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Moadvsir quer
tildo apurado

Os três Irmiios Peixoto dc
Castro Palhurc.s, Antônio
Joaquim, Heitor c Paulo
César, do Stud Mondesir,
náo estão satisfeitos com o
que tem acontecido com ai-
Runs animais da Coudcla-
ria, que fracassam sem cx-
p.l I c a çfio, principalmente
quando defendem o nú
mero 1.

Os exemplos dc Neurama,
Pinguela e Optnnte sáo os
mais recentes, e com Op-
tante a Indignação chegou
a tal ponto, que a égua foi
negociada, para vencer 15
dias depois, Antônio Joa-
qulm convocou uma reu-
nião, para apurar o quevem ocorrendo. Para um
grupo de criadores e proprl-etários, acostumado' ás vitó-
rias e colocações, alguns re-sultados são Imprevisivels,
tanto que indicaram um
químico para acompanhar
os exames de Neurama,
uma das forças da corrida
de segunda-feira c que che-
gou nas últimas colocações.

Orlando corre
só ambientado

O treinador Valter Aliano
admite que Orlando, que
participou do Derby Paulis-
ta e não se colocou, deverá
ser inscrito em provas clás-
sicas em Cidade Jardim,
mas sendo embarcado com
alguma antecedência paraum período de aclimatação.

Disse mais o profissional
que Nome foi enviada parao Haras Palmital, no Para-
ná, para um periodo de des-
canso e que Manacor, um
filho de Corpora, permane-
cerá em São Paulo para re-
aparecer no próximo dia 14
de dezembro, no GP Gover-
nador do Estado, em 2 400
metros, com um prêmio de
Cr$ 75 mil ao dono do ga-nhador.

Silvio admite
outra vitória

Silvio Morales, lider dos
treinadores no turfe cario-
ca, candidato ao terceiro
titulo sucessivo, está confi-
ante na trinca do quarto
páreo formada por Pagoh,
Burkan e Verão, nos 1300
metros de distancia, valen-
do para a Dupla Exata.

Esclarece Morales que,
Verão, um dos candidatos
do retrospecto, seguiu bem,
não parecendo ter sentido
o esforço despendido na
prova, e que Burkan, anda
bem tecnicamente e o
jóquei Gildásio Alves re-
cebeu orientação para
corrê-lo para uma partida
nos últimos 400 metros.
Quanto a Pagoh. deverá, se
possivel, puxar o train da
competição.

Campos movimenta
168 mil em aposta

Prince Provoking e Do
Planalto empataram no Hi-
pódromo Lineu de Paula
Machado, em Campos, nos
1200 metros de pista de
areia pesada, na segunda
prova de uma reunião de
sete, respectivamente com
direções de E. Paula e A.
Costa, na pista de areia
pesada, e rateies de Cr$0,15
e CrS 0,12.

Venceram, ainda, Taru,
com A. Gomes, Rei Sol, A.
André. Padus. E. B. Queirós,
Aristéia, E. William, Calai-
zo, A. Costa e Vanidcso,
com J. Mendes. O movimen-
to geral de apostas foi de
CrS 168 mil 18 e 70 e
o bolo máximo acumula-
do, saiu para 12 acertadores
com rateios de Cr$5 mil
706, cada.

PÁREO A PAREÔ
1* Pára* - 1 200 metros - Cri 1 mil
1? Taru, A. Gomes  56
1° Democrata, J. M. Filho  56
3? Leonidas, M. Sales  59
Não correu: Quickset n9 4

Vencedor (1) 0,4S - Dupla í'2) 0,61
Placès (1) 0,30 (5) 0,18 - Tempo;

lm22s2/5 - Treinador: N. Sousa.

2? Párao - 1 200 metros - CrS 7 mil
10 p. Provoking (E) E. Paula .. 56
•¦!. Do Planalto (E), A. Cosia .. 56
30 Balconciro, A. André Ap. 1 .. 56

Ret. polo C/C: P. Natalicio n? 2
ií): Empate
Vencedor (3) 0,15 (5) 0,12 - Dupla

(34) 0,18 - Placés (3) 0,15 (5) 0 12 -
Tempo: lm20s - Treinadores: Ad. la-
vor e A. F. Silva .
3? Pirão - 1 200 malros - CrJ 2 mil
19 Rei Sol, A. André Ap. 1 .. 55
29 El Cuorvo, J. M. Filho  55

¦ 39 Nour El Ayn, A. Costa .... 50
-Vencedor (1) 0,12 - Dupla (14) 0,24
Placôs (1) 0,10 (6) 0,11 - Tempo:

lml9s3/5 — Treinador: S. Cruz.
49 Párao - 1 100 metros - CrJ 2 mil
19 Padus, E. B. Queiroz  54
29 Nebri, I. Oliveira  50
39 A|opeter, G. F. Silva 57

Vencedor (3 0,21 - Dupla (33 0,58
-Placês (3) 0,15 (4) 0,15 - Tempo:
lm)2s2/5 — Treinador: A. F. Silva.
3? Pirão — 1 100 metros - CrS 2 mil
I? Arlsteia, E. William  53
2° Usuaka, A. Gomes  54
39, Aberrojo, M. Sales  52

Vencedor (1) 0,15 - Dupla (14) 0,38
Placès (1) 0.12 (5) 0,42 - Tempo:

lmlOs — Treinador: R. S. Rolin.
tf Pirão - I 000 metros - CrS 2 mil
19 Calaizo, A. Costa  55
20 Ben David, C. Xavier Ap. 3 .. 56
39 Falera, J. M. Filho  54
Não correu: Horiey King. n9 4.

. Vencedor (I) 0,39 - Dupla (12) 0,18
Placês (1) 0,18 (2) 0,12 - Tempo:

lm05s2/5 — Treinador: A. F. Silva.
79 pirão — I 200 metros — CrS 2 mil
io Vanldoso, J. Mendes  50
2o Bramural, G. F. Silva  52

.39 ' Nioni. O. Fagundes ..... 50
Não correu: Macaiá n9 5.

Vencedor (5) 0,23 - Dupla (14) 0,39
_ Placês (5) 0,12 (1) 0,12 - Tempo:
lm21s2/5 - Treinador: J. Diniz.

Movimento geral de apostas: CrS
U8 mil 18,70 - Bolo máximo de CrS
lt mil 482,00 - 12 aceriadoros, cada
um: CrS 5 mil 706 - Pista de Areia
Pesada.

Bonne Idée tem rapidez
para ganhar 1 mii metros

Dotada de expressiva ve-
locldndo e voltando com ex-
celcn te exercício delm02s2/5 no percurso,Bonno Idée, montaria do li-
der Francisco Esteves, é a
íorça nos 1 mil metros da
primeira prova, a de me-
lhor dotação do programade hoje, a noite, no Hlpódro-
mo da Gávea. A pensionista
de Antônio Pinto da Silva
deslocará 56 quilos e larga-
rá pela baliza dc número
seis.

Bonne Idée está bem si-
tuada na distancia c na
turma, com chance de deci-
dir a corrida na primeira
parte do percurso, pois é a
mais veloz concorrente, de-
vendo temer somente a pre-sença de Norse, que rcapa-
rece bem treinada, portado-
ra de um bom trabalho em
1 m 03s 2/5. Contra-Ataque,
inscrito de parelha com
Broa de Fubá, é o terceiro
nome da competição.

Purclha
Bloco e Summcrhill for-

mam uma parelha poderosa
no quilômetro da carreira
seguinte, com ligeiro desta-
que para o primeiro que
volta em boa forma fisica,
portador de ótima partidafinal em 37s na reta de che-
gada. Gwynne Place, a únl-
ca fêmea da prova, tem
chance de surpreender, se
confirmar o trabalho de
distancia em lm 04s, sem
ser exigida por seu jóquei,e Toturno é um azar possi-vel.

Cris-Crls, vindo dc segun-
do lugar para Sensazione,
c Rose Flower, quo largou
na mesma prova, são as
forças do retrospecto na
competição seguinte, mas
talvez não derrote Rosserie,
que reaparece em ótimo cs-
tado atlético, com o melhor
apronto: 34s2/5 nos 600
metros da reta oposta, fina-
lizando cm Hs 2/5. A conflr-
mar o treino final, a pilota-
da de Gonçallno Almeida,
dificilmente deixará de íl-
gurar entre as primeiras.

Trinca forte

O lider de treinadores,
Silvio Morales vai apresen-
tar três pensionistas nos
1 300 metros da quarta pro-
va, sendo bastante viável o
prevalecimento dos três pa-
relheiros, todos com chance
positiva de sucesso, ppis
tanto Pagoh como Burkan
e Verão estão bem situados
na competição. Barnelo e
Rlncely trazem bom retrós-
pecto, aparecendo como os
mais perigosos adversários
do número 10.

Terceiro lugar para Jube,
numa atuação irregular que
provocou a suspensão do jó-
quei Laérclo Santos, Tovaly
é a Indicação que se impõe
no quinto páreo, em 1100
metros. Harold, Petardo e
o estreante Dosorlel, ganha-
dor em canha reta no inte-
rior do Rio Grande do Sul,
são os mais sérios competi-
dores do provável favorito.
Petardo vem preparado de

Belo Horizonte, e Harold
aprontou em bom estilo.

Favorito

Pretender atuará como o
favorito da sexta carreira,
na distancia de 1300 me-
tros, c tem chance positiva
dc sucesso se repetir a cor-
Tida frente a Gambrinus. O
pilotado de Gonçallno Al-
mclda vai bem na raia pe-
sada e no percurso, devendo
vencer em corrida som con-
tra tempos. Sitero, eu j o
apronto agradou e Gerson,
no brldão de Jorge Pinto,
surgem a seguir como possi-
billdades.

Candidato do retrospecto,
Feitiço pode perder para FI-
lonc, reaparecendo após
proveitosa temporada em
Campos, e Getê, o melhor
nos aprontos finais, Bata-
guaçu, dc volta a sua tur-
ma, após fraca atuação ^mcompanhia mais forte, é ou-
tro nome a ser cogitado. O
melhor azar é Prenuncio,
retornando mais aguerrido
e em distancia favorável.

Aruá tem boa oportunida-
de na carreira final, em mil
metros. Chica Viva e Prin-
cess Jovial surgem como
forças imediatas, pois atua-
ram bem na última vez em
que foram apresentadas. A
melhor nos treinos foi Piti-
rela, que surpreendeu com
excelente partida de 22s 2/5
nos 30 metros, terminando
com des embaraço. Tem
chance na Dupla Exata se
confirmar o treino.

PROGRAMA

PRIMEIRO PAREÔ - AS 20H20M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - UNIESS I BONNE IDIE - l'00"

1-1 Bonne Idée, F. Esteves .. 55 89 ( 8) Iburn e Pequi 1 o:0 AL 1'03"4 A P Silva2 Apple Chceked, J. Estcv. 54 39 ( 9) Tigran a Americano 1 2C0 NL 1'14"2 W. 1. Souza2-3 Norse, J. M. Silva 57 39 ( 7) Escovcdo e Tempilo 1 CCO NP 1'01" W. Aliano4 Belcncnse, J. Escobar .. 55 59 ( 9) Tigran e Americano 1 2C0 NL l'14"2 R. Carrapito3-5 Aelita, G. F. Almeida .. 55 | 69 ( 9) Tigran a Americano 1 2C0 NL l'I4"2 E. CoutinhoBella União, H. Cunha 51 19(8) Huré e Comunicativa 1 100 NL 1'08"4 E. Coutinho4-6 Contra-Ataque, E. Ferr. 56 | 19(8) Belenense e Macoré 1 300 NL 1'20"2 S. d'AmoreBroa de Fubá, R. Freire 52 | 79(12) lady lan e Simbjl 1000 NL 1'01"1 S. d'Amore

SEGUNDO PAREÔ - AS 2OHS0M - I 000 METROS - REC. - AREIA - UNIESS ( 10NNE IDIE - 1*00"

1-1 Bloco, J. Machado 56 49 ( 7) Escovedo e Tempilo 1 CCO NP 1'01" W. PenelasSummcrhill, J. Malta .. 57 19 (11) Magncsio e Balidar 1 30O AP 1'22"1 ] W. Penelas2-2 K.rianon, F. Esteves .. 57 69 ( 8) Tarsk e Rossini 1 300 AL 1'20"2 J. S. Silva3 Remapso, L. Januário .. 53 79 ( 9) Toturno e Anagro 1 CCO NL 1'02" l. Acuna3-4 Toturno, J. M. Silva ... 57 19 ( 9) Anagro e Basco 1 CCO NL 1'02" F. P. Lavor5 Barodin, E. Marinho 55 69 ( 9) Escovedo e Too Dark 1 COO NP 1'02" S. d'Amore7 Chanlalho, J. Santos .. 56 19 ( 8) Huré e Ruralila 1 100 NP 1'08"3 W. P. Lavor4-6 Gwynne Place, A. Ferr. 54 59 ( 7) Flood a Muslin i 1 20O NP l"14"3 | W. Aliano

TERCEIRO PAREÔ - AS 21H20M - 1300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'll" 3/S

1-1 Cris-Cris, L. Maia 55 29 (14) Sensazione o La Irenita 1 2C0 AM 1*17**4 I A. Corrêa2 Quixaba, J. Malta 57 119 (14) Sensazione e Cris Cris 1200 AM 1*I7"4 IS. Morales2-3 Rosserie, G. F. Almeida 55 79 ( 9) Eufórica e Felicita 1 600 GL 1'38"4 P. Morgado4 índia laoca, G. Meneses 55 59 (14) Sensazione e Cris Cris | 1 2C3 AM 1'17"4 S. P. Gomes3-5 Rose Flower, F. Esteves 55 49 (14) Sensazione e Cris Cris | 1 2C0 AM 1'I7"4 O. M. FernandesIransviada, D. F. Grsça 55 79 (14) Sensazione e Cris Cris | 1 2C0 AM I'17"4 i R. CostaEsculpida, C. Abreu 10 55 89 (12) Sotembrina e Oui | 1 OCO NL 1'03"4 | F. Abreu4-8 Elisa, J. Machado 57 Estreante Estreante I W. Penelas9Hoan, E. R. Ferreira .. 55 | 69 (14) Sensazione e Cris Cris Y 1 200 AM 1'17"4 R. A. BarbosaIO Heloísa, G. Archanio 55 , 129 (14) Sensazione e Crií Cris | 1 2C0 AM 1'17"4 j J. Coutinho
1 ¦-•" i 

QUARTO PÁREO - AS 21H50M - 1300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'l»"2/S - OUPIA EXATA

1-1 Barnelo, E. R. Ferreira .. 58 39 (10) Uranito e Sansão 1 600 NM 1'43"2 | C. PereiraViolino Cigano, G. Men. 58 99 (10) Uranito e Sansão 1 600 NM 1'43"2 E. CoutinhoSoviot, J. Pinto ........ 12 55 79 (11) Et Cetcra c Estrago 1 303 NI 1'22"1 A. Nahid2-4 Rmcely, G. F. Almeida 58 29 (10) Taru o Rincely 1 100 NL l'C8"4 P. DurantiArt Blues, G. A. Feiió .. 57 69 (10) Cronômetro e Indian Fort 1200 NL 1"IS" P. Duranti5 Sir Sorteado, M. Peres .. 57 109 (10) Taru e Rincely 1 ICO NL 1*08**4 J. Marcham3-6 Nagor, E. Ferreira 10 58 39 (13) Don Beto e Verão 1 200 NP 1*15" J. E. SouzaAldpano, A. Ramos .... 11 56 49 (10) Dane. Light e Gambrinus 1300 NP 1'23"1 E. QuintanilhaLuflllo, J. Esteves ..... 56 69 (10) Taru e Rincely 1 100 NL 1'08"4 W. T. Souza4-9 Happy Parad., J. F. Fraga 58 69 (10) Uranito e Sansão 1 6C0 NM 1'43"2 S. CruzIO Pagoh, J. M. Silva .... 58 79 (15) Serrilha eJ.dc Dios 1 3CO GL 1'17"4 S. MoralesBurkan, G. Alves 57 69 ( 8) Nagor e Moço Guapo 1 300 NP 1'22"4 S. MoralesVerão, A. Morales .... 13 58 29 (13) Don Beto a Nagor | I 200 NP 1*15" S. Morales

QUINTO PAREÔ - AS 22H20M - 1 100 METROS - RECORDE - AREIA - CHAMATA - 1*07" 2/5

1-1 Harold, L. Maia 55
2 Núncio, J. Escobar 58

2-3 Do;oriel, A. Ferreira ... 55
Halkis, F. Meneses .... 11 55
Petardo, C. Abreu 5S

3-6 lovaly, F. Esieves 55
7 El Ferrol, J. M. Silva .. 55" Valosco, G. Alves 10 55

4—8 Cabaretier, J. Pedro 58
9 Puri, R. Freire 55"¦ Brado Heróico, J. F. Fra. 54

29 (12) Jube e Tovaly
109 (11) Imbui e Oró

Estreante
59 (12) Jube e Harold

119 (II) índio lindo e Capuchino
39 (12) Jube e Harold

109 (Í2) Jube e Harold
.109 (11) Rey Claro e Delink

99 (13) Paio e Rei Mercúrio
Estreante

89 ( 9) Nota Bene a Gerúndio

1 2C0
1 £C0

1 200
1 4C0
I 200
1 2C0
1 5C0
1 000

1 030

NP 1
AP 1

Estreante
i

'16"4
'35"1

NP
GP
NP
NP
Gl
NP

Estreante
NL 1'03"4 i

16"4'27"3
'I6"4
'I6"4
'31 "3
'03"

Nahid
S. Silva
Ribeiro
J. M. Dias

Abreu
Canejo
Pereira
Sales
Corrêa
Ricardo
Ricardo

SEXTO PAREÔ - AS 22H50M - 1300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - 1'lt" Vi

1 — 1 Gérson, J. Pinto 6
2 Kimberlito, M. Peres ... 2

2-3 Sitero, G. Alves 5
4 Goldwater, J. Reis* 4

3-5 Pretender, G. F. Almeida 7
6 Dcno, S. Silva 1

4—7 Ebuvermelho, J. M. Silva 3" Land's End, A. Abreu .. 8

39 ( 8) Stomper e Skymaster
8? ( 8) Stomper e Skymat.ter
39 ( 6) Triziane e Bagre
69 ( 8) Texas e Obrio
29 (12) Gambr. e Honey Ronald
59 ( 8) Stomper e Skymosler
49 { 8) Stomper e Skymaster
99 (10) Bicho e Honey Ronald

1600
1 6C0
i CCO

1 200
1 200
1 600
I 6C0
I 100

NM
NM
NM
NL
NP
NM
NM
NP

1'44"1
1'44"1
1'04"4
1*10"
l'16"2
1'44"1
1'44"1
l'09"2

J. L. Pedrosa.
J, D. Moreira
A. Morales
W. G. Oliveira
G. Feiió
E. C. Pereira
R. Morgado
R. Morgado

SÉTIMO PAREÔ - AS 23H20M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - 1*12" 2/3

11— Bataguagu, J. Machado .. 58" Tenor, J. B. Paulielo .. 55
2-2 Feitiço, J. Malta 58

3 Prenuncio, J. M. Silva .. 57
3-4 Filonc, G. F. Almeida .. 57

5 El Puma, G. A. Feijó ,, 58
4-6 Geté, F. Lemos ........ 58

Gládio, J. Pedro 58
Epirus, E. Alves 58

89 ( 9) Divino a Uranito
49 (11) El Paraíso e Emuclê
39 (II) Lady Desm. e Lord Pint.
89 ( 8) Rincely e Getê
59 (11) Elóllo e Noel Blanc
59 (11 Lady Desm. e lord Pint.
39 (10) Romaneio e Etólio
69 (15) Oviedo e Grão Mogol
69 ( 7) Battman e Upstart

1 600 NP 1'43"1
1 300 NM 1*24**1
1 200 NP 1'16"2
1 300 AP 1'25"4
1 200 NP 1'16"3
1 200 NP 1'I6"2
1 300 NP 1'24"2
1 OCO NL 1'03**2

1 COO NL 1'03"1

J. D. Moreira
J. D. Moreira
P. Duranti
R. Ribeiro
A. Paim F9
E. Coutinho
J. Coutinho
J. B. Silva
I. C. Borionl

OITAVO PÁREO - AS 23H50M - 1 000 METROS - REC. - AREIA - UNIESS E BONNE IDIE - 1*00" - DUPIA EXATA

1-1 Arua, F. Esteves 58 29 (II) Falkemberg e Molrice 1300 NM 1'24"2 C. I. P. Nunea
Anne, J. M. Silva 55 79 (11) Falkemberg e Aruá 1 300 NM 1'24"2 H. Tobias
Optanl», G. F. Almeida 12 55 79 (11) Albônia e Rare 1200 NU 1'17"3 O. B. Lopes

2-4 Chica Viva, U. Meirelesll 56 39 ( 6) Zapa e Rare 1 OCO NL 1'03"3 J. W. Viana" Marquita, C. Abreu .... 55 119 (11) Rosolys e Princess Jovial 1000 NL 1'02"1 J. W. Viana
5 Pitirela, C. Pensabem . 55 19 ( 7) Abdita e Fifith Avenue I OCO NP l'04"2 W. Penelas

3-6 Princ. Jovial, G. A. Feijó 10 57 29 (II) Roselys e Elucidallon 1 OCO NL 1'02"1 P. Duranti
Elucidation, H. Cunha .. 55 109 (11) Falkemberg e Aruá 1300 NM 1'24"2 R. A. Barbosa
Fahondra, R. Freir 55 69 ( 6) Zapa e Rare 1000 NL l'03"3 A. Orciuoli

4-9 lalipot, J. Machado ... 5B | 49 ( 6) Zapa e Aare 1000 NL 1'03"3 A. Vieira
10 Day By Day, J. Esteves 58 I 59 ( 5) labelita e Talipot 1100 NP 1*11 "1 H. Cunha
11 Rare, J. R. Oliveira .... 55 I 59 (11) Falkemberg e Aruá 1300 NM 1*24**2 J. Portllho

¦____

INDICAÇÕES
!,• Párao: Retrospecto — Bonne Idée 5.* Páreo: Retrospecto — Tovaly

Trabalho — Norse) Trabalho — Harold
Chance — Contra-Ataque Chance — Petardo

2.» Páreo: Retrospecto - Bloco é. pir„.¦ 
'RetrÒJpeet0 

_ Pretender
Trabalho - Gwynne Place chanc, _ Ger50n
Chance — Toturno

3.» Páreo: Retrospecto - Cris-Cri* 7* ,í,,0i *<W"° " *•»¦*.•

Trabalho - Rosserie T;aLbalho t eG,e,ef\ n Chance — ri oneChance — Rose Flower

.4." Páreo: Retrospecto - Verão ••* '"«o: Retrospecto — Aruá
Trabalho — Pagoh Trabalho — Pitirela
Chance — Barnelo Chanct — Princess Jovial.

Penelas crê
em triunfo
na noturna

Valnlr Penelas, treinador
cias Fazendas Pedras Ne-
gras, declarou que o cava-
lho Cash, um filho de Sabl-
nus e Joana, correrá pela
última vez esto ano num
páreo do 1 mil c 400 me-
tros, para depois ser prepa-
rado para 1600 metros,
tentando as provas clássl-
cas deste percurso.

Aristóteles, com fratura
na terceira falange da mão
direita, tem o seu rcaparc-
cimento previsto para mar-
ço de 1976, com vistas às
carreiras clássicas, pois os
titulares das Fazendas Pc-
dras Negras, acreditam no
seu sucesso.

Parelha forte.

Bloco, na direção de José
Machado c Summcrhill com
J. Malta, formam uma pa-relha forte no segundo pá-reo desta noite na Gávea,
acreditando Valnlr Penelas
que a dupla onze c possivel
de acontecer.

Bloco aprontou a reta
de 000 metros em 37s cor-
rendo muito. Já Sum-
mcrhill, foi pouco exigido e
trouxe 39s, mas, posso ga-
rantir que vinha sobrando
visivelmente.

Elisa que aparece como
cabeça-dc-chave na terceira
prova, é para Valnir Pene-
Ias, quase uma desconheci-
da. Vinha correndo em São
Vicente e chegou na terça-
feira, já pronta para correr.

Quanto a Elisa, posso
apenas dizer que já venceu
em São Vicente, e dizem
que regula para melhor
com as adversárias.

Chuva piora
Para o treinador das Fa-

zendas Negras, as chuvas
que pesaram as raias da
Gávea, conspiram contra as
chances dos seus animais
alistados na tarde de sába-
do. A parelha J u q ui nha,
Seamaid que normalmente
dariam trabalho a Gildoca,
agora perdeu bastante a
sua força com a raia anor-
mal.

Gostaria de uma pistade grama para a milha pa-relha. Agora tudo ficou difi-
cil.

Miss América é outra ins-
crição que Vanil Penelas
tem certeza que perde mui-
to em raia anormal, apesar
de já ter ganho em pista de
areia úmida.

Stud que cresceu bastan-
te nesta temporada, as Fa-
zendas Pedras Negras, pre-tende dentro de mais dois
anos formar o seu própriocampo de criação já que os
titulares Luciano Visco e
Vick, demonstram um inte-
resse cada vez mair pelosucesso que vem alcançando
com a atual direção dos
seus parelheiros. Valnir Pe-
nelas, que com eles conse-
guiu a melhor fase de sua
carreira como treinador, diz
ser muito grato aos seus pa-trões.

Uleanto fas
temporada no
Belmont Park

Porto Alegre — O cavalo
Uleanto, vencedor do último
Grande Prêmio Bento Gon-
çalves e detentor de dois
recordes no Hipódromo do
Cristal, será levado por seu
proprietário Delmar Bia-
zolli Martins para correr
em Belmont Park, Estados
Unidos, entre abril e julho
do próximo ano.

Depois do GP Bento Gon-
çalves, quando Uleanto es-
tabeleceu novo recorde no
Cristal para os 2 400 me-
tros, o criador Delmar Bia-
zolli vendeu a metade de
seus direitos de posse so-
bre o cavalo para José Luis
Corrêa Pinto, proprietário
do Haras Três Marias.. En-
tretanto, reservou o direito
de programar e realizar
uma temporada nos Esta-
dos' Unidos, para onde pre-tende levar também o jó-
quei Carlos Albernaz e o
treinador Milton Farias.

MONTÁRIAS

A Comissão de Corridas
do Jóquei Clube do Rio
Grande do Sul divulgou on-
tem as montarias oficiais
para o Prêmio Clássico Ge-
neral Cunha Rasgado, queserá disputado domingo no
Cristal, em 1609 metros e
com dotação maior die Cr$
12 mil:

Al Pacific, M. Vaz
Big Ben, A. Alvani
El ícaro, O. Batista
El Cortes, A, Oliveira
Fanclli, M. Silveira
Estafim, N. Pirei
Blusão, C. Alvernaz
Respingo, E. Sousa

OUTROS ESPORTES
Vôlei

OolBO Kiilaclie chega hoje dos Esta-
dos Unidos, onde estuda, para «c Inte-
grar à Seleção Brasileira Masculina de
Voleibol, que embarca depois de amanha
para Assunção, no Paraguai, a fim dc
participar do Campeonato Sul-Amerlca-
no, com inicio na próxima terça-feira, e
cuja vitória lhe assegurará o direito dc
ir às Olimpíadas dc Montreal.

Hoje será realizado o último treino
da equipo, que Já foi definida com o cor-
te de Aluislo. Os 12 convocados suo estes:
Moreno, Bebeto. Fernando, B e r n a r d,
Elól, Danllas, Zé Roberto, William Mau-
ro, Celso Kalache, Emerson c Deraldo.
O treino de hoje à noite contará com a
presença de Kalache, que teve problemas
cm encontrar passagem dc volta mais
cedo.

Basquete

A equipe do Amazonas Franca não
poderá contar com o seu mais recente
reforço — Zé Carlos — durante o Tor-
neio Quadrangular de Basquete progra-
macio para este fim dc semana, no Glná-
sio do Maracanã, e que reunirá também
Palmeiras, Vasco c Flamengo, todos —
exceto o Amazonas — em busca da se-
gunda vaga para representar o Brasil no
Campeonato Sul-Americano de Clubes
Campeões.

Zé Geraldo, da Seleção Brasileira e
ex-defensor do Palmeiras, transferiu-se
para o Amazonas, alegando que sua fa-
milia não se adaptava mais à capital
paulista, mas antes dc estrear precisará
cumprir o periodo*de estágio determina-
do pela Lei de Transferência.

A Confederação Brasileira de Bas-
quete programou o Quadrangular, de on-
de sairá possivelmente um segundo clube
para representar o Brasil no Campeona-
to Sul-Americano, dc iv a 10 de dezem-
bro, em La Paz. As duas equipes paulis-
tas chegarão ao Rio amanhã de manhã
e jogarão à noite, no Ginásio do Mara-
cana.

O Amazonas Franca já está classifi-
cado para o Sul-Americano, pois é o
atual campeão brasileiro c, caso vença
este Torneio, será o único representante
brasileiro em La Paz. A primeira rodada
começa às 21 horas, entre Amazonas x
Vasco e Palmeiras x Flamengo.

Vasco, Flamengo e Tijuca continuam
liderando o Campeonato Carioca da pri-
meira divisão, com sete vitórias cada
um. A última rodada apresentou os se-
guintes resultados: Tijuca 80 x 48 Ria-
chuelo; Flamengo 71 x 69 Fluminense;
olaria 63 x 40 Jequiá e Vasco 90 x 57
Mackenzie. A colocação até o momento
é a seguinte: 1*? Vasco, Flamengo e Tlju-
ca — sete vitórias; 2"? Olaria e Botafogo
— cinco vitórias e duas derrotas; 31? Flu-
minense e Riachuelo — três vitórias e
quatro derrotas; 4"? Mackenzie e Canto
do Rio — Duas vitórias e cinco derrotas;
5<> Municipal — Uma vitória c cinco der-
rotas; 61? Grajaú — sete vitórais e 7' Je-
quiá — oito derrotas.

Pelo Campeonato de Infantis, Mac-
kenzie e Flamengo começam a decidir o
titulo da categoria domingo, às 9h30r.n,
no Maracanãzinho.

Hipismo

Curitiba — Com um desfile das dele-
gações de quatro paises, terá inicio às 16
horas de hoje, na Sociedade Hipica Pa-
ranaense, o Torneio Hipico Interna-
cional Marlboro, semelhante ao realiza-
do em Porto Alegre há uma semana. Ca-
valeiros da Argentina, Bolívia, Brasil e
Uruguai disputarão oito provas de saltos
de. obstáculos até domingo, dia do encer-
ramento.

As duas provas de hoje: 16h 30m,
Prova Secretário das Finanças do Para-
ná, ao cronômetro, l,30m x l.ÒOni e 18
horas, Prova Prefeito Municipal de Curi-
tiba, sem cronômetro, uma barragem
l,40m x l,80m, ambas em percurso nor-
mal.

Automobilismo

São Paulo — Emerson Fittipaldi em-
barca amanhã para Viena, onde visitará
o Salão do Automóvel da Áustria como
um dos convidados especiais e retornará
ao Brasil possivelmente na próxima se-
gunda-feira.

O piloto encontra-se em São Paulo
há vários dias, acertando seus negócios
e se recuperando de uma fratura no
dedo mínimo esquerdo, sofrida durante
os testes com o McLaren em Paul Ri-
card, na França. Nesta Capital, está sen-
do cuidado pelo médico João de Vicenzo,
o mesmo que cuidou de seu irmão Wilsi-
nho, quando este fraturou a mão.

O piloto CJiay Regazzoni, companhel-
ro de equipe de Niki Lauda, na Ferrari,
escapou ontem ileso de um desastre na
Auto-estrada dei Sole, nas proximidades
de Bolonha, na Itália.

Regazzoni, que se dirigia para o Sul
do pais, caiu em uma vala, ao lado da es-
trada, quando desviou seu automóvel pa-
ra não bater em um outro que, à sua
frente reduziu subitamente a marcha.

Judô

O presidente da Confederação Brasi-
leira de Judô, Augusto Cordeiro, enviou
ontem o seu relatório ao STJD da «nti-
dade, analisando o comportamento dos
lutadores que fizeram parte da dele-
gação que disputou o Mundial, em Viena,
e o III Ibero-Americano, em Madri. O in-
quérito será aberto ainda esta semana
c o julgamento de todos os envolvidos es-
tá previsto para o início da outra.

— A finalidade de analisar o com-
portamento de cada um não tem como
objetivo prejudicar os três lutadores que
abandonaram a delegação em Madri. A
medida é rotineira, após cada viagem.
Caberá ao relator e aos membros do Su-
premo Tribunal interpretar e julgar sem
arbitrariedade os envolvidos — explicou
Cordeiro.

Depois de ressaltar que o judô "é
efêmero, porque eu vou passar, assim co-
mo o Leandro", Augusto Cordeiro afir-
mou que tudo de ruim que está aconte-
cendo não trará prejuízos à modalidade,
uma vez que somente este ano represen-
támos o Brasil no Mundial de Juniores,
competição que trouxemos para o Rio,

no Sul-Amcrlcnno, no lbero-Amerlcano,
na Copa Latina, no Mundial, hos Jogo.*.
Pan-Americanos c no Campeonato
Pnn-Amcrlcuno do Panamá o, o que i
mais Importante, obtlvemos bons rcsuJ-
tados".

Ao contrário dc Cordeiro, o diretor
técnico da Federação, J. Mamcdc, afir-
mou que cm três anos dc gestão "r presl-
dèncla da CB.I nao foi senão política-
gem, para escolher a dedo, sem nenhum
critério real dc escolha, o.s lutadores de
São Paulo liara representar o Judô nacio-
nal lá fora". Mamcdc disse ainda que o
que existe entre a CBJ e a Federação
Paulista é uma "ditadura desportiva, á
qual o CND precisa tomar conhcolmcn-
to".

Tiro

O Flamengo está liderando a segun-
da fase do Campeonato Estadual de Ti-
io, que continuará domingo, com a dis-
pula dc três provas: pistolas standard e
pistola dc ar, no stand do Flamengo, e
dc carabina deitado, no do Fluminense.
A equipe do CCTN está cm segundo lu-
gar e a do Fluminense, cm terceiro. No
•sábado, a partir das 8h 30m, serão reali-
zadas as provas dc pistola dc ar, na He-
braica, carabina deitado, no Flamengo,
e pistola standard, no Fluminense.

Ginástica

Flamengo e Vasco são os únicos clu-
bes Inscritos para participar do Campeo-
nato dc Ginástica Olímpica, da Ia. cate-
gorla (masculino e feminino), que será
disputado sábado, a partir das 14 horas,
no ginásio do Flamengo.

Em Moscou a Federação de Ginásti-
ca da União Soviética anunciou que não
participará do Campeonato Mundial de
Ginástica que será realizado na Espanha
e cm nota oficial explica que a medida
foi tomada em protesto contra "as arbi-
trariedades e o terror fascista" que im-
peram na Espanha, onde o regime é de"terror policial".

A nota diz que a União Saviética "se
opõe firmemente" à realização do Cam-
peonato Mundial na Espanha, e acres-
centa: "A execução de cinco patriotas es-
panhóis c as represálias incessantes con-
tra as forças democráticas demonstram
com toda a clareza que a celebração de
qualquer competição internacional na
Espanha está atualmente ameaçada com
todo tipo de complicações. Além disso,
não garante a segurança dos participan-
tes c a presença da União Soviética pode
ser interpretada como um apoio à dita-
duia fascista da Espanha".

Xadrez

Sochi — O Campeonato de Xadrez
da União Soviética, com valor de torneio
zonal, teve um resultado surpreendente
com a classificação de três enxadristas
inéditos, nesse tipo de competição, para
os torneios interzonais de 1976.

Dois mestres internacionais pouco
conhecidos, Boris Gulko e Vitaly Tse-
kovsky. e o grande mestre Yuri Balashov
conquistaram os primeiros lugares, de-
pois de um empate entre quatro jogado-
res na liderança. Um torneio extra dc-
terminou esses vencedores e deixou na
quarta colocação o grande mestre Vladi-
mir Savon.

Boxe
São Paulo — Ainda quero reconquis-

tar o campeonato mundial. Acho que te-
nho condições de voltar a enfrentar
Elisha 0'Bed c derrotá-lo. O meu empre-
sário não retornou comigo. Ficou na
Europa para acertar uma nova luta pelo
titulo, provavelmente em maio ou junho
do próximo ano. Agora, vou descansar
uns 20 dias e depois retornarei aos trei-
namentos.

Estas, as primeiras declarações de
Miguel de Oliveira, que perdeu por no-
caute técnico o titulo dos médios-ligeiros
para Elisha 0'Bed, semana passada, em
Paris, após desembarcar ontem no Aero-
porto de Viiacopos, em Campinas.

— Não vi de onde partiu aquele gol-
pe que me derrubou. A sorte decidiu o
combate. Estava indo bem e até o déci-
mo assalto ganhava a maioria dos
rounds. Sinceramente, não tive condições
de uma rápida recuperação. Tanto assim
que meu treinadar, o Carollo, jogou a
toalha."

Esta íoi a explicação de Miguel de
Oliveira em São Paulo, instado a falar,
várias vezes sobre sua queda, por jorna-
listas e até torcedores. O pugilista de-
monstrou otimismo, bem como seu ma-
nager, sobre uma revanche vitoriosa."Não me passou pela cabeça, ainda,
abandonar o pugilismo. O que aconteceu
foi uma coisa do esporte", comentou.

Pentatlo

Cidade do México —• A Hungria cias-*slficou-se em primeiro lugar, por equipes,
no XXI Campeonato Mundial de Perita-
tio Moderno, encerrado ontem. Os Esta-'
dos Unidos ficaram em segundo e a
União Soviética em terceiro.

,# O soviético Ledenev, com 5 mil 56
pontos, ficou em primeiro lugar na cias-
síficação individual, seguido do húngaro
Kancsal, do Inglês Fox, do seu compa-
triota Maracsko e do soviético Shmelev.

Olimpíada

Montreal — Desde a criação dos Jo-
gos Olímpicos, no fim do século passado,
jamais houve tantos problemas como os
que têm ocorrido na organização da
Olimpíada de Montreal, que será reali-
zada em julho de 1976. Depois das gre-
ves, que atrasaram a construção dos lo-
cais olímpicos e do déficit avaliado em
600 milhões de dólares, que os organiza-
dores terão de cobrir, o novo problema,
que surgiu é sobre a localização do cen-
tro da imprensa, que deveria funclanar
no próprio Estádio Central.

Segundo o Ministro dos Assuntos
Olímpicos, Fernand Lalonde, certas pa>
tes do Estdáio Central não estarão pron-
tas no dia da Inauguração e os organiza-
dores estão estudando a possibilidade de
instalar centros de imprensa «m outros
sete lugares diferentes.
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Mondesir quer
tudo ti im nulo

Os três Irmãos Peixoto dc
Castro Pulhnres, Antônio
Joaquim, Heitor e Paulo
César, do Stiicl Mondesir,
não estão satisfeitos com o
que tem acontecido com ai-
guns animais da Contida-
ria, que fracassam sem ex-
p 11 c a ção, principalmente
quando defendem o nú-
mero 1.

Os exemplos de Nenramn,
Pinguela c Optante são os
mais recentes, e com Op-
tante a indignação chegou
a tal ponto, que a égua foi
negociada, para vencer 15
dias depois, Antônio Joa-
qulm convocou uma reu-
nião, para apurar o quevem ocorrendo. Para um
grupo dc criadores e proprl-
etários, acostumado' ãs vitó-
rias e colocações, alguns re-
sultados sáo Imprevisíveis,
tanto que indicaram um
químico para acompanhar
os exames de N e u r a m a ,
uma das forcas da corrida
de segunda-feira c que che-
gou nas últimas colocações.

Orlando corre
só ambientado

O treinador Valtcr Aliano
admite que Orlando, que
participou do Dcrby Paulis-
ta e não se colocou, deverá
ser inscrito cm provas clãs-
sicas cm Cidade Jardim,
mas sendo embarcado com
alguma antecedência paraum período dc aclimatação.

Disse mais o profissional
que Nornc foi enviada para
o Haras Palmital, no Para-
nã, para um período de des-
canso e que Manacor, um
filho de Corpora, permanc-
cera em São Paulo para re-
aparecer no próximo dia 14
de dezembro, no GP Gover-
nador do Estado, em 2 400
metros, com um prêmio de
Cr$ 75 mil ao dono do ga-
nliador.

Silvio admite
outro vitória

Silvio Morales, lider dos
treinadores no tu rie cario-
ca, candidato ao terceiro
titulo sucessivo, está confi-
ante na trinca do quarto
páreo formada por Pagoh,
Burkan e Verão, nos 1300
metros de distancia, valen-
do para a Dupla Exata.

Esclarece Morales que.
Verão, um dos candidatos
do retrospecto, seguiu bem,
não parecendo ter sentido
o esforço despendido na
prova, e que Burkan, anda
bem tecnicamente e o
jóquei Gildásio Alves re-
cebeu orientação para
corrê-lo para uma partida
nos últimos 400 metros.
Quanto a Pagoh, deverá, se
possivel, puxar o train da
competição.

Bonne Idée tem rapidez
para ganhar 1 mil metros

Dotada de expressiva ve-
locidade e voltando com ex-
cclcn*.e exercido dc
lm02s2/5 no percurso,Bonne Idée, montaria do li-
der Francisco Esteves, é n
força nos 1 mil metros da
primeira prova, a dc me-
lhor dotação do programadc hoje, à noite, no Hlpódro-
mo da Gávea. A pensionista
de Antônio Pinto da Silva
deslocará 56 quilos c larga-
rá pela baliza de número
seis.

Bonne Idée está bem si-
tuada na distancia c na
turma, com chance de deci-
dir a corrida na primeira
parte do percurso, pois é a
mais veloz concorrente, dc-
vendo temer somente a pre-sença dc Norsc, que reapa-
rece bem treinada, portado-ra de um bom trabalho em
1 m 03s 2/5. Contra-Ataque,
inscrito de parelha com
Broa de Fubá, c o terceiro
nome da competição.

Parelha
Bloco e Summerhill for-

mam uma parelha poderosa
no quilômetro da carreira
seguinte, com ligeiro desta-
que para o primeiro quevolta cm boa forma física,
portador de ótima partidafinal em 37s na reta de che-
gada. Gwynne Place, a úni-
ca fêmea da prova, tem
chance de surpreender, se
confirmar o trabalho de
distancia em lm04s, sem
ser exigida por seu jóquei,
e Toturno é um azar possi-
vel.

Cris-Cris, vindo dc segun-
do lugar para Scnsazlonc,
c Rose Flower, que largou
na mesma prova, suo as
forças do retrospecto na
competição seguinte, m a s
talvez não derrote Rosserle,
que re;.parece em ótimo cs-
tado atlético, com o melhor
apronto: 34s2/5 nos 60 0
metros da reta oposta, fina-
llzando cm Hs 2/5. A confir-
mar o treino final, a pilota-
da dc Gonçallno Almeida,
dificilmente deixará dc fi-
gurar entre as primeiras.

Trinca forte
O lider dc treinadores,

Silvio Morales vai apresen-
tar três pensionistas nos
1 300 metros da quarta pro-
va, sendo bastante viável o
prevalecimento dos três pa-
relheiros, todos com chance
positiva de sucesso, ppis
tanto Pagoh como Burkan
c Verão estão bem situados
na competição. Barnelo e
Rlnccly trazem bom retrós-
pecto, aparecendo como os
mais perigosos adversários
do número 10.

Terceiro lugar para Jube,
numa atuação irregular que
provocou a suspensão do jó-
quei Laércio Santos, Tovaly
é a indicação que se impõe
no quinto páreo, em 1100
metros. Harold, Petardo e
o estreante Dosorlel, ganha-
dor em canha reta no inte-
rior do Rio Grande do Sul,
são os mais sérios competi-
dores do provável favorito.
Petardo vem preparado de

Belo Horizonte, e Harold
aprontou cm bom estilo.

Favorito

Pretender atuará como o
favorito da sexta carreira,
na distancia dc 1 300 me-
tros, c tem chance positiva
<le sucesso so repetir a cor-
rida frente a Gambrlnus. O
pilotado de Gonçallno Al-
molda vai bem na raia pe-
sada e no percurso, devendo
vencer em corrida sem con-
tratompos. S i t e r o , cujo
apronto agradou c Gerson,
no bridão de Jorge Pinto,
surgem a seguir como possi-
bllitladcs.

Candidato do retrospecto,
Feitiço pode perder para Fl-
lone, reaparecendo após
proveitosa temporada em
Campos, e Getc, o melhor
nos aprontos finais, Bata-
guaçu, de volta a sua tur-
ma, após fraca atuação em
companhia mais forte, é ou-
tro .lome a ser cogitado» O
melhor azar é Prenuncio,
retornando mais aguerrido
e em distancia favorável.

Aruá tem boa oportunlda-
de na carreira final, em mil
metros. Chica Viva c Prin-
cess Jovial surgem como
forças imediatas, pois atua-
ram bem na última vez em
que foram apresentadas. A
melhor nos treinos foi Piti-
rela, que surpreendeu com
excelente partida de 22s 2/5
nos 30 metros, terminando
com des embaraço. Tem
chance na Dupla Exata se
confirmar o treino.

PROGRAMA

PRIMEIRO PAREÔ - AS J0H30M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - UNIESS E BONNE IDÉE - 1*00"

1-1 Bonne Idée, F. Eslcve: .. 55 8? ( 8) Iburn e Pequi | 1 DDO AL 1'00"4 A. P. Silva
Apple Chcckod, J. Estcv. 54 3? | 9| Titjran e Americano I 2CO NL l'U"2 W. I. Souza2-3 Nor:t. J. AV Silva 57 39 ( 7) Escovedo e Tcmpüo 1 OCO NP 1*01" W. AlianoBelcncns-, J. Escobar .. 55 59 ( 9) Tigran e Amcricòno 1 2C0 NL 1*14**2 R. Carrapito

3-5 Aetila, G. F. Almeida .. 55 69 ( 9) ligran e Americano 1 2Z0 NL 1'I4"2 E. CoutinhoBella União, H. Cunha 51 19 I 8| Huré e Comunicaiiva 1 100 NL l'03"4 E. Coutinho4-6 Conlra-Ataquc, E. Fcrr. 56 19 ( 8) Belcncnse e Macoré 1 SOO NL 1'20"2 S. cTAmoraBroa de Fubá, R. Freire 52 79(12) lady Tan e Simlv.-I I CCO NI 1*01 "1 S. d'Anior«

SEGUNDO PAREÔ - ÃS J0H50M - 1 000 METROS - REC. - AREIA - UNIESS E BONNE IDEE - 1'00"

1-1 Bloco, J. Machado 56 49 ( 7) Escovedo e Tempiio 1 COO NP 1*01" W. Pendas"Summerhill, J. Malta .. 57 19 (II) Magncsio e Balidar 1300 AP l'22"l | W. Penelas
2-2 t. .iüncn, F. Esteves .. 57 69 ( 8) Tarsk e Rossini 1 3C0 AL l'20"2 J. S. Silva
3 Remanso, L. Januário .. 53 79 ( 9) Tolurno e Anagro 1 C00 NL 1'02" L. Acuna

3-4 Tolurno, J. AV Silva ... 57 19 ( 9) Anagro c Basco I COO NL l'C2" F. P. Lavor
5 Barodin, E. Marinho 55 69 ( 9) Escovedo e Too Dark I COO NP 1*02" S. d'Amor«
7 Chanfalho, J. Santos .. 56 19 ( 8) Hwré c Ruralita | 1 100 NP l'08"3 W. P. lavor

4-6 Gwynne Place, A. Ferr. 54 59 ( 7) Flood c Muslin | 1 20O NP 1'I4"3 j W. Aliano

TERCEIRO PAREÔ - AS 21H20M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - 1*11" 3/5

Campos movimenta
168 mil em aposta

Prince Provoking e Do
Planalto empataram no Hi-
pódromo Linèu de Paula
Machado, em Campos, nos
1200 metros de pista de
areia pesada, na segunda
prova de uma reunião de
sete, respectivamente com
direções de E. Paula e A.
Costa, na pista de areia
pesada, e ratelos de Cr$ 0,15
e Cr$ 0,12.

Venceram, ainda, Taru,
com Á. Gomes, Rei Sol, A.
André, Padus, E. B. Queirós,
Aristéia, E. William, Calai-
zo, A. Costa e Vanidcso,
com J. Mendes. O movlmen-
to geral de apostas foi de
Cr$ 168 mil 18 e 70 e
o bolo máximo acumula-
do, saiu para 12 acertadores
com rateios de Crç5 mil
706, cada.

PÁREO A PAREÔ
1? Pára* - 1 200 metroí - CrS 2 mil
19 Taru, A. Gomes  56
29 Democrata, J. M. Filho  56
39 Leônidas, M. Sales  59
Não correu: Quíckset n? 4

Vencedor (1) 0,48 - Dupla (12) 0,61
- Placês (1) 0,30 (2) 0,18 - Tenipoi
lm22s2/5 — Treinador: N. Sousa.

2? Parte - 1 200 mttroí - CrS 2 mil
19 P. Provoking (E) E. Paula .. 56
*' Do Planalto (E), A. Costa ... 56
3» Balronciro, A. André Ap. I .. 56

Rei. pelo C/C: P. Nalalicio n? 2
(E): Empate
Vencedor (3) 0,15 (5) 0,12 - Dupla

(34) 0,18 - Placés (3) 0,15 (5) 0 12 -
Tempo: lm20s - Treinadores: Ad. Ln-
vor e A. F. Silva .
39 Pira» - 1 200 mttrot - Cr$ J mil
19 Rei Sol, A. André Ap. 1 .. 55
29 El Cuervo, J. M. Filho  55
39 Nour El Ayn, A. Costa  50

Vencedor (1) 0,12 - Dupla (14) 0,24
¦-- Placês (1) 0,10 (6) 0,11 - Tempo:

lml9s3/5 - Treinador: S. Cru2.
49 Pirão - 1 100 malros - CrS 2 mil
19 Padus, E. B. Queiroz  5429 Nebri, I. Oliveira  50

. 39 Aiopeter, G. F. Silva 57
Vencedor (3 0,21 - Dupla (33 0,58

- Placês (3) 0,15 (4) 0,15 - Tempo:
lml2s2/5 - Treinador: A. F. Silva.
39 Pira» - 1 100 matroí - CrS 2 mil
19 Arlstela, E. William  53
29 Usuaka, A. Gomes  54
39 Aberrojo, M. Sales  52

Vencedor (I) 0,15 - Dupla (14) 0,38'- Placés (1) 0 12 (5) 0,42 - Tempo:
lmlOs — Treinador: R. S. Rolin.
é? Pire» - 1 000 matroa - CrS 2 mil
19 Calalio, A. Cosia  55
2° Ben David, C Xavier Ap. 3 .. 56
39 Falera, J. M. Filho 54' Não correu: Honcy King n9 4.

Vencedor (1) 0,39 - Dupla (12) 0,18
. _ Placês (1) 0,18 (2) 0,12 - Tempo:

1m05s2/5 — Treinador: A. F. Silva.
79 Pireo — 1 200 matros — CrS 2 mil

' 
19 Vanldoso, J. Mendes  50

.2° Braniural, G. F. Silva  52
.39 Nloni. O. Fagundes 50*Não correu: Macajá n9 5.

¦ • Vencedor (5) 0,23 - Dupla (14) 0,39• - Placês (5) 0,12 (1) 0,12 - Tempo:
lm2ls2/5 - Treinador: J. Dinh.

% Movimento geral de apostas: CrS
168 mil 18,70 — Bolo máximo dc CrS
68 mil 482,00 - 12 acertadores, cada
um: Cr$ 5 mil 706 - Pista de Areia
Pesada.

1-1 Cris-Cris, L. Maia 55
2 Quixaba, J. Malta 57

2-3 Rosseric, G. F. Almeida 55
4 índia Taoca, G. Meneses 55

3-5 Rose Flower, F. Esteves 55
Tramviada, D. F. Graça 55
Esculpida, C. Abreu 10 55

4-B Elisa, J. Machado 57
9 Holan, E. R. Ferreira .. 55

IO Heloísa, G. Archanjo .. 55

29 (14) Sensazione t La Ireniia
119 (14) Sensazione e Cri$ Cris
79 ( 9) Eufórica e Felicita
59 (14) Sensazione e Cris Cris
49 (14) Sensazione e Cris Cris
79 (14) Sensazione e Cris Cris
89 (12) Setembrina e Oui

Estreante
69 (14) Sensazione e Cris Cris

329 (14) Sensazione e Cris Cris i

1 2CO
1 20O
1 600
I 230
1 200
1 200
1 000

1 200
1 2C0

AM
AM
GL
AM
AM
AM
NL

Estreante
AM t'17"4
AM 1'I7"4

TI7"4
l'17"4
1'33"4
1'17"4
1'17"4
1'17"4
l'03'M

A. Corrêa
S. Morales
P. Morgado
S. P. Gomes
O. M. Fernandes
R. Costa
F. Abreu
W. Pcnelas
R. A. Barbosa
J. Coutinho

QUARTO PÁREO - ÀS 21H50M - 1300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - 1*11" 2/5 - DUPLA EXATA
'""" ~"  '" 

-I I
1-1 Barnelo, E. R. Ferreira .. 58 3? (10) Uranito e Sansão | 1 6C0 NM 1'43"2 j C. Pereira

Violino Cigano, G. Men. 58 99 (10) Uranilo e Sansão | 1600 NM 1'43"2 | E. Coutinho
Sovict, J. Pinto 12 55 7? (II) Et Cetera e Estrago 1,300 NL l'22"I I A. Nahid

2-4 Rincely, G. F. Almeida 58 29 (10) Taru c Rincely 1 100 NI l'C8"4 P. Duranti" Art Blues, G. A. Feiió .. 57 69 (10) Cronômetro e Indian Fort 1 200 NL 1*15" P. Duranti
5 Sir Sorteado, M. Peres .. 57 109 (10) Taru e Rincely 1 ICO NL l'08"4 | J. Marcham

3-6 Nagor, E. Ferreira 10 58 39 (13) Don Beto e Verão 1 200 NP 1*15" J. E. Souza
Aldcano, A. Ramos 11 56 49 (10) Dane. light c Gambrinus 1 300 NP 1'23"1 E. Quintanllha
Luglio, J. Esteves 56 69 (10) Taru e Rincely 1 ICO NL l'C8"4 W. T. Souza

4-9 Happy Parad., J. F. Fraga 58 69 (10) Uranito e Sansão 1 6C0 NM 1'43"2 S. Cruz
10 Pagoh, J. M. Silva .... 58 79 (15) Scrrilha e J. de Dios 1 3C0 GL 1*I7"4 S. Morales" Burkan, G. Alves 57 69 ( 8) Nagor e Moço Guapo 1300 NP 1'22"4 S. Morales"Verão, A. Morales .... 13 58 29 (13) Don Beto e Nagor 1200 NP 1*15" S. Morales

QUINTO PAREÔ - AS 22H20M - I 100 METROS - RECORDE - AREIA - CHAMATA - 1*07" 2/5

1-1 Harold, L. Maia 55
2 Núncio, J. Escobar 58

2-3 Dosoriel, A. Ferreira ... 55
Halkis, F. Meneses .... 11 55
Petardo, C. Abreu 58

3-6 Tovaly, F. Esteves 55
7 El Forrol, J. M. Silva .. 55" Valesco, G. Alves 10 55

4-B Cabareticr, J. Pedro 58
9 Puri, R. Freire 55" Brado Heróico, J. F. Fra. 54

29 (12) Jube e Tovaly
109 (II) Imbui e Oró

Estreante
59 (12) Jube c Harold

119 (11) Indio Lindo e Capuchino
39 (12) Jube e Harcld

109 (12) Jube e Harold
109 (11) Rey Claro c Dslink
99 (13) Paio e Rei Mercúrio

Estreante
89 ( 9) Nota Bene e Gerúndio

1 200
1 SCO

1 200
1 4CO
1 200
1 20O
1 500
1 003

1000

NP 1
AP 1

Estreante
iNP

GP
NP
NP
GL
NP

Estreante
NL 1

16"4¦35"1

*16"4
*27"3
'16"4
*16"4
'31 "3
'03"

03"4

A. Nahid
J. S. Silva
C. Ribeiro
O. J. M. Dias
F. Abreu
M. Caneio
C. Pereira
M. Sales
A. Corrêa
A. Ricardo
A. Ricardo

SEXTO PAREÔ AS 22H50M - 1300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - 1'11'2/S

1-1 Gérson, J. Pinto 58
2 Kimberllto, M. Peres ... 56

2-3 Sítcro, G. Alves 55
4 Goldwater, J. Reis 58

3-5 Pretender, G. F. Almeida 58
6 Deno, S. Silva 58

4-7 Ebuvormelho, J. M. Silva 58" Land'a End, A. Abreu .. 58

39 ( 8) Slomper e Skymasler
89 ( 8) Stomper e Skymaster
39 ( 6) Triziane e Bagre
69 ( 8) Texas e úbrio
29 (12) Gambr. e Honey Ronald
59 ( 8) Slomper e Skymaster
49 ( 8) Stomper e Skymaster
99 (10) Bicho e Honey Ronald

1 600
16C0
1000

1 20O
1 200
1600
1 600
1 100

NM
NM
NM
NL
NP
NM
NM
NP

1'44"1
1'44"1
1'04"4
1*10"
1'16"2
1'44"1
1'44"1
1'09"2

J. L. Pedrosa
J, D. Msreirt
A. Morales
W, G. Oliveira
G. Feiió
E. C. Pereir»
R. Morgado
R. Morgado

SÉTIMO PAREÔ - AS 23H20M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - 1*12" 2/5

11— Bataguaçu, J. Machado .. 58" Tenor, J. B. Pauliolo .. 55
2-2 Feitiço, J. Malta 58

3 Prenuncio, J. M. Silva .. 57
3-4 Filone, G. F. Almeida .. 57

5 El Puma, G. A. Feiió .. 58
4-6 Gole, F. Lemos 58

Gládio, J. Pedro 58
Eplrus, E. Alves 58

89 ( 9) Divino s Uranito
49 (11) El Paraíso e Emuctê
39 (11) lady Desm. e Lord Pint.
89 ( 8) Rincely c Getê
59 (11) Etóllo e Noel Blanc
59 (11) Lady Desm. e Lord Pint.
39 (10) Romaneio e Etóllo
69 (15) Oviedo e Grão Mogol
69 ( 7j Baltman e Upstart

1 600 NP 1'43"1
I 300 NM l'24"l
1 200 NP 1'16"2
1 300 AP 1'25"4
1 200 NP 1'16"3
1 200 NP 1'16"2
1 300 NP 1*24**2
10C0 NL 1*03**2
1 000 NI 1'03"1 I

I

J. D. Moreira
J. D. Moreira
P. Duranti
R. Ribeiro
A. Paim F?
E. Coutinho
J, Coutinho
J. B. Silva
I. C. Borionl

OITAVO PAREÔ - AS 23HS0M - 1 000 METROS - REC. - AREIA - UNIESS E 10NNE IDÉE - 1*00" - DUPLA EXATA

1-1 Aruí, F. Esteves  58 29 (11) Falkemberg c Motrlca 1300 NM 1'24"2 | C. I. P. Nune»
Annc, J. M. Silva  55 79 (II) Falkemberg e Aruá 1300 NM 1'24"2 ] H. Toblas
Optante, G. F. Almeida 12 55 79.(11) Albônla o Rare 1 200 NU 1'17"3 O. B. Lopes

2-4 Chica Viva, U. Meireles 11 56 39 ( 6) Zapa e Rare 1 00O NI 1'03"3 J. W. Viana" Marquita. C. Abreu .... 55 119 (11) Roselys e Princess Jovial 1000 NL 1*02") J. W. Viana
5 PitircIa, C. Pensabem 55 19 ( 7) Abdlta e Fifith Avenue 1 OCO NP 1'04**2 W. Penelas

3-6 Princ. Jovial, G. A. Feiió 10 57 29 (11) Roselys e Elucidalion 1 COO NI 1*02"! P. Duranti
Elucidalion, H. Cunha .. 55 109 (II) Falkemberg a Aruá 1 300 NM 1'24"2 R. A. Barbosa
Fahcndra, R. Freire  55 69 ( 6) Zapa e Rare 1 COO NL 1'03"3 A. Orciuoll

4-9 lalipot, J. Machado ... .58 49 ( 6) Zapa e Aare 1 000 NL 1'03"3 A. Vieira
10 Day By Day, J. Esteves 58 59 ( 5) Labelita e Talipot 1 100 NP 1*11"! H. Cunha
11 Rare, J. R. Oliveira .... 55 59 (11) Falkemberg e Aruá 1 300 NM 1'24"2 J. Portilho

Penelas crê
em triunfo
na noturna

Valnir Penelas, treinador
das Fazendas Pedras Ne-
Brás, declarou t|ue o cava-
lho Cash, um filho de Sabl-
nus i Joana, correni pela
última vez este ano num
páreo de 1 mil e 400 me-
tros, para depois ser prepa-
rado para 1000 metros,
tentando a.s provas clássi-
cas deste percurso.

Aristóteles, com fratura
na terceira falange da mão
direita, tem o seu reaparc-
cimento previsto para mar-
ço dc 1070, com vistas às
carreiras clássicas, pois os
titulares das Fazendas Pc-
dras Negras, acreditam no
seu sucesso.

Piirvlhn forte
Bloco, na direção dc Jo':c

Machado c Summerhill com
J. Malta, formam uma pa-
relha forte no segundo pá-
reo desta noite na Gávea,
acreditando Vainlr Penelas
que a dupla onze é possivel
dc acontecer.

Bloco aprontou a reta
de 600 metros cm 37s cor-
rendo muito. Já Sum-
merhill, foi pouco exigido e
trouxe 39s, mas, posso ga-
rantlr que vinha sobrando
visivelmente.

Elisa que aparece como
cabeça-de-chave na terceira
prova, é para Valnir Pene-
Ias, quase uma desconheci-
da. Vinha correndo em Sáo
Vicente e chegou na terça-
feira, jã pronta para correr.

Quanto a Elisa, posso
apenas dizer que já venceu
em Sáo Vicente, e dizem
que regula para melhor
com as adversárias.

Chu va piora

INDICAÇÕES
1.. Pir«o: Retrospecto — Bonne Idée S.# tine: Retrospecto — Tovaly

Trabalho — Norse Trabalho — Harold
Chance — Contra-Ataque Chance - Petardo

2.» Pano: Retrospecto - Bloco 4,t fittc. Retrospecto - Pretender
Trabalho — Gwynne Place Chance - Gerson
Chance — Toturno

.. _. _ . r -7.* Ht*ot Retrospecto — Feitiço
3.° Pareô! Retrospecto — Cris-Cris , .-'..-,_ _ ._ , ,, Trabalho — Gele

Trabalho — Rossene _, r„
_, „ _, Chance — Filone
Chance — Rose Flower

4.° Pireo: Relrospecto - Verão ••* píre0i Retrospecto - Arui

Trabalho — Pagoh Trabalho — PitircIa
Chance — Barnelo Chance — Princess Jovial.

Para o treinador das Fa-
zendás Negras, as chuvas
que pesaram as raias da
Gávea, conspiram contra as
chances dos seus animais
alistados na tarde de sába-
do. A parelha J u q ui nha,
Séamaid que normalmente
dariam trabalho a Gildoca,
agora perdeu bastante a
sua força com a raia anor-
mal.

— Gostaria de uma pista
de grama para a milha pa-
relha. Agora tudo ficou difi-
cil.

Miss América é outra ins-
crição que Vanil Penelas
tem certeza que perde mui-
to em raia anormal, apesar
de já ter ganho em pista de
areia úmida.

Stud que cresceu bastan-
te nesta temporada, as Fa-
zendas Pedras Negras, pre-tende dentro de mais dois
anos formar o seu próprio
campo de criação já que os
titulares Luciano Visco e
Vick, demonstram um inte-
resse cada vez mair pelo
sucesso quo vem alcançando
com a atual direção dos
seus parelheiros. Valnir Pe-
nelas, que com eles conse-
guiu a melhor fase de sua
carreira como treinador, diz
ser muito grato aos seus pa-trões.

Uleanto faz
temporada no
Belmont Parle

Porto Alegre — O cavalo
Uleanto, vencedor do ultimo
Grande Prêmio Bento Gon-
çalves e detentor de dois
recordes no Hipódromo do
Cristal, será levado por seu
proprietário Delmar Bia-
zolli Martins para correr
em Belmont Park, Estados
Unidos, entre abril e julho
do próximo ano.

Depois do GP Bento Gon-
çalves, quando Uleanto es-
tabeleceu novo recorde no
Cristal para os 2 400 me-
tros, o criador Delmar Bla-
zolli vendeu a metade de
seus direitos de posse so-
bre o cavalo para José Luis
Corrêa Pinto, proprietário
do Haras Três Marias. En-
tretanto, reservou o direito
de programar e ' realizar
uma temporada nos Esta-
dos Unidos, para onde pre-
tende levar também o jó-
quei Carlos Albernaz e o
treinador Milton Farias.

MONT ÁRIAS

A Comissão de Corridas
do Jóquei Clube do Rio
Grande do Sul divulgou on-
tem as montarias oficiais
para o Prêmio Clássico Ge-
neral Cunha Rasgado, que
será disputado domingo no
Cristal, em 1609 metros e
com dotação maior de Cr$
12 mil:

Al Pacific, M. Vaz

Big Ben, A. Alvani
Ei ícaro, O. Batista
El Cortes, A. Oliveira
Fanelli, M. Silveira
Estafim, N. Pires

Blusão, C. Alvornaz
Respingo, E. Sousa

OUTROS ESPORTES
Vôlei

Celso Kalaollò chega hoje do.s Esta-
dos Unidos, onde estuda, para ne Inte-
grar à Seleção Brasileira Masculina do
Voleibol, que embarca depois dc amanhã
liara Assunção, no Paraguai, a fim do
participar do Campeonato Sul-Amerlca-
no, com Inicio na próxima terça-feira, e
cuja vitória lhe assegurará o direito dc
ir às Olimpíadas de Montreal.

Hoje será reallzodo o último treino
da equipe, que já foi definida com o cor-
te dc Aluisio. Os 12 convocados sáo estes:
Moreno, Bebeto. Fernando, Bcniard,
Elól, Danilas, Zc Roberto, William Mau-
ro, Celso Kalachc, Emerson c Deraldo.
O treino de hoje á noite contará com a
presença dc Kalachc, que teve problemas
cm encontrar passagem de volta mais
cedo.

Basquete

A equipe do Amazonas Franca não
poderá contar com o seu mais recente
reforço — Zc Carlos — durante o Tor-
neio Quadrangular de Basquete progra-
mado para este fim de semana, no Glná-
sio do Maracanã, e que reunirá também
Palmeiras, Vasco e Flamengo, todos —
exceto o Amazonas — cm busca da se-
gunda vaga para representar o Brasil no
Campeonato Sul-Americano dc Clubes
Campeões.

Zé Geraldo, da Seleção Brasileira e
ex-dcícnsor do Palmeiras, transferiu-se
para o Amazonas, alegando que sua fa-
milia não se adaptava mais à capital
paulista, mas antes de estrear precisará
cumprir o pei iodo dc estágio determina-
do pela Lei de Transferência.

A Confederação Brasileira de Bas-
quete programou o Quadrangular, de on-
de sairá possivelmente um segundo clube
para representar o Brasil no Campeona-
to Sul-Americano, dc P? a 10 de dezem-
bro. em La Paz. As duas equipes pauiis-
tas chegarão ao Rio amanhã de manhã
e jogarão à noite, no Ginásio do Mara-
canã.

O Amazonas Franca já está classifi-
cado para o Sul-Americano, pois é o
atual campeão brasileiro e, caso vença
este Torneio, será o único representante
brasileiro em La Paz. A primeira rodada
começa às 21 horas, entre Amazonas x
Vasco e Palmeiras x Flamengo.

Vasco, Flamengo c Tijuca continuam
liderando o Campeonato Carioca da pri-
meira divisão, com sete vitórias cada
um. A última rodada apresentou os se-
guintes resultados: Tijuca 80 x 48 Ria-
chuelo; Flamengo 71 x 69 Fluminense;
olaria 63 x 40 Jequiá e Vasco 90 x 57
Mackcnzie. A colocação até o mom°nto
é a seguinte: l"? Vasco, Flamengo c Tiju-
ca — sete vitórias; 2"? Olaria c Botafogo
— cinco vitórias e duas derrotas; 3"? Flu-
minense e Riachuelo — três vitórias e
quatro derrotas; 4"? Mackenzie e Canto
do Rio — Duas vitórias e cinco derrotas;
51? Municipal — Uma vitória e cinco der-
rotas; 6? Grajaú — sete vitórals e T? Je-
quiá — oito derrotas.

Pelo Campeonato de Infantis, Mac-
kenzie e Flamengo começam a decidir o
titulo da categoria domingo, às 9h30m,
no Maracanãzinho.

Hipismo

Curitiba — Com um desfile das dele-
gações de quatro países, terá inicio às 16
horas de hoje, na Sociedade Hípica Pa-
ranaense, o Torneio Hípico Interna-
cional Marlboro, semelhante ao realiza-
do cm Porto Alegre há uma semana. Ca-
valeiros da Argentina, Bolívia, Brasil e
Uruguai disputarão oito provas dc saltos
de obstáculos até domingo, dia do encer-
ramento.

As duas provas de hoje: 16h 30m,
Prova Secretário das Finanças do Para-
ná, ao cronômetro, l,30m x l,60m e 18
horas, Prova Prefeito Municipal de Curi-
tiba, sem cronômetro, uma barragem
l,40m x l,80m, ambas em percurso nor-
mal.

Automobilismo

São Paulo — Emerson Fittipaldi em-
barca amanhã para Viena, onde visitará
o Salão do Automóvel da Áustria como
um dos convidados especiais e retornará
ao Brasil possivelmente na próxima se-
gunda-feira.

O piloto encontra-se em São Paulo
há vários dias, acertando seus negócios
e se recuperando de uma fratura no
dedo mínimo esquerdo, sofrida durante
os testes com o McLaren cm Paul Ri-
card, na França. Nesta Capital, está sen-
do cuidado pelo médico João de Vicenzo,
o mesmo que cuidou de seu irmão Wilsi-
nho, quando este fraturou a mão.

O piloto Clay Regazzoni, companhel-
ro de equipe de Niki Lauda, na Ferrari,
escapou ontem ileso de um desastre na
Auto-estrada dei Sole, nas proximidades
de Bolonha, na Itália.

Regazzoni, que se dirigia para o Sul
do pais, caiu em uma vala, ao lado da es-
trada, quando desviou seu automóvel pa-
ra não bater em um outro que, à sua
frente reduziu subitamente a marcha.

Judô
O presidente da Confederação Brasi-

leira de Judô, Augusto Cordeiro, enviou
ontem o seu relatório ao STJD da enti-
dade, analisando o comportamento dos
lutadores que fizeram parte da dele-
gação que disputou o Mundial, em Viena,
e o III Ibero-Americano, em Madri. O in-
quérito será aberto ainda esta semana
e o julgamento de todos os envolvidos es-
tá previsto para o início da outra.

— A finalidade de analisar o com-
portamento de cada um não tem como
objetivo prejudicar os três lutadores que
abandonaram a delegação em Madri. A
medida é rotineira, após cada viagem.
Caberá ao relator e aos membros do Su-
premo Tribunal interpretar e julgar sem
arbitrariedade os envolvidos — explicou
Cordeiro.

Depois de ressaltar que o judô "é
efêmero, porque eu vou passar, assim co-
mo o Leandro", Augusto Cordeiro afir-
mou que tudo de ruim que está aconte-
cendo não trará prejuízos à modalidade,
uma vez que somente este ano represen-
tamos o Brasil no Mundial de Júniores,
competição que trouxemos para o Rio,
no Sul-Americano, no Ibero-Americano,
na Copa Latina, no Mundial, nos Jogos
Pan-Americanos e no Campeonato
Pan-Americano do Panamá e, o que é
mais importante, obtivemos bons resul-
tados".

Ao contrário de Cordeiro, o diretor
técnico da Federação, J. Mamcde, afir-
mou que em três anos de gestão "r prcsl-
dência do CBJ não foz senão política-
gem. paia escolher a dedo, sem nenhum
critério real de escolha, os lutadores de
São Poulo para representar o judô nacio-
nal lá fora", Mamcde disse ainda que o
que existo entre a CBJ c a Federação
Paulista 6 uma "ditadura desportiva, à
qual o CND precisa tomar conheoimen-
to".

Tiro
O Flamengo está liderando a segun-

da fase do Campeonato Estadual dc Ti-
ro, que continuará domingo, com a dis-
puta dc três provas: pistolas standard «
pistola dc ar, no stand do Flamengo, e
de carablna deitado, no do Fluminense.
A equipe do CCTN está em segundo lu-
gar c a do Fluminense, cm terceiro. No
sábado, a partir das 8h 30m, serão reali-
zadas as provas de pistola de ar, na He-
bralca. carablna deitado, no Flamengo,
c pistola standard, no Fluminense

Ginástica
Flamengo e Vasco são os únicos clu-

bes inscritos para participar do Campeo-
nato de Ginástica Olímpica, da Ia. cate-
goria (masculino e feminino), que será
disputado sábado, a partir das 14 horas,
no ginásio do Flamengo.

Em Moscou a Federação de Ginásti-
ca da União Soviética anunciou que não
participará do Campeonato Mundial de
Ginástica que será realizado na Espanha
e em nota oficial explica que a medida
foi tomada em protesto contra "as arbi-
trariedades c o terror fascista" que im-
peram na Espanha, onde o regime é de"terror policial".

A nota diz que a União Saviêtica "se
opõe firmemente" à realização do Cam-
peonato Mundial na Espanha, e acres-
•centa: "A execução dc cinco patriotas es-
panhóis e as represálias incessantes con-
tra as forças democráticas demonstram
com toda a clareza que a celebração de
qualquer competição internacional na
Espanha está atualmente ameaçada com
todo tipo de complicações. Além disso,
não garante a segurança dos particlpan-
tes e a presença da União Soviética pode
ser interpretada como um apoio à dita-
dura fascista da Espanha".

Xadrez
Sochi — O Campeonato de Xadrez

da União Soviética, com valor de torneio
zonal, teve um resultado surpreendente
com a classificação dc três enxadristas
Inéditos, nesse tipo de competição, paraos torneios interzonais de 1976.

Dois mestres internacionais pouco
conhecidos, Boris Gulko e Vitaly Tse-
kovsky, e o grande mestre Yuri Balashov
conquistaram os primeiros lugares, de-
pois de um empate entre quatro jogado-
res na liderança. Um torneio extra de-
terminou esses vencedores e deixou na
quarta colocação o grande mestre Vladi-
mir Savon.

Boxe
São Paulo — Ainda quero reconquis-

tar o campeonato mundial. Acho que te-
nho condições de voltar a enfrentar
Elisha 0'Bed e derrotá-lo. O meu empre-
sario não retornou comigo. Ficou na,
Europa para acertar uma nova luta pelo
titulo, provavelmente em maio ou junho
do próximo ano. Agora, vou descansar
uns 20 dias e depois retornarei aos trei-
namentos.

Estas, as primeiras declarações de
Miguel de Oliveira, que perdeu por no-
caute técnico o titulo dos médios-ligeiros
para Elisha 0'Bed, semana passada, em
Paris, após desembarcar ontem no Aero-
porto de Vii acopos, cm Campinas.

— Não vi de onde partiu aquele gol-
pe que me derrubou. A sorte decidiu o
combate. Estava indo bem e até o déci-
mo assalto ganhava a maioria dos
rounds. Sinceramente, não tive condições
de uma rápida recuperação. Tanto assim
que meu treinadar, o Carollo, jogou a
toalha."

Esta foi a explicação de Miguel de
Oliveira em São Paulo, instado a falar,
várias vezes sobre sua queda, por jorna-
listas e até torcedores, O pugilista de-
monstrou otimismo, bem como seu ma-
nager, sobre uma revanche vitoriosa."Não me passou pela cabeça, ainda,
abandonar o pugilismo. O que aconteceu
foi uma coisa do esporte", comentou.

Pentatlo
Cidade do México — A Hungria cias-

slficou-se em primeiro lugar, por equipes,
no XXI Campeonato Mundial de Penta-
tio Moderno, encerrado ontem. Os Esta-
dos Unidos ficaram em segundo e a
União Soviética em terceiro.

O soviético Ledenev, com 5 mil 58
pontos, ficou em primeiro lugar na cias-
sificação individual, seguido do húngaro
Kancsal, do inglês Fox, do seu compa-
triota Maracsko e do soviético Shmclev.

Olimpíada
Montreal — Desde a criação dos Jó-

gos Olímpicos, no fim do século passado,
jamais houve tantos problemas como os
que têm ocorrido na organização da
Olimpiada de Montreal, que será reali-
zada em julho de 1976. Depois das gre-
ves, que atrasaram a construção dos lo-
cais olímpicos e do déficit avaliado em
600 milhões de dólares, que os organiza-
dores terão de cobrir, o novo problema
que surgiu é sobre a localização do cen-
trp da Imprensa, que deveria funcianar
no próprio Estádio Central.

Segundo o Ministro dos Assuntos
Olímpicos, Fernand Lalonde, certas pa>
tes do Estdáio Central não estarão pron-
tas no dia da inauguração e os organiza-
dores estão estudando a possibilidade de
instalar centros de imprensa em outros
sete lugares diferentes.

Futebol de salão
Fluminense e Atlas fazem hoje às

21h4õm, no ginásio do Vila Isabel, a.
principal partida da 4a. rodada do tur-
no final do Campeonato Carioca de Fu-
tebol de Salão, categoria juvenil. Na
preliminar, jogam Rocha Miranda e Mi-
nerva, às 20h45m.

Amanhã, na categoria . principal,
também pc-)a 4a. rociada do turno final,
o Ví!a Isabel tentaiá manter ãliderahça
contra o Caiioca, no ginásio do Muni-
cipal, às 21h45m. Na preliminar, jogam
Atlas e Fluminense às 20h4õm.
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Fia vence por 1 a 0 e lidera sozinho o grupo B
Vasco quer
manter Dé
na equipe

Embora Dé não acredite
que o Vasco pretenda con-
tratá-lo no final do seu em-
préstlmo. em dezembro, o
presidente Agatirno Gomes
já tranqüilizou o técnico
Travaglini. Disse desejar a
permanência do Jogador na
equipe e afirmou sua dispo-
sição de pagar os Cr$ SOO
mil que o Sporting de Lis-
boa pede pelo passe.

Dé vê com bons olhos oInteresse do Flamengo e daPortuguesa d e Desportos
em adquiri-lo, pois até agora
só tinha uma boa proposta,do Anderlech, da Bélgica,
mas o seu objetivo é contl-
nuar no Brasil. Quanto aoVasco, julga existir um cer-
to desinteresse por partedos seus dirigentes, "que
até o momento nem toca-
ram no assunto comigo".

Para Agatirno Gomes, nó
entanto, o Vasco agora esta
totalmente empenhado em
arranjar dinheiro para 11-
quidar suas dividas — o queserá conseguido com a ven-
da dos apartamentos da La-
goa — e pagar os ordenados
dos jogadores e funciona-
rios do clube, atrasados nos
meses de setembro e outu-
bro e necessitando de co-
berbura para novembro, de-
zembro e 13° salário.

— Vamos entrar o ano de
1976 sen; débitos e depois
trataremos da contratação
de Dé. Uma coisa posso ga-rantir: ele só não ficará no
Vasco se não quiser — disse. o dirigente.

—Não quero me preo-cupar com isso até o final
do empréstimo — comentou
Dé. — Mas o clube que me
contratar terá que me res-
sarcir financeiramente, pois
quando deixei Portugal fi-
quei sem poder receber 40
mil dólares, cerca de Cr$
350 mil.

O Vasco poderá negociar
um dos seus três zagueiros
de área, mais precisamente
Moisés, a fim de conseguir
dinheiro para contratar um
jogador de meio campo ou
ponta direita.

O TORNEIO

Salvador — O Vasco fará
sua estréia no Torneio Oc-
togonal que será disputado
em Salvador, de 25 de no-
vembro a 18 de dezembro,
na próxima terça-feira, dia
25, enfrentando o Santos,
às 19h30m, no Estádio da
Fonte Nova, jogo prelimi-
nar de Bahia e Remo. A
equipe carioca realizará um
total de quatro partidas na
fase de classificação.

O torneio reunirá, além
do Vasco, as equipes do
Bahia, Vitória, Santos, Atlé-
bico Mineiro, Pigueirense,
Coritiba e Remo. Os acertos
para a realização do Octo-
gonal foram feitos numa
reunião que terminou na
madrugada de ontem, no
Salvador Praia Hotel, na
qual esteve presente o pre-
sidente- do Vasco, Agatirno
da Silva Gomes.

Não foi estabelecida data
fixa para nenhum clube. O
critério de distribuição da
renda será idêntico ao do
Campeonato Nacional, mu-
dando apenas no percen-
tual: o vencedor receberá
55% da renda líquida e o -
perdedor 45%.

As rodadas dos dias 6 —
Coritiba x Pigueirense; 7 —
Atlético x Remo e Bahia x
Santos; 13 — Santos x Atlé-
tico e Vitória x Vasco; e 14
de dezembro — Pigueirense
x Remo e Bahia x Coritiba.
figurarão nos testes da Lo-
teria Esportiva, por decisão
da CBD.

mmmm l^h -tf^Amm mm * ¦-mm mk wm

Dl &í9 I

i l&y&tihm^ iM^dW0^^Q^mmm\
tmmmmWim'm^mmaw^m^s»^sm ^MMpSH
- ii i-1 ir r i t i^rm iAí ii i ¦' Immf^^m^^^^ "^^^w^^Lm

Í..H i*JsÍfrA''*+* ''i>*^'fV'*'' '.tis.' Sy^mK&fBmW miiSxi&rKJ i^&y:4ffffiKraiiy.^y^

fc^iT^ffiffjftflffaiM ?qfaQt& SoüHjBW egy WB^^^KE^S^S3EEmSBb Í^^Ék'lmnliífmmm^ÊÊfWPmmmmwmV9Èm\ j HV^hS

O Flamengo Isolou-se naliderança do (trupo B --
agora com .seis pontos ga-nhos — no derrotar o Oro-
mio por 1 n, 0, ontem a nol-
te, no Maracanã, graças a
um gol dc Luisinho, em
impedimento, aos nove ml-
mitos do primeiro tempo.

O jogo teve andamento
técnico apenas razoável e
mostrou o Flamengo supe-
rior durante o periocio Inl-
ciai, enquanto o Grêmio foi
superior no segundo tempo,
quando perdeu algumas
oportunidades de empatnr,
principalmente a partir do
instante em que o adver-
sárlo foi obrigado a recuar,
devido à salda de Luis
Paulo e Zico, este contun-
dido.

As equipes atuaram as-
sim: Flamengo —Cantarei-
11; Júnior, Jaime, Luis Car-
los e Rodrigues Neto; Ta-
deu, Geraldo e Luis Pau-
Io iEdson); Paulinho, Lul-
sinho e Zico (Dcquinhai;
Grêmio — Picasso; Vilson,

Anohòfcu, Beto Fuscão o Bo-
llviu*; Osmar, Luis Carlos
iNenei é Neca Hurai; Zo-
qulnha, Clnudlnho e Loivo.
O úrbitro foi o paulista
Kniillo Marques de Mes-
quita, que fnlhou apenas
ao confirmar o gol cio Fln-
mengo. A renda totall-
/.ou Cr? 270 mil 238, com
20 mil 90 pagantes.

O Grêmio Iniciou melhor
a partida e pressionou se-
guldiimcmtc, mas coube ao
Flamengo marcar o primeiro
gol, logo aos nove minutos:
bem lançado por Zico. Pau-
Unho passou por Bolívar e
bateu Picasso com um chu-
te forte. A bola Ia entrar,
quando apareceu Luisinho
- Impedido - e a tocou
em definitivo para as rcdc.s.

Dada a saída, o Grêmio
quu.se chegava ao empate
em doi.s lances seguidos. No
primeiro, Bolívar mandou a
bola na trave e, no outro,
Cantarem espalmou paracórner um centro alto de
Vilson.

Outi•os jogos
Sao Paulo 0x0 Internacional

Guarani 3 x 1 Palmeira»
Esporte 2 x 1 Náulico

Colocações do Grupo B, por pomos ganhos: 1." Hamencjo (61, 2."
Santa Cruz e Internacional (4), 4." Portuguesa, Esporte e Sáo Paulo (3),
7." Náutico e Grêmio (1).Luisinho, em total impedimento, faz o único gol do Fia; Zico e Paulinho olham para o bandeirinha, que não viu nada

P. César define jogo com um gol olímpico
Quase nada fazendo du-

rante toda a partida, por
causa da marcação impla-
càvel dos jogadores do Cru-
zelro, Paulo César, aos 44
minutos do segundo tempo,
cobrando um escanteio, fez
2 a 1 para o Fluminense,
com um gol •olímpico, dei-
xando o Ume carioca bem
colocado no Grupo A do
Campeonato Nacional. Clé-
ber empatou a partida aos
28 minutos da segunda eta-
pa, depois de 1 a 0 na fase
inicial para a equipe ml-
neira, gol de Palhinha.

O Cruzeiro dominou am-
piamente o primeiro tempo
e parte do segundo, chu-
tando cinco bolas na trave
durante a partida. O Flu-
mlnense, depois de um ini-
oto fraco, melhorou multo
n o final, principalmente
devido às modificações de
Didi, que tirou Manfrlni e
Zé Mário, paira colocar Car-
los Alberto e Cafuringa. Ro-
mualdo Arpi Filho foi uni
juiz apenas regular e a
renda somou Cr$ 704 mil
497, para 55.814 pagantes.Os times: Fluminense —
Roberto, Toninho, Silveira,
Edinho e Marco Antônio; Zé
Mário (Carlos Alberto),
Cléber e Paulo César; Gil,
Manfrlni (Cafuringa) e Zé
Roberto. Cruzeiro — Raul,
Nelinho, Morais, Darci Me-
neses e Vanderlei; Piazza
(Evaldo), Zé Carlos e Edu-
ardo; Roberto Batata, Pa-
lhinha e Joãozinho (Gé-sum). Cléber e Roberto Ba-
tata foram advertidos com
o cartão amarelo.

No primeiro tempo, o Flu-
mlnense teve apenas três
boas jogadas, mas Raul de-fendeu com segurança os
chutes de Gil e Marco An-
tônio. A outra foi desper-
diçada por Manfrnl, que ca-beceou fora um bom centro
de Gil. o Cruzeiro, bem
melhor, chutou quatro bo-
las na trave.

O segundo tempo mostrou
um Fluminense bem mais
objetivo, buscando o golcom intensidade. Cléber
empatou completando ex-celente jogada de Carlos Al-berto e Paulo César, apóscobrar falta, fez o gol olim-
pico.

Colocações do Grupo A, por
ponto» ganhos: 1.° Guarani (7)'2.o Flu (6), 3.» America e Palmeiras
(4), 5.o Corintians (3), 6.° Cruzeiro
(1) » 7.° Nacional • Botafogo (0).

B«lo Horfient*

SIBISA DA

DINHEIRO
NA HORA.

Presentes, roupas, móveis, eletrodomésticos, médico,
dentista, colégio, livros... Tudo você pode pagar
• vista. A Sibisa empresta até Cr$ 10.656,00.

Ort E wocê ter" a** 24 meses para pagar. Basta apresentarj ¦
frtfjO ' PF- carteira de identidade, comprovação de renda awlwlw residência (conta de lui ou telefone serve).
SIBISA FINANCEIRA S.A,

, *rnií»r0. HNANriAMKNTV * INVWnMJfNÍItt.
fím Ewltto da Wga, 55.179 Indir. Farm;222-0921 «322-3844.222.2874 »2225;9«

ENCADERNAÇÃO
Encadernadora Combo. Compacta.
Portátil e dé extrema facilidade
operacional. Encaderna planos,
relatórios, impressos, projetos, manuais
«documentos importantes.
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Dor de Rivelino
divide opiniões

O afastamento de Riveli-
no do time do Fluminense
— provocado por dores lom-
bares prolongadas — tem
causado prejuízos técnico e
financeiro ao clube, começa
a assustar a torcida e colo-
ca em posições extrema-
mente opostas dois grandes
especialistas: o reumatolo-
gista Waldemar Bianchi, a
quem o clube recorreu para
orientação geral do trata-
mento, e o ortopedlsta Da-
nilo Coimbra Gonçalves,
chefe desse setor especiali-
zado no Hospital Sousa
Aguiar.

Para o reumatologista,
que prescreveu o tratamen-
to, Rivelino tem um proble-
ma "puramente mecânico"
e poderá voltar à atividade
no jogo de domingo. O orto-
pedista, que não examinou
Rivelino, acha difícil uma
pessoa com menos de 30
anos sentir dores lombares
(é a terceira crise ciática
na carreira de Rivelino) e
que o jogador não deveria
fazer exercícios até que "as
partes atingidas estejam to-
talmente desinflamadas".

Reumatologista, aeha
que o mal acaba logo

O reumatologista Walde-
mar Bianchi, professor de
Cinesiologia — parte ' da
Medicina que estuda o mo-
vimento humano — da Es-
cola de Educação Física e
da Faculdade de Medicina,
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, semana pas-
sada examinou Rivelino,

operação banal resolveria o
problema e ele ainda pode-
ria estar jogando normal-
mente.

Ao prescrever o trata-
mento para Rivelino, o reu-
matologista, além de um
a n a 1 g ésico antiinflama-
tório, determinou que o jo-
gador não deixasse de exer-

Paulo César e Manfrini receberam sempre uma dura marcação dos zagueiros da equipe mineira <iue a ele foi levado pelo citar o tronco e os membros
médico Durval Valente, do superioes ,além de não ficar

<n GBC do Brasil
ptastigráf kos ltda.

Rua Carvalho Alvim, 691
Tels.: 258-7062. 263-7112

NERVO CIATICO — Cordão
nervoso, grande e grosso, que ener-
va os músculos da coxa, perna e pé,
assi?n como a pele da perna. Corre
ao longo da perna toda, com nume-
rosas ramificações e subdivisões.
Pode ser irritado ou comprimido em
qualquer ponto, com manifestações
dolorosas.

NEURITE CIATICA — Também
chamada simplesmente ciática, é a
inflamação do nervo que tem esse
nome, o maior do corpo, que desce
da parte inferior da coluna verte-
bral ao longo das pernas pela face
posterior das coxas. O termo ciáti-
co é empregado freqüentemente pa-
ra designar uma série de ãistúr-
bios que nada têm a ver com o ner-
vo ciútico. A verdadeira dor ciática
é a neurite ciática, cuja dor se sen-
te na coxa e outras zonas enervaãas
pelo nervo ciático. A dor ciática
acompanha numerosos quadros
anatomo-patológicos e pode obede-
cer a uma série de fatores que afe-
tam adversamente o nervo ciático. -

A parte da medula espinhal on-
de nasce o nervo, por exemplo, pode
ser afetada.pela ruptura ou hérnia
de um disco ou por uma. inflamação
dos ossos das vértebras. Qualquer
anormalidade que afete um vaso
sangüíneo próximo pode forçá-lo a
comprimir o nervo. Circunstancias
externas como uma queda, uma
forte torsâo do corpo ou uma pro-
longada exposição ao frio ou à umi-
dade, podem precipitar a apresen-
tação de um distúrbio do nervo ciá-
tico.

Dadas as múltiplas causas e as
numerosas ramificações possíveis da
neurite ciática, esta representa, da.
mesma forma que a dor de cabeça
e dor nas costas, uma moléstia apa-
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rentemente simples que mascara
uma situação potencialmente com-
plicada. O diagnóstico da causa es-
pecifica de um caso concreto, de
neurite ciática exige cuidado medi-
co. A dor é apenas um sintoma
cuja causa terá de ser determina-
da antes de se estabelecer o trata-
mento. O médico deverá averiguar,
mento adequado. O ?nédico deverá
averiguar, primeiro, se a dor se ori-
gina de uma anomalia do nervo ciá-
tico ou de alguma outra causa. Exa-
minará a articulação sacriliaca, a
coluna dorsal em busca de algum
desvio, as costas, para verificar se

•há algum osso deslocado, e as per-
nas, para descobrir possíveis espas-

mos e outras perturbações muscula-
res ou teciduais.

O tratamento pode começar
com algumas medidas simples ten-
dentes a aliviar o problema ime-
diato: repouso no leito, colocação
do corpo em postura que exija o mí-
nimo esforço das partes afetadas
ou o emprego de calor para reduzir
a dor. Tem importância fundamen-
tal o uso de colchões duros, desde-
que os colchões muito macios pos-
sibilitam instabilidade da coluna
durante o repouso. O médico estu-
dará. a dieta e atividades diárias do
paciente, assegurando-se de que
aquela é adequada e de que o tra-
balho, exercícios e o twrebieníe em
geral, do doente, não agravam seu
mal. A um doente que trabalhe, por
exemplo, em local frio e úmido, po-
de-se recomendar que mude de ati-
vidade. A injeção de uma ou vá-
rias substancias medicinais no ner-
vo ciático ou sonas adjacentes é, às
vezes, aconselhável e pode dar bons
resultados, embora temporários.
Existem, outros tipos de tratamento,
aplicáveis a casos especiais.

Da Enciclopédia Familiar da
Medicina e Saúde, do Dr Morris
Físhbein.

CIATICA — Doença caracteri-
sada por dor intensa ao longo do
trajeto do nervo ciático, resultante
da inflamação ou traumatismo do
nervo. Além da dor, registram-se
outros sintomas, tais como zumbido
aurteular, torpor, hlperestesia regio-
nal e, eventualmente, atrofia dos
músculos por ele inervados.

Do Dicionário Médico Ilustrado
Blakiston.

t

Fluminense. Em sua opi-
nião, o caso do Jogador "é
u m problema puramente
mecânico, sem qualquer sin-
toma neurológico".

O Valente escolheu um
reumatologista para examl-
nar Rivelino, como também
poderia tê-lo encaminhado
a um neurologista ou a um
ortopedista.

De saida, o reumatologista
não quis comparar o caso
de Rivelino com o de Gér-
son — que teve um proble-
ma de coluna e passou ai-
gurn tempo semi-imobili-
zado por um colete ortopé-
dico, com o qual até treina-
va — porque "com Gérson
havia um mal congênito",

Se fosse hoje, uma

muito tempo parado, para
evitar as dormênclas.

O especialista garante
que o caso de Rivelino não
é crônico, apesar de se re-
petir pela terceira vez.

— Ele não está livre, é
claro, de uma nova pancada
que possa traumatizar o lo-
cal outra vez. Mas também
ninguém está livre de um
acidente, e Rivelino não é
exceção.

A prevalecer o prognósti-
co do médico Waldemar
Bianchi, Rivelino já poderá
jogar domingo, contra o Bo-
tafogo. O especialista acha
que as dores que o jogador
continua sentindo "são nor-'
mais e estão dentro do qua-
dro clinico.

Ortopedista prevê
longo tratamento

A opinião do chefe do
Serviço de Ortopedia do
Hospital Sousa Aguiar, mé-
dico Danilo Coimbra Gon-
çalves, de certo modo se
choca com a forma como o
Departamento Médico d o
Fluminense está cpnduzindo
o tratamento para a recu-
peração de Rivelino. O espe-
clalista, que também faz
parte da equipe ortopédica
da Beneficência Portuguesa,
defende três pontos que
considera básicos:

Io) A orientação médica
¦deveria partir de um orto-
pedista e não de um reuma-
tologista; •

2°) Rivelino deveria fi-
car num colete de gesso ou
mesmo ortopétipo durante
duas semanas;

3o) qualquer trelnamen-
to físico só deveria ser rea-
lizado depois que o paciente
não acusasse mais qualquer
dor no local.

Ainda conforme o médico
Danilo Coimbra Gonçalves,
que considera difícil uma
pessoa de menos de 30 anos
sentir dores lombares e si-
tua em 80% a faixa das
pessoas adultas que têm es-
se problema, "num caso co-
mo o de Rivelino, o mais
importante é que as partes
¦atingidas desinflamem to-
tálmente, para só então se
recomeçar o trabalho de re-
condicionamento físico".

— Só não posso é me j
•aprofundar num diagnósti- •
co mais minucioso, porque j
não examinei o jogador. 

'

Um caso como esse pode tev .
quatro origens: traumatis-
mo, hérnia de disco, tumor
ou bico de papagaio. 

"De'

qualquer forma, acho que
qualquer treinamento físico J
sem que o local esteja total-
mente desinflamado subme-!
te o paciente ao perigo 

"de'

a ciática se tornar crônica.
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\ : I faz gol ilegal, sofre no 2.° tempo, mas vence
Vasco quer
manter Dé
na equipe

Kmbora Dr) não acredite
quo o Vasco pretenda con-tratá-lo no final do sou em-
prcstlmo. em dezembro, o
presidente Agatirno Gomes
já tranqüilizou o técnicoTravaglini. Dbse desejar a
permanência do jogador naequipo e afirmou sua dispo-slçiio de pagar os Cr$ 500mil que o Sportlng de Lis-boa pede pelo passe.

Dé vê com bons olhos oInteresse do Flamengo e daPortuguesa de Desportos
em adquiri-lo, pois até agorasó tinha uma boa proposta,do Anderlech, da Bélgica,
mas o seu objetivo é conti-nuar no Brasil. Quanto aoVasco, julga existir um cer-to desinteresse por partedos seus dirigentes, "que
até o momento nem toca-ram no assunto comigo".

Para Agatirno Gomes, noentanto, o Vasco agora estátotalmente empenhado emarranjar dinheiro para 11-
quidar suas dividas — o queserá conseguido com a ven-
da dos apartamentos da La-
goa — e pagar os ordenados
dos jogadores e funciona-
rios do clube, atrasados nosmeses de setembro e outu-
bro e necessitando de co-bertura para novembro, de-zembroc 13° salário.

— Vamos entrar o ano de1976 sem débitos e depoistrataremos da contratação
de Dé. Uma coisa posso ga-rantir: ele só não ficará noVasco se não quiser — disseo dirigente.

—Não quero me preo-cupar com isso até o final
do empréstimo — comentou
Dé. — Mas o clube que me
contratar terá que me res-
sarcir financeiramente, pois
quando deixei Portugal fi-
quei sem poder receber 40
mil dólares, cerca de Cr$
350 mil.

O Vasco poderá negociar
um dos seus três zagueiros
de área, mais precisamente
Moisés, a fim de conseguir
dinheiro para contratar um
jogador de meio campo ou
ponta direita.

O TORNEIO

Salvador — O Vasco fará
sua estréia no Torneio Oc-
togonal que será disputado
em Salvador, de 25 de no-
vembro a 18 de dezembro,
na próxima terça-feira, dia
25, enfrentando o Santos,
às 19h30m, no Estádio da
Fonte Nova, jogo prelimi-
nar de Bahia e Remo. A
equipe carioca realizará um
total de quatro partidas na
fase de classificação.

O torneio reunirá, além
do Vasco, as equipes do
Bahia, Vitória, Santos, Atlé-
tico Mineiro, Figueirense,
Coritiba e Remo. Os acertos
para a realização do Octo-
gonal foram feitos numa
reunião que terminou na
madrugada de ontem, no
Salvador Praia Hotel, na
qual esteve presente o pre-
sidente do Vasco, Agatirno
da Silva Gomes. .

Não foi estabelecida data
fixa para nenhum clube. O
critério de distribuição da
renda será idêntico ao do
Campeonato Nacional, mu-
dando apenas no percen-
tual: o vencedor receberá
55% da renda liquida e o
perdedor 45%.

As rodadas dos dias 6 —
Coritiba x Figueirense; 7 —
Atlético x Remo e Bahia x
Santos; 13 — Santos x Atlé-
tico e Vitória x Vasco; e 14
de dezembro — Figueirense
x Remo e Bahia x Coritiba.
figurarão nos testes da Lo-
teria Esportiva, por decisão
da CBD.
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A torcida do Flamengo
teve uma noite de apreen-
são, aborrecimento, revolta,
mas no fim dc tudo .saiu sa-
tlsfcita do Maracanã: sua
equipe derrotou o Grêmio
por 1 a 0, gol marcado porLülzlnhÕ em Impedimento,
aos nove minutos cio pri-meiro tempo, e isolou-se na
liderança do grupo B, com
seis pontos ganhos.

Apreensão porque o Giè-mio foi superior durante osegundo tempo, aborreci-
mento porque Zico saiucontundido ímai.s tarde, oexame radiográflco na per-na direita nada revelou deanormal), c revolta porqueLuisinho, além de realizar
má partida, qua.se atrapa-
lliou o lance de gol. Paull-
nho chutou, a bola ia cn-trando c Luisinho, em posl-
ção ilegal, tocou a bola pa-ra as redes. A sorte íoi queo juiz Emidio Marques va-lidou a jogada. Júnior,
Iúra e Osmar receberam
cartão amarelo.

A renda somou Cr$ 270
mil 238 (20 mil OüO pagara
tesi e n.s equipes atuaram
assim: Flamengo — Canta-
rclll, Júnior, Jaime, Luis
Carlos e Rodrigues Neto;
Tadeu, Geraldo e Luis Pau-
lo (Edson); Paulinho. Lui-
sinho e Zico iDoquinhai.
Grêmio — Picasso, Vilson,
Anclieia, Beto Fuscüo e Bo-
liviu; Osmar, Luis Carlos
(Nenêi e Ncca (Iúra); Ze-
quinha, Claudinho e Lolvo.

O Flamengo esteve um
pouco melhor no primeiro
tempo, embora, logo depois
do gol de Luisinho, o time
gaúcho tenha perdido boas
chances, entre elas chutes
de Bolívar e Vilson na tra-
ve. Na fase final, o Grêmio
melhorou — Zequinha chu-
tou outra bola na trave — e
teve amplo domínio, favo-
recido ainda pela saida de
Luís Paulo e Zico, este con-
tundiclo.

Outr•os jogos

Luisinho, em total impedwmito, faz o único gol do Fia; Zico e Paulinho olham para o bandeirinha, que não viu nada

P. César

São Paulo 0x0 Internacional
Guarani 3 x 1 Palmeira*

Esporlo 2 x 1 Náutico

Colocações do Grupo B, por pomos ganhos: 1." Flamengo (6), 2.*
Santa Cruz e Internacional (4), 4." Portuguesa, Csporte < São Paulo (3),
7." Náutico i Grêmio (1).

Belo Horizonte — Um
gol olímpico de Paulo Cé-
sar, o primeiro cm sua
carreira, aos 44 minutos do
segundo tempo, deu ao Flu-
minense a vitória de 2 a 1
sobre o Cruzeiro, ontem à
noite, no Minas Gerais, on-
de a equipe carioca reagiu
depois de estar perdendo de
1 a 0 na primeira etapa.
Cléber fez o gol de empate,
aos 28 da fase final. Palhi-
nha marcou para o Cruzei-
ro, aos 30 minutos do ini-
cio.

O gol de Paulo César foi
como que uma resposta à
torcida mineira, que o per-
seguiu durante toda a par-
tida. Mas, na verdade, ele
deve muito ao companhei-
ro Zé Roberto, que, cons-
ciente de que faltava ape-
nas um minuto para o final,
insistiu para que ele co-
brasse o escanteio tentan-
do o gol. Raul ainda tocou
com a mão, mas não conse-
guiu impedir que a bola en-
trasse.

Fluminense teve um bom
inicio mas logo depois viu-
se totalmente envolvido pe-
lo Cruzeiro, que chutou
cinco bolas na trave — três
no primeiro tempo e duas
no segundo. Resistindo a
pressão, o time carioca íoi
se recompondo. E melhorou
ainda mais quando Carlos
Alberto e Cafuringa entra-

define jogo com um gol olímpico
HorlienU
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Dor de Rivelino
divide opiniões

O afastamento de Riveli-
no do time do Fluminense
— provocado por dores lom-
bares prolongadas — tem
causado prejuízos técnico e
financeiro ao clube, começa
a assustar a torcida e colo-
ca em posições extrema-
mente opostas dois grandes
especialistas: o reumatolo-
gista Waldemar Bianchi, a
quem o clube recorreu para
orientação geral do trata-
mento, e o ortopedista Da-
nilo Coimbra Gonçalves,
chefe desse setor especiali-
zado no Hospital Sousa
Aguiar.

Para o reumatologista,
que prescreveu o tratamen-
to, Rivelino tem um proble-
ma "puramente mecânico"
e poderá voltar ã atividade
no jogo de domingo. O orto-
pedista, que não examinou
Rivelino, acha difícil uma
pessoa com menos de 30
anos sentir dores lombares
(é a terceira crise ciática
na carreira de Rivelino) e
que o jogador não deveria
fazer exercícios até que "as
partes atingidas estejam to-
talmcnte desinflamadas".

Reumatologista acha
que o mal acaba logo

O reumatologista Walde-
mar Bianchi, professor de
Cinesiologia — parte da
Medicina que estuda o mo-
vimento humano — da Es-
cola cie Educação Fisiea e
da Faculdade de Medicina,
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, semana pas-sada examinou Rivelino,ram nos lugares de zé Má- Paulo César e Manfrini receberam sempre uma dura marcação dos zagueiros da equipe mineira que a ele foi levado peiono e Mantnni. y médico Duml Valente doO meio de campo do Cru-

zeiro, então, não conseguia
mais impedir as investidas
do Fluminense, cuja equipe
empatou e chegou à vitória.

Os times: Fluminense —
Roberto, Toninho, Silveira,
Edinho e Marco Antônio;
Zé Mário (Carlos Alberto),
Cléber e Paulo César; Gil,
Manfrini, (Cafuringa) e Zé
Roberto. Cruzeiro — Raul,
Nelinho, Morais, Darci Me-
neses e Vanderlei; Piazza
(Evaldo), Zé Carlos e Eduar-
do; Roberto Batata, Palhi-
nha e Joãozinho (Gésum).

O juiz Romualdo Arpl Fi-
lho teve falhas e a renda
somou Or$ 704 mil 947, para55 814 pagantes. Cléber e
Roberto Batata foram ad-
vertidos com o cartão.

Colocações do Grupe A, por
pomos ganhos: 1." Guarani (7),
2.» Flu (6), 3.o Amirici c Palmeiras
(4), 5.» Coríntians (3), 6.» Cruzeiro
(1) e 7.o Nacional e Botafogo (0).
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SIBISA DA

DINHEIRO
NA HORA.

Presontes, roupas, móveis, eletrodomésticos, medico,
dentista, colégio, livros... Tudo você pode pagaravista. A Sibisa empresta até Cr$ 10.656,00.

r_r\ E você tem até 24 meses para pagar. Basta apresentar:
OfjO CpF. carteira de identidade, comprovação de renda ev/r"*ir' residência (conta de luz ou telefone serve).
SIBISA FINANCEIRA S.A.
cníi*ro nrUNLiAMtNTOKiNVBniMfNít»
Ru» Ev«rlito dè Veiga, 55 • 17? andar • Fones: 222-0921 • 222-3844 • 222-2874 • 222-5794

ENCADERNAÇÃO
¦È -^^*f"*^^^^*mmmmW

i

Encadernadora Combo. Compacta.
Portátil e de extrema facilidade
operacional. Encaderna planos,
relatórios, impressos, projetos, manuais
e documentos importantes.

d) GBC do Brasil
plastigráfkos lida.

Rua Carvalho Alvim, 691
Tels.: 258-7062. 26B-7112

NERVO Cl AT ICO — Cordão
nervoso, grande c grosso, que ener-
va os músculos da coxa, perna e pé,
assim como a pele da perna. Corre
ao longo da perna toda, com nume-
rosas ramificações e subdivisões.
Pode ser irritado ou comprimido em
qualquer ponto, com manifestações
dolorosas.

NEU RITE CIÂTICA — Também
chamada simplesmente ciática, é a
inflamação do nervo que tem esse
nome, o maior do corpo, que desce
da parte inferior da coluna verte-
bral ao longo das pernas pela face
posterior das coxas. O termo ciáti-
co é empregado freqüentemente pa-
ra designar uma série de distúr-
bios que nada têm a ver com o ner-
vo ciático. A verdadeira dor ciática
é a neurite ciática, cuja dor se sen-
te na coxa e outras zohas enervadas
pelo nervo ciático. A dor ciática
acompanha numerosos quadros
anatomo-patológicos e pode obeãe-
cér a uma série de. fatores que afe-
tam adversamente o nervo ciático.

A parte da medula espinhal on-
de nasce o nervo, por exemplo, pode
ser afetada pela ruptura ou hérnia
de um disco ou por uma inflamação,
dos ossos das vértebras. Qualquer
anormalidade que afete um vaso
sangüíneo próximo pode forcá-lo a
comprimir o nervo. Circunstancias
externas como uma queda, uma
forte torsão do corpo ou uma pro-
longada exposição ao frio ou à umi-
dade, podem precipitar a apresen-
tação de um distúrbio do nervo ciá-
tico.

Dadas as múltiplas causas e as
numerosas ramificações possíveis da
neurite ciática, esta representa, da
mesma forma que a dor de cabeça
e dor nas costas, uma moléstia apa-
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rentemente simples que mascara
uma situação potencialmente com-
plicada. O diagnóstico da causa es-
pecífica de um caso concreto de
neurite ciática exige cuidado medi-

¦ co. A dor é apenas um sintoma
cuja causa terá de ser determina-
da antes de se estabelecer o trata-
mento. O médico deverá averiguar,
mento adequado, o médico deverá
averiguar, primeiro, se a dor se ori-
gina de uma anomalia do nervo ciá-
tico ou de alguma outra causa. Exa-
minará a articulação sabriliaca, a
coluna dorsal em busca de algum
desvio, as costas, para verificar se
há algum osso deslocado, c as per-
nas, para descobrir possíveis esjios-

mos e outras perturbações máscula-
res ou teciduais.

O tratamento pode começar
com alguvias medidas simples ten-
dentes a aliviar o problema ime-
diato: repouso no leito, colocação
do corpo em postura que exija o mi-
nimo esforço das partes afetadas

.ou o emprego de calor para reduzir
a dor. Tem importância jundamen-
tal o uso dc colchões duros, desde
que os colchões muito macios pos-
sibilitam instabilidade da coluna
durante o repouso. O médico estu-
dará a dieta e atividades diárias do
paciente, assegurando-se de que
aquela é adequada e de que o tra-
balho, exercícios e o ambiente em
geral, do doente, não agravam seu
mal. A um doente que trabalhe, por
exemplo, em local frio e úmido, po-
de-se recomendar que mude de ati-
vidade. A injeção de uma ou vá-

- rias substancias medicinais no ner-
vo ciático ou zonas adjacentes é, às
vezes, aconselhável e pode dar bons
resultados, embora temporários.
Existem outros tipos de tratamento,
aplicáveis a casos especiais,.

Da Enciclopédia Familiar da
Medicina e Saúde, do Dr Morris
Físhbein.

CIÁTICA — Doença caracteri-
sada por dor intensa ao longo do
trajeto do nervo ciático, resultante
da inflamação ou traumatismo do
nervo. Além da dor, registram-se
outros sintomas, tais como zumbido
auricular, torpor, hipereslesia regro-
nal e, eventualmente, atrofia dos
viúsculos por ele inervados.

Do Dicionário Médico Ilustrado
Blaklston.

Fluminense. Em sua opi-
nião, o caso do jogador "é
u m problema puramente
mecânico, sem Ojualquer sin-
toma neurológico".

O Valente escolheu um
reumatologista para exarnl-
nar Rivelino, como também
poderia tê-lo encaminhado
a um neurologista ou a um
ortopedista.

De saída, o reumatologista
não quis comparar o caso
de Rivelino com o de Gér-
son — que teve um proble-
ma de coluna e passou ai-
gum tempo semi-imobili-
zado por um colete ortopé-
dico, com o qual até treina-

. va — porque "com Gérson
havia um mal congênito".

Se fosse hoje, uma

operação banal resolveria o
problema e ele ainda pode-
ria estar jogando normal-
mente.

Ao prescrever o trata-
mento para Rivelino, o reu-
niatologista. além de um
a n a 1 g ésico antiinflama-
tório, determinou que o jo-
gador não deixasse de exer-
citar o tronco e os membros
superioes ,além de não ficar
muito tempo parado, paraevitar as dormências.

O especialista garante
que o caso de Rivelino não
é crônico, apesar de se re-
petir pela terceira vez.

— Ele não está livre, é
claro, de uma nova pancada
que possa traumatizar o lo-
cal outra vez. Mas também
ninguém está livre de um
acidente, e Rivelino não é
exceção.

A prevalecer o prognósti-co do médico Waldemar
Bianchi, Rivelino já poderá
jogar domingo, contra o Bo-
tafogo. O especialista acha
que as dores que o jogadorcontinua sentindo "são nor-
mais e estão dentro do qua-dro clinico.

Ortopedista prevê
longo tratamento

A opinião do chefe do
Serviço de Ortopedia do
Hospital Sousa Aguiar, me-
dico Danilo Coimbra Gon-
çalves, de certo modo se
choca com a forma como o
Departamento Médico d o
Fluminense está conduzindo
o tratamento para a recu-
peração de Rivelino. O espe-
cialista, que também faz
parte da equipe ortopédica
da Beneficência Portuguesa,
defende três pontos que
considera básicos:

Io). A orientação médica
deveria partir de um orto-
pedista e não de um reuma-
tologista;

29) Rivelino deveria fi-
car num colete de gesso ou
mesmo ortopético durante
duas semanas;

30) qualquer treinamen-
to fisico só deveria ser rea-
lizado depois que o paciente
não acusasse mais qualquer
dor no local,

Ainda conforme o riiédico
Danilo Coimbra Gonçalves,
que considera difícil uma
pessoa de menos de 30 anos
sentir dores lombares e si-
tua em 80% a faixa das
pessoas adultas que têm es-
se problema, "num caso cò-
mo o de Rivelino, o mais
importante é que as partes
atingidas desinflamem to-
talmente, para só então se
recomeçar o trabalho de re-
condicionamento fisico". •

— Só não posso é nie
aprofundar num diagnósti-
co mais minucioso, porque
não examinei o jogador.
Um caso como esse pode ter
quatro origens: traumatls-
mo, hérnia de disco, tumor
ou bico de papagaio. De
qualquer forma, acho que
qualquer treinamento fisico
sem que o local esteja total-
mente desinflamado submè-
te o paciente ao perigo de
a ciática se tornar crônica. •
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Mandarino
tem vitória
no Paraguai

Assunção — O brasileiro
Edson Mnndarlno passou às
semifinais mas seu compa-
trlota Thomas Koch fod ell-
minado na primeira rodada
da Copa Marlboro de Tênis,
que se realiza na quadra de
cimento do Cerro Bortcno
local. A vitória de Mandarl-
no — 8/6, 3/8 e 8/4 sobre o
colombiano Ivan Mollnas —
abriu a competição, assis-
tida por grande público.

Koch foi derrotado pelo
chileno Patrício Comejo em
três sets equilibrados: 8/6,
6/4 e 6/4. Em outra partida,
o espanhol Manuel Santana
derrotou o argentino Rlcar-
do Cano no primeiro .sei por
6/3, e ao fechar o primeiro
game do set seguinte — l/o
— foi proclamado vencedor
por abandono do adversa-
rio, que sofreu torção do
tornozelo direito.

No jogo mais equilibrado
da rodada, o paraguaio Vic-
tor Pecci foi vencido pelo
chileno Belus Prnjeux, no
primeiro set, por 3/6, mas,
em brilhante reação, ga-
nhou o segundo por 7/5 e
arrasou o adversário no ter-
ceiro por 6/0.

A Copa Marlboro de Tê-
nis, que se realiza em parti-
das simples c de duplas em
três rodadas, será disputa-
da em seguida no Brasil,
nos mesmos moldes e com
os mesmos participantes,
sábado, domingo e segun-
da-feira próximos, em Curi-
tiba.

NA ÍNDIA

Nova Deli — O Grande
Prêmio de Calcutá de Tênis,
penúltima etapa do Gran
Prlx, (conquistado anteci-
padamente pelo argentino
Guillermo Vilas), foi inicia-
do com uma grande surpre-
sa: Haroon Rahim, nm pa-
qulstanès desconhecido, cli-
minou o espanhol José Hi-
gueras, titular da equipe de
seu pais na Copa Davis. Hi-
gueras se impôs no primei-
ro set por 6/2, mas não re-
sistiu ao adversário nas eta-
pas seguintes, com 6/4 e 6/
4.

Outros resultados: Alex
Meyer venceu J. Peaver
(ambos dos EUA) por 6/0
e 6/2; Juan Gisbert (Espa-
nha) venceu R. Thing (Ho-
landa) por 6/3 e 6/0; Tom
Gorman (EUA) venceu Ra-
manathan Krishnan (In-
dia) por 6/2 e 7/5 e Manuel
Orantes (Espanha) venceu
N. Spear (Iugoslávia) por
6/2 e 6/3.

As paulistas Amélia Cury
e Lilian Rios sagraram-se
campeãs brasileiras de du-
pias veteranas, ao derrota-
rem Elza Carvalhaes e Gina
Dreier, do Rio, por 4/6, 6/0
e 6/4, em partida realizada
ontem à tarde no Clube Ca-
xangá, em Teresópolis. A
competição termina hoje, a
partir de 8h 30m, no mesmo
local, com três jogos decisi-
vos.

Em duplas mistas, os ven-
cedores da competição fo-
ram Amélia Cury e Roberto
Cardoso (SP), que vence-
ram Gláucia Oliveira e Re-
ne Strang (SP) por 6/2 e
6/2. Em simples masculina
(maiores de 55 anos), Paulo
Leitão (SP) venceu a Ed-
mundo Gifone (RGS) porWO.

Os jogos de hoje são os
seguintes: 8h30m —- sim-
pies feminina — Amélia
Cury (SP) x Elza Carvalhaes
(RJ); 9h30m — simples
masculina (45 a 54 anos);
10h30m — duplas masculi-
nas — Nei e Paulo V. Keller
(RGS) x vencedor do jogoentre Roberto Cardoso e
Celso Sacomandi (SP) x
Hélio Soma e Zurab Bogo-
ciah (RJ).

Water-pólo
prossegue
com 2 jogos

Fluminense e Canto do
Rio e Gama Pilho e Bota-
fogo são os jogos marcados
para hoje à noite, na pis-cina da Gama Filho, válidos
pela segunda rodada do
turno do Campeonato deWater-Pólo da Cidade do
Rio de Janeiro.

O torneio prosseguirá no
sábado, com a realização
dos jogos Botafogo e Canto
do Rio é Tijuca e Guanaba-
ra, na piscina do Tijuca.
Pela primeira rodada, reali-
zada esta semana, o Gua-
nabara derrotou o Canto do
Rio por WO e o Fluminense
superou o Tijuca por 6 a 2.

Mais esporte
amador na pág. 33

Quando você
tem conta

numa agência
da Morada
tem conta
em todas
as outras.
Ao mesmo

tempo.
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CADERNETA OE POUPANÇA

MORADA

Campo Neutro
Josú Inácio Wôrmèh

ir -r M amigo telefona-me avisando
m I que a televisão vai passar o sor-
ij teio dos grupos eliminatórios^""^ para a Copa do Mundo. Mas é

rebate jalso: o sorteio é hoje, não ontem.
A noticia contudo desperta-me para

a proximidade da Copa, que se faz ainda
maior pelo falo de que desta vez também
entraremos nas eliminatórias — e com
o risco de termos que enfrentar um euro-
peu se ficarmos em terceiro lugar no gra-
po dos vencedores sul-americanos.

O sorteio aliás interessa mais de per-to aos europeus, pois nossos grupos ja cs-
tão definidos, apesar dc um protesto co-
lombiano ou paraguaio que, tenho a im-
pressão, não deverá ser levado minto em
conta pela FIFA. Reclamam aqueles ou
estes, não me lembro bem, que já estão
cansados de serem surrados pelos brasi-
leiros e nunca chegarem ás finais. Pa-
ciência, digo eu, não percam a esperança
na CBD que ela ainda c capaz de tudo.

POR 

sinal que a expressão sorteio
não cabe bem, pois o negócio é tão
dirigido que acaba entrando na
Copa quem a FIFA realmente

quer. Para a de 1978, por exemplo, estou
disposto a apostar meus últimos tostões
como a classificação da Itália e da Espa-
nha será tranqüila, já que a FIFA tem
um óbvio interesse nas grandes arrecada-
ções que as colônias destes dois países
certamente proporcionarão (há até aque-
Ia definição segundo a qual o argentino
é um italiano falando um mau espa-
nhol).

Assim, teríamos a Espanha de volta
depois de... quantos anos? Doze. Doze
anos de ausência e apenas algumas par-
ticipações discretas ao longo da história
da Copa. Já os países da Cortina de Fer-
ro que se cuidem. Por diversos motivos,
sua classificação à próxima Copa não se-
rá muito facilitada.

MAS, 

do Leste ou do Oeste, ne-
nhum europeu se deixará
apanhar despreparado, pois
suas seleções estão em plena

atividade, enquanto nós aqui no Brasil
vemos voar os aviões da carreira.

Ainda neste domingo, em Roma, jo-
gam Holanda e Itália, com os holandeses
precisando apenas de um. empate para se
classificarem no Grupo V do Campeona-
to Europeu. Mesmo uma derrota aperta-
da os levará às quartas-de-final, pois es-
tão com melhor goal-average do que a
Polônia, o único outro país do grupo a
ter chances.

No Grupo I, a Inglaterra deve se
classificar, testemiinhando o ressurgi-
mento de seu futebol depois dos maus re-
sultados ao fim do reinado de Sir Alf
Ramsey. No Grupo II, o Pais de Gales vai
ser a surpresa, suplantando tanto a
Hungria quanto a Áustria. No Grupo III
a coisa está mais para a Iugoslávia, em-
bora haja ainda alguma possibilidade
para a Irlanda do Norte.

No Grupo IV deparamos com o úni-
co integrante do Reino Unido já por fo-
ra. É a Escócia, que nos deu tanto traba-
lho em Frankfurt mas se encontra no
momento mergulhada em crise (entre
outras coisas, Billy Bremner foi elimina-
do da Seleção pelo resto de sua vida,
após uma bebedeira realmente homéri-
ca — ou escocesa). Neste Grupo, a Es-
panha já ganhou a vaga.

No Grupo V, como disse, a coisa es-
tá bem mais para a Holanda, nos VI e
VII a União Soviética e a Bélgica já fica-
ram com o lugar, e no Grupo VIII a Ale-
manha Ocidental está, se não me enga-
no, um ponto atrás dos gregos, mas ain-
da tem duas partidas em casa, enquanto
os adversários completaram os seus jo-
gos. (Ê curioso aliás que neste ano em
que foram tão bem os gregos andam às
voltas com toão o tipo ãe problemas, com
jogadores em greve, o diabo).

Enfim, daqui até 1978 o caminho
para os europeus se desenrolará com or-
dem e com método, praticamente jogan-
do a cada duas semanas, enquanto nós...
bem, nós ainda não temos uma Seleção.

DE PRIMEIRA: Em Montreal,
anunciou-se oficialmente que o estádio
olímpico não estará pronto no dia seis
de junho do próximo ano, quando deve-
ria ser entregue ao Comitê Organizador
dos Jogos para o início das disputas era
17 de julho. Para complicar a situação,
há agora uma greve de motoristas de ca-
minhão, atrasando a entrega de mate-
riais de construção. Por outro lado, já se
sabe que as Olimpíadas custarão mais de
1 bilhão de dólares — e o Governo do
Primeiro-Ministro Trudeau recusa-se a
soltar um centavo. Alguns habitantes da
cidade começam a lamentarem-se de nu-
ma hora destas não terem, a exemplo
dos paulistas, uma conveniente epide-
mia de meningite.

• Campo Neutro está diariarriente às 8h35m
na RADIO JORNAt DO BRASIL Sébados^;.;
domingos, às 20hl5m.



Ivo e Marinho valorizam o América e Botafogo
R m

l'IKt admite
China e
define Copa

Giialoninla - A F l F A
aceitou ontem o ingresso da
China nos seus q u a d r o s,
mas rejeitou a exigência de
mie. ao mesmo tempo, For-
mosa fosse expulsa.

Hoje, a partir das lf.h
(hora de Brasiliai, com te-
levlsamento direto para to-
do o mundo, Brasil inclusl-
ve. será divulgada a tabela
cios grupos c das datas c or-
ciem do.s jogos da fase dc
classificação que apontará
11 paises, o.s quais, junto
com Argentina e Alemanha
Ocidental, disputarão a Co-
pa do Mundo dc 78.

Concorrem às ellminató-
rias:

América ilo Sul l única rc-
nião do mundo que insere-
véu a totalidade cie suas 10
federaçõesi — Bolívia. Bra-
sil, Chile. Colômbia, Equa-
dor, Paraguai, Peru. Uni-
guai p Venezuela. A Argen-
tina ja está classificada,

l.tiropu — «31 paises) —
Áustria, Bélgica, Bulgária,
Chipre, Tcheco-Eslováquia,
Dinamarca, Inglaterra, Fin-
lanclia. França, Alemanha
Oriental, Grécia. Hungria,
Islândia, República da Ir-
landa, Irlanda do Norte,
Itália. Luxemburgo, Malta,
Holanda, Noruega, Polônia,
Romênia. Escócia, Espanha,
Suécia, Suíça, Turquia,
Uniáo Soviética. Pais do
Gales e Iugoslávia. A Ale-
manha Ocidental está cias-
sifiçada automaticamente.

Oceania (dois paisesi —•
Austrália e Nova Zelândia.

Américas do Norte e Cen-
trai c Caribe (14 países) —
Barbados. Canadá, Costa
Rica, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, Jamaica
México, Antilhas Holande-
sas, El Salvador, Suriname,
Trlnidad-Y-Tobago e Esta-
do.s Unidos.

Ásia (17 inscrições i —
Bahrèim, China Nacionalis-
ta, Formosa, Hong Kong.
Indonésia. Irã, Iraque, Is-
ráeí, Japão, República Po-
pular da Coréia, Kuwait,
Malásia, Arábia Saudita,
Síria, Sri, Lanka, Tailândia,
Emiratos Arábes Unidos.

África 123 inscrições i —
Argélia, Camarões, África
Central, Congo, Egito, Etió-
pia, Gana, Guiné. Costa do
Marfim, Quênia, Libia, Ma-
lawi, Mauritânia, Marrocos,
Nigéria, Senegal, Serra
Leoa, Tanzânia, Tunísia,
Uganda, Alto-Volta, Zaire e
Zâmbia.

Depois de assistir hoje pe-
Ia televisão, o sorteio* das
chaves eliminatórias para a
Copa do Mundo de 1978, os
dirigentes de futebol d a
CBD e o técnico Osvaldo
Brandão se reunião com o
objetivo de traçar os planos
de preparação da Seleção
Brasileira.

Os 'membros da Comissão
Técnica da Seleção de Ama-

¦dores também farão parte
da reunião e provavelmente
organizarão a lista dos 25
da reunião e provavelmente
organizarão a lista dos 25
jogadores convocados para
as Olimpíadas, em Mon-
treal. A relação, porém, não
deverá ser divulgada hoje,
pois tem que ser referenda-
cia pelo presidente da CBD,
que está em Campos e não
poderá comparecer;

Loteria
Esportiva

O teste 262 da Loteria Es-
portiva tem dois jogos pro-
gramados para sábado, até
o momento: Flamengo x
Náutico (jogo í-*? 3) e Itália
x Holanda (n° 13). O movi-
mento deverá s er maior,
porque voltam a ser inclui-
das partidas pelo Campeo-
nato Nacional. Eis os últl-
mos resultados verificados
entre as equipes deste tes-
te:

Cruzeiro 1 a 0 Coríntians,
Fluminense 3 a 1 Botafogo,
Flamengo 0 a 1 Náutico,
Palmeiras 3 ai América,
Internacional 1 a 1 Grêmio,
São Paulo 1 a 0 Portuguesa,
Esporte 3 a 3 Santa Cruz,
Nacional 1 a 2 Guarani,
Caldense 1 a 0 Uberaba,
Flamengo 1 a 2 River, Amé-
rica 0 a 1 Comercial, Bota-
fogo 1 a ,1 Ponte Preta e
Itália 1 a 3 Holanda.
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Zà&alo e Chiroí•D

são confirmados
Zagalo teve ontem seu

primeiro encontro |)i'ull.sslo-
nal com Charles Borer co-
mo presidente eleito do Bo-
iafogo c ambos combina-
ram que o técnico acertará
uma prorrogação dc seu
atual contrato mo inomen-
to Zagalo ganha CrS 3 D
mil),

Charles Bom r explicou
que a futura diretoria não
poderia saber ainda quanto
vai pagar a Zagalo, porqu *
ainda não tomou pé nos ne-
gócios internos cio clube.
Achou elogiável a atitude
dc Zagalo, que certamente
terá um aumento dc .sala-
rio, mas concordou cm prin-

eiplo em aceitar uma pror-
rògaçao de contrato,

O técnico disse que acei-
lou a prorrogação porque,
se o clube, através de sua
futura diretoria, mostrou
Interesse na sua permanên-
cia, ele, a partir desse dado,
não Iria criar problemas pa-
ra a nova administração.

Junto com Zagalo, o pro-
parador fisico Admlldo Chi-**ol também deverá perma-
necer no Botafogo. Segun-
da-felra, Chlrol terá um en-
con bro com Charles Borer
e acha que não haverá pro-
blema a respeito dc sala-
rios, pois "o clube jamais
reclamou de minhas exigén-
cias".

Participação na remia
Quando assumir, a equipe

de Charles Borer - ontem
ele conversava sobre isso
com um de seus assessores,
Rogério Correia -- introdu-
zirá no Botafogo uma novi-
dade no futebol brasileiro:
o clube não pagará mais
gratificação por vitória a
seus jogadores. Eles terão,
sim, em caso de vitória,
participação no lucro do jo-
go. Portanto, se o jogo não
der lucro, não ganharão na-
da, ainda que vençam. Mas
¦¦ma vitória numa partida
de grande renda significará
uma gratificação muito su-
perlor ás normais do regi-
me atual.

A hipoteca do campo de
General Sevcriano á Caixa
Econômica fará com que o
Botafogo, só de juros, tenha
de pagar CrS 2 milhões por
més, o que fará com que
uma da.s primeiras provi-
dêticias da futura diretoria,
seja vender o campo, única
maneira de resolver o pro-
blema criado.

Não era plano da equipe
de Charles Borer a venda
do campo, mas diante da
realidade da divida, com o
juros impossíveis de pagar
a cada mês, chegou-se á
conclusão que essa é a uni-
ca solução.
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Borer reafirmou seu interesse velo trabalho de Zagalo, pedindo que ele prorrogue o contrato

Danilo se irrita com Renato
Marinho explica

Não era nada daquilo
(pie pensaram.

O comentário foi reito
por Marinho, no encontro
com o diretor de futebol.
Maurício Porto, logo ao che-
gar ao B o t a f o g o , confir-
mando sua esealação para
a partida desta noite con-
tra o América.

Se os diretores pensa-
ram em maldade, pensaram
mal: queria apenas o meu
dinheiro. Fora i.sso. nada te-
nho contra o clube nem de-
sejo prejudicar ninguém,
tampouco sair do Botafogo
— acrescentou Marinho.

Tudo tinha ficado acerta-

do de véspera num encon-
tro Marinho-Mauricio Por-
to, e o reencontro dc ontem
na hora do treino apenas
ratificou a decisão mútua.
Marinho voltou, o Botafogo
o escala para cata noite. O
tempo ruim impediu que
houvesse mais do que um
ligeiro exercicio tático, qua-
se que só para movimentar
os músculos, nada mais. O
lime não se concentra: Os
joga dores apresentam-se
hoje cm General Sevcriano
às 16 horas, jantam às 17
e depois saem para o Mara-
cana.

Renato teve uma surpre-
sa desagradável ontem pela
manhã no Andurai: ao pro-
curar o técnico Danilo Al-
vim, pedindo para ser pou-
pado do treino com a ale-
gação dc estar sentindo do-
res na virilha direita, foi
avisado de que, se não par-
ücipasse, seria substituído
por Ivo no joi/o desta noite.

Esta é a terceira vez que
o jogador, ás vésperas de
um jogo, reclama dc dores
e pede paru não treinar.
Das vezes anteriores, Danilo
Alvim atendeu ao pedido de
Renato e resolveu poupá-lo,
mas agora ficou aborrecido

e decidiu não só tirá-lo rio
time, mas até do banco dc
reservas, caso ele não passe
no teste a que será subme-
lido hoje.

PAÍS FALTA

O aborrecimento dc Dani-
lo Alvim é por ter dc modi-
ficar a equipe numa parti-
da considerada decisiva, o
que na sua opinião prejudi-
ca um pouco o entrosamen-
lo.

O goleiro Pais mais uma
vez deixou apreensiva a Co-
missão Técnica, por não
comparecer ao treino, obri-

gahdo Danilo Alvim a dei-
xur de sobreaviso Rogério
c Silvio.

Depois que a delegação ti- •
nha seguido para a concen-
tração no Km IS da Rio—
Petrópolis. Pais telefonou
para o Departamento de
Futebol do clube avisando
que não pôde ir ao treino
porque o seu filho recém-
nascido tinha passado mal
á noite. Ele ficou dc se
apresentar ás 15h. ' *

Apesar da chuva, que pre-
judicou um pouco o coleti-
vo, vencido pelos reservas
por 1 a 0 — gol de Eluzardo

— o treinador disse, que
gostou muito da movimen-
tação c acredita num resul-
tado favorável esta noite.

A torcida organizada In-
ferno Rubro promoveu um
almoço como parte das co-
memorações pela classifi-
cução do time à fase final.

Silvio Vereza, responsável
pelo grupo, explicou que o
outro motivo do encontro
era para solicitar o apoio dc
todos os torcedores, espe-
chãmente na partida desta
noite, já que o compareci-
mento dc bom público ani-
mará a equipe do América.
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Esso Super Faixa Dourada
agora também em
latas de meio litro.

Uma ótima idéia para carros que
têmeárter-poní medida .racionada.
Com capacidade de dois litros
e meiOí por exemplo
Uma idéia miais que ótima para *
a reposição do óleo. quando se
precisa manter d nivel mas ainda
não chegou a nora da troca. ¦

Latas de meio litro do óleo
mültigradè que estica a viscosidade
nas baixas temperaturas,'
permitindo partidas mais fáceis.
Que a mantém nas altas

Sm; temperaturas, baixando o consumo.
E que ainda possui aditivos em
sua fórmula, reduzindo o desgaste
é deixando o motor.sempre limpo,
Esso Super Faixa Dourada, em um
ou me.io: litro. Para você esticar seu ¦¦
dinheiro,e a vida do motor.

©tàsrn
:.Estiwir:::;; .¦.
também é poupar:

A imitida que Botafogo e
Amòrloa disputam n partir
das 21 li ír.m no Maracanã,
pelo Campeonato Nacional!
tomou novas d 1 m o n s o e s
desde o momento oni que
seus treinadores, Zagalo e
Danilo Alvim, resolveram
promover a volta de Man-
nho e Ivo.

Marinho, fora do time
durante quase todo o Cam-
peonato, primeiro por uma
contusão de recuperação di-
licil (.* depois porque foi á
Justiça reivindicando sala-
rios atrasados, pode melho-
rar o padrão técnico da
equipe com seu futebol mo-
demo e versátil.

Ivo. relegado a segundo
plano desde a sua frustrada
vencia ao Atlético dc Madri,
deve trazer de volta, com
seu retorno, o equilíbrio que
o melo-campo do América
exibia em outras competi-
ções. Um e outro, ídolos das
torcidas, formam uma du-
pia de grande atração.

O Botafogo atual anda
meio desanimado. As espe-
ranças que persistiram até
a disputa do torneio entre
o.s perdedores cia fase preli-
minar do Campeonato, pa-
recém ter acabado dc* vez
apus a.s derrotas consecutl-
vas para Palmeiras — -. a
0 — e Coríntians — 3 a 2.

O América é o oposto. O
empate de 1 a 1 com o Gua-
rani. em Campinas, e a vi-
tória de 3 a 1 sobre o Nacio-
nal, no Maracanã, deixa-
ram sua equipe cm ótima
posição no Grupo A.

O juiz é Oscar Seolfaro,
auxiliado por Manuel Espe-
zim Neto e Amayry Policia-
no de Aguiar.

Equipes
América — Pais, Fidélis,

Alex, Geraldo e Álvaro; Ivo,
Bráulio e Aílton: Flecha,
Manuel e Gilson Nunes, lio-
tafogo — Zé Carlos, Miran-
da, Cedenir, Artur e Mari-
nho; Mendonça, Carlos Ro-
berto e Dirceu; Dilson, Pu-
nica e Fischer.

Corínliaus x
Nacional

São Paulo — Ganhar três
pontos para ficar em exce-
lente situação na tabela do
Campeonato Nacional é o
objetivo do Coríntians esta
noite, no Parque Antártica.
O técnico Milton Buzeto ai-
terou o esquema tático da
equipe, que atuará ofensiva-
mente. Russo ficará na re-
serva, entrando H e 1 i n h o .
que foi bem contra o Flumi-
nense, ao lado de Tião, no
meio-campo. Rubens de
Sousa Carvalho será o juiz.

Equipes: Coríntians — So-
ljto; Zé Maria. Laércio,
Ademir e Vladimir: Helinho
e Tião; Vaguinho. Adilson.
Geraldo e Piau. Nacional —
Borrachlnha; Antenor,
Fausto, Djalma e Grimaldi;
Zé Paulo, Aurélio e Nelson;
Botelho, Serginho e Lula.
Apesar da fragilidade do
Nacional, que tem feito fra-
ca campanha no Nacional,
espera-se b oa renda, com
grande comparecimento da
torcida do Coríntians ao es-
tádio.

Santa Cruz x
Portuguesa

Recife — Preocupado com
o juiz José Roberto Wrigth,
'•que é flamenguista doente
e foi o mesmo que atuou no
jogo Internacional 1 x San-
ta Cruz 0, no Beira-Rio,
partida que não chegou ao
fim, o treinador Paulo Emi-
lio, do Santa Cruz. colocará
em campo hoje, diante da
Portuguesa, o mesmo time
que vem atuando.

O treinador do time do
Arruda ficou com dificulda-
de para escalar a equipe,
pois "estamos com excesso
de craques", isso em vista
da recuperação de Ramon
e Pedrinho, ambos substi-
tuidos muito bem por Nu-
nes e Orlando. Mas preferiu
manter, de inicio, o mesmo
dos últimos jogos.

As equipes — Santa Cruz
— Jair, Carlos Alberto I, Al-
fredo, Levi e Pedrinho; Gi-
vanildo e Zé Maria; Fu-
manchu. Mazinho, Nunes e
Pio. Portuguesa — Miguel
Cardoso, Mendes, Calegari e
Santos; Badeco e Dica; Ta-
tá, Enéas, Adilton e Antônio
Carlos.

TAMBÉM UM EDIFÍCIO DA CONSTRUTORA PRESIDENTE E DA
SHUWA DO BRASIL ESTÁ RECEBENDO ESTA

*_. CONDECORAÇÃO.
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Esta placü da Caderneta de Poupança Morada so vai

para importantes reah_açòes.
É por isso que ela esta também na fachada da obra

da Rua V. do Lote 26 ao Lote 40, na Estrada do

Urussanga em Jacarepaguá. Esta e mais uma

obra da Construtora Presidente S A . e da

Shuwa do Brasil Edificações Ltda

Sao 15 casas, construída*, com financiamento err

14 meses da Caderneta de Poupança Morada nu

de CrS 5 090 8í>0,00 (cinco milhões, noventa mi
' 

oitocentos e cinqüenta cruzeiros).

É povo, poupança e Morada, construindo
uma nova cidade

._..,.»'i,to,<fc.M«:ii
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ANNIE NOS BRAÇOS DE MCLAREN
l.os Anseies (Via Varig) —

Normari McLaren, escocês emigra-
do para o Canadá, receberá hoje
om Hollywood o troféu Annle da
Sociedade Internacional dc Dose-
nho Animado — o Oscar dessa ca-
tegoria dc rilmes.

Entre os diretores de cinema,
talvez só Walt Disney tenha con-
quistado tantos prêmios interna-
cionais quanto esse solteirão (01
anos) de saiidc frágil e sorriso fá-
cil, embora suas fitas .só de raro
em raro ultrapassem os 10 minutos
de projeção.

— Uma vez servi de jurado num
festival de cinema — diz McLaren
— e notei que os filmes acabavam
sendo classificados cm muito lon-
gos, excessivamente longos c ex-
traordlnariamente longos. Não que-
ro me arriscar.a entrar nesse jogo.
Para mim, os melhores filmes são
breves, concisos e sem desperdício
de um só minuto.

Outro motivo para a brevidade,
ele admite, é a falta de recursos li-
nanceiros, o que não parece aba-
lar sua criatividade.

— Tenho um prazer especial
em fazer um filme com o minimo
possivel, em termos de dinheiro,
equipamento e tempo. Quanto me-
nos dinheiro, mais imaginação.

Imaginação que aparece, por
exemplo, num trabalho feito em

SILIO DOCCANERA
Especial piiro o JB
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Um desenho cie McLaren: o estudo da animação de um filme
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1941 para vender bônus de guerra.
O desenho animado (V for Victory)
mostra um homem feito dc palito
de fósforos, nuvens e tem uma
marcha como fundo musical. A
combinação, entretanto, é tão
imaginativa que durante uma apre-
sontáç&o do filme em Los Angeles,
no Inicio do ano, a platéia aplau-
diu espontaneamente o trabalho
de McLaren, criado há mai.s de 30
anos.

McLaren só começou a sc in-
teressar por cinema aos 20 anos,
depois de assistir aos filmes mudos
russos dc Fischlnger, Bartosch e
Alexcieff. Por essa época, frequen-
tava a Escola de Arte, em Gla.sgow,
na Escócia. O.s filmes reforçaram
sua idéia dc usar o cinema para
unir música, movimento c cor.

— Quando eu estava na escola
.secundária — disse ele á revista
Films and Filming, ano passado —
tínhamos um ótimo rádio em casa
e ouvíamos várias estações curo-
péias. Eu me inundava de música
que nunca tinha ouvido antes. Fl-
cava deitado, de olhos fechados, ou-
vindo a música e não podia deixar
de visualizar imagens em movi-
mento.

O jovem estudante de arte foi
á biblioteca local e conseguiu dois
livros sobre a história da.s chama-
das máquinas-de-luz que produ-
ziam imagens.

CADERNO'

Alguns anos de*>ols, McLaren
percebeu que o cinema era a ver-
(ladeira resposta para o que preten-
dia realizar. Tentando desesperada-
mente Imitar o russo Flsehingor,
mas não tendo uma câmara de fil-
mar. o Jovem escocês e um colega
de escola conseguiram uma velha
cópia de um filme de 35mm num
cinema local. Rasparam a emul.são
do celulóide e repintaram a fita.
Dois anos mais tarde. McLaren ven-
cia o festival de filme amador de
Gla.sgow, com Color Cocktail.

Depois de trabalhar como ca-
meraman na Europa e realizar do-
cumentàrlòs para o.s ingleses, Mc-
Laren emigrou para os Estados Uni-
dos, logo após o inicio cia Segunda
Guerra Mundial. Trabalhou duran-
te dois anos em Nova Iorque, para
a National Broadcaíting Company
e para o Museu Guggenheim. A
convite de um velho companheiro
escocês, mudou-se para o Canadá,
contratado pela National Film
Boàrd daquele pais. E está lá até
hoje.

Indiferente ás tendências e mo-
das rio cinema atual, McLaren vive
num pequeno apartamento em
Montreal, onde ouve música, assis-
te à televisão e vai dormir às 10 ho-
ras da noite, num estilo de vida que
pouco se encaixa à imagem estéreo-
tipada de um ganhador de prêmio
internacional de cinema em Hol-
lywood.

Norman McLaren (D), o mestre mais uma vez premiado

Geraldo conta a morte de Marizel
"Eu ainda estou muito preo-

cupado com os pais de Marizel. O
que me reconforta é saber que eles
encaram o fato como um acidente,
que poderia ter acontecido a qual-
quer Tim". Geraldo Barbosa Pessoa,
18 anos, o montanhista que acom-
panhava Marizel (Maria Zelina
Reis Irigaray), morta quando ten-
tava escalar a Passagem dos Olhos
na Pedra da Gávea, sábado último,
conta em entrevista exclusiva os
detalhes do acidente. Membro do
Clube Excursionista há dois anos,
Geraldo já fez ao todo 65 escaladas.
A entrevista foi concedida momen-
tos antes dc seu depoimento na 15a.
Delegacia.

— Nós começamos a caminhar,
cedo, e a caminhada foi rápida, sem
problemas. Marizel, que já tinha es-
calado coisas mais difíceis do que a
Passagem dos Olhos, subiu muito
bem durante a caminhada, sem
cansar. Conosco iam mais duas ga-rotas e três rapazes (um deles meu
irmão). Por não serem tão experi-
entes, eles cansaram um pouco mais
durante a caminhada. Quando che-
gamos ao Caneco, onde existem
duas opções de subida, nos dividi-
mos. Os cinco continuaram a subir
pela trilha, enquanto nós dois (Ma-
rizel e eu) resolvemos fazer a Pas-
sagem dos Olhos. Era a quarta vez
que eu fazia a travessia.

Lá mesmo no Caneco nós
nos encordamos (prender a corda
na cintura, fazendo o sistema de
segurança, dividindo mosquetões,
etc). Marizel ficou com as duas
pontas da corda e eu com o meio.
A corda estava em dupla. O pessoal
que ia prosseguir, inexperiente, fi-
cou impressionado com o sistema
de encordar.

Seguimos então nós dois. O
primeiro lance da escalada, de opo-
sição, é o que requer um pouco mais
de técnica e foi um pouco demora-
do. Enquanto Marizel fazia o Ían-
ce, eu desci para ajudá-la. Conti-
nuamos sem problemas e chegamos
à base da Chaminé Ungar. Debaixo
da Chaminé, nós descansamos, con-
versamos, enchemos os cantis. Ai eu
desci e voltei a escalar. Lembro-me
até de ter dito para ela: "Marizel,
esta escalada tem agarras enormes,
em grande quantidade, não há pro-blema nenhum". Fiz o lance até a
corda esticar, parei, e então ela co-
meçou a vir também. Foi aí, não

Ela me disse:'Tudo isso é impressionante.
Não tenho medo de morrer,

tenho medo de cair.
Entrevista a FÁTIMA ALBUQUERQUE
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Geraldo Barbosa Pessoa escalando a Travessia dos Olhos da pedra da
Gávea, a 29 de junho. Al Marizel morreria

sei por que, que ela disse: "Sabe,
Gegé, isto aqui é impressionante
(Marizel, que já conhecia a pedra
da Gávea pela caminhada, nunca
tinha feito a Passagem dos Olhos).
"Eu não tenho medo de morrer. Te-
nho medo de cair."

Veio então o cabo de aço. Eu
subi e, como a mochila estava atra-
palhando uni pouco, me utilizei do
cabo, coisa que nunca tinha feito.
Antes de subir, porém, estudamos
um pouco o lance, porque depois
que acaba o cabo de aço náo há
mais possibilidade de ver a pessoa
que vem atrás. Conversamos, e mos-
trei a Marizel que seria o melhor
caminho para seguir.

Quando terminei o lance, já
depois da virada da pedra, e por-
tanto sem poder ver Marizel, esti-
quei a corda e mandei que ela viés-
se. Foi nesse lance que ela caiu, se
não me engano, no comecinho. Ela
caiu. Mas se a agarra quebrou, se
ela escorregou, não sei. Não pude
ver. O que sei é que cair, em esca-
lada, é coisa normal.

Assim que ela caiu eu grl-
tei para ela vir de fixa (subir pe-
la corda, com ajuda da pessoa ds
cima, puxando-se com os braços, c
ajudando com as pernas). Ela não
conseguiu. Então ela disse que ti-
nha um platô embaixo, onde pode-
ria se apoiar. Pediu que eu desse
um pouco mais de corda. Dei, e ela
disse que não tinha conseguido fi-
car no platô. Acho até que o platò
não existia. Durante todo esss
tempo eu não podia vê-la. Tudo o
que eu fazia era atendendo ao que
ela c outras pessoas, que estavam
embaixo e podiam vê-la, me dl-
ziam. Pelo que podia ver, havia
uma parte positiva da pedra, à es-
querda, e, movendo a corda, tente;
colocá-la nesse lugar. Olha, eu não
sei de quantos metros foi o pên-
dulo. Eu só sabia que não havia
nada embaixo dela. Era como se
fosse um túnel. Tenho a impressão
de que nós falamos por uns 10 mi-
nutos. De repente, ela falou que ia
desmaiar. Desde então, não falou
mais nada.

— O pessoal lã emttaixo me
aconselhou a dar mais corda, e eu
dei. Dei toda a corda, e fiquei sol-
to, sem segurança, sempre na es-

perança de que ela chegasse na
parte positiva da pedra. Foi então
que completamente solto escalei
até o olho, pensando que de lá te-
ria uma visão melhor e poderia
pensar com a cabeça fria. Eu não
tinha certeza do estado dela. Do
olho desci de novo, sem segurança,
querendo fazer alguma coisa. Foi
ai que alguém gritou: "Olha aí,
cuidado com a sua segurança, as-
sim você vai cair também."

O grupo que tinha subido
comigo na caminhada não presen-
ciou nada disso. Nós nos dividimos
às 12 horas e o acidente foi por
volta das 14h30m. Meu irmão, ao
descer, gritou para mim, pergun-
tando se tinha acontecido alguma
coisa. Eu pedi que chamassem o
Cláudio Leuzinger e eles me avisa-
ram de que já tinham chamado o
Corpo de Bombeiros. Mas eu acha-
va que só os bombeiros não pode-
riam fazer o resgate sem a ajuda
do pessoal especializado.

O pessoal do clube chegou e
me avisou que Iria logo resgatar
Marizel. Foi então que o Capitão
Silva, do Corpo de Bombeiros, che-
gou no o//io, onde eu estava, jun-
tamente com dois montanhistas.
Ele foi cem por cento comigo.

Da peda-a até a caminhada,
eu la voltar com o bombeiro, fa-
zer o cabo de aço com ele, mas cs-
tava tão nervoso, tão tenso, que es-
perei pelos amigos e só desci com
eles. E desci sempre perguntando
por ela, mas ninguém me -dizia
nada. Só me diziam para nào me
preocupar, para me salvar primei-
ro. Só soube que ela tinha morrido
quando, lá embaixo, vi o corpo. De-
pois disso, fui para casa, onde pas-
sei todo o domingo. Fui para a ca-
sa de amigos no dia seguinte, mais
por insistência deles.

Eu ainda estou muito preo-
cupado com os pais de Marizel. A
única coisa que me reconforta é
saber que eles encaram o fato co-
mo um acidente que poderia ter
acontecido em quaisquer outras
condições. A tia e o primo de Ma-
rizel foram lá em casa e me dis-
seram que os pais dela esperam
que eu agora seja como uma espé-
cie de irmão mais velho do Hélio,
irmão de Marizel. Isso também me
reconforta.
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Os melhores
clientes,
o melhor
atendimento,
o melhor
acabamento.
Para ser
superior
em tudo,
só faltava
uma loja
grande e
confortável,
para você
poder ver
os móveis
que vai
comprar.
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São Clemente 31
Visode Pirajá 452
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ELÉTRICO

ABERTA DAS 7 DA MANHA
ÀS 7 DA NOITE

•
ENTREGA IMEDIATA

casa iitus laf PABX-223-5890
Centro Av Marechal Floriano, 142/146 e 154

estacionamento à Rua Alexandre Mackenzie. 25

Copacabana Rua Bolívar. 79-A . Teb235-6450
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Cartas

dos

leitores

ORTOEPIA
"Sou uma estudante de

Letras e longe estou de ter
autoridade c m gramática
ou lingüística. Entretanto,
o s verdadeiros atentados
que diariamente ouço na te-
levlsão me deixam estarre-
cida. Alguns locutores ofl-
ciais (!i, por exemplo, dl-
zem tranqüilamente jornau
nacionait, Brashi hoje e as-
sim por diante, desempe-
nhanclo um papeu vcrdadel-
lamente deseducatlvo. Não
c válida a alegação de tra-
tar-se de pronúncia reglo-
nal porque, então, seria ad-
missivel dizer que fazê, na-
lionar, pólta etc. Verifica-
mos, ainda, que alguns es-
forçados dizem, quase comi-
camente, nacionául ou Bra-
siul, cm uma simbiose real-
mente disparatada.

Será, me pergunto, que as
a utorldades encarregadas
da instrução e da cultura,
a quem incumbe zelar pela
pureza do idioma nacional,
.são surdas a esse fenômeno
de incultura e de desedu-
cação partido de órgãos de
divulgação de massa? Seria
de estranhar, sobretudo
quando a 1 gu ns desses
órgãos são oficiais e deve-
riam constituir-se em exem-
pio e padrão de correção
gramatical, na qual se in-
clui a correta pronúncia
(ortòépia).

Fernanda Ncry Gomes de
Mattos, Uio

CINEMA CEARENSE
"A televisão liquidou o ci-

nema. E' algo definitivo. As
salas de projeção se esva-
zlam. Os balcões são trans-
formados em salas de exi-
bição independentes, numa
solução que se vê cada vez
mais adotada no Rio.

A primeira dúvida é sobre
as condições de segurança,
na eventualidade de uma
saida de emergência (incên-
dio, pânico etc). Outra ob-

.1 eç ã o, c s p e c ificamente
quanto ao cinema Lido-2
(que não fica no Lido e sim
no Flamengo): a tela é"baixa", ou seja, não obede-
ce às proporções entre altu-
ra e comprimento do qua-
dro projetado do filme. As-
sim, apesar d a progra-
mação desse cinema ser se-
lecionada pela Cinemateca
do MAM, os espectadores se
sentem frustrados, prejudi-
cados por um corte na par-
te superior do quadro proje-
tado, para que a legenda
apareça.

Embora os filmes sejam
d e diversas procedências,
até do Japão, parece que to-
dos eles foram produzidos
no Ceará: os artistas têm
todos, a cabeça chata

R. Simas Filho — Rio."

REABILITAÇÃO INVIÁVEL
"O Centro de Reabilitação

do Rio de Janeiro, órgão su-
bordinado ao Instituto Bra-
sileiro de Medicina de Rea-
bllitação, funciona nos fun-
dos do Colégio da Providên-
cia, na Rua Pereira da Sil-
va, em Laranjeiras. Trata-
se. na verdade, de uma ins-
tituição de ensino em pré-
caríssimas c o n d iç õ e s de
atendimento, não apenas
no que concerne às instala-
ções acanhadas, carentes
de Iluminação e ventilação
adequadas, como pelo fato
de não dispor de indispen-
sável material de ensino
prático, como por exemplo
laboratório e peças anatô-
micas.

Ocupando espaço reduzi-
dissimo, sem nenhum con-
forto e segurança, em de-
pendência cedida pelo Colé-
gio da Providência, ficam
seus alunos confinados em
diminuta sala, com uma
única porta, em situação
quase irrespirável. Pelo fato
de suas instalações ocupa-
rem exíguo espaço nos fun-
dos do Colégio da Providên-
cia, as aulas do Centro são
invariavelmente interrom-
pidas quando o seu horário
coincide com, o do recreio
dos alunos daquele estabele-
cimento.

Por tantas falhas obser-
vadas, a administração do
Centro deixa assim de cum-
prir, impedindo que o corpo
docente por seu lado o faça,
o compromisso a que se
obrigou perante os alunos
no ato de sua matrícula. Fi-
ca aqui o nosso protesto de
prejudicadas.

Marly . da Cunha Brito,
Maria Barbosa Qucntal e
Lydia de Albuquerque Cos-
ta, Rio".

TEATRO Yan AAichalski

/UNDA O CONCURSO GAÚCHO

As cartas dos leitores serio
publicadas só quando trouxerem
assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço. Todos esses dados
serão devidamente verificados.

Como foi noticiado na época, foi
cancelado no mês passado, em Porto
Alegre, um concurso de dramaturgia, de
âmbito nacional, promovido por trás
entidades oficiais gaúchas: o Instituto
Estadual do Livro, o Curso de Arte Dra-
mática da UFRGS e a Prefeitura Muni-
clplj de Porto Alegre, Na mesma oea.slào
foi Igualmente cancelado um semlná-
rio que estava programado para o eu-
cerramento oficial do concurso.

Numa matéria publicada neste Cr/-
demo em 4 de novembro, o diretor do
Departamento de Assuntos Culturais
cia Secretaria de Educação e Cultura do
Rio Grande do Sul, Sr Paulo Amorim,
ouvido pela Sucursal do JB em Porto
Alegre declarava que "não foi formali-
zada a premiação", que houve "inexls-
têncla de qualquer ato formal de cias-
slficação" e que o cancelamento do con-
curso se deveu à "má qualidade do tex-
to" indicado para o primeiro lugar.

Tenho em meu poder cópias fotos-
táticas de um telegrama de 14 de ou-
tubro e de uma carta da mesma data,
dirigidos por uma das entidades promo-
toras do concurso, o Instituto Estadual
do Livro, ao dramaturgo paulista Mau-
ro Chaves, comunicando-lhe que a sua
peça Alvará de Conservação obteve o
segundo lugar no concurso, cumprlmen-
tando-o por essa colocação, e solicitan-
do envio de dados pessoais "tendo em
vista o pronto encaminhamento do pro-cesso de pagamento do prêmio." Sou
informado de que uma carta e um te-
legrama do mesmo teor foram enviados
aos autores colocados em primeiro e em
terceiro lugares, respectivamente Eid
Ribeiro (com Delito Carnal) e Altimar
Pimenlel (com A última Lingada).

Estão, portanto, frontalmente des-
mentidas as afirmações do Sr Paulo
Amorim: houve um ato formal de cias-
sificação, uma vez que o resultado do
concurso fei oficialmente comunicado
aos autores premiados. Por outro lado,

a alegação da "má qualidade do texto"
representa, no máximo, uma irrelevan-
te opinião pessoal do Sr Paulo Amorim,
Já que o júri de especialistas encarrega-
do do Julgamento do concurso — e que,
como todo júri, teria de ser soberano —
atribuiu todos os prêmios previstos no
regulamento, e portanto, obviamente,
viu um mínimo de qualidades nos três
textos premiados.

A conclusão é clara: por motivos
que não vêm ao caso, alguma autorida-
de cultural gaúcha Investiu-se na quall-
dade de um«superjúrl Individual, virou
a mesa, derrubou o resultado proclama-
do pela comissão Julgadora regularmen-
te constituída, e privou os três drama-
turgos dos prêmios a que, segundo avl-
so da entidade promotora do concurso,
cies fizeram jus.

Embora o chefe da Delegacia Re-
glonal da Policia Federal em Porto Ale-
gre tenha declarado à Sucursal do JB
que "a peça não chegou a ser censu-
rada", consta ter sido negada autoriza-
ção para a realização da programada
leitura pública do texto vencedor. Nes-
te sentido, a Censura gaúcha agiu deu-
tro das suas atribuições legais. Já a
censura definitiva do texto só poderia
ser feita pela Censura Federal cm Bra-
sília.

De qualquer modo. é necessário frl-
sar que a proibição da leitura pública
do texto vencedor le mesmo a sua even-
tual proibição definitiva em Brasília,
que não consta ter acontecido i nada
tem a ver com o resultado do concurso.
Cabe á Censura impedir a encenação
de textos que pelos seus critérios — que
não são artisticos nem culturais — não
devem ser encenados. Cabe aos promo-
tores do concurso concretizar a premia-
ção definida pelo júri devidamente no-
meado, cujos critérios são exclusiva-
mente artisticos e culturais. A Censura
c as instituições culturais são dois pode-
res talvez não propriamente hannôni-

cos, mas totalmente Independentes, Sn
não fossem, teria de constar do edital
do concurso uma cláusula estipulando
que todas as peças premiadas serão au-
tomatleamente desclassificadas no caso
de uma delas deixar de receber o certi-
ficado llberatórlo da Censura, Ora, não
havia nenhuma cláusula deste tipo no
edital. K existem Inúmeros precedentes
de peças premiadas em concursos ofl-
ciais que não puderam ser encenadas
por causa de problemas com a Censura,
mas nem por Isso deixaram de receber
seus prêmios. O concurso de Porto Ale-
gre foi, salvo erro, o primeiro a rom-
per arbitrariamente cs.sa norma.

Mesmo admitindo, só para efeito de
argumentação, a hipótese de o texto
vencedor ser despojado do seu prêmio
por ter tido a sua leitura pública veta-
da pela Censura local, o que dizer dos
textos colocados em segundo e terceiro
lugares, dos quais a Censura nem devo
ter tomado conhecimento, pois não se
cogitava de sua apresentação ou leitura
cm público? Eles foram claramente vi-
tlmados pelo clássico ganhou, mas não
leva, e não é à loa que Mauro Chaves,
pelo menos, está recorrendo à Justiça
contra a anulação do seu prêmio.

E' lamentável que uma autoridade
supostamente cultural se preste ao pa-
pel desempenhado neste episódio pelos
gaúchos que determinaram o cancela-
monto do concurso. Enquanto tivermos
autoridades culturais capazes de atitu-
des dessa natureza, que perspectivas
existirão para a cultura brasileira? E
enquanto comissões julgadoras estive-
rem expostas aos vexames e limitações
de soberania que sofreu o júri gaúcho,
talvez seja aconselhável desistir de rea-
lizar concursos de dramaturgia. Pois a
dramaturgia nacional, por mais frágil
que seja hoje em dia, pode certamente
prescindir de estímulos como este que
acaba cie lhe ser fornecido em Porto
Alegre.

CINEMA José Carlos Avellar

CHÁ E SIMPATIA

A camara está dentro do aparta-
mento de Tim no instante em que jani-
ce, sua namorada, vai visitá-lo em Vida
cm Família de Kenneth Loach. Ele ofe-
rece um chá à namorada e vai até a co-
zinha, seguido pela camara para colocar
a chaleira sobre o fogão.

Enquanto ele permanece lá a ima-
gem retorna para Janice, que caminha
na sala. Ela olha os retratos colocados
sobre a lareira, responde com monossila-
bos às observações de Tim. De repente,
volta-.se para a camara e pergunta: "sa-
be que minha mãe quer me matar?"

O quadro permanece fixo sobre Jani-
ce. Tim entra em cena, abraça a moça,
leva-a para um canto da sala, sentam-se,
a conversa prossegue — Janice insiste
cm dizer que sua mãe, depois de matar
seu filho, pretende agora matá-la, como
punição pelas coisas ruins que ela faz. A
imagem está fechada sobre os dois ato-
res, o diálogo está ainda muito tenso
quando uma interferência externa vem
quebrar a unidade da cena: o ruido da
chaleira deixada sobre o fogo invade o
quadro, mais alto que as vozes sussurra-
das dos personagens.

Tim e Janice se calam por um tem-
po. Finalmente ele se levanta para pre-
parar o chá ainda uma vez seguido pela
camara, que o acompanha até a cozinha.
O diálogo é interrompido, o espectador
tem sua atenção deslocada para um de-
talhe de significado dramático menor. A
conversa só é retomada adiante, com ou-
tro tom, menos tenso.

Tocam-se noutros problemas. Janice
pergunta a Tim se ele a achava louca,
Tim pergunta a Janice por que ela não
abandonava a casa de seus pais. Os na-
morados conversam sobre a dificuldade
de definir o que é a loucura e a difieul-
dade de tomar sozinho uma decisão. E os
temas são separados por breves inter-
rupções para servir o chá, colocar o açú-
car, tomar um gole.

A conversa dura pouco mais de cinco
minutos, e a camara permanece quase
sempre fixa sobre os intérpretes. São
poucos os cortês, poucos os movimentos.
Os planos obedecem ao tempo real dos
gestos dos personagens. A ação escolhida
para servir de base à conversa não é
tomada como um simples esboço indica-
do em linhas breves, mas algo integrado
ao quadro dramático. Os diálogos não
têm sentido independentes dos gestos
dos atores.

Habitualmente os filmes adotam um
comportamento contrário. Eliminam al-
guns trechos da ação, para evitar uma
indesejada interrupção dos diálogos, ou
interferem nos gestos dos atores paraencaixá-los no tempo necessário para
dizer as suas falas. O elemento realmen-
te expressivo nestes filmes são os diálo-
gos, os personagens se definem através
das coisas que falam. A movimentação
da cena existe apenas como um sinal
que empresta maior autenticidade às pa-lavras.

Por exemplo: o juiz Levei chega can-
sado em casa, em As Testemunhas do
Medo, de Mareei Carne, e tem uma con-
versa amarga com o filho. Entra, toma
um exemplar do Le Monde, senta-se na
poltrona da sala e lê ao mesmo tempo
em que conversa. "Lê", Isto é, Jacques
Brel vira as páginas do jornal, desaten-
to ao que está escrito, com a atenção
voltada somente para' as suas falas pre-
ocupado com o instante em que deverá
•interferir depois da réplica do outro
ator. O jornal é um objeto sem' impor-
tancia, que nem mesmo determina o tom
de fala distante de uma pessoa lorçada
a interromper a leitura para responder.

Ou para tomar um chá como exem-
pio: a secretária de Frederic anuncia a
visita de Chioé, em O Amor à Tarde, de
Eric Rohmer, e quando a moça entra na
sala ele lhe oferece um chá. servido
em seguida. Em alguns instantes as xiea-
ras são até tocadas pelos atores, mas
ninguém bebe realmente, o que exigiria
uma interrupção do diálogo, por sinal
bastante breve. Chioé, entra, aceita o
chá, combina um encontro e logo se reti-
ra. O que importa neste momento são
apenas as palavras, e uma atmosfera
simpática, plausível, natural.

Em verdade os exemplos citados aci-
ma indicam apenas duas diferentes con-
venções de encenação cinematográfica,
e o que no.s interessa observar neste pa-
ralelo é de que modo o contato quase cx-
clusivo com uma fórmula narrativa pro-
vocou um certo número de vícios na pia-
téia. A realidade foi substituída pelos re-
cursos colocados na tela para rcconsti-
tui-la.

Uma boa parte do público riu e tra-
tou ironicamente o personagem central
de O Avior à Tarde quando quase ao fi-
nal ele fugiu da casa de Chioé. Ao re-
cusar a mulher ele se transformou num
personagem cômico aos olhos da platéia.
A comicidade resulta, aqui, do contato
freqüente com o herói de cinema, um ti-
po em nenhum instante acossado por es-
te tipo cie dúvidas.

A reação do público não se deve a
nenhuma informação contida no próprio
filme, nem mesmo a uma atitude absolu-
tamente inverossímil, ou especialmente
ridícula. Ao contrário, o personágem
apenas reagiu coerente com tudo o que
fez até aquele "momento, com o seu per-
manente estar longe e perto das coisas
ao mesmo tempo, como um eterno es-
trangeiro. Ele' simplesmente deixou de
ser coerente com a atitude média dos
heróis de cinema.

E o que fazem os heróis de cinema?
Lavam os rostos com a ponta dos dedos,
almoçam sem quase tocar na comida, to-
mam chá sem levar a xícara à boca,
lêem jornais sem olhar para a página.
Os gestos são sempre artificiais, mas a
camara conduz os olhos do espectador,
imita o mecanismo da visão humana, e
isto cria uma iijipressão de realidade. Os
gestos falsos soam como verdadeiros,
passam a ser um modelo. Se um filme se
afasta da convenção tradicional de ence-
nação é logo encostado a um canto espe-
ciai: é um filme documentário ou cientí-
fico, é o que se diz no melhor dos casos,
a história não é verdadeira, nada se en-
tende, é o que se diz com maior irri-
tação.

Se passarmos do chá à cerveja tal-
vez a gente se entenda melhor, porque
estaremos então diante do mesmo vicio
de comportamento identificado agora
dentro de um filme preciso, e não mais
na reação de um público indefinido, que
pode ter reagido diferentemente numa
ou noutra sessão de O Amor à Tarde.

O comissário Machado chega cansa-
do em casa, e enquanto relembra com
amargura os seus 25 anos de polícia ofe-
rece uma cerveja ao detetive. Esteves,
que o acompanhava em A Extorsão, de
Flavio Tambelini, a conversa começa
ainda no carro, em frente à casa do co-
misfSrio, prossegue no corredor, passa'pela sala e vai até a cozinha.

O desencanto e a indiferença cres-
cente do comissário diante da violência
dos crimes é o assunto' da conversa, ou
mais exatamente do longo monólogo de
Machado. È a, impressão de cansaço é le-
vada para o espectador através de uma

movimentação lenta e pausada. Os ges-
tos passam a ser todos determinados pe-
lo ritmo imposto à fala.

O corredor é atravessado com len-
tidão. Diante dá porta do apartamento
o comissário hesita antes de levar a cha-
ve à fechadura. Demora para acender a
luz da sala, para retirar a cerveja da ge-
ladeira, para abrir e tomar um golpe, de-
mora-se mais ainda para oferecer a ou-
tra cerveja ao detetive Esteves. Os gestos
têm apenas a função de preencher os in-
tervalos das falas. Kroeber, que interpre-
ta o comissário, deve ter gestos lentos,
Bonfim, que interpreta o detetive, deve
ficar imóvel. A cerveja, é para um gole
breve.

O modelo é a forma de encenação
tradicional. Ou mais exatamente, a for-
ma de encenação tradicional é aqui to-
mada como se fosse a própria realidade,
e não simplesmente como uma forma ar-
tistica a ser imitada, porque mais fácil-
mente aceita pelo público, ou mais de
acordo com o gosto do realizador. A im-
pressão de realidade criada pelo cinema
substitui o real, o personagem de ficção
é mais vivo que as pessoas que passam
ao nosso lado.

Em determinado instante um preso
é espancado na delegacia por um deteti-
ve jovem e violento. Ou um casal discute
violentamente à porta de casa quando a
mulher chega meio embriagada e tenta
despertar a atenção do marido. Ou um
casal faz sexo numa cama diante de es-
pelhos. Mas nada disto importa como
eventuais reflexos do mundo em que nos
encontramos. São cenas que se referem
ao mundo à parte dos personagens de ci-
nema. *

A Extorsão é um dos mais interes- ¦
santes materiais para o estudo do qua-
dro geral do cinema brasileiro porque as
distancias entre o comportamento deste
filme e do espectador médio estão bas-
tante reduzidas. Ambos se voltam para
o modelo de produção criado pelo cine-
ma americano com uma idêntica atitude
de passivo respeito. Não se trata simples-
mente de imitar, para obter resposta
econômica imediata, mas de pensar se-
gundo os modelos propostos pelo filme
policial.

O mundo é uma luta entre o bem e
o mal, uma mistura de sexo, de violência,
de ambição, de culpas e dramas escondi-
dos. Existe um modelo já pronto para in-
vestigar a sociedade e basta descobrir no
mundo real quem representa que papel:
onde estão o mocinho, a mocinha, o ban-
dido louco e deformado.

O verdadeiro drama, no entanto, é
algo que existe antes mesmo da reali-
zação do filme, nesta atitude diante de
cinema: ver o filme como um mundo de
leis próprias, já determinadas em cen-
tros industrialmente mais fortes. O cine-
ma é condicionado pelo próprio cinema,
e só seremos bons cineastas na medida
em que seguirmos os bons exemplos.

Aparentemente uma distorção nem
tão grave, porque apenas cinematográ-
fica, coisa que se passa numa sala escura
por um intervalo de algumas horas. Mas
esta aceitação submissa de modelos ex-
ternos, esta recusa de se lançar à pro-
cura de novas propostas, é algo bastante
ligado a uma recusa de olhar a vida tal
como ela é, de olhar o pais tal como ele
é. E' uma atitude que transcende a sala
de projeção. Aceita-se o mais fácil, o que
incomoda menos: cinema é algo Já defi-
nido, a vida é também algo definido e li-
mitado, e as pessoas não devem esperar
do mundo algo além de um pouco de chá
(ou cerveja em vez de) e simpatia,
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A Hair Center fraz para
você a mais sofisticada
técnica de recuperação

capilar.

Não é peruca liem transplante.

Solução em apenas 3 horas..

Ligue agora e saberá como:
Tels,: 235-5380 e 235-4732
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E. SANTA CURA. 50 GRS. 301/2/3/4/20/21/22
COPACABANA* RJ
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OLHO-VIVO. Transferida a inauguração do Caf4-Concerto Rival,
na Cinclándia, marcad» para hoje. Sua programação sca sensa*
cional: abrirá às 17h, aprerenfardo gogogirls internacionais. Às
21,30h, o 1 0 dos três espetáculos: Show de Atraçõrs Às ?2h,
O Impossível Acontece: Isto é Revista e à 1 h, Elas Transam Por
Baixo. A direção é de Yang, sendo a única cas* oricca que
manterá duas companhias diferentes em seu elenco. Aguardem
que tudo é de qualidade. ? ? ?

140 ANOS DE SUCESSO. Agora, também no horário
Ide almoço aos domingos, se pode assistir o maravi-
lihoso musical de Cariei Machado (foto), O Rio Ama-
rinheceu Cantando, às 16 horas São composições de

j/João de Barro (Braouinha) cantadas por Flisete Cardoso,
^•Quarteto em Cy, MPB-4, Lady Hilda e outros artistas.
kTodos cantam com o Vivará até o dia amanhecer.
''Reservas: 247-7877.

* ? ?
SOL, BATIDA GELADA E MAR. Na Av. Atlântica,
esquina com Bolivar, está situado o Cabral 1500. Ser-
ve batidas sui generis, numa variedade que agrada
infinitos paladares. Tudo próprio para o verão. Co-
zinha internacional, pratos típicos, além da melhor
casquinha de siri de Copacabana. Obs.: Só para
quem sabe o que é bom.

? ? ?
FESTIVAL DE FOLCLORE, É o que vem acontecendo I
no Nacional-Rio. Foram compiladas as mais autenticas!
músicas da nossa cultura popular no espetacular Ritmos!
do Brasil. Um elenco de larga criatividade, liderado]
por Marlene, Nora Nev e Jorge Goulart (foto). IncrívelI
coreografia de Leda luque e dinâmica direção dei
Caribe da Rocha. Off the records. Reservas: 399-0100.|

? ? ?
ARTE & HUMOR. O que há de sensacional para ver,
no Rio, é o show de Miéle & Juarez Machado, na
Sucata. Excelentes artistas, interpretando textos de
Bósccli. A noite passa envolvida de alegria. Ainda
no elenco Madô e Bernadete. Estudantes, 4a. e do-
mingo, tem 50% de desconto no couvert e consu-
mação. Res.: 274-7999.

ir it ir
|UM ENTERTAINER EM AÇÃO. Ivon Curi (foto) e Wanda
iMoreno, acumulam aplausos há mais de dois anos,
jcom Samba, Humor • Mulher, no Sambão & Sinhá.
¦Ambiente tipicamente brasileiro, onde a gente dança,
¦assiste, gosta, ri e ouve o que há de melhor em
¦música popular. É um lugar de alto gabarito. Reservas:
¦237-5368. Rua Constante Ramos, 140, Copacabana.

? ? ?
ESTÁ CHEGANDO. Amanhã, Pierre Bloch, o maior
imoortador de vinhos e queijos franceses do Rio, re-
ceberá 6 toneladas dos mais requintados, inclusive
o Fontine, recomendado para ser usado em redette.
No La Cave Aux Fromages, para ser degustado no
local cu em casa. Av. Delfim Moreira, 80, Leblon.
Res.: 267-8198.

? ? ?
CONFRATERNIZAÇÃO. Aqueles que pretendem um
banquete completo, neste final de ano, anotem: Las
Brasas, Humaitá, 110, tel. 246-7858. É uma chuiras-$
caria de qualidade, aberta diariamente para almoço!:
e jantar. Além disto, o New Brasa Samba Show,$
apresentado por Gazolina (fofo), é um dos melhores
espetáculos do Rio. Aos domingos, almoço para a
garotada, com números circenses.
UNIÃO DE TODOS. Comerciantes, industriais, devem se juntar com
familiares e empregados, no Tívoli Park. Mais de 40 atrações
importadas, cercadas de total segurança. Bares, restaurantes, fotó-
gràfos, conforto. Preços ra7oáveis. A IBM, IBGE, Sliell, Moinho
da Luz e outras empresas de vulto, já tomaram a iniciativa, mar-
cando datas para comemorações de fim de ano. Pelo tel. 248-1133,
com o Sr. Luiz Mangia, informações precisas. Ou no local, jiaLagoa. De 3a. a 6a,, 16h, sáb. 15h e dom. lOh.

Noticias para esta seção, leis.: 243-8294 e 243-7092.

SKIM -' XCUSa* ¦ '-.fl

jo&ujuét
FLORES ARTIFICIAISDECORAÇÃO DE NATALFlores importadas « arranjo*Estoque novo.Pr»50« especiais p/ decoradorof.

_Av. Copacabana, 1 085, loja H.

Telefone para

222-1812

e faça uma

assinatura do
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A GUERRA
DO FUMO
A Souza Cruz passou uma

rasteira na R. J. Reynolds, in-
ven tora do More, e lança na
segunda-feira no mercado bra-
sileiro o seu primeiro 120 mm,
o du Maurier, em tudo — pa-
pcl escuro, diâmetro mais fi-
no, comprimento, aspecto e, se
não for sugestão, ate sabor
semelhante ao cigarro do Ko-
jak.

A única e substancial dífc-
rença entre os dois é o preço.Enquanto o More vem sendo
encontrado na mão de contra-
bandistas a Cr$ 20, 25 e ate 30
cruzeiros o maço, o du Maurier
custa apenas CrS 5,20.

Era termos de marketing-,
há muito não se via uma ma-
nobra tão precisa e eficaz.

tititititititititititititi

"SHOW BUSINESS"
1?, • O affalr Patrícia Hearst - sua

fuga, adesão ao exército simbio-
nes e atividades subsequentes —
está servindo de tema para a mon-
tagem do um musical, Tânia, escri-
to por Mario Frati e levado à cena,
na Broadway, por um grupo de no-
ve atores amadores.

O autor de Tânia é o mesmo
que montou a próprias expensas,
também na Broadway há alguns
anos, o musical Guevara.

Muhammad Ali vai viver o pa*
pai da Cassius Clay na versão cine-
matográfiea da sua biografia, re-
cém-lançada • ji uma presença
constante nas relações dos best
sellers non fiction.

O filme seri dirigido por Tom
Cries • terá locações em Chicago,
Miami, Nova Iorque e los Angeles.

tititititititititititititi

RELÓGIO PELE
Serão lançados no próximo

dia 28 os relógios Nortex-Pelé,
os primeiros relógios de
pulso fabricados no Brasil,
em Garanhuns.

Grande parte áa produção
dos relógios será destinada à
exportação para os
Estados Unidos, onde serão
colocados no mercado
com a ajuda de um
eficientíssimo garoto
propaganda — o próprio Pele.

ZOZIMO
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Guy • Patrícia
da Castejá
recebendo o
colunista Edgar
Schneider
(Jours de France)
na festa do
primeiro
aniversário do
Via Brasil,
•m Paris

RODA-VIVA
Regina escolheu para rios-

t.fi de sua boil. no Rio, du-
rante a sua ausência, a mode-
Io Lorelta, negra, com l,80m
de altura, que foi durante
cinco anos m.ncquim-vedctc
d* St.-Laurcnt.

Marília Kram, artista piás-
tica, d. volta dt Neva Iorque.

Luiza Martins e Serginho
Vilela de casamento marcado
para o próximo dia 29.

Tarcísio Meira adiou para
o ano que vem o teu projete
de transformar a novela Es-
calada am filme.

O Iraque adiou nova-
mente as negociações com o
Brasil sobre um possível açor-
do aéreo. E' o segundo adia-
mento solicitado peloa iraquia-
nos, justamente os mais in-
teressados numa ligação aérea
entre oi dois países.

Carmem Marques i avó.
Nasceu tuise, primeira filha
da Maria Alica a Fernando Se.
t.mbrino de Almeida. A pró-
prie Carmem, cem Zexinho
Gueiret, liderou e comemora.
(ío em grande mesa ne Nino.

Jenner Augusto este no
Rio para a inauguração, hoie,
na galeria Agora, de uma co-
letiva de artistas baianos.

O Deputado Célio Boria
renovando aau guarda-roupa
na maison De Cicco. Como
ele, a Senador Magalhães
Pinto.

o Passando uma semana no
Rio, depois de tirar o rcslan-
te das ferias cm São Paulo,
o Ministro para Assuntos Eco-
nômicos áà nossa Embaixada
cm Haia e Sra Miguel Fran-
cliini Nclo.

O Giovana Bonino voltou -
atividada aparecendo em sua
galeria para o vernissage da
exposição do hiper-realista
Armando Scndin. '

o O Sr o Sra Carlos Oclá-
vio Rodrigues e o Sr e Sra
Reynaldo de Mattos Reis es-
tão convidando para o casa*
mento de seus filhos Maria
Raquel e José Carlos, dia 4
de dezembro, na igreja da
S. Margarida Maria.

o Roberto Caries adiou mais
uma vei a estréia de seu
show no Canecão, marcando-o
agora para o dia 25.

o Um Impedimento de úl.
tinia hora de um conhecido
colunista deu a Otavinho Ri-
beiro, do oito -anos, filho de
Marina e Léo Ribeiro, sua pri-
meira taça como jogador de
tênis. De dupla com Miriam
Galiotti, foi vice-campeão da
Taça Rlicno, disputada no
Horto, que teve como vence-
dores Renata Almeida Maga-
Ihães (filha de Mitzi e Rafa-
ei, e Leonídio Ribeiro Nclo.

o O Senador Magalhães Pin-
to é quem saudará o Sr Anta-
nio Larragoitti no jantar co.
memorativo dos 80 anos da
Sul América, dia 28, no Ho-
t.l Méridien.

DUPLA DE SUCESSO
Vinícius e Toquinho conquistaram

mais unia vez a critica italiana ao se
apresentarem em uin recital, ante-
ontem, no Teatro Sistina, o maior de
Koniii, lotado por 1 mil e 600 pessoas.o II Mcssagero e o Corriere delia
Será não pouparam elogios à partici-
pação do poeta no espetáculo, muni-
do de um violão, uísque e muita ins-
piração e sentimento, e às músicas,
compostas em parceria com Badcn
Powcll, Tom Jobim, Carlos Lyra e
Edu Lobo.

A tournée de Toquinho e Vinícius
prossegue pela Itália, estando pro-
gramada para segunda-feira uma
apresentação da dupla no Teatro Li-
rico, de Milão, já com lotação esgo-
tada.

LEILÃO BENEFICENTE
Está se delineando, já com grandeantecedência, uma noite movimenta-

da o grande jantar-Ieilão beneficente
que o Museu de Arte Moderna organi-
za para o dia 27, cuja renda reverterá
integralmente para seus cofres, atual-
mente em fase de maré baixa.

Ao jantar, black-tie, a Cr§ 500,00
por pessoa, se seguirá um rápido
show a cargo da Sombras, encerran-
do-sc a noite com o leilão, que mobi-
lizará o marcham! Evandro Carneiro,
da Bolsa de Arte (na apresentação das
peças) e o leiloeiro Lemos (no mar-
tclo).

Até o momento já doaram obras
para o leilão em beneficio do MAM
artistas como Di Cavalcanti, Scliar,
Krajcberg, Glauco Rodrigues, Ces-
chiatti, Moriconi, Agostinelli, Toyota,
Tomic Ohtake, Waltércio Caldas eZaluar.

^^P^^_^_^^^^^^^r^___r^^^^^^^^^^^^B

JOÃO DE BARRO (-ra.umh.)
um show de CARLOS MACHADO

RESTAURANTS
B01TE

Lady Hilda
Marina Mareei
Sidney Magal

Roberto Azevedo
Vera Manhães' 

Corpo do Baile - Mulala»
Passistas-Ritmistas

OftANDE ORQUESTRA av.^S«í23,30Hs..6M.SABS,O..0Hí,
A nova atração das noites cariocas» DOMS. ALMOÇO c/«unw ls «t u.Ar condicionado pelleito pata 1500 pessoa^ .. 

""""• *»-"*V» c/SHOW AS 16 Hi.
Cozinha nível InL desde 20 hs." • Abertura do Salão, às 11 hora»

figurinos de Glsela Machad»
FISZPAN confeccionou aa peruca» criadas por GISELA.

V3VffRK
Av. Afranlo de Mello Franco, -98

Tels. 247-787? a S67.31Í'

Manequins 46 d 56 ••#
Elegância e bom-gosto na moda atual.
Novas coleções Primavera/Verão,

' Vendas a prazo sem juros,MMewcfli varreírigeí^^, . „-S-'-\ 1* Av. Copacabana, 1.066 Loja C

CENTRO DE ESTUDOS GENIVAL LONDRES
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE CASOS
Anfiteatro do Centro de Estudos Genival Londres
Clínica São Vicente - Rua João Borges-204-1o.
andar - Gávea - Rio de Janeiro - Tel.: 274-4422

Data: 20 de novembro de 1975 - às 19:00 horas
Coordenador.- Prof. Edmundo Blundi

TEMA
— Úlcera do esôfago terminal

— carcinema indiferenciado
Dra. Emilia Nacif Xavier
Dr. Augusto Paulino Netto

COMENTÁRIO DIDÁTICO
- Úlcera de Barrett. Dr. Flávio Aprigliano

OS DOIS
BASTIÕES
O consenso, contido no

último Lo Point, c de «in
grupo de hommes d'affaircs
franceses, como Guy e Ed»
mond de Rothschild, o ban-
queiro Lambcrt, Renaud Gil-
let (Rhônc-Poulcnc), André
Terrcn (grupo Drouot), Ml-
chcl Caplain (Banco Indo-
Suez), etc. interessadissimos
no momento em desenvolver
c ampliar seus negócios nos
Estados Unidos diante, se-
gundo eles, das negras pers-pectivas oferecidas pela Eu-topa:"Onde investir atual-mente? No Oriente? Decep-
ções demais! Na Itália? Co-mu nis tas demais! Em qual-quer outro mercado europeu?Incertezas demais a partir deBrejnev! Somente os Estados
Unidos — c o Brasil — ofere-cem um mercado importan-
te e constituem os últimos
bastiões do liberalismo".

* * *
A recíproca, já se vê — a

partir do próprio estado deespírito dos europeus — estálonge de ser verdadeira e cn-
tre as medidas tomadas (ou
por tomar) nos últimos três
meses pelos americanos em
relação à Europa podem ser
enumeradas as seguintes:—• A ITT deixou de pa-
gar seus 7 mil assalariados
cm Portugal.

A Dow Chemical está
fechando sua sucursal na
Itália.

A Ideal Standard saiu
da França.

A Pan Am está sus-
pendendo vários de seus vôos
para a Europa.

A Chrysler pretendefechar suas fábricas na In-
glaterra.

QUEM CHEGA
• O lançamento no Brasil do filmeO Tubarão motivará a vinda ao Rio (cSão Paulo) dos. produtores do filme, Ri-

chará Zanuck (filho de Darryl Zanuck) eDavid Broion, que fizeram uma fortunaconsiderável com as bilheterias de sua
produção no mundo inteiro. Chegam dia
13 de dezembro.

Com Daviá, virá sua mulher, HelenGurley Broion, editora da revista Cosmo-
politan, que esteve no Rio em fevereiro
passado.O Tubarão será lançado simultânea-
mente em todas as capitais brasileiras nodia 25 de dezembro.

DE OLHO NO BID
Poderá ser um brasileiro o sucessor do Sr

Antônio Ortiz Mcna na presidência do BancoInteramerlcano do Desenvolvimento.
A sucessão na presidência do BID é um dosassuntos em pauta da próxima reunião doórgão, marcada para o início de 76 no Mc-xico, mais precisamente no complexo turis-tico da Cancún.

CAMINHOS
SEPARADOS

Isabel de Rosnay efetivou sua separação
do marido, o Barão Arnaud de Rosnay, mu-
dando-se de volta para a casa do pai, Jimmy
Goldsmith.

O jovem Barão, um homem da noite,
assim que decidiu em família pela separação,
refez mais do que depressa as pazes com Ma-
risa Berenson, de quem é hoje novamente parconstante na vida social parisiense.• • *

Por falar em separação: comenta-se, cada
vez com insistência maior — e quem o conta
é a bem informada Suzy Knickerbocker, do
Daily News — que estaria perigando o mais
recente casamento Liz Taylor-Richard Burton,
razão pela qual o casal estaria em total reces-
so social o badalativo.

Liz • Burton, que deixaram a África depois
de quase um mês de lua-de-mel, refugiaram-
se em seu chalé de Gstaad, ao que parece em
busca de um entendimento.

ZOZIMO BARROZO DO AMARAL

"Pôxa,atéque
\oces vendem

bem barato!..'.'

(Foi o que afirmou Dna.
Ruth ao comprar móveis na

VILA VELHA)
Vise. Piriji, 598-A (em (te. ao
Bruni-70); Barata Ribeiro, 194-D

CONHEÇA O SEGREDO DAS SOBRELOJAS
BOUTIQUE

iüTZ
««iCKET

mm
TARSILA
em tela

Cr$195,00
IMPRESSA NA ITÁLIA
Til como no originil
Veia também telas de:
Dali, Cézanno,Moner.

,Nasli\rrariasdaFGV
• Praia da Botafogo, 188

Av. Graça Aranha, 26 - lojai C • H.

O luxo mudou
telefone.de

PABX
2270015
Museum
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9QUTIQUG
A Bossa e. o-luxo. de IPANEMA
peles preços'd_, COPACABANA

NA MODA JOVEM B INFANTIL
VISC. DE PIRAJÁ, 444 si 204 e 215

©'

LIDADOR
ASSEMBLÉIA,*»

Tels.: 2.1,4320 • 221-4613 a 221-4980

0 CALOR CHEGOU
PASSAT LS 76

C/Ar condicionado
Entrega imediata

tu» pinheiro Guimarães, 37 — Matríe
Rua General Polid-ro, 260 — Kio Motop

Ru» Sorocaba, 630 — Botafogo
Rua Real Grandeza» 352 — Botafogo

Av. Princesa iiabcl, IM» CopaCdban4
auto

•®

®
K industrial s.a.

nvtndfdor autoritida

Com estacionamento próprio. ¦®
MÉTODO PARA APRENDER INGLÊS ENQUANTO DORME

HIPN0PEDIA
BRASILEIRO

DIRETORES
EXECUTIVOS

TÉCNICOS
ETC.

Trazido do exterior pelo INSTITL
MOTIVAÇÃO para revolucionar o aprendizado' da
língua inglesa. Cem anos na frente*

Jft-288-0101 m ÇsiÍxa-Postan618JZÇ.qo JX
Nome Endereço,..,,
Cidade .-.-Estado  CEP,

Festa em casa dá prejuízo,incomodação, falatário,
rumores, desquites etc. etc.

Tereza, Kiki, Dobres, Betína, Cecília, Nininha só
esperam o menor deslize na sua recepção paradesencadear amáveis íofoquinhas.

Ora é um vinho servido além da temperatura ideal,
ora um caviar que, de russo, só tem o nome, ora uma
decoração arrumada do improviso,

Não dê essa chance a elas. Na sua próxima festa,
entregue tudo a Le Buffet

Le Buffet organiza desde um simples coquetel
íntimo ao mais suntuoso banquete para 2.000 pessoas,
sem esquecer nenhum detalhe que possa comprometer
a sua reputação.

Você receberá seus convidados numa belíssima
mansão cercada de jardins e varandas. Em dois
salões com mais de 1.000 metros quadrados.

Entregue sua próxima festa a Le Buffet telefonando
para 248-4329 ou 254-2708. Sua única preocupação |será escolher os convidados e, no dia seguinte,
procurar o seu nome nas colunas aí dé cima

Onda toda;festa é um acontecimento^
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MULHER

QUEM VAI USAR MAIOS INTEIROS?
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Em vez de reduzida calcinha, o
shorts longo. Por cima,

o pareô tradicional. (Ted Lapiclus)

A letra H faz a estampa deste conjunto
de maio de Lycra e capa de algodão leve.

É a inicial do criador Hermes

As francesas adoram este tipo de maio inteiro, com alças fininhas e corte com
sainha, bem discreto. Longos quimonos de esponja

servem como saídas (Scherrer)

Entre as praias cariocas e as
européias há pelo menos 10 horas
de vôo ou 11 dias de travessia ocea-
nica. Talvez por isso a moda aqui
e lá seja tão diferente. Há dois anos,
os estilistas franceses insistem na
volta do maio inteiro, nostálgico nos
modelos, com pernas longas, decote
alto, cores e estampas sóbrias. Mas
parece que os argumentos usados
pelos criadores, as reportagens
(muito bonitas, por sinal) que saem
nos Vogues e Elles não são suficien-
tes para convencer a carioca a aban-
donar seus biquínis e tangas sim-
pies, de algodão, confortáveis e, so-

brctudo, baratos. Afinal, a boa qua-
lidade dos maios inteiros, bem cor-
tados, com modelagem perfeita, em
malhas modernas, com etiqu&tas
famosas, tem seu preço.

Em todo caso, como estamos
novamente em plena temporada de
praia, vale a pena saber: os estilis-
tas lançam o maio inteiro, mais tuna
vez. Em estampas de logotijjos, ou
tipo pareô, muitas vezes em conjun-
tos de shorts longos, as novidades
estão aí, para livre apreciação das
nossas garotas de praia. Quem sabe,
talvez nesta temporada, elas resol-
vam mudar de moda.

HOMEM

E HORA DE PODAR A CABELEIRA
MARIA EDUARDA ALVES DE SOUSA
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A gola da camisa é o limite. Cabelo que descer até os
ombros estará inapelavelmente em desacordo com o figurino atual

* elegtucia masculi,,,,. A P„W„ de ordem, nos sldões de ,„„„,,„„ „„ rfo ^A 
_ , «^ 

^At,„o nuca batida ou Romeu, em „„>(,„, „s cflsos CBrtadB mUc. A sUllmla tfc j.g.. . 
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Década de 50,
cabelo curto, um que

outro topete; anos 60,
modelo Beatles,

orelha escondida;
meados de 70, queda

das jubas, corte raso

De um lado da Visconde de Pirajá, estáo Jambert Haute Coiffure Cabeleireiros Dooutro, bem em frente, o Jambert for Menaberto das 8h30m às 20h30m, com serviçosde.cabeleireiro, manicure, pedicure e limpe-za de pele. Evaldo, um dos profissionais dacasa, diz que "o corte mais moderno parahomem e o mais natural possivel, com anuca cheia e a parte da frente maior".Ele já aboliu a navalha, senão inteira-mente — vez por outra ainda aparece umcliente de madeixas alongadas em excesso —
pelo menos para a maioria dos fregueses:O corte deve aproveitar a naturezado -cabelo. Por isso, usamos a tesoura quecortando reto, permite aos fios crescer reto-mando a sua forma natural.

Franco, segundo colocado no ConcursoEscova de Ouro, realizado em junho no Clu-be Pinheiros, em São Paulo, fala de sua es-pecialidade, 0 tratamento dos cabelos:Para cabelo oleoso, o melhor é mes-mo o tradicional sabão de coco, do qual setira o efeito corrosivo através de uma mas-sagem com champu adequado, diluído emágua quente.
Permanentes quase não são feitos —informa outro oficial, Marcelo Cônsul ex-plicando: "Se a pessoa faz permanente, temde saber que, na praia, não poderá molharo cabelo com freqüência".
A limpeza de pele é feita pela esteticistaVera. Ela usa produtos Payot e GermaineMonteil, mas prefere não indicá-los a seusclientes, .pois considera que pele é como im-pressão digital: não há duas iguais.— Se a pele do cliente é oleosa, façouma massagem com creme antl-seborréico.Se e seca, com creme hidratante.

Vera e contra os banhos de vapor paratirar cravos: dilatam os poros excessiva-mente e causam vermelhidão no rosto. Pre-fere usar um aparelho a vácuo, especial,fará pele oleosa, recomenda loção adstrin-gente. Para pele seca, loção tônica. "No
•t ,.— e3tpllca — "temos um conceitomuito limitado de qualidade de pele: seca,oleosa e mista. Na verdade, há vários outrostipos de pele, como por exemplo a oleosadesidratada".

Os âermatologistas confiam nas estetl-cistas?
Nem todos, porque muitas profissio-nais gostam de receitar remédios, ao invésde se limitarem às massagens e outras prá-«cas de sua competência. Eu uso apenasprodutos comerciais; não aconselho aosmeus clientes produtos de fundo de quln-

Formada pelo Senac — "uma escolaque profissionalmente me abriu muitos ca-minhos" — Vera trabalha também no con-sultorio médico do Dr Salomão Bernesteine afirma que o Brasil ainda está muitoatrasado em matéria de estética facial:Na Argentina, há quatro anos existe o co-lageno, uma proteína que só agora está sen-do usada aqui".
Enquanto termina o penteado de umcliente, em seu salão (que também fica naRua Visconde de Pirajá), o cabeleireiro Sou-sa observa:

Muitas pessoas pensam que cobro ca-ro, mas sigo rigidamente a tabela oficial depreços.

Sousa cobra Cr$ 70,00 pelo corte, in-cluindo xampu, tratamento do cabelo e pen-teado. Se o penteado é permanente, Cr$200,00. Com ele, trabalham 16 profissionais.Ao contrário de seus colegas do Jambert, to-dos sustentam que o corte mais atualizadodeixa o cabelo curto na frente e longo atrás,"sempre em camadas, de forma que possaser penteado até com os dedos" — esclareceNeves, o campeão do concurso Escova deOuro.
José Roberto, o calista da casa, temuma queixa a fazer:

— Só se houve falar de cabeleireiros. Nin-
guem se lembra de que o calista também éimportante. Os pés são a base do corpo erefletem o estado de espirito de cada um.

Para um bom estado de espírito, José
Roberto recomenda: spray pédico, talco,
creme relaxante, banhos alternados comágua quente e fria e nunca usar o mesmo
sapato o dia inteiro.

Na Rua Raimundo Correia, em Copa-cabana, por trás de uma vitrina repleta deobjetos de adorno ebijuterias, trabalhamNair e Adilson, cabeleireiros unissex. Adil-
son pontifica:

— O corte unissex mais moderno é ocurto, em camadas, com a nuca batida. Po-
de-se usar também o Romeu, todo redondo,
para dentro ou para fora.

Na outra calçada, exatamente em fren-te, está o Copacabana Cabeleireiros, maisconservador, pelo menos na disposição dascadeiras: nove, ao todo, enftleiradas tradi-cionalmente. O proprietário da casa, Eugé-

nio Serpa, garante porém que o trabalho ali
executado corresponde à última palavra no
que diz respeito à moda masculina;

Rock, dono do Rock Cabeleireiro, naRua Siqueira Campos (galeria do Teatro
Opinião) é gaúcho, mas está no Rio desde1971. Tem 26 anos de idade e está no ramohá 14. Oferece a seus clientes uma como-
didade extra:

Temos estacionamento próprio na
garagem do prédio, com entrada pela RuaFigueiredo de Magalhães.

Aparentemente insinuando que atendea uma clientela de elite, diz e repete: "Ven-
demos qualidade, e não quantidade".

Na Avenida Almirante Barroso, no Cen-
tro, o Salão Luís Sá, cabeleireiros unissex,
tem paredes de feltro vermelho e uma pro-fusão de espelhos.

A freqüência é de 70% de homens —
revela o próprio Luis Sá.

Formado pela France-Bel, ele adota ométodo dessa escola para limpeza de pele,com infravermelho, salicilato de sódio,máscara de canfòra. Começou há 26 anos,como barbeiro do Hotel Glória, em Caxam-bu, "com aquelas cadeiras que não tinhammovimento". Hoje, as cadeiras de seu salão,brancas e pretas, têm movimento triplo (so-bem, reclinam e giram 90 graus).
Para Luis Sá, passou definitivamente otempo em que "homem andava com a cabe-

ça ao desalinho". A hora é de exigências:"Minha mulher, por exemplo, não me deixair a qualquer barbeiro".

Serviços
e compras

IENÇOS - Uma novidade na Da
Marta: os lenços chineses, parao cabelo ou para o pescoço, porCr$ 130,00 cada um, E como su-
gestão dc presente, os bichinhos
da sorts: passarinho, coruja, hi-
popótamo, pato ou pomba, porCr$ 18,00. R, Teixeira de Melo,
53, loja 3.

ClUBE DO LIVRO - Livros de
boa qualidade literária, best
*.*"*!'*.' rcni£inces ou pesquisascientíficas, podem ser adquiridos

a domicilio, em edições encader-
nadas, por preços 25% mais
baixos do que nas livrarias. Bas-
ta que se entre para o Circulo
do Livro, um serviço que cobra
cotas mensais de Cr$ 15,00. No
Rio, as informações são na R.
Sete de Setembro, 14,1; 2? e 3?
andares. Telefone: 224-0698.

QUALIDADE DA VIDA _ Ama-
nhã, às 18h, o professor Francis
Tayeau apresentará uma confe-
rència na Aliança Francesa de
Botafogo, sobre o problema da
demografia no mundo e sua in-
fluéncia na qualidade da vida.
A entrada é franca. R. Muniz
Barreto, 54. #

REVESTIMENTOS - Mais uma
loja de decorações e revesti-
mentos foi inaugurada em Ipa-
nema. é a Clair, na R. Visccn-
de de Pirajá, 82, sobreloja 205.

PRESENTES EM NITERÓI - Reló-
gios de várias marcas, presentes
e objetos de decoração, que po-
dem ser bons presentes de Na-
tal, estão na Grand Jóias: R. da
Conceição, 13, lojas 3 e A, em Ni-
terói.

BORDADOS CEARENSES - Palas,
blusas, camisolas, enfeitadas com
bordados do Ceará, em mane-
quins de 42 a 46, podem ser en-
comendados a D Meire, pelo te-
lefone 258-1092.

SUPER-8 - A Fusão
de Imagens é uma
nova firma que faz
sonorização de fil-
mes, com sincroni-
zação labial, dubla-
gem, coloca bandas
magnéticas, copia,
revela e faz a titu-
lagem, além de

alugar e vender filmes super-8,
com assuntos à escolha do clien-
te. R. Paul Redfern, 48. Telefo-
ne: 267-5308.

CORTE E MODELAGEM - Útil
para quem pretende costurar ou
abrir confecção, é o método
Maxi-Corte, que dispensa tabe-
Ias, cálculos e não dá provas. As
inscrições são com D Haydée,
pelo telefone 238-3687.

As notas desta coluna são
publicadas gratuitamente

O prato do dia
Torta gelada
de camarões

250 g de camarões, sal echeiros verdes. 2 colheres (desopa) de gelatina em pó, 3colheres de água, 1 xícarade maionese, 2 colheres decaldo de limão, salsa pi-cadinha, 1 colherinha demostarda, 3 xícaras de creme
de leite, pimenta do reino,10 biscoitos Cream Crackers,
1 colher (de sopa) de man-
teiga ou margarina, azeite.

Leve os camarões ao fo-
go com água, sal e cheiros
verdes. Afervente-os e reser-
ve. Dissolva a gelatina em ba-
nho-maria. Deixe esfriar e
junte a maionese, o creme de
leite, o camarão picado, a
salsa, a cebolinha verde, a
mostarda, o sal, a pimenta e
o limão, e misture muito
bem. Unte uma forma com
azeite, ponha a mistura e
leve à geladeira (4 horas
mais ou menos). Passe os
biscoitos no liqüidificador até
virar pó, passe por peneira,reserve. Leve a manteiga ou
margarina ao fogo para der-
reter e junte o pó dos biscoi-
tos, misture e retire. Desen-
forme a torta e cubra com o
pó dos biscoitos. Guameça
com folhas de alface.

RUTH MARIA
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BEATRIZ SCHILLER
CORRn.SP«Nl»ENlE

A coreografia desenhada
do dançarino Myers

Fred Myers e Cliff Combs em Minimal Dwelling

Nova Iorque (Via Varig) — Em meio à
efervescência de dança existente em Nova
Iorque, destacam-se grandes companhias co-
mo New Iork City Ballet, Alvin Ailey e Jo-
írey Ballet. Quase todos concordam em que
o treino de bale, com sua disciplina exigente
sobre a musculatura corporal, é de imensa
vantagem, permitindo que o dançarino se
mova muito além dos limites normais. Mas
o.s esquemas impostos ao bale, por outro la-
do. podaram a liberdade que o exercício pro-
pòrcionavà; Na nova dança tudo vale. O cor-
po é o limite; não há regras pré-estabeleei-
das. Com menos cintilações mas com muito
vigor, esta escola cresce pesquisando, permi-
tindo a um maior número de pessoas coreo-
grafar, dan- espetáculos e difundir o que laz.

Na busca de eliminar o brilho do bale
e procurando o movimento pelo movimento,
muitos enriqueceram um talento reprimido.
Entre os que se destacam por estar criando
algo novo, com aquela veia que mexe com a
gente, está Fred Myers. Num recente espe-
táculo de rara beleza, apresentando em seu
loft, Worlh Street, sul do Soho, tudo era coe-
rente. O local, simples e refinado. Almo-
fadas de vulca-espuma espalhadas pelo chão
com cinzeiros embutidos, vinho branco distrl-
buído fartamente, pequenos detalhes de con-
sideração com um público exigente.

Primeiro número: música de Pink Floyd,
foco único de luz sobre Fred Myers para Fly,
uma tentativa de transcender a condição hu-
mana. Ele gira seus braços-asas sob o íeixo
quase concreto «Je luz.

Em Spider (aranha), Fred explica o que
sentiu:

No começo ouvi a platéia rindo, quan-
do a aranha dizia que vivia num abajur e
oscilava de um lado para outro quando o
limpavam. Só na hora em que confessou quesuas pernas iriam ser arrancadas uma a uma
por uma criança é que o riso parou. Todos
se haviam colocado dentro da sua realidade.

Cliff Combs, segundo bailarino, entra em
cena como Chopsticks, um dueto entre ele e
o gigantesco pauzinho «hinês para substituir
o garfo. Myers fala da vantagem deste hábi-
to oriental, "até que no fim, se a pressão não
for suficiente, o alimento cal e sua boca fica
vazia." Humor recheado de críticas à orien-
talização dos artistas novaiorquinos. O uso do
corpo como mão lutando com o chopstick é
Interessante:

Este programa foi feito numa ordem
crescente de profundidade, mexendo com o
público devagar, o resultado é uma entrega
total, como se uma confiança especial se
houvesse estabelecido entre assistência e
artistas.

A luz de efeitos especiais é tratada como
um dos dançarinos. Myers afirma que não
gosta de usar nada decorativamente. Ou bem
a coisa tem uma função ou não precisa exis-
tir.
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Cliff Combs em Chopsticks, coreografada por Myers

Em Minimal Dwelling ele forma o territó-
rio-espaço que limita o homem. Trata ai daluta humana:

Creio que muita gente hoje em diaacha que ela não vale a pena. Eu acho que é
uma luta digna.

Mensagem bonita e otimista dentro de
suas dificuldades. Já cm Headbored vemos
uma cama. Debaixo dos lençóis cinzas, um ho-
mem se retorce lutando com ou contra o sono.
A cabeceira, do mesmo tecido cinza, toma vida
quando o homem se acalma. Tudo o que ve-
mos são movimentos debaixo dos pano.s cinzas.
A cabeceira estirando o tecido para trás, vira
monstro, madona, pictá e, finalmente, uma
velha vulnerável, que desce do pedestal sem
forças e se mistura com a cama. Por um mo-
mento há paz total. Depois o escuro. Terminou
a peça.

A linguagem de Fred Myers é forte. Ele iá
tem um lugar garantido entre os bons corcó-
grafos, com um espetáculo que causou impac-
to, saindo do normal.

Qual o seu background em dança?
Venho do bale. Em Indiana, com nove

anos, costumava levar uma amiga às aulas de
dança e assisti-la praticar. Um dia a profes-sora me perguntou: "Se você vai ficar ai todos
os dias, por que não toma aulas também?"'Co-
mo eu não tinha dinheiro, pagava lavando o
chão e as janelas.

E quando você deixou o bale pela dança?
Aos poucos. No secundário comecei a

ensinar. Depois disso vim para Nova Iorque e
entrei no Instituto Pratt de Belas-Artes. Fiz
parte do seu clube de dança e da Escola de
Design. Comecei a colocar as duas coisas jun-
tas. Sei bastante sobre movimento e também
como as coisas aparecem para o espectador,
dai poder somar ambos os aspectos. Desenho
minhas danças, em vez de coreografá-las.

Myers dançou na versão original do Ho-
mem de La Mancha e também com o bailarino
Rudi Perez e a companhia de Mercê Cunnin-
gham, uma das que mais inovou. Saiu dela
quando percebeu que o público não tinha como
penetrar nos detalhes feitos para serem apre-
ciados para uso interno.

Esta preocupação com o público é outro
aspecto novo na avant-garde, acostumada a
sacudir as platéias através do choque, do hor-
ror ou do prato de espaguete jogado sobre o
público. Na idade do desrespeito, a delicadeza
de dizer as coisas com respeito é uma das mar-
cas mais interessantes de Fred Myers:

Minha estética não é superficial. Nem
quero que seja. E' necessária uma atitude de
respeito ao belo, no tratamento com o pú-blico.

Ele não vê razão para desprezar descober-
tas alheias na procura da contínua novidade.
Por isso usa elementos de Mareei Marceaú e
Douglas Dunnn. Suas peças nunca têm uma
duração determinada. O novo programa come-
ça quando sente o último terminado.

Telefone para

222-1812

e faça uma

assinatura do

JORNAL

DO

BRASIL
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UMA
OBRA DE ARTE,

EM 12 MESES
SEM JUROS

ECOM
CERTIFICADO

!| Na Galeria Samarte. À sua escolha: Pancetti,
!| Di Cavalcanti, Bustamanle Sá, Bonadei, Djanira, Ismael

Nery, Quaglia, Milton Dacosta, Marcier, Rapoport,
Carmélio Cruz, entre mais de 200 artistas brasileiros.
E cada obra dessas, além do financiamento em 12 meses,
sem juros, tem Certificado de Recompra. Ele garante
a autenticidade da obra. Garante o valor da revenda.
E garante que, após o término do pagamento, você tem.
de volta, avista, no mínimo, o preço que pagou por ela.
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GALERIA

SAÍIIARTE
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!$$$$$$ Av. N. S. Copacabana, 500«.«,,,,:•:•:•:•» Tels.:255-0929 - 256-7442

SS3

Carlos
Drummond
de Andrade

COLUNA
VARIADA

Mendigo
E a taxa do lixo, liem?
Estou isento. Não sou produtor,sou consumidor.

A cada um o que é seu
Pagar a taxa, eu par/o. Mas quan-do industrializarem o meu lixo, exijo par-ticipacão nos lucros.

Solução
Os peixes insistem nessa ãe mor-rer. Há mil soluções, e nenhuma acabacom a teimosia.
Manda reabrir o Congresso daASTA, que eles respeitam.

Tarefas
A Prefeitura está cuidando de

preparar a cidade para o Natal.
E quando é que ela vai preparara cidade para cidade?

A moda
Gostaria de saber quando sai o

novo modelo político.

este?
— Homem insaciável! Não lhe basta

Comprovação
Mas o anúncio diz que o Edijicio

Natureza Tropical será construído numa
área totalmente verde.

E não vai? Todos os vidros dele
serão de cor verde, meu amigo.

Problema
Afinal, vem ou não vem a redação

no vestibular?
Vem, sim. A dificuldade está em

redigir a obrigatoriedade da redação de
maneira que certos vestibulandos 'enten-
dam o que é isso.

Tempo de espera
Como demora essa tal de classi-

ficação, meu Jesus Cristinho!
É, mas em compensação, a apo-

sentadoria leva só 35 anos ...

IVo boteco da esquina
Tá bom, o álcool resolve a crise

do petróleo, mas quem é que vai resolver
a conseqüente crise ão álcool?

Otimismo
Ora, as coisas em Portugal não

andam tão pretas assim. Prenderam o
Primeiro-Ministro em Palácio, mas quan-
do ele foi à sacada para se explicar, não
promoveram a defenestração.

Honras devidas
Pobre Monroe. Vai abaixo sem me-

recer as honras da implosão.

E não pode se queixar. Se ainda
abrigasse o Senado, era outra coisa!

Utilidades
Para acabar com edifícios altos,

a implosão ê ótima. Se funcionasse tam-
bém para o alto custo de vida, hem com-
padre?

Viva a praça!
Em data de 15 de novembro, o Mi-

nistro da Previdência e Assistência Social
honrou-me com esta comunicação, que
contém boa noticia para os moradores
de Barra do Pirai e uma discreta lição de
direito aos vendedores de praças públicas:

"Li, como sempre, seu artigo de hoje,
e mesmo no feriado corro a sossegar o
colunista. Também acho como o grande
baiano que "a praça é do povo". E o que
quero é que o INPS seja cada vez mais
do povo. Não vai, pois, privar o povo de
Barra do Pirai de sua praça. Depois, mo-
déstia à parte, sou mineiro, como sabe.
E mineiro não compra mais bonde, se é
que existe ainda à venda essa quase re-
líquia de museu. Sei, ainda que vagamen-
te, algumas cousas de direito, e me parece
que as praças, como bens públicos, são
inalienáveis. Que continuem assim para
o bem e a felicidade dos moradores das
cidades, esses pobres prisioneiros de es-
paços que cada vez mais se encurtam e
desumanizam-se em nome de uma cousa
que enigmaticamente se chama "pro-
gresso". Do seu amigo e admirador L. G.
ão Nascimento Silva."
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SEIIVICO COMPLETO Todas as Indlcaçfina do progrAmação, horário o local publicados polo
Serviço Completo sao fornecidas polus oxibidoros, expo ilores e en:nt'rogado, dos demaisacontecimentos aqui registrados. Sao, portanto, do sua inteira responsabilidade,

CINEMA Colaçõost if ruim. -fc4x regulai.
'k-kà bom. •fc-tt** mullo bom.
•4x4jr,4jr,4jr.^ excelonto.

ESTRÉIIAS
SONNY l J-D / O BANDO j i S
|J. and S. Criminal Slory of An Ou.
tlaw Coupla), rio Sérgio Corbuccl.
Com Tomai Millian, Sus.in George
t Telly Savalai, Roma.Bruni (Rua
Vire. de Pirajá, 371 - 267-2382:)
14lt, I6I1, IBh. 201), 22h. (18 anos).

A partir de segunda-feira, no Bruni.
Tijuca.
O MAFIOSO TRAPALHÃO (T.mÜ
Figll di Mammasantisslma), de Allla
Callablano, Com Pino Colizzi, Or-
belli Muni e luciano Cilonacei.
Rio (Praça Saem Pena — 254-3270):
l-lh, 16h, IBh, 201), 221), (14 anos).
O SEGREDO DO CASTEIO (Guns in
tha Heathar), de Robert Bulllor.
Co.n Glenn Coobell, Alfred Burke,
Kurt Russcll o Palrick D.iwjon. In),
pérlo (Praça Floriano, 19), Copaca-
bana (Avenida Copacabana, 801 —
255'0953), América (R. C. Bonfim,
334 - 248-4519): UhlOm, 161), 171)
50m, 19h40m, 2lh30m. (10 anos).
Produção dos eslúdios Disney: aven-
lura de espionagem,
A 

' 
VÍFTÍTlDXDirivirTliti), de Paolo

Cavara. Com Turi Ferro, Agostina
Belli t Marc Porei. Condor Copa-
cabana (Rua Figueiredo Magalhães,
286 - 255-2610), Condor largo do
Machado (Galeria do Largo do Ma-
chado - 245-7374), leblon-2 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 227-7805):
llh, 161), 18h, 20h, 22h. Carioca

(R. C. dc Bonfim. 338 — 228-8178):
a partir das 161). Imperator (Rua
Dias da Cruz, 170): 151). 17h. 19h,
21h. (18 anos). O problema de
honra da virilidade cm cenários »i-
cíllanos.
OS FAMILIARES DAS VÍTIMAS NÃO
SERÃO AVISADOS (I Familiar! Dell*
Viltinto Non Saranno Avvertiti), de
Alberto de Marlino. Com Telly Sa-
vallas, Antônio Sábato c Pac'i Te-
dcr.ro. Scala (Praia de Botafogo, 320

246-7218), Tijuca Palaco (Rua Con-
de de Bonfim 214 — 228-4610):
14b, lóh, 18h, 20h. 22h. Astor:
15h, 17h, 19h, 211). (18 anos). Poli-
ciai italiano.
CARLA E NORA - CÍNICAS E DE-
VASSAS (Carla and Nora), de I. A.
Niavcs Conde. Com Marisa Mell,
Silva Koscina e Siephen Boyd. Ri-
camar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932): 14h, lóh, 18h, 201) 22h.
(18 anos). Melodrama de trama si-
nuosa com uma situação básica dc
«tração sexual enlre duas mulhe-
res.
AMANTES - AMANHÃ SE HOUVER
SOL (Brasileiro), de Ody Fraga. Com
Rossana Ghessa, Hcrval Rossano,
Roberto Boiant e Ana Maria Ma-
galhães. Art-Cop.icnb.in» (Av. Co-
pacabana, 759 - 235-4895), Art-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406

2540195): Arl-Méicr, Art-Madu-
reira, Coral (Praia de Botafogo, 316

246-7218): Mh', 161), 181), 201),
22h. Plaza (Rua do Passeio, 78): a
partir das lOh. (18 anos). As buscas
amorosas e a insatisfação perma-
nente de uma mulher.

CONTINUAÇÕES
INFERNO NA TORRE (Tho Towering
Inferno), de John Guillermin. Com
Sicve McQueen, Paul Newman,
William Holden, Faye Dunaway e
Fred Aslaire. Vencia (Av. Pasleur,
184 — 226-5843), Odeon (Praça Ma-

hatma Gandhi, 2 - 222-1508), Co-
inodoro (Rua Haddock Lobo, 145):
12hl5m, 15h20m, 18h25m 2!h30m.
(14 anos).
4X Repetição do esquema de Ter-
remoto: um grande incêndio para
punir a ganância de arquitetos e
empresários e o comportamento
sexual de patrões e secretárias.
(J.C.A.).
AS TESTEMUNHAS DO MEDO (Lei
Assassins d* l'Ordre), de Mareei
Carne. Com Jacques Brel, Catherine

Rouvel. Paola Pitaqora e Char-
les Denner. Ópera Praia de Bola-
fogo 340 - 246-7705): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h (18 anos).
-fc*fc^C Uma narrativa acadêmica
reduz a análise do problema (três
policiais processados depois de tol-
furarem um preso até a morte) ao
esquema do mocinho (Jacques Brel)
contra os bandidos. Mas em alguns
momentos toca-se no centro da
questão, os direitos especiais do po-
der. (J.C.A.)'ESCALADO 

PARA MORRER (The Ei-
gtr Sanction), dc Clint Eastwood.
Com Clint Eastwood, George Ken-
nedy, Vonelta McGee e Jack Cas-
sidy. Vitória (Rua Senador Dantas,
45- 242-9020): 14h, 16h30m, I9h,
21h30m. Leblon-1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 - 227-7805): 16h45m,
19hl5m, 21h45m. (18 anos).

•jr Um matador profissional sofis-
ticado (professor de história da ar-
te, colecionador de quadros raros,
mulherengo, alpinista) chamado por
uma organização secreta para um
serviço nos Alpes, (J.C.A.).
A EXTORSÃO (Brasileiro), de Flávio
Tambellini. Baseado numa história
de José Rubem Fonseca, escrita os-
pecialmente para o cinema, Com
Paulo César Pereio, Kate Lyra, Su-
zana Faini, Emiliano Queiroz, Car-
los Kroeber, Roberto Bonfim ¦ Ar-
lete Sales. Metro-Copacabani (Av.
Copacabana, 749 — 237-9797),
Metro-Tijuca (Rua Conde de Bon-
fim, 366 — 248-8840), Metro-Boa-
vista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490), Pax (Rua Visconde de
Piraiá, 351 - 287-19H5): 14h40m,
16h30, 18h20m, 20hl0m, 22h. Aos
sábados, sessões à meia-noite no
Metro-Copacabana, (18 anos),
Tfc--K^C-+t-4)C Uma história poliria!
que conquista dimensão de grande
za. A partir do seqüestro de uma
menina e de uma tentativo de chan-
tagem desenvolve-se ur,i processo
generalizado de extorsão, envoiven-
do ampla galeria de personagens
(muito bem interpretados) da nata
da sociedade ao chamado submun-
do. Um salto espetacular'do cine-
ma brasileiro e um dos melhores
lançamentos1 do ano. (E.A.).
TUDO QUE VOCÊ SEMPRE QUIS
SABER SOBRE SEXO... (Everything
You Always Wanted to Know
About Sex but Were Afraid to Ask),
de Woody Allen. Com Woody Alien,
Burl Reynolds, Gene Wilder e loui-
so Losser. Caruso (Av. Copacabana,
I 362 - 227-3544): 14h35m, lóh
25m, 18hl5m, 20h05m, 22h. (18
anos).
•^f 4JC O cinema faz uma espécie
de aulocaricalura nestas sete ane-
dotas sobro o sexo. O humor de
cada uma das cenas depende do in-
umidade do espectador com as
elipses usadas pelo cinema para
falar de sexo. (J.C.A.).

A ESCRAVA DO SUPER ERÓTICO,
dc Gcorgio Capllanl. Com lando
liu/.in.i. Catherine Spaak e Gor-
don Mitchel. Patlté: Mh, 161), IBh,
201), 22h, De 2a. a 6a.„ a parlir
das 12h. (18 anos), Comédia. Um
homem em busca da mulher per-
friia. 
HIBERNATUS, O BIRUTA QUE~En'
TROU NUMA FRIA (Hlbernatut), de
Edouard Mollnaro. Com loui" de
Funes, Claude Jeurac, Bernard Ala-
ne e Olivicr de Funes. Bruni-70 (Rua
Visconde Pirajá, 595 — 287-1880),
Bruni-Copacabana (R. Barata Ribeiro,
502 - 255-2908), Bruni-Tijuca (Rua
Cde. dc Bonfim, 379 — 268-2325):
Mh, 16h, lah, 20h. Bruni-Miitr: 151.,
16h30m, 181), 19h30m, 21h. (livre).
No Bruni-Tijuca até domingo.
•»V 

_ Uma ' idéia de comédia bem
razoável se perde, quase tolalmen-
te, pelo desleixo (ou desinteresse)
do diretor e pelo tom repelilivo da
atuação de louis de Funes. (S.A.).
ASSIM ERA A AUÀNTIDA (BraTÍ
leiro) de Carlos Manga. Com de-
poimentos de Adelaide Chlo/zo,
Anselmo Duarte, Cyll Farncy, Ella-
na, Fada Sanloro, Grande Olelo,
Innlda, José Lewgoy c Norma Bon-
guell. Trechos de filmes com Os-
carilo, Zé Trindade, Jece Valadão
c oulros. Rosário, Santa Alice: I7h
lOm, 19hl0m, 21h. Sáb. e dom. a
partir das 15hl5m, Floriano: 13h
50m, 17hl0m, 19h. Baronesa: 15h
15m. 17hl0m, 19h05m. 21h. (10
anos).

•k Era uma Vez em Hollywood é
a fonte de inspiração desta mon-
tagem de trechos de comédias lat-
navalcscas da década de 50. O real
objetivo desta antologia é simples:
demonstrar que cada pais tem •
Hollywood que merece. (J.C.A.J
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Célia Olga Benvenutti
é a protagonista de

Lilian M / Confissões
Amorosas, cartaz

do Studio-Paissandu

O AMOR À TARDE (l'Amour
L'Après-Midi), de Eric Rohmcr. Com
Bernard Verley, Zouzou e Francoise
Verley. Cinema-2 (R. Raul Pompéia,
102 - 247-8900): 14h, lóh, IBh,
201), 22h. lagoa Drive-ln (Av. Bor-
ges de Medeiros, 1426 — 274-7999):
201) 15m e 22h30m. (16 anos). No
lagoa Drive-ln, até 4a.-feira.
X^^C Uma série de reflexões so*
bre o casamento de um pequeno
burguês ilustradas por uma bonita
fotografia de Nestor Almendros.
(J.C.A.)
VIDA EM FAMÍLIA (Family Life),
de Kenneth loach. Com Sandy Rat-
cliff, Bill Dean, Grace Lave e Mal-
colm Tierney. Cinema-3 (R. Conde
de Bonfim, 229), Jóia (Av. Copaca-
bana, 680 - 237-4714): 13h50m,
15h55m, 18h, 20h05m 22h]0m. (18
anos).
"KTfc"^f^t"K A hislória da esquizo-
frenia de uma iovem inglesa pro-
vocada pela falia de sensibilidade
dos pais e por um tratamento ina-
dequado. (J.C.A.).
O JOVEM FRANKENSTEIN (Young
Frankenslein), de Mel Brooks. Com
Gene Wildet, Poier Boyle, Marty
Feldman e Cloris LeacKman. Pirajá
(Rua Visconde de Pirajá, 303 —
247-2668): 13h30m, 15h40m, 17h
50m, 20h, 22hl0m. Madureira-1:
(Rua Dagmar da Fonseca, 54):
15hl0m, 17h20m, 19h30m, 21h40m.
Olaria: 14h50m, 17h, 19hl0m, 21h
20m. (16 anos).
¦fc^^TaY De como Frankenstein e
seu monstro conquistaram a glória
científica (e sexual). Irresistíveis
interpretações de Wilder, Boyle,
Kahn e Feldman. Obra criativa, ex-
eclenterrrente cinegrafada (por quês-
tão de estilo) em preto e branco.
(EA) ¦
CIDADE VIOLENTA (Cittá Violenta),
de Serqio Solima. Com Charles
Bronson, Telly Savalas e Jill Irelánd.
Capri (Rua Voluntários da Pátria,
88): 14h. lóh. IBh. 20h, 22h. (18
anos). Até sábado.
REAPRESENTAÇÕES

O MOMENTO DA VERDADE (II Mo-
mento delia Verita) - De Francesco
Rossi. Com Miguel Mateo Miguelin
e Linda Christian. lido-2 (Praia do
Flamengo, 72): Mh, lóh, 18h, 20h,
221). (16 anos). Até domingo.
W^f^t Uma reportagem sobre a
tourada, feita através da reunião
de material documentário e de ma-
terial encenado. (J.C.A.).
GRITOS E SUSSURROS (Viikiningar
Och Rop), de Ingmar Bergman.
Com Kari Sylwan e Liv Ullman. Fo-
tografia de Sven Nykvist. Música de
Chopin e Bach. Studio-Tijuce (R. De-
sembargador Isidro, 10): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Holliday (Av. Copa-
cabana - Posto Seis): 15h, lóh30m,
18h, 19h30m, 21h. (18 anos).
t^t^A' Já nasceu clássico es-

se filme. Irresistível o magnetismo
da fotografia de Nykvist, inigualá-
vel o quarteto de atrizes protago-
nistas. (E.A,).
A BELA DA TARDE (Bell* d* Jour),
de louis Buiiuel. Com Catherine De-
neuve, Jean Sorel, Mlchel Picoli e
Pierre Clementi. Orly (Rua Alcindo

^¦"¦*¦¦^"^^JJJT™

Guanabara, 21): 12h, 13h50m, 151)
40m, 17h40i)), 17h30m, I9h20m,
2lhl0n). Sáb. e dom, às 141), 15h
50m, 17h40m, 19h30m, 2lh20m. (18
anos),
¦^¦^l^tir Uma mulher aparente-
mcnle bom casada o sem qualquer
motivo identificável se prostitui o
passa a freqüentar um prostíbulo
durante a tarde, enquanto o mar!-
do trabalha no escritório. (J.C.A.).
AMARCORD (Amarcord), de Federi-
co Fellini. Com Puppela Magglo, Ma-
gall Noel, Armando Branda e Cicclo
Ingrassia. lido-l (Praia do Flamon-
go, 72 - 245-8904): 15h40m, 17h
50m, 20h, 22hlOm. (16 anos).
¦^íM^M^ Obra-prima do Fellini.
Como ambientação o galeria de per-
sonagens, reminisccnlc de Ot Boa»
Vidas, Em estilo, uma soma de seu
universo, lembrando o enfoque li-
rico-documontal de Roma. (E.A.).
CONFISSÕES AMOROSAS / LILIAN
M (Brasileiro), de Rcichenbach Fi-
lho. Com Célia Olga Benvenutti,
Benjamin Catlan, Sérgio Hingst, Ma-
racy Mello e Walter Marins. Sludio.
Paissandu (R. Senador Vergueiro,
35 - 265-4653): Mh, lóh, 181),
20h, 221). (18 anos).
¦ff.^C-fc Um estilo de encenação
muito inventivo. A história, uma
mulher que abandona a família no
campo pela cidade grande, muda
de tom a lodo instante: farsa, dra-
ma, comédia. (J.C.A.).
DEU A LOUCA NO MUNDO (lt's a
Mad, Mad, Mad, Mad Wotld), dc
Stanley Kramer. Com Spencer Tra-
cy, Milton Bcrle, Sid Cacser e Buddy
Hackell. Sio luii (Rua do Calete,
315 - 225-7459), Roxi (Av. Copa-
cabana, 945 — 236-6245), Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 422), Ma-
dureira-2 (Rua Dagmar da Fonse-
ca, 54): 151), 18h, 21h. (Livre).
•^•^C Uma velha tradição do cine-
ma mudo, a comédia em torno de
perseguições e correrias, retomada
cm cores e sons. (J.C.A.)
FUNNY LADY (Funny Lady), de Her-
bert Ross. Com Barbra Strcisand,
James Caan c Ornar Shariff. Para-
todos (Rua Arquias Cordeiro, 350):
151), 17hl0m, 19h20m, 21h30m. (Li-
vre). Musical.
a" CLASSE GOVERNANTE (The Ru-
ling Class), de Peter Medak. Com
Peter 0'Toolc, Alastair Sim, Arthur
Lowe e Harry Andrews. Palácio
(Rua do Passeio, 38 — 222-0838):
14h30m, 16h50m, 19hl5m, 21h45m.
(18 anos).
O MATRIMÔNIO PERFEITO (II Ma-
trimonio Perfeito), de F. S. Goltlieb.
Com G. Stoll, Eva Christian e Harold
Dietl. Alasca (Av. Copacabana —
Posto Seis): sem indicação de ho-
rário. (18 anos).
ALADIM E A LÂMPADA MARAVI-
LHOSA (Brasileiro), de J. B. Tanko.
Com Renato Aragão e Dedé Santa-
na. Bruni-Grajaú (Rua José Vicenre,
56 - 268-9352): Mh, lóh, 18h,
20h, 221). (livre).

DRIVE-IN
VIAGEM PROIBIDA (The Voyagc),
de Vitorio Dc Sica. Com Sophia Lo-
ren, Richard Burton e lan Bannen.
Ilha Auto-Cine (Praia de São Bento
— Ilha do Governador): 20h30m e
22h30m. (18 anos). Até sábado.
MM Lenta e romântica história
de amor ambientada na primeira
metade do século. (J.C.A.).

MATINÊS
ROBERTO CARLOS A 300 KM POR
HORA - Lagoa Drive-ln: 18h30m.
(Livre). Ent.rada franca para crianças.
Até amanhã.
A PANTERA COMANDA O ESPETA-
CULO — São Luiz: 14h. (livre).
O MÁGICO DE OZ - Carioca: 14hT
(Livre).
O SAPATINHO DE CRISTAL - Ame-
rica: Mh. (livre).

EXTRA
IV FESTIVAL BRASILEIRO DE CURTA-
METRAGEM JB/SHELL - Hoje, às
16h e 21h, no Cinema-1, exibição
dos filmes concorrentes: Missa do
Galo, de Roman Stulbach, Sereno
Desespero, de Luis Carlos Lacerda
de Freitas, Guarani, de Regina Jehá,
Segunda-Feira, de Geraldo Sarno,
Caules — Um Desenhista d. Humor,
de Hugo Kusnet, A Pedra da Ri-
queza, de Wladimir Carvalho, Ar.
quitetura d. Morar, de Antônio
Carlos Fontoura e Teatro Brasileiro,
de Olney São Paulo. Paralelamen-
te, serão exibidos na Cinemateca
do MAM, às 16h30m e 18h30m,
com entrada franca, os filmes não
concorrentes à premiação: O Gi-
rassol, de Shiyozo Tokutake, Caraça,
de Lenine Ottoni, O Fazendeiro do
Ar, de Fernando Sabino, Teatro
Amazonas, de Roberto Kahané e
Domingos Demasi, Antes que Tudo
se Acabe, de Ruy Polanílt, Seta
Povos das Missões, de Renato Neu-
man, Tiradentes/Portinari, de Ger-
son Tavares e A Senhora do Rio, de
Antônio Carlos Textor. Até ama-
nhã.
O GAROTO SELVAGEM (L'Enfant
Sauvage), de François Truffaut.
Com Jean Pierre Cargol, Jean Daslé
e François Truffaut. Hoje, às 18h e
20h, no Museu da Imagem o do
Som. (10 anos).
"»t"KA' Um Truffaut à maneira de
Robert Brésson. Planos longos e fi-
xos, inlerpretação desdramalizada.
Um garoto encontrado na selva é
reeducado para a vida em socie-
dade. (J.C.A.).
CINEMA EM CONJUNTOS HABITA.
CIONAIS — Exibição de curta-mo-
tragons em promoção do Serviço de
Cinema Educativo e Cultural. Hoje,
às 19h: Sebastião Prata, ou Bem
Dizendo, Grando Otelo, de Murilo
Salles e Ronaldo Foster, Na Véspe-
ra, o Domingo, de Hugo Kusgnet e
o Tio Marinheiro (comédia muda),
no Conj. Habit. Água Santa (Água
Santa). Cordiais Saudações, de Gil-
berto Santeiro, Carrancas do São
Fransisco, Conjunto Arquitetônico
do Pelourinho, de Alex Nicolaeff
e Marchas • Ferroadas (com o Gordo
e o Magro), no Conj. Habit. Rua
Eliza Albuquerque, 157 (Todos os
Santos).
CINEMA EM TEMPO DE ESPERA -
Exibição de Sebastião Prata, ou
Bom Dizendo, Grande Otelo, de
Murillo Salles e Ronaldo Foster,
Foiras do Nordeste, de Júlio Heil-
bron, Heitor dos Prazeres, do An-
tonio Carlos Fontoura e Gafieira,
de Gérson Tavares. Hoje, às ISh
30m, no Auditório da ABI, Rua
Araújo Porlo Alegre, 71 — 9.° an-
dar. Entrada franca.

SHOW
TEATRO
REFAZENDA — Show com Gilberto
Gil acompanhado de Chiquinho
Azevedo (bateria), Moacyr Albu-
querque (baixo). Participação espe-
ciai de Domlngulnhos. Teatro da
Praia, Rua Francisco Sá, 68
(267-7749). De 4a. a domingo, ás
2lh30m. Ingressos de 4a. a óa. e
dom. a Cr$ 40.00 e CrS 20,00. Sá-
bado, preço único de Cr$ 40,00.
Até domingo. Do 26 a 29, às 211)
30m, no Teatro Leopoldo Fróes
(Niterói). Dia, 30, às 2llt30m, no
Colégio Cap. Lemos Cunha (Ilha do
Governador).
NO QUARTO COM CHICO ANlSIO

— Show de Chico Anísio, com a
participação do con|unto Tempo
Sele. Direção de Oswaldo Loureiro,

LU
Teatro da Lagoa, Av. Borges de
Medeiros, 1426 (274-7748, 274-7849
e 274-7999). De 5a. a sáb., às 21 h
30m e dom., às 201). Ingressos de
quinta e dom., a CrS 50,00 e Cr$
30,00 (estudantes), óa., e sáb., pre-
ço único de CrS 50,00. (18 anos).

EXTRA
FICÇÃO MUSICAL - Show do gru-
po formado por Lourival Silvestre
— violão e canto, Silvia Beraido —
flautas e Bruce Henry — conlra-
baixo. Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar, s/n.°. (231-1871). De
5a. a dom., às 21 h. Ingressos a CrS
40,00 e CrS 20,00, estudanles e ró-
£Íos do museu.
NOITADA DE SAMBA -Tom NeT
son Cavaquinho, Baianinho, Vera da
Porlela, Sabrina, Conjunto Nosso
Samba e Exporta Samba, Zeca da
Cuica c passistas. Todas as segun-
dns-feiras, às 21h30m, no Teatro
Opinião, Rua òiqueira Campos,
143. (235-2119).

CASAS NOTURNAS
RIO AMANHECEU CANTANDO —

Show com direção e roteiro dc Car-
los Machado, contando a história de
João de Barro (Braguinha). Arranjos
e orquestração de Arthur Vcrocav.
Edson Frederico e Magro. Figurinos
de Gisela Machado. Com MPB-4. Eli-
sele Cardoso, Quarteto em Cy, lady
Hilda, Sidney Magal, Roberto Aze-
vedo e Marina Mareei. Mulatos,
Passistas, ritmistas e grande or-
quistra. Vivara (Av. Alranio de
Melo Franco, 296 — ?47-7877 e
267-2313). De 3a. a sáb., às 23h
30m. Aberto aos dom., a partir
de meio-dia, com show as lóh.
De 3a. a 5a. e domingo, couvert
de Cr$ 70,00 e consumação obriga-
tória de CrS 40,00, óas. e sáb.,
couvert dc Cr$ 80,00 e consumação
obrigatória de CrS 50,00. (14 anos).
M1ÈIE E JUAREZ™ MÃCHADÕ~
Show de Ronaldo Bõscoli, com
acompanhamentos a cargo do con-
lunlo de Edson Frederico e das
bailarinas Bernardettc e Madô. Di-
reção musical dc Edson Frederico.
Coreografia dc Bernardolle Hil1.
Sucata, Av. Borges de Medeiros,

426 (274-7999 e 274-7849). Às

Am., Sas. e domingos, 60,00 de
couvert e Cr$ 40,00 do consuma-
çao mínima, Sexta» e sábados, CrJ
70,00 de couvert e CrS 50,00 do
consumaçúo. À» 4as. e domlnnos,
CrS 30,00 do couvert o CrS 20,00
do consumação, para estudamos.
ritmos" do bra"síi - Show d*
3a. a 5a. e dom., às 22h, 6a. e
sáb. ás 21 li o 0h30m. Direção de
Caribe da Rocha. Figurinos de Ar-
lindo Rodrigues. Coreografia di
leda luqui. Arranjos musicais de
Ivan Paulo e cenário de Fernando
Pamplona. Elenco com mais de 80
participantes liderado por Marlene,
Jorgo Goulart, Nora Ney, Trio de
Ouro, Jackson do Pandeiro, Carlos
Poyarcs e The Fabulous 50 Black
and White National — Rio Dancers.
Hotel Naclonal-Rie, Av. Niemeyer
(399-1000 • 399-0100). Couvert de
CrS 90,00 e consumação mínima de
Cr$ 30,00.
FOLCLORE BRASILEIRO - Show
com passistas, ritmislas • cantores,
apresentando diversas manifestações
folclóricas estilizadas, entre elas o
candomblé, capoeira, maculelê e ro-
da de samba. Às 4as., 5as., óas. e
sábados, às 20l)45m. Couvert de
CrS 50,00, incluída a passagem do
bondinho. Restaurante do Morro da
Urca (226-2767).
SARAVA' - Show de 2a. a sáb"
a partir das 21 h. com música ao
vivo para dançar com a Orquestra
d© Nestor Schiavone e o conjunto
ue Eli Arcoverde. Couvert dc 2.
a 5a., a CrS 40,00 e 6a. e sáb. a
CrS 50.00". Hotel Sheralon. Av. Nit-
meyer, 121.
IÜCIO ALVES - Cantando de 3a.
a dom., das 20h ài 24h, acornpa-
nhado do organista Anselmo Man-
zoni no Restaurante La Casserole.
No American-Bar, diariamente, das
llh às I5h e das 19h às 231), show
dc samba com o conjunto Os En-
diabrados do Ritmo. Evcrest Hotel,
Rua Prudcnle de Morais, 1117
(287-B282).
FOSSA — Show de música roman-
tica com Everardo, Dina Gonçalves
e o pianista Ribamar. Rua Ronald
dc Carvalho, 55 (Praça do lido)
(237-1521). Diariamente a parlir de
23h. Couvert de CrS 30,00
SPECIAl BAR - AbeTlo dlarlamsn-
te a parlir das 19h com Mr. Harris
ao piino. 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
Lolt, Gracinha, Lo e Telma. Rua Pru-
dente de Morais, 129 (287-1354 e
287-1369).

SAMBA DO BALACOBACO - Show
com Oswaldo Sargcntelli e os
cantores Moacir, Ismael e Iracema,
além das Mulatas que Não Es-
lão no Mapa. Participação do saxo-
fonisla Paulo Moura. Oba, Oba, Rua
Visconde de Pirajá, 499 (287-6899
e 227-1289). De 3a. a 6a. e dom.,
às 23h45m, sáb. às 22h30m e lh.
Couvert CrS 90,00 e consumação
CrS 30,00. (18 anos).
JAKOB'S — Aberto diariamente de
llh até a madrugada, para almc-

Co e jantar, com cozinha internado-
nal. A partir das 201), apresentação
do pianista Ubiratan. Anexo à Chur-
rascaria Parque Recreio, Rua Mar-
quês de Abrantes 96 (245-4270).
UMA NOITE MUITO A VONTADE -
Show de Sérgio Bettencourt. Com
Norma Blum, Sérgio Bittencourt, os
cantores Everardo, Marília Barbosa,
Ataulfo Alves Júnior, Jurema e o
regional Os Coroas e Trio. Músici
ao vivo para dançar a partir das
21h30m, show, às 23h e Roda de
Samba, à 0h30m. lapinha. Rua Ba-
rala Ribeiro, 90 B (255-0073). Cou-
vert dc Cr$ 60,00.

DAIVÇA

O Bale Quebra Nozes, com música
de Tchaikovsky, inicia hoje temporada de

10 dias no João Caetano. Como astros
convidados, Ciril Atanassoff, da ópera de

Paris, e Doreen Wells, do Royal Ballet

ISSO OU AQUIIO? - De Marilena
Ansaldi e Emilic Chamie. Direção
de lacov Hilell. Músicas de Pink
Floyd, Aslor Piazzola, Stochausen e
Emerson, Lake and Palmor. Com Ma-
rilena Ansaldi. Teatro Nacional de
Comédia, Av. Rio Branco, 179
(224-2356). De 3a. a sábado, às 21 h
30m. Domingos, às 19h. Ingressos
a CrS 30,00 e Cr$ 15,00 (estudan-
tes). Até domingo.

O QUEBRA NOZES - Bale com
música de Tchaikowsky e coreogra-
fia de Dalal Achcar. Com os baila-
rinos convidados Cyril Atanassoff
(Primeiro Bailarino da Ópera de Pa-

riz) c Doreen Wells (Primeira Bai-
larina do Royal Ballet). Participação
do Corpo de Baile do Bale do
Rio de Janeiro e do Corpo de Bai-
le do Bale Dalal Achcar, num to-
tal de 180 figurantes. De 3a. a
sábado às 20h30m e aos domin-
gos, às lóh. Teatro João Caetano —
(221-0305). Ingressos a Cr$ 750,00
(frisas e camarotes) Cr$ 100,00
(poltronas), Cr$ 60,00 (balcão no-
bre) c Cr$ 30,00 (balcão simples),
à venda na bilheteria do Teatro e
no Centro de Arte e Cultura, Rua
dos Oitis, 20. Os espetáculos no-
turnos são liberados para crianças.
Até dia 30.

EXPOSIÇÃO
ARTESANATO CHILENO - Traba-
lhos de cestaria, cerâmica e te-
cidos feitos por artesãos chilenos.
Clube Caiçaras, Avenida Epitácio
Pessoa, s/n? De 2a. a 6a„ das 141)
às 22h. Sáb. e dom., das 10h30m
às 22h. Até dia 29.
O BRASIL VISTO POR DEBRET -
Mostra de 65 aquarelas originais
do artista francês, retratando
cenas do Brasil Antigo. Museu da
Chácara do Céu, Rua Murtinho No-
bre, 93 — Santa Teresa. De 3a. a

6a.-feira, das 14h às 17h e sáb. e
dom., das llh às 17h.
D PEDRO II E O DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO-SOCIAL DO BRA-
SIL NO 2.° REINADO - Mostra em
comemoração ao sesquicentenário
do nascimento do D Pedro II, divul-
gando documentos, objetos pessoais
do Imperador, painéis fotográficos,
mapas, livros, pinturas e outras
ilustrações. Biblioteca Nacional, Av.
Rio Branco, 219. De 2a. a óa., das
9h às 21h. Alé dia 2 de dezembro.

MÚSICA
CONCURSO INTERNACIONAL DE
REGÊNCIA - Prova semifinal, hoie,
às 20h30ni, com a Orquetlra Sinfó-
nica do Teatro Municipal, Intorpro-
laçao de obras de Vllla-lobot e ou-
tros composlloroí brasileiros, á et-
colha do candidato. Na Sala Cecília
Meireles, Entrada franca.
RECÍTÃl CHOPÍN" 

~ 
RecÍio7~côm~õ

pianista Miguel Proença apresen-
tando m seguintes obras de Cito-
pin: Polonaise Fantasia, Tris Ma.
surkas, Fantasia Opus 49 e Sonata
Opus 58. Hoje, às 211), na
Cata d* Rui Barbosa, Rua Sáo Cie-
mcnle, 134. Ingressos a CrS 15,00.
GENÉSIO~NOGUEIRA -Recital 

"do

violonista apresentando peças de
Bach, Sor e Bocherinl. Amanhã, às
2lh, no Salão Leopoldo Miguoi,

Escola de Música, Rua do Passeio,
98. Ingressos a Cr$ 20,00 e CrS
10,00, estudantes. 
OSB - Concerto sob a regência
do maestro Júlio Medaglia, Progra-
ma: Trenzinho Caipira, de Vllla-
lobos, Concerto n.° 1, para Piano
• Orquestra, de Llszl Abertura Ta.
nhauser, de Wagner e Gymnopedie
¦ Parado, de Erík Salie. Sábado, dia
22, às Ióh30m, na Sala Ctcllla Mel.
reles. Ingressos a Cr$ 30,00, pia-teia, CrS 15,00 platéia superior e
ÇrSYO.OO^citudantes.
RECITAI DE CANTO""ÃpreTíniaT
cio dos cantores Marisa Mariz, As.
sis Pacheco e lourival Braga, aconv
punhados pelo maestro Mário M.it-
Ihlesen. No programa, obrai de
Hacndcl, Schumann, Villa-lcbos,

TEATRO
HISTÓRIA DO ZÓO - Texto de
Edward Albcc. Com Jorge Fcrnan-
do Rcbello, lambem diretor e adap-
lador. Teatro de Bolso, Rua Ataulfo
de Paiva, 269 (287-0871). De 4a. a
domingo, às 2lh30m. Ingressos a
CrS 10,00. Um dos papéis foi cli-
minado e o texto de Albce trins-
fomiou-se em um monólogo, no
qual o público é um dos persona-
gens. Até domingo.

O VOO DOS PÁSSAROS SELVA-
GENS — Drama de Alrlomar Conra-
do. Direção de Aderbal Jr. Com
Nelson Caruso e Susana Faini. Te»,
tro Gláucio Gil, Praça Cardeal Ar-
coverde (237-7003). De 3a. a dom.,
às 21h30m. Vesp. de 5a., às 17h
e de dom., às 181). Ingressos de 3a.
a dom. a CrS 30,00 e CrS 15,00 (es-
tudanles), sáb., preço único de Cr$
30,00. (16 anos). A paixão irresis-
"'vel celebrada num romântico ri-
tual.

A MULHER DE TODOS NÓS - Co-
média de Hcnri Becque, adaptada
por Millor Fernandes. Dir. da Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
tenegro, Fernando Torres, Ari Fon-
loura, Susi Arruda, Eduardo Torna-
ghi. Taatro Glória, Rua do Russel
632 (245-5527). De 4a. a óa. ó
domingo às 2lh. Sábado, às 20h

22h30m. Vesperal de 5a., ás 17h.
de dom. às I8h. Ingressos a Cr$

50,00 e CrS 30,00 (estudantes).

ILWmMMM^J obV i'-' 
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Fernanda Montenegro e Fernando Torres
anunciam as útimas semanas deA Mulher de Todos Nós, cartaz do Teatro

Glória desde julho. Ainda este mêscomeçam os ensaios da próxima montagem
do grupo: A Mais Sólida Mansão,

de Eugene 0'Neill

O ESTRANHO CASAL _ Comédia
de Neil Simon. Dir. de Jô Soares.
Com Gracindo Jr, Carlos Eduardo
Dolabella, Célia Coulinho, Teresa
Austregésilo, Jorge Cândido, Au-
gusto Olimpio e Jorge Botelho.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais, 824 (247-9794). Dc 3a. a
óa., às 21h30m, sáb., às 20h30m e
22h45rrr. dom., às 18h e 21h. In-
gressos de 3a. a 5a. e dom. a CrS
40,00 e Cr$ 25,00 (estudantes). 6a.
e dom. (na 2a. sessão) a Cr$ 40,00,
sáb. a Cr$ 50,00. (14 anos). O com-
plicado convívio de dois rapazes
recém-desquitados.

KARLA, VALEU A PENA? - Co-
média dramática de Pedro Bloch.
Dir. de Maurício Sherman. Com Na-
tália Timberg, Herval Rossano, Ntr
Ia Tavares, João Carlos Barroso,
Tamara Taxman. Teatro Santa Rosa,
Rua Vise. de Pirajá, 22 (247-8641).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m,
sáb., às 20h30m e 22h30m, vesp.
5a. a dom., às 18h. Ingressos de
3a. a 5a. e dom., a Cr$ 50,00 e
Cr$ 30,00, estudantes, sáb., a CrS
50,00. (16 anos). Discussão sobre a
responsabilidade (ou irresponsabiir-
dade) dos pais burgueses em rela-
ção aos seus filhos.

UBU — Texto de criação coletiva
do grupo Asdrúbal Trouxe o Trortv
boné, baseado em Alfred Jarry.
Dir. de Hamilton Vaz Pereira. Com
Luis Fernando Guimarães, Regina
Case, Jorge Alberto, Luis Arthur
Peixoto, Daniel Dantas, Gilda Gui-
lhon, Julíta Sampaio e João Carlos
Mota. Teatro Experimental Cacilda
Becker, Rua do Catete, 338
(265-9983). Às 2as. e de 4a. a
6a., às 21h30m, sábado, às
20h e 23h, domingo, às 20h.
Ingressos diariamente a CrS
10,00; sáb. e dom. a Cr$ 20,00.
(18 anos). As gloriosas aventuras
de um rei muito tirânico e louco.
• Numa ambientação circense, o
Iovem elenco dá vazão à sua exu-
berante energia física e ao seu

. muito pessoal senso de humor.
(Y.M.)
NADA PIOR QUE UMA CASCA DE
BANANA NUM BECO ESCURO -
Texto de M. Cena. Prod. do grupo
Asfalto Ponto de Partida. Dir. e
interpretação de Marcondes Mes-
queu e Roberto Wagner. Porão-
Opinião, Rua Siqueira Campos, 143.
Sábados às 24h e domingos, às
20h. Ingressos a CrS 15,00.

ORQUESTRA DE SENHORITAS -
Comédia de Jean Anouilh. Dir. de
Antônio Ghigonotlo. Com Paulo
Goulart, Eloy de Araújo, Walter
Cruz, Renato Dobal, Osmano Car-
doso; Jacques Lagoa e Eraldo Rizzo,
Taatro Princesa Isabel, Av. Prince-

(16 anos). Uma senhora de forte
personalidade maneja com coragem
e habilidade o seu triângulo con-
jugal.

CONSTANTINA - Comédia de S.
W.augham. Dir. de Cecil Thiré. Com
Tonia Carrero, Rogério Froes, Rosi-
ta Tomás Lopes, Djenane Machado,
Roberto Maia, Felipe Wagner e ou-
tros. Teatro Copacabana, Avenida
Copacabana, 327 (257-1818). De 4a.
à 6a., às 2lh30m, sáb., às 20h a
22h30m dom., às 21 h. Vesp. 5a.,
às 17h e dom., às 18h. Ingressos
de 4a. a 6a. e dom. a CrS 10,00
e CrS 5,00 (estudantes). Sáb.. CrS
15,00 e vesp. de 5a., a CrS 10,00.
Temporada popular em promoção
do DAC/MEC. (14 anos). No sofis-
ticado ambiente inglês de 1926.
uma mulher rompe com os precon-
ceitos sociais e escolhe o caminho
da independência.

A MANDRAGORA - Conrédia de
Maquiavel. Dir. de Paulo José. Com
Dina Sfat, Telma Reslon, Paulo Jo-
sé, Nei Latorraca, Lafaiete Galvão,
Tonv Ferreira e Alciro Cuna. Músi-
ca de John Neschling. Cenários e fi-
gurinos de Hélio Eichbauer. Teatro
Casa-Grande, Av. Afranio de Melo
Franco 290 (227-6475). De 3a. a 6a.
e dom. às 21h30m, sáb. às iOh e
22h30m, vesp. de dom. .às 19h. In-
gressos dc 3a. a 5a. e dom., a Cr$
40,00 e CrS 25,00, estudanles e óa.
e sáb. a CrS 50,00. (18 anos). Uma
receita maliciosa c ousada para
conquistar uma virtuosa senhora
casada.

A CANTADA INFALÍVEL - Come-
dia de Feydeau. Dir. de João Be-
thencourt. Com Sueli Franco, Milton
Carneiro, André Villon, Francisco
Milani, Luis Magnelli, Janine Car-
neiro. Teatro Maison de Franca, Av.
Pres. Antônio Carlos, 58 (252-3456).
De 4a. a 6a. e dom. às 21 h, sáb.
às 20h e 221) 15m vesp. 5a., às 17h
e dom., às 18h, Ingressos de 4a.-a
6a. e dom. a CrS 15,00, sábado a
CrS 25,00 (16 anos), O dinheiro
representa a mola propulsora das
perseguições, equívocos, coincidên*
cia e infidelidade, neste vaudevil-
le, originalmente intitulado Système
Ribadier.

VAGAS PARA MOÇAS DE FINO
TRATO — Drama de Alcyone Araú-
jo. Direção de Amir Haddad. Com
Glória Menezes, Yoni Magalhães
e Renata Sorrah. Teatro da Galeria,
Rua Sen. Vergueiro, 93 (225-8846)
De 4a. a óa. e dominqo, às 21 h
30m, sábado às 20h e 22h30m, ves-
peral de domingo às 18h. Ingressos
de 4a. a 6a e domingo a Cr$ 50.00
e Cr$ 30,00 (estudantes), sábado,
preço único de Cr$ 50,00. (18

^
Com entrada franca para professo-

res e interessados realiza-se hoje, às 20h
30m, no Teatro Isa Prates (R. Francisco
Otaviano, 131 — Arpoador), o I Encon-
tro de Teatro na Escola. A supervisão
é dos professores José Antônio Domin-
gues e Maria Luiza Prates.

Pucclnl, Verdl a oulroi. Sábado, dia
22, às I6h30m, no Salão Leopoldo
Miguoi, Escola da Música da UFRJ,
Rua do Passeio, 98, Ingressos • CrS
20,00.
CLÁUDIO LISBOA - Recital do pia.
nista. No programa, obras de Schu-
mann, Beelhoven, Villalobos • Ra-
vel. Domingo, dia 23, ás 17h, na
Caia da Rui Barbosa, Rua São Cie-
mente, 134. Ingresios a CrS 15,00,
CONCERTO DE JAZZ - Apresenta-
çáo do conjunto de Vilor Assis Bra-
sil (saxofone e piano), integrado por
Paulo Guimarães (flauta e flautim),
Ari Piassarollo (guitarra), Paulo
Russo (baixo) e Paulo lijão (bate-
ria). Segunda-feira, dia 24, às 21 h,
no IBAM, Rua Visconde Silva, 157.
Entrada franca.

sa Isabel, 186 (236-3724). De 3a.
a óa. e domingo às 21h30m, sá-
bado às 20h30m e 22h30m, ves-
peral de 5a. às 171) a de dom.,
ás 18h. Ingressos de 3a. a 5a. e do-
mingos, (na duas sessões), a CrS
50,00 e CrS 30,00, estudantes. Sá-
bado a CrS 50,00 a vesp. da 5a.
a CrS 30,00. (18 anos). O grotesco
cotidiano de uma orquestra femi-
nina que anima um balneário fran-
cês em 1947.

anos). Três atormentadas persona-
gens femininas canalizam seut trau-
mas para uma coexistência dificil a
agressiva.

A NOITE DOS CAMPEÕES - Da
Jason Miller. Direção de Cecil Th!-
ré. Com Sérgio Britto, ítalo Rossi,
Carlos Kroeber, Otávio Augusto a
Zanoni Ferrite. Taatro Sonac, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2746). Da
3a. a 6a., às 2lh30m, sáb., às 20h
í 22h3úm, dom., às 18'n e 21h. In-
gressos de 3a., 5a. a dom, a CrS
50,00 e CrS 25,00 (estudantes), 4a.
a Cr$ 30,00 e CrS 20,00 (estudan-
tes), e sábados preço único dc CrS
50,00. (II anos).
• Uma vigorosa análist da men-
talidade da maioria silenciosa a um
brilhante trabalho de equipe do
elenco tornam o programa inferes-
sanlc e comunicativo. (Y.M.)

OH, CAROLI - Texto da José An-
ton,o de Sousa. Dir. de Jó Soares
Com Teresa Raquel, Sandra Bréa,
Pedro Paulo Rangel. Teatro Mesbla,
Rua do Passeio, 42/56 (242-4880).
De 3a. a 6a. e dom., às 2lh15m.
sábado, ¦is 22h, vesperai quinta
^s 17li e domingo às 16h. Ingres*
sos cie terça a sexta e domin-
go a CrS 20.00. sáb. a CrS 30,00
e CrS 20,00, estudantes. (13 anost.
Num universo decadente, um dra-
málico conflito entre mãe e filha.

J

O AUTO DA COMPADECIDA - Far-
sa de Arano Suassuna. Dir. da
Agíldo Ribeiro. Com Agildo Ríbei-
ro, Márcia de Wíndsor, Uva Nino,
Ivan Sena, Roberto Azevedo,

Jon»:y Posoli, Domicio Coiti,
Edson Guimarães « outros. Ttafro
Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17 (232-5817). De 3a. a 6a. e dom.,

às 21h 15m, sáb., às 20h a 22h
30m, vesp. de 5a., às 17h
e de dom. às 18h. Ingressos d*
3a. a 6a. a dom., a CrS 20,00 c
sáb., a Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00, es-
tudantes (14 anos). Na Terra como
no Além, graças à proteção da
Compadecida, João Grilo e seu
companheiro Chico derrotam sem-
pre a burrice alheia.

O DRAGÃO — Fábula para adultos
e adolescentes de Eugene Schwarz.
Direção de Maria Clara Macha-
do. Com Renato Coutinho, Ger-
mano Filho, Marcus Toledo, Carlot
Wilson Silveira Sara Berditchevs-
ky e oulros. Taatro Tablado, Av.
Lineu de Paula Machado, 795
(226-4555). Sextas, às 21h, sábs; •
doms. às 18h e 21h. Ingressos a
Cr$ 20,00. A nobre luta da um
corajoso herói pela libertação d»
uma cidade oprimida.
• A beleza visual e a clareza nar-
raliva fazem desta alegoria sobre o
poder uma das melhores realizações
recentes do Tablado. (Y.M.)

O FILHO PRÓDIGO - Exercício d*
criatividade corporal baseado na
parábola contada na Bíblia, com
música de Ravi Shankar e Maha-
vlshnu John McLaughlin. Com Zido
Santos, Ronaldo Tonini e Ronaldo
Melo. Teatro Pedro-Jorgt, na Aca-
demia Seibukan, Rua Siqueira Cam-
pos, 43 — sala 1 001. Todos os
domingos às 18h. Ingressos a Cr$
10,00. (14 anos).

BRIC-A-BRAC — Coletânea de textos
teatrais e poemas de Jean Tardieu,
apresentada — em francês — pelo
Teatro da Aliança Francesa. Dir. de
Elienne Le Meur. Com Jacqueline
laurence, Claude Hagcnauer, Silvia
Heller, Etienne de Meur a outros.
Teatro Maison da Franca, Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (252-3456). Dia
25, às 211). Ingressos a CrJ 15,00
e 10,00 estudantes.

ENTRA E SAI PALACE HOTEL - Co-
média de Tutuca, com Tutuca, Re-
gina Célia, Claudioney Penedo e
Alberto Miranda. Teatro louis Jau-
vat, Rua Andrada Neves, 315
(268-5798), De 4a. a 6a„ ài 21h,
sáb. e dom., às ISh a 20h30m. In-
gressos a Cr$ 25,00, adquiridos na
hora, e a CrS 20,00, comprados
com antecedência. Até dia 30. Ex-
cepcionalntente, não haverá espe-
táculo no próximo domingo.

UM HOMEM SEM DOCUMENTOS
MORREU ATROPELADO NA AVE-
NIDA — Texto e direção de João
Siqueira. Produção do grupo Cer*
reta. Com Júlia Guedes, Rita Lup-
pi, Conceição Correia, Jackson Par
nes, João Batista, Irene Leonore,
João Siqueira. Sala Molièra, da
Aliança Francesa de Copacabana,
Rua Duvivier, 43. Sextas, sábados
e domingos, às 21h30m. Ingressos
a CrS 15,00.

DYSANGELIUM (Hic õt Hoc). Dire-
ção de Ayrton Kerensky, com Ed-
gard Ribeiro. Centro da Pasquisa
Ex-Teatro (Teatlab). Rua Pinheiro Ma-
chado, 25 E. Sextas e sábados, às
21h30m. Ingressos a Cr$ 20,00 •
CrS 10,00, estudantes.

INFANTIL

O MENINO VADIO NA FLORESTA
— Texto e direção de Adroaldo Ri-

beiroXosta. Marionetes criadas por

Ada Brito e manipuladas por crian-

ças de 12 a 15 anos, alunos da an-

tidade A Hora da Criança. Promo-

ção da Casa da Bahia. Palácio ela

Cultura, Rua da Imprensa, 16. Ho-

je, amanhã a domingo, às 17h. Én-

trada franca.
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DISCOS CLÁSSICOS
IAUET DES BALLETS / LUUI -
CBS — 160225 — Com o conjunto
Ia Cranda Ecuria ai Ia Chambre du
Roy, solí a di.crão de Jean-Claude
Malfioire. Solistas: Su/.inne Slnton-
k* (soprano), John Elwes (tenor) c
Louis ".''. iscit (baixo). IADO 1: P«y.
cltá (Ária cie trompete), le Beui.
qaeit Oanlilhomme (Cena Turca), Pac
lerala Comio.ua (árias), Ceo.qa Dan-
dln (Aberlura), Ptycíii (Roncleau
pour les Enscignes) e l*a Amanli
Magnlfiquti (Minueto). LADO 2: Li
Bourqeois Gentilhomt (Ballet das
Naçõoi — diversas Entradas) e Psy-
«hé (Sinfonia, lamenlo, área e re-
citativo).
DANÇAS DA CORTE É DAS ALDEIAS
NO SÉCULO XVI - CBS - 160226
— Com os coniuntoi La Gtanda
Ecuria ai Ia Chambre du Roy e Fio-
riltgium Muticum da Paris, sob a
direção dc Jean-Claude Malgoire.
LADO 1: Dancerici à 4, de Gorvtt-
se, Unqa.esca, de Jacob Paix, Duas
Alamandas, de Adricn le Roy, Pa-
vana • Galharda, de Etienne Duter-
tre, Banchatlo Muiliali, de Sthcin
a Suila, de Praelorius. LADO 2:
Tourdion, de Anon, Bransla, de At-
laipnant, Bailado doi Gaios, de
Anon, Mil Gantiem Willen, de Pau-
tnann, Dit Ia Bourgignon • Solta-
rello, de,Anon, Mehrentam, dc Su-
tato, a Inlrada, de Christoph Iode-
holtz.
BRAHMS / HUNGARIAN DANCES
FOR PIANO, 4 - HANOS - Tur-
nabout/Vox — 71033 - Com o duo
pianístico Walter e Beatriz Klein —
FACE A: Dançai Húngarai n°s. 1
a 10. FACE B: Daneis Húngaras n.°i
11 a 21.

Sem a densidade de conteúdo
que encontramos em outras obras
do autor, as Dançai Húngaras, de
Brahms, constituem, no entanto, ai-
Sumas de suas páginas mais atracn-
les, no que se refere em especial
ao apelo melódico. E' sempre um
prazer ouvi-las orquestradas ou —
como é o caso deste LP — na ver-
são original para piano a quatro
mãos. A gravação, infelizmente,
apresenta defeitos técnicos, como
ressonâncias e algumas distorções
nos fortíssimos.

A INTERNACIONAL MARIA LÍVIA
SÃO MARCOS - RGE/Fermata -
3C3.1009 — Com a violonista Ma-
ria Lívia São Marcos — LADO A:
Suite em Mi Menor, de Bach. LADO
B: Variações sobra o Tema "O Ca-
ra Armonia" da ópera "A (lauta
Mágica", de Fernando Sor, Choro
Típico n.° 1 (Chora Violão), de Vil-
la-Lobos, e Tema c Variações para
Violão, de Werner Kruse.

Maria Lívia São Marcos, reno-
mada violonista brasileira radicada
na Suíça, interpreta neste disco
quatro obras de estilos bem diver-
sifiçados, sobressaindo-se na exe-
cução da peça que o compositor

Ooboista 

francês Jean-Claude Malgoire
— que a CBS já havia apresentado em
excelente LP com peças do Barroco Ita-

llano -- reaparece agora cm dois novos dis-
cos da gravadora, à frente dos conjuntos dc
música antiga qnc lidera: La Ornnde Ecurle
et In Chambre du Roy c o Florllcglum Musi-
cum dc Paris.

O primeiro LP c dedicado inteiramente ao
Ballet des Baileis, de Liilll. que consiste numa
interessante coletânea dc extratos dc partitu-
ras escritas pelo compositor para diversas pe-
cas dc Uolicrc (comódics-ballcts). A língua-
gem galante, peculiar à época c ao estilo do
autor, faz-se intensamente presente na maior
parle das faixas, especialmente nas aberturas
dc cada lado, isto c. na Arin clc Trompete (da
peça PsychéJ c na Entrada dos Scaramouchcs,
TrlveÜns c Aliequins do Bourgeois Gentil
Hommci. Há momentos dc instrumentação
curiosa c excêntrica (como a Cena Turca',
bc/n como expressivas seqüências vocais, das
quais se destaca a Pastorale Comiquc, cuias
árias estão sensivelmente valorizadas pela in-
tcrprctuçáo do barítono Louis Masson.

O segundo disco revive uma série de pe-
cas instrumentais renascentistas iGcrvaisc,
Dutrctre, Schein. Praelorius, Anon Paumann e
Susaloj. sob o titulo dc Danças da Corte e das
Aldeias no Século XVI. O brilho das execuções
atenua um pouco o aspecto rudimentar dessas
despojadas partituras, que se dirigem especifi-
camente aos apreciadores da música antiga.

RONALDO MIRANDA
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Wsrncr Kruse lhe dcíli:ou. A Suite,
de Bach, fluí cem correção e bom
senso estilístico, mas as Variações,
d« Sor, revelam excesso de con trás-

tes e um certo exagero d? dinami»
ca e agógi:?. Falta, na realidade,
uma certa unidade à sua interpre-
tacão.

LlVltOS
O Brasil do século XIX

visto por um viajante ale-
mão e o de hoje por cien-
tisfas sociais de várias na-
cionalidades. O processo
civilizatório da América La-
tina em duas leses de Dar-
cy Ribeiro, discutidas por
antropólogos internacionais.

• BRASIL, TERRA E
GENTE (1871), por Oscar
Canstatt. Trad. Eduardo de
Lima Castro. Editora Con-
quista, 1975, Rio. 308 pp. OS
70,00. Reedição, com Ilustra-
ções de Israel Cysneiros, de
uma importante obra de vi-
a jante europeu ao Brasil do
século XIX. O Autor, que
publicou seu livro em 1877,
trabalhou para a Comissão
Imperial de Agricultura e
íoi um ardoroso partidário
da imigração alemã para o
Brasil. Prefácio de Arthur
Cezar Ferreira Reis.

• O LEGISLATIVO E A
TECNOCEACIA, org. por
Cândido Mendes. I m a g o
E d Mora/Conjunto Univer-
sitário Cândido Mendes,
1975, Rio. 270 pp. Reúnem-se
neste volume os textos das
principais intervenções de
cientistas sociais brasileiros
e estrangeiros presentes ao
Seminário sobre Legislativo
e Desenvolvimento, reali-
zado no Rio em agosto de
1974. De um modo geral, os

Autores acreditam que o
sucesso do desenvolvimento
implica na criação de novos
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modelos dentro da vida po-
litipà e social.

A UTOPIA URBANA,
por Gilberto Velho. Zataar
Editores, 1975, Rio. 112 pp.
Reedição, com nova intro-
dução do Autor, de uma
bem sucedida pesquisa de
antropologia social reali-
zada em Copacabana. Le-
vantamento e análise do es-
tilo de vida dos moradores
de um grande prédio de
apartamentos sala-e-quarto.

SINIIO PEREIRA, O CO-
MANDANTE DE LAM-
PIÃO, por Nertan Macedo.
Editora Artenova. 1 975, Rio.
148 pp. CrS 30,00. Neste seu
12° livro sobre o fenômeno
do cangaço, o Autor revela
o que poucos sabiam: que
antes de constituir o seu
próprio bando, Virgulino
Ferreira lutou sob as ordens
de Sinhô Pereira, cangacei-
ro de sangue nobre, des-
cedente do Barão de Pajeú.

CONFIGURAÇÕES HIS-
TÓRICO-CULTURAIS DOS
POVOS AMERICANOS, por
Darcy Ribeiro. Editora Civi-
lização Brasileira, 1975, Rio.
160 pp. CrS 40,00. O volume
reúne dois ensaios an tropo-
lógicos, aos quais se juntam
comentários criticos de ci-
entistas sociais de várias
n a cionalidades. Reproduz,
ainda, o epilogo à edição
alemã de O Processo Civili-
zatório, escrito por Heinz
Rudolf Sonntag.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA DA SOCIEDADE BRA-
SILEIRA DE CULTURA INGLESA -
Grande variedade de livros ingle-
ses, desde autores antigos até os
mais recentes. Revistas modernas «
jornais atualizados. Centro: Av.
Graça Aranha, 237/3.° andar
(231-9033). De 2a. a 6a., das 9h às
19h. Copacabana: Rua Raul Pom-
peia, 231/7." andar (287-0608). De
2a. a 6a., das 9h ài 12h30m e das
Mh às 19h.

BIBLIOTECA DO IBAM - Aberta
aos interessados em Administração
Municipal, com acervo da 10 mil
volumes. Rua Vise. Silva, 1S7
(266-2132). De 2a, a 6a., das 8h30m
às 18h30m.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MER-
CADO DE CAPITAIS - Especializa-
do em Mercado de Capitais, Bolsa
de Valores e Economia. Av. Beira-
Mar anexb ao Museu de Arte Mo-
derna (242-3340). De 2a. a 6a., das
lOh às 13h e das 14h àt 18h.

BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA CAS-
TRO ALVES - No INL, ASCB e
FEFIEG. Mantém serviços de emprés-
timos para o público em geral, com
¦cervo superior a 30 mil volumes

de livros didáticos e dc literatura.
Av. Mal. Cornara, 150/4.° andar
(221-5194). De 2a. a 6a., das 9h às
21h50m.
BIBLIOTECA DO INSTITUTO NACIO-
NAl DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS

DO DNPVN - Especializada em En-
genharia Portuária e Hidráulica, Ma-
rílima e Fluvial. Ru,, Gal. Gurjão,
166 - Caju. (248-4219). De 2a. a
6a. das 8h30m às 17h30m,
BIBLIOTECA DA SOCIEDADE Hk-
CIONAL DE AGRICULTURA -
Av. General Justo, 17), 2.° andar
(242-2981). De 2a. a 6a., dás 12h
às 17h.

BIBLIOTECA EUCLIDES DA 
"cÜNHÃ

— No. Ministério da Educação e
Cultura, Rua da Imprensa, 16/4.°
andar (242-6506): Dc 2a.'a' óa„ das
9h às 18h, •

BIBLIOTECA ÍÜÍ MARINHA - SER-
VIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL
- Rua D. Manuel 15/12.°, de 2a.
a 6a., das 12h às 17h30m.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES — Especializada em
Engenharia e Transporte, no Minis-
tério dos Transportes. Praça 15

(231-1406). De 2a. a 6a„ das 9h
às )8hl5m.

BIBLIOTECA DO CLUBE DOS DE^
CORADORES — Especializada em
arte e decoração em geral. Av.
Copacabana, 1 100 — 2.° andar —
(235-2135). De 2a. a 6a., das 14h
às 18h.

THOMAS JEFFERSON / USA CENTER
— Especializada em assuntos ameri-
canos, possuindo iornais, revistas,
panfletos, discos, partituras, micro-
filmes • microfitas. Assuntos prin-
cipais: educação, planejamento ur-
bano, arquitetura, artes e literatura.
Serviço de empréstimo domiciliar t
serviço de referências. Rua Barata
Ribeiro, 181, loja 1 (237-2521). De
2a. a 6a„ das lOh às 21h.

ARQUIVO NACIONAL - Biblioteca
especializada em documentos •
obras nacionais, gravações hístórí-
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 Camães, 30
(221-3138). De 2a. a 6a., das 9h
às 19h.

TELEVISÃO

OS FILMES DE HOJE
Somente um filme anunciado parahoje, dc interesse reduzido, c transmitido

há pouco tempo (cm abril deste ano).

O HOMEM QUE NASCEU DE NOVO

TV Globo - 24h

(Th* Mind of Mr. Soamti). Produção britânica
de 1969, dirigida por Alan Cooke. No ciem o:
Terence Stamp, Robert Vaughn, Nigcl Daven-
port, Donal Donnelly, Christian Robcrts, Vickey
Tumor, Stotl Forbcs, Jucoly Parlitt. Colorido,

Stnmp é John Soamos, paciente cm
coma durante 30 anos, que se recupera
graças a uma intervenção cirúrgica feita
pelo medico Bergen (Vaughn). O filme
trata dc sua adaptação à nova socleda-
de. Misto de drama psicológico e critica
social que não agradou àqueles que o co-
montaram na época dc seu lançamento
pela frustração do aspecto mais preten-
sloso da proposta. Há apuro técnico na
produção.

RONALD F. MONTEIRO
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Terence Stamp e Robert Vaughn

em O Homem que Nasceu cíe
Novo (canal 4, 24h)

CANAL 4
lOfilSm — Padrão a Cores. ISh
I0li30m — Vüa Sésamo III — Proçjr.ima didático

infantil com os bonecos Gugu e Gari- 16tiSSm
h.ilcio e os atores Araci Balabanian •
Armando Bogus. Com 20 personagens, 17h
entre mágicos, bonecos e palhaços. Di-
recão de David Grimberg e Milton Gon-
çalves. 17h45m

10hS5m — Globinho — Noticiário infantil narrado I8hl5m
por Berto Filho. Colorido.

llh — TV Educativa — Conversa de Orelhão,
informações culturais apresentadas em
diálogos engraçados. Colorido.

Hh30m — O Mundo Animal — Documentários 19h
sobre a natureza, os animais e o homem.
Colorido.

llhSSm — Globinho — Noticiário infantil narrado
por Berto Filho. Colorido.

l-2h — Globo Cor Especial — Apresentando dois
desenhos animados. Hoje: Monstros Ca- 19h50m
mara das e A Turma do Zé Colméia.

13h — Hoje — Noticiário apresentado por Sô- 20hI5m
nia Maria, Lígia Maria e Berto Filho. Co-
lorido.

13h30m — Jeannit E' um Gênio — Filme com Bar-
bara Edcn e larry Regman. Colorido.

13h55m — Globinho — Noticiário infantil narrado 21h
por Berto Filho. Colorido.

Mh — Família Dó-Ré-Mi — Filme com David
Caísidy. Colorido. 22h

14h25m — Globinho — Noticiário infantil narrado
por Berto Filho. Colorido.

14h30m — Vila Sésamo III — Programa didático in-
fantil com os bonecos Gugu e Garibal- 22h40m
do e os atores Araci Balabanian t Ar-
mando Bogus. Com 20 personagens, en- 23h
tre mágicos, bonecos e palhaços. Dire-
cão de David Grimberg e Milton Gon- 24h
çalves.

Futebol — Sorteio das chaves para as eli-
minatórias da Copo do Mundo.
Globinho — Noticiário infantil narrado
por Berto Filho. Colorido.
Show das Cinco — Desenho animado.
Hoje: O Vale dos Dinossauros. Colo*
rido.
Faixa Nobre — Salty. Colorido.
A Morenínha — Adaptação de Marcos
Rei, do romance dc Joaquim Manoel de
Macedo. Direção de Hcrval Rossano. Com
Nivea Maria, Marcos Nanini, Mario Car*
doso e Maria Cristina Nunes. Colorido.
Bravo! — Novela de J.inele Clair. Dire-
ção dc Fábio Sabag. Com Araci Balaba-
nian, Carlos Alberto, Bcth Mendes, Neu-
sa Amaral, Carlos Eduardo Dolabella,
Brandão Filho, Arlcle Sales, halo Rossi
e Cláudio Cavalcante.
Jornal Nacional — Noticiário com Cid
Moreira e Sérgio Chapcllin. Colorido.
Selva de Pedra — Reprise da novola de
Janete Clair. Direção de Milton Morais •
Daniel Filho. Com Regina Duarte, Fran-
cisco Cuoco, Mário Lago e Carlos Edu-
.vão Dolabella.
Chico City — Programa humorístico com
Chico Anísio e Arnaud Rodrigues. Colo-
rido.
O Grifo — Novela de Jorge de Andrade.
Direção de Walter Avancini. Com Leonar-
do Vilar, Maria Fernanda e Walmor Cha-
gas. Colorido.
Amanhã — Noticiário com Carlos Camp-
bcll e Márcia Mendes. Colorido.
Kojak —¦ Seriado policial, com Telly Sa-

vallas. Hoje: Parceiros Indesejáveis.
Coruja Colorida — Filme: O Homem qut
Nasceu de Novo.

CANAL 6
15h — TV Educativa — Imagens — Documenta-

rio sobre o Lazer e Márcia o Seui Proble-
mas, história dc uma adolescente e seus
conflitos. Orientação do psicólogo Vile-
na de Moraes.

I5h30m — Abbott • Costello — Filme.
16h — Jornada nas Estrelas. Filme. Colorido.
17h — Clubt do Capitão Aia — Com os Super-

Heróis. Colorido.
ISh — Speed Racer — Desenho. Colorido.
18h30m -~ O Velho, o Menino e o Burro — Nove-

Ia infantil de Carmem Udla. Direção de
Antônio Moura Mattos, Com Dionísio
Azevedo, Douglas Mazzòla, Xandó Ba*
lista e Gcny Prado.

19h — Um Dia o Amor — Novela de Teixeira
Filho. Com Carlos Zara, Henriciue Mar-
tins, Rodolfo Mayer, Felipe Carone, Ma-
ria Esteia, Glauce Graieb e Luci MeircI-
les. Colorido.

19h4Sm — A Viagem — Novela de ivani Ribeiro.
Com Eva Wilma, Tony Ramos, Elaine
Cristina e Cláudio Castro. Colorido.

20h30m — Vila do Areo — Novela de Sérgio Jocki-
man. Com Laerle Morrone, Maria Isa-
bel de Lizandra e Elias Gleizcr. Colorido.

20h45m — Factorima, Edição Nacional — Noticiário

com Gonlijo Teodoro, íris lellieri, Faus-
to Rocha e Ferreira Martins. Colorido.

21 — Jacinto de Thormes — Noticiário. Colo-
rido.

21h03m — Os Trapalhões — Programa humorístico
e musical. Com Renato Aragão, Dedé
Santana, Mauro Gonçalves e Muçum. Co-
lorido.

23h — Hawaii 5-0 — Nova série do policial com
James MacArthur e Jack. Lord. Colorido.

1Ah — Futebol — VT do iogo Botafogo x Amí-
rica. Colorido.

CANAL 13
11h5$m - Abertura.
12h — Agropecuária tm Foco — Programa de

José Saleme, apresenlado pelo Dr Sara-
mago Pinheiro. Ao vivo. Colorido.

12h4Sm — Radt Fluminens» da Notícias — Noti-
ciário do interior do Estado, apresenta-
do por José Saleme. Participação de llka
Pinheiro.

13h — TV Educativa — Imagens — Documen-
tário sobre o laxor, e Márcia t Seus Pro-
bltmat, história de uma adolescente t
seus conflitos. Orientação do psicólogo
Vilena de Moraes.

13h30m — Programa Heltna Sangirardi — Progra-
ma feminino com novidades sobre culi-
nária, moda, ginástica e artes em geral.
Colorido,

14h30m — Dawnho.
15h — Dedicado a Voei — Programa apresen-

tado por Kitty Nunes. Tony de Almeida
e Cyl Farney. Colorido.

16h — Plim, Plim, o Mágico de Papel — Pro-
grama infantil com Gualba Peçanha. Ao
vivo. Colorido.

16h30m - Abbo» • Coitello - Desenho.

Uma série de ensaios onde
se projeta uma visão panorami-
ca de um mundo em crise cons-
titui a primeira coleção de fas-
cículos que a Editora Etcetera
lança no mercado. Sob o titulo
Os Grandes Problemas da Hu-

17h — Encontro com Aríete — Programa femi-
nino com Aríete Ribeiro. Colorido.

18h — Desenho.
18h30m — Desenho. Colorido.
19h — Calvário em Marcha — Programa evan-

gélico apresentado por Délio Cardoso t
o pastor Haroldo Tavares. Colorido.

19h2Sm — Futebol Total — Programa esportivo com
João Saldanha. Ao vivo. Colorido.

19h30tr> — Jornal Maior — Noticiário apresentado
por Carlos Bianchini e Ronaldo Rosas.
Colorido.

19h55m — Rumo ao Infinito - Programa sobre as
diversas religiões. Colorido.

20h — O Rio Ri à Toa — Programa humorístico.
Ao vivo. Colorido.

20h57m — Bolsa de Valores — Apresentado por
Nelson Priori. Colorido.

2lh - Filme.
23h — Última Edição — Noticiário apresentado

por Dinoel Santana, Tony de Almeida e
Anita Taranto. Colorido.

23hl5m — O Despertar doa Mago» — Colorido.
Ohlím — Futebol - VT do iogo Botafogo x Amé-

rica. Colorido.

manidade, a cada terça-feira
aparece nas bancas um exem-
plar assinado por especialista,
sob a direção editorial áa jor-
nalista Marta Alencar. Os cin-
co primeiros são: O Feminismo
— A Luta da Mulher, por He-
loneida Studart; O Choque das
Gerações — Renovação x Con-
formísmo, por Lauro de Oliveira
Lima (ambos já lançados); A
Violência — A Fera no
Homem, por Tristão de Athay-
de; A Poluição — A Morte da
Vida, por Rose Marie Muraro;
e A Alienação — A Doença do
Progresso, por José Ângelo Gai-
arsa.

HOJE NA IUDIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66

AM-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

8h30m — Hoje no JORNAL DO BRASIL —
Àpresentaç&o de Eliakim Araújo.

8h35m — CAMPO NEUTRO — (Esportes) —
Apresentação de Sandro Moreira.

15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA — Profira-
ma: Bad Company, Humble Pye c The Bach Gur-
vitz Armij. Produção de Alberto Carlos clc Carvalho.
Apresentação dc Orlando de Souza.

23h — NOTURNO — Lançamentos musicais, des-
baques internacionais e entrevistas. Produção de
Maurício Tavares. Apresentação dc Eliakim Araújo.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h3Òm,
12h30m, I8h30m, 0h30m, sábado e domingo, 8h30m,
12h30m, 0h30m. Apresentação William Mendonça t
Orlando dc Souza.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS — Flashcs
nos intervalos musicais e informativos clc um mi-
nuto, às meias horas, dc segunda a sexta-feira.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

lMlEEE5£Zfl
Diariamente das 9h à lh

HOJE

20h — Transmissão em Quatro Canais — Sistc-
ma SQ — As Quatro Estações. Concertos Opus 8
n.°s 1 a 4, dc Vivaldi (Zukcrman e English Cham-
ber O. — 42'3Gi.

201i45m — Sinfonia Conccrlantc. em Si Bemol
Maior, para Oboé, Fagolc, Violino. Violoncelo e Or-
qucslra. dc Haydn (Collegium Aureum — 21'35);
Trio para Piano. Violino c Cello n.° 1, cm. Re Menor,
de Arensky iZhukov, G. e V. Feigin — 31'11); Sin-
fonicta, de Janacck (Szell — 24'); Concerto para
Flauta, Harpa c Orquestra, cm Dó Maior. K 299, de
Mozart (Monteux, Back e Marrier - 2612); 3a. Sin-
foiva. em Dó Menor, dc Prokofieff (Rozhdestvensky
— 32'45).

AMANHÃ

20h — Sinfonia n.° 4. cm Fá Menor, de Vau-
glian Williams (Bernstein — 33'37r, Porgij and Bcss,
Quadro Sinfônico, de Gershwin (Edo de Waart —
25'10>; Baladas em Lá Bemol c em Fá Menor, de
Chopin (Entremont — 19'40i; Bacclius et Ariane, de
Roussel (Martinon - 35'30); Concerto para Flauta e
Cordas, em Mi Menor, de Mercadantc (Rampal —
19'47); Rapsódias Húngaras n.°s 1 a 3. dc Liszt (Szi-
don — 27'40); Rccilativo. Ária c Variação, de Gil-
bert Amy (Mareei Couraud — 13'40i.

INFORMATIVO DE UM MINUTO — As 121l,
15h, 18h, 201i, 23h c 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO
BRASIL: Av. Brasil, 500 — 7.° andar — Telefone
264-4422.

A programação mensal de Clássicos em FM
Estéreo, das 20h às 23h, está sendo publicada

em um boletim mensal que é remetido aos
interessados mediante solicitação à

RADIO JB FM, Av. Brasil, 500. Promoção
da RÁDIO JB/Pall Mall

GRANDE RIO
NITERÓI

CINEMA

S. BENTO — Hibernatus, o Biruta
qut Entrou Numa Fria, com Louis
de Funès. Às ISh, 17h, 19h, 21h.
(Livre). Alé domingo.

NITERÓI - Assim Era a Atlantida,
coletânea de musicais brasileiros. Ãs
14h, 15h55m, 17h50m, 19h50m, 21h
40m. (10 anos). Até sábado.
ICARAÍ — Inferno na Torra, com
Paul Newman e Steve McQueen.
Às 12hl5m, 15h20m, 18h25m, 21h
30m. (14 anos). Até domingo.

CINE ART-UFF - Acossado, com
Jean Paul Belmondo e Jean-Seberg.
Às lóh, 18h, 22h. (18 anos). Alé
domingo.
CENTRAL — Jogando com a Vida
• a Morta, com Mareei Marceau.
Às 14h20m, 16hl5m, 18hl0m, 20h
05m, 22h. (14 anos). Até sábado.
ÉDEN — O Magnífico Boxeador Chi.
nês. Às I4h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos). Até sábado.
ALAMEDA - Assim Era a Atlantida,
com Oscarito. Às 17hl0m, 19h05m,
2lh. Sáb. e dom. a partir das 15h
15m. (10 anos). Até terça-feira.
DRIVE-IN ITAIPU - Operação Al-

pha — Insid» Job, com Henry Fon-
da e Leonard Nimoy. Às 20h30m
• 22h30m. (18 anos). Até-sábado.

ARTES PLÁSTICAS
COLETIVA — Obras de Kaminsgay,
Lazzarini, Sigaud, Henrique Cavalle-
ro, Finnatti e mais 10 artistas. Ga-
leria Monct, Rua Cinco de Julho,
344. Ds 3a. a óa., das 15h às 22h,
sáb. e dom,, das 18h às 22h.

DUQUE DE CAXIAS
CINEMA
PAZ — Os Discípulos da Shao Lin.
Programa duplo: McQ, Um Detetiv*
Acima da Lei. Às 13h30m, !7h25m,
19h20nr. (18 anos). Até domingo.
RIVER - A> Mãos Violentas do Ka.
rate. Programa duplo: O Poder do
Exorcismo. Às 14h30m, lóhlOm, 18h
15m, *20h, 21h50m. (18 anos). Até
domingo.

PETRÓPOLIS
CINEMA
DOM PEDRO - A Execução do Sol-
dado Slovik. Às 15h30m, 17h30m,
I9h30m, 21h30m. (ló anos). Até sá-
bado,
PETRÓPOLIS - Dayse Miller, de
Peter Bogdanovich. Às 15h50m, 17h
40m, 19h30m, 21h20m. (Livre). Até
sábado
ÃRÍPETRÓPOIIS - Amantes -
Amanhã, So Houver Sol, com Ros-
sana Ghessa e Hcrval Rossano. Às
15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos). Até
domingo.

I S Inf''
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Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg:
Acossado, ãe Godard
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SE11VICO COMPLETO

ARTES PLÁSTICAS
PAULO HERKENHOFF - Mostra do
álbuns de recortes de [ornais, vi-
deo-t.ipes c performances. Museu de
Arte Moderna, Av. B>ir.vMar s/n.°
Da 3a. a láb., das I2h às 19h, e
dom., das I4h30m il 19h. Irwtupu-
ração hoie, às I8h30m. Até dia 7
de_dprembro, 
FERNANDO TAVARES E GIANGUI-
DO BONFATI - Coletiva de fira.
vuras c deicnhoi. Grupo No, Rua
Vise. de Piraiá, 500, loja IM. De
2a. » 6a., das lOh às 18lt. Inau-
Durarão hoie, às 21 li.
JOSÉ TARCÍSIO - Desenhos 7'grs-
vuras. Eucalexpo, Av. Princesa Isa-
bei, 350. De 2a. a 6.i„ das 131% ós
2 lh.
buiSSAK JR. - Plnturai.- Galeria
Vernissage, Rua Maria Quitaria, 42.
De 2a. a 6a., das llh às 23li e
sáb.. cias lOh às 23h.

tjens imagináriai, nos limites da
obilrjtr,io, manicndo -ao mesmo
tempo a visão crítica do mundo, o
humor e o rlflor de exocução. (R.P,)
BEATRIZ: PAGES --" CÕÍágen» ¦;a de-
senhos. Galeria da Malson da Fran-
co, Av. Pres. Antônio Carlos, 58.
De 2a. à 6a., das llh às 18h.
Alé dia 24.
COLETIVA — Desenhos, pinturas,
fir-wuriis c esculturas de Suln, K*n-
•íuo, Kcgtirio Camacho, Wíircot, Lú*
cia Bento, Viadlmlr, Johan, Beatriz,
Asnaldo, Sofia e Angela, Patae»,
Rua cln Piitogem; 113/sl. Dc 2,i,
à /.s^ cias _Hh às ?lh. Alá dia 24.
BENJAMIM" MÉNDONZÃ — Dese-
nhos dc lomai-ca indígena. Galeria
ds Aliança Francesa da Ipanema,
Rua Vise. de Piraiá, 82/12.°. De
2a. à 6a.. das 9h às 22h. Alé dia
?7.

GUSTAVO SCHNOOR - Desenhos.
Galeria Sludius, Rua dis laranjeiras,
498. De 2o. a sáb., das 16h às 23li.
Até dis 29.

MYRTHES; ?MEUO MACHÃdÕ" 1
YONNE BERGAMASHI - Tapeçarips
e pinturas, lata Clube do Rio da
Janeiro, Av. Pasteur, s/n.°. Scnt
iiidicar,ão de horários. Até dia 29.
ZELUCO — Colagem dc humor.
livraria Muro. Rua Vise. de Pirajá,
82, sobreloia 206. De 2a. a sáb.,
das 9li às 22h. Até dia 10 dc de-
zembro.
ARMANDO SENDIN - Pinturas. Ga.
laria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578. Do 2a. a sáb., das lOh às 12h
• das lóh às 22h. Até dia 6 de de-
icmbro.
ESTHÍR NEUGROSCHEl - Xilogra-
vuras. Divulgarão a Pesquisa, Rua
Maria Anqólica, 37. Sem indicação
da horários.
THOR — Tapeçarias. Galeria Oca,
Rua Jangadeiros, 14-C. De 2a. a 6a.
das. lOh às 18h. Até dia 5 de dc-
zembro.

KENNETH DE IANEROUE - Pintu-
ras. lata Cluba do Rio da Janeiro,
Av. Pasteur, s/n.°. Sem indicação
da horários. Até dia 30.

I SAIÃO DE ARTES VISUAIS -
Mostra da 200 obras de 100 artis-
tas brasileiros. Promoção da Casa
da Bslila. Palácio da Cultura, Rua
da Imprensa, 16. Dc 2a. à 6a., das
lOh às 18h. Até dia 27.

EDV G. CAROllO - Pinturas. bT
leria Europa, Av. Atlântica, 3056.
De 2a. a dom., das 17h às 23h.
Até dia 30.
ANTÔNIO DE ORIEANS E BR~Ã~-
GANÇA — Guaches. Galeria Qua-
dranle, Rua Gal Venancio Flores,
125. De 2a. a sáb., das I4h às
22h.

JACYRA — Pinturas. Matriz da Res-
«urreição, Rua Francisco Olaviano,
99, Diariamente, das 8h às 20h.
ÍERNANDO IOPES E VIRGOUNO
— Pinturas. Mini Gallery, Rua Gar-
cia D'Avila, 58. De 2a. a sáb., das
9h às 22h. Até dia 10 dc dezembro
OTÁVIO ARAÚJO - Lttograyuras.
Oaleria Samarle, Av. Copacabana,
500. De 2a. a óa., das lOii às 22h
e sáb. das lOh ès 19h. Até dia_30.
lUIS PAULO BARAVEUI — Pinturas,
deíenhos e escultura-i. Museu dt
Arta Moderna, Av. Beira-Mar. D;
3a.' a sáb., dos 12h às Wh e dem.,
das 14h30m às 19h. Até 7 ds dc-
zembre.
• Paulista de 1942, tem sido um
dos «nistas mais influentes ds sua
geração, eminentemente experimen-
lal nas suas propostas. As pinturas
que agora apresenta continuam do-
senvoivendo a construção de ptUu

HIPER.REAUSTAS AMERICANOS -
Mostra intitulada Varíaçõas sobre o
Olho da Câmara, com pinturas, aqua*
relas e litografias de Robert Bcchtle,
Richard Joseph. Jlm Murray, Salvar
toro Pecoraro, Wally Poets e James
Torlakicn. No foyor do Museu da
Arte Moderna, Avenida Beira-Mar,
t/n.0 De 3a. a sáb.. das 12h às 19h
e dom. das 14h30m às 19li. Ale
dia 27.

No momento em que o hiper-
realismo é já uma corre:."e em
queda no mundo inteiro, diluída
na plena absorção do mercado de
arte, o público brasileiro só ago-
ra tem a primeira oportunidade de
contato direto, aqui mesmo, com
seis de seus ainda representantes,
todos iovens artistas da Califórnia.
(R.P.).
HORIA DAMIAN - Desenhos e "mo-

numentos fantásticos". No 2.° andar
do Museu da Arta Moderna, Aveni-
da Beira-Mar, s/n.°. Dc 3a. a sáb.,
das 12h às 19h e dom., das 14h
30m às 19h. Até dia 7 dc dezem-
bro.

Trata-se de uma breve amostra-
gem de desenhos deste também cs-
cultor nascido em Bucorcstc, mas
hoje residindo e trabalhando cm
Paris. São projetos para o que o
artista chama da monumentos fan-
táiticoi. jR.POj
MICHÃEl SZEll _ Tecidos pintados
Ipanema Design, Rua Farme de
Amoedo, 56. De 2a. a 6a., das 9h
às 18h. Até dia 6 de dezembro.
ADÃO PINHEIRO— Mostra .de de-
senhos intitulada A Gosma do Cos-
mo, Inspirada na poesia de Sobas-
tião Uchoa leite. Galeria da Aliança
da Botafogo, Rua A"iuniz Barreto, 54.
Dc 2a. a 6a., das 13h às 22h, e sáb.,
das 15h às 22li. Até dia 4 de de-
zembro.

ROSINA BECKER DO VALIE -
Pinturas. Galaria Marta 21, Rua
Farme de Amoedo, 76. De 2a. a
6a. das 14h às 22h. Até dia 29.

Uma das nossas principais ar-
listas no âmbito do que se con-
vencionou chamar de pintura íngê*
nua, essa carioca de 60 anos tem
realizado um trabalho de elabora-
ção espe nt anca mas de grande
intuição formal, cm que sempre
csíjo presentes os temas popula-

_ro5._(R.P.).
MARIY DORING - Pinturas feseri-
grafias da série Além de Andrò-
meda. Museu Nacional de Belas-
Artes. Av. Rio Branco. 199. De 3a.
a 6a. rias l.lh às l°h. Sáb. e dom.
das T4h30m às 19li. Até domingo.
JOSÉ UMA — Gravuras e desenhos.
Real Galeria de Arte, Av. Cope-
cabana, 129. De 2a. a 6a. das I2h
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às 22h. S.íb. e dom, dai lóh il
22h, Alé dom.n(io.

Restringindo ultimamente suai
apresentações Individuais, este gra-
vador pernambucano, há muito no
Rio, nos Ira; aporá uma séria da
çirovutai em metal onda predomina
a figuração aberta, com Implica-
cões eróticas, depois de longo tem-

po da pesquisa dt relevo com ar-
ruelas. (R.P.).
SÔNIA ÊBLING - Esculturas. Gral-
fiti Galeria da Artt, Rua Maria
Quitcria, 85, De 2a. a óa. dai llh
il 23h. Sab. das lOh às 13h a
das lóh às 21 h. Dom. dai 17h às
21 h. Alé dia 25.
ANTÔNIO MANUEL - Pinturas. Pa.
titã Galeria, Rua Barão da Torre,
220. De 2a. a sáb., dai lóh ài
22h. Até amanhã.

Naturalmente radical nas luas
propostas, que se voltam mais para
a .,r,io exterior do qua para oi
ambientes fechados de amostragem
da arte cie reúne uma séri» mais
ou menos recente de trabalhos am
que prevalece o uso do fl»n, da
malfiz do jornal, como ppnlo ds
partida de uma visão agusrrida do
mundo. (R.P.)

RICHARD SMITH - Telas, desenhos
e litografias da série Páginas Ama-
relas. Museu de Arta Moderna, Av.
Beira Mar. De 3a. a sáb. dai 12h
às 19h. Dom. das 14h às 19h. Até
sábado.

BERNAR VENET - Exposição sob'
o tema Percursos — Informações.
Museu de Arta Moderna, Av. Beira-
AHar. De 3a. a sáb., das 12h às 19h

dom. das 14h às 19h. Até sábado.

DORITA DE CASTEl-BRANCO - Êl-
culturas. Consulado de Portugal, Ru*
São Clemente, 424. Dc 2a. a dom.
das Uh às 18h. Até domingo.

ÍBERÊ CAMARGO — Óleos e gua-
ches. Galeria luii Buarque da Hol-
landa a Paulo Bittencourt, Rua das
Palmeiras, 19. De 2a. à óa., das 14h
às 22h. Sáb. c dom., das 15h ás
19h. Até dia 30.

Agora na casa dos 60 anos, es*
se gaú:ho-caríoca continua, apro-
fundando passo a passo o interes-
se por uma pintura intensa, densa
e fechada, com camadas ou sulcos
de tinta arduamente trabalhada a
espátula. Basicamente abstrata, ne-
Ia pedem no entanto emergir, de
vez em quando, resíduos identifi-
caveis do mundo extcrior._(R.P.).
ARTE DA CALIGRAFIA -MODERNA
JAPONESA - Mostra de 100 Ira-

balhos de 50 artistas japoneses. Mu-
seu Nacional da Bclas-Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a. à 6a., das
13h às 19h. Sáb. e dom., das 14h
30m às 19h. Até dia 7 de dezembro.

ZEIY CAVALCANTE - Tapeçarias.
Cluba Monta Líbano, Av. Borges de
Medeiros. Diariamente, dai 14h li
22h. Até domingo.

CESCHIATTI - Esculturas. Bolsa da
Arta do Rio de Janeiro, Praça Ge*
neral Osório, 53. De 2a. a sáb.,
das llh às 22h. Até dia 5 de de-
zembro.

Ao lado de Bruno Giorgi •
Celso Antônio, ele se tomou um
dos escultores de maior realce na
fase que se seguiu aos primeiros
momentos da nossa revolução mo*
derntsta. Nesse sentido, acompa-
nliou tendência que se viu nascer
na década de 30, voltando grande
parcela de seu trabalho para ¦ in*
tegração na arquitetura, sobretudo
no Rio, Brasília e Belo Horizonte.
(R.P.).

DESENHOS — Coletiva com obras
de Ligia Sacras, Fernando Pedrosa
e Dominique L. Ponto da Arta, Rua
Aires Saldanha, 92/sl. Dc 2a. a
sáb., das 14 às 22h. Até domingo.

REYNALDO FONSECA - Pinturas e
serigrafías. Galeria de Arte Ipane*
ma, Rua Aníbal dc Mendonça, 27.
Ãs 2a., das 14h às 23h. Dc 3a. a
óa., das llh às 23h. Sáb., des lOh
às 13h c das lóh, às 21h. Dom.,
das lóh, às 21 h. Até dia 30.

Pernambucano vivendo no Rio
desde o final da década de 60,
foi a partir de uma individual em
1971 na Galeria Bonino que a sua
pintura começou a receber crês*
cente atenção da crítica e do pú-
blico. Num retorno paciente e irô-
nico ao passado da pintura ociden-
tal, ele transfere para as suas te*
Ias partículas de obras de outros
artistas, mas dando ao conjunto to-
da uma nova ambiência surrealista.
(R.P.).

LUIZ GOULART — Pinturas. Galeria
da Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315. De 2o. a óa.,
das lOh às 18h. Até dia 28.

ARTISTAS DE SANTA TERESA -
Coletiva com obras de Djanira, Jo-
sé Tarcisio, Elsa de Sousa, Martha
Pires Ferreira, Mônica Fisher, Ani-
bai Fernando, Sileno Ferreira, Cia-
rice Ramos e luana. Galeria Santa
Teresa, Estação de Bondes da Ca-
ríoca: sem indicação de horário.

ERICO DE FREITAS - Pinturas. Ga-
leria Valha Bahia, Rua Visconde de
Piraiá, 452 — loja 2. De 2a. a
sáb., das lOh às 21 h. Até dia 25.

COLETIVA — Exposição com obras
de Bortle Adamoli, Dacosta, Da
Gama, Jacinto dc Morais, luciano
AAaurício, Maria Leontina, Ttão, Bian-
co e Zaluar. Galeria Nouvelle Dezon,
Rua Siqueira Campos, 143 — so*
breloja 85. De 2a, a sáb. das 14h
às 22h. Dom, das lóh às 20h. Até
dia 26.

COLETIVA — Exposição dos traba-
lhos de Mazza Francesco, Touller,
Marcela Dufriche, Walter Cardoso,
Roberto Alves, Ângelo Scheps e ou-
tros.Atelier da Pintura Roberto Al-
vai. Av. Princesa Isabel, 186. Da
2a. a dom. das 15h às 22h. Até
dia 30.
YUKA — Palchwork em moldurai
Fernanda Alvito Decorações, j Rua
Maria Angélica, 171. De 2a. a óa.
das 9h às 19h. Sáb. de 9 às 13h.
Até dia 29. ^
TUNGA — Propostas sob o tema
Ar do Corpo. Museu de Arte Moder-
na, Av. Beira-Mar, s/n.° De 3a.
a sáb., das 12h às 19h e dom., das
14h30m às 19h. Até dia 30.
• Jovem artista carioca, sua mos-
tra de agora, no âmbito experimen-
tal, agrupa obictos, manifestações
e projeções de filmes Super-8, To-
da ela gira não em torno das qua-
lidades estéticas retiráveis dessas
matérias e atitudes, mas de um
"aprofundamento das diversas for-
mas do Deseio." (R.P.).

W,-'' _-_u â
_w '¦¦' _ú_\W Ww -_W¦«'¦*". _^_\ Wv * s_mbm" ^bj ^_y v NÉaaal

BBBBV ¦ ¦ ' 
aWWWWw ' ¦ ,tm¦V y i ^m p^r jata

_W _d_U_W -i^ÉBBII* M_\ _W ' ^^Bm^
BBBBBr BB» - ^fl ¥ -arJB^BB ^^_WWY' _W\W Ww jr v __W_\ __\W*

^B _m 11 H v^^S __F ¦ 'm'

SENDIN
O HIPER-REALISMO,

SÍNTESE DO
VALOR DA VIDA

ALBERTO BEUTTENMUILER

Carioca radicado em Santos, mas de formação
artística internacional. Armando Sendin está ex-
pondo seus trabalhos hipcr-rcalislas na Galeria Bo-
nino. A mostra, inaugurada terça-feira, é a mesma
que o pintor realizou há pouco cm São Paulo, na
Galeria Documenta, c representa uma síntese de
sua arte aluai — um instantâneo, estático ou dina-
titico. do repertório visual tio homem dc nosso tempo.

São Paulo — .'1 beleza de um par de sapatos, do
carburador dr um automóvel, da fachada dc um ve-
lho prédio, dc uma pedra, dc uma figura anônima
úc homem ou dc mulher, o valor incomensurâvcl do
banal, cm suma — eis a temática atual dc Arman-
do Sendin, cm exposição na Galeria Bonino. O pin-
tor fala dessa presença do instantâneo cm sua arte:

Estático ou dinâmico, o importante é colhe-
lo. frui-lo, senli-lo conto uma imagem do nosso re-
pertórto visual. A seleção instantânea do momento
fugaz á como que uiiia síntese do valor dado à vida.

Durante muitos anos, no entanto, a pintura de
Sendin foi abstracionisia. Sua produção — em gua-
cites c aquarelas principalmente — retratava um
abstrato geométrico, no qual as esferas sempre ti-
veràm lugar dc destaque, ao lado dc signos reco-
Ihiclos tio seu grande conhecimento dc metalingua-
gem pietórica c úc filosofia.

Na pintura atual. íui resquícios dessa fase:
Quando fazia pintura abstrata, valorizava

em meus óleos e guaches — diz Sendin — apenas a
essência, a idéia, procurando trazer à luz arqueti-
pos. sem pensar no objeto. O esforço aluai de minha
pintura, é procurar falar dc objetos, mas reconheço
que unindó-os, como recortes visuais do cotidiano, a
símbolos nascidos tio subconsciente.

Para a critica, Sendin agora é hiper-realista.
Ele, porém, não exagera o significado das de-
finiçóes:

O batismo — afirma — é sempre feito pelos
outros. Jamais pensei que alguém me filiasse ad
hiper-rcalismo. mas acredito que, na obrigatorieda-
dc de um engajamento, provavelmente minhas aji-
nídades do momento me levariam a uma inclusão
nesse grupo. Na. minha opinião, meu trabalho de
agora poderia ser cliamado também de instantismo
ou momenlismo, pois a temática não tem importan-
cia sozinha, mas sim em função do tempo.

O tempo, como revelação, segundo ele, de "um
presente carregado de alusões à nossa trajetória vi-
ver.cial", é uma constante na obra atual de Sendin;
que foi mais longe do que, por exemplo, a arte pop,sem submeter-se às leis implacáveis do consumo.
Nessa obra, a exposição do cotidiano se vale, em
muito, da fotografia como meio auxiliar.

A fotografia, pelos pormenores que pode con-
ter, é — sustenta Sendin — o melhor depositário de
informações. E não é só isso. E' também, e princi-
palmentc, um meio às vezes insubstituível de repro-
dução do real. Ela substitui a equação indivíduo-
natureza pela equação indivíduo-objetiva-natureza,
em benefício da informação que o homem de nosso
tempo está propondo. E' evidente, no entanto, que
o auxílio indireto da fotografia deve pressupor do
artista um co7ihecime7ito altamente aprimorado de
técnica pietórica. Nesse aspecto, tomo a liberdade
de duvidar do vawr dc uma grande parte de no-
mes ligados ao hiper-realismo norte-americano.

Entre 1973 e 1975, Sendin realizou cinco expo-
sições nos Estados Unidos, sempre elogiado pela cri-
tica, a despeito das restrições que os especialistas
têm feito ao que chamam de segunda geração do
hiper-realismo. Contemporâneo desses artistas, ele
c visto, contudo, em plano isolado.

No Brasil, Armando Sendin ganhou o primeiro
prêmio da II Bienal dc Santos, foi considerado o
melhor artista nacional jííi /// Bienal de São Paulo,
conquistou o Prêmio Santos Dumont e está com uma
série de trabalhos na Sala Brasília da Bienal paulis-
ta em realização. Sente-se mais, no entanto, um
pintor internacional. E é fácil entender a razão
desse internacionalismo: ele .estudou belas-artes em
Córdoba e filosofia ha Universidade de São Paulo,
aperfeiçoou-se em estética na Universidade do Chi-
le e foi, durante dois anos, bolsista na Sorbonne.
Durante um tempo que não sabe precisar, abando-
nou os pincéis e dedicou-se à cerâmica. Depois, tra-
balhou com Gensoli, em Sèvres, e com Zuluaga, em
Segóvia. Seus últimos dois anos foram passados na
Europa e nos Estados Unidos.
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PÁSSARO DA IRLANDA
Os Correios dn Irlanda emitiram

cm setembro uma série .sobre a arte do
pais, mostrando alguns do.s artistas
contemporâneos mais destacados. En-
tre eles, o escultor Oisin Kelly com .sua
obra Bird of Prcy. São 2 mllliõcis de se-
lo.s impressos cm íotogravura pelo
Stamplng Brandi com perfurações
15 X 14 1/2.

SERVIÇO

Ao colar-se o selo deve ser evitado
o uso dc colas à base de material não
solúvel cm água. Isto evita que o selo
sofra qualquer danlflcação quando rc-
tirado do fragmento cm que se encon-
tra.

O ECT já lançou .selos especiais
para o Natal que podem ser usados
nas mensagens c cartas enviadas nes-
ta época do ano. E' bem lembrar-se
ainda qiie mensagens natalinas .iá
porteadas se encontram á venda na.i
agencias da ECT.

Comemorando o Sesquicentenário
de D Pedro II. a Asscssorla Filatélica
da ECT e o Clube Filatélico do Brasil
realizam de 2 a 7 de dezembro no Mu-
seu Imperial, de Petrópolis, uma ex-
posição de selos com a efígie de D Pe-
dro II. A exposição não constará ape-
nas de selos mas também de cartas se-
ladas com a efígie do Imperador, emi-
tidas nos anos de 1866 a 1833.

OPERAÇÕES DE PAZ
DAS NAÇÕES UNIDAS
A Administração Postal das Nações

Unidas *UNl'Ai emite amanhã o úl-
timo selo da .sério prevista para o pre-
si nte uno. Trata-se de um selo como-
moratlvo sobre o tema A.s Operações
de Paz da.s Nações Unidas e executado
nas oficinas de Setellplano, Finlândia,
Impresso no.s valores de 13 centavos de
dólar icor azul, com tiragem Inicial
dc 2 milhões de exemplares), 0,00
francos suíços teor verde, eom tiragem
inicial do 1 milhão 800 mil exempla-
res) e, 0,70 francos suíços 'cor violeta,
com tiragem Idêntica à anterior), me-
dindo 27mm (horizontal) por 40,6mm
(vertical), de perfuração a perfura-
ção. O desenho do selo mostra uma
flor crescendo entre nós clc um ara-
im farpado, eom o texio "United Na-
iions Pcacc-Kccping Operatlóm".
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Um show Miele e Boscoli
Direção Musical: Chico de Moraes

4.ae5.a feira-22:00 h
6.a feira-23:00 h

Sábado-20:00 e 24:00 h
Domingo -18:00 h

canecão
Informações:
246-0617/246-7188

Patrocínio de cigarros

CQCP Minister
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CADERNO B

LUIZ CARLOS BRAVO

PROBLEMA N* 173

SOAR

N
D A MA

Enconiradai 104 palavras: 16 de 4 letras;
26 dt 5; 22 de 6; 13 de 7; 17 de 8;
6 de 9; 2 de 10; I de 11; • 1 de 12.

INSTRUÇÔfJ

O obletlvo deite |ogo t (ormir o maior númnro possível da palavra

tia quAiro lcl'*i ou ti*aíi. unindo «penai m leirat qun aqui opirecem inlitu-

fadai • qui formam uma palavra-chave (a palavra-chava A tempra aprnicn*

tada na edição do dia seguinte, em letras maiúsculas, luntamenta com as

palavras encontradas no problema anterior). A letra maior deveri aparecer

obrigatoriamente em 'odai as palavras, em qualquer poil.io. Uma letra nio

podará aparecer em c**da palavra, maior namoro de vezei do que na palavra-

chave, O autor não uia dicionário e so apresenta palavras de uso corrente,

por Isso o leüor muitas veies encontrara mais palavras do que as publicadas

no dia seguinte, Não valem verbos, nomes próprios, plurais nem gíria.

PALAVRAS 00 N.» 172:

altura, alume, alúmen, aluna, anular, anum, anura, ateu, atum, eult,

aulela, aura, aural, imune, lamúria, IAMURIENTA, luar, luminar, lunar,

luta, lútea, matula, matura, maura, muar, muita, mula, mulata, muleta,

multa, mura, mural, mureta, murta, natura, natural, neural, neutra, neutral,

nula, nume, numerai, núlrie, ruim, ruina, tuia, tuna, turma, ulemi, ulna,

última, uremla, urina, urna,

HORÓSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

(gáKj
Financeiramente, vocò tera
direito a uma satisfação
inesperada. Todos oi em-
preendimentos novos e as
associações serão favoreci-
das.

Uma divergência de opinião I
o oporá à pessoa amada. Pequenas Indisposições:
Não queira ter raião a qual- 1 afaste seus aborreci-
quer preço. Você lamenta- | mentos.
ri isto maia tarde. I

Tenha paciência • persa-
vere no caminho quo
escolheu.

TOURO - 21 de abril a 20 de ma 10

/_^_XS_r_J

Evite tomar qualquer deci-
iÃl pois você encontrará
dificuldades. Saiba que seus
colegas não est, o depostos
a aiudá-lo hoie.

Uma briga poderi compro-
meter suas relações senti-
monteis. Como este domínio
é neutro, não será nada
grave.

Nenhuma indisposição
verdadeira de saúde,
cuidado com sua imagi-
nação.

Seja otimista •
boa vontade.

tenha

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho

W
Nada o impede de realizar
uma boa operação. Não dei-
xe nada para o acaso. Dia
benéfico para os processos.

Suai relações sentimentais
provocam ciúme • hostili-
dades. Voei encontrará $a*
tisfaçõet amigáveit • fami*
liarei.

Saúde boa mas não dei-
xe de lado sua dieta.

Imponha-so objetivei ra>
loiveii o realistas.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Um projeto muito pessoal
eslá se realizando, persista.
Será mais prudente não fa-
zer empréstimo hoie.

Dia de paixão • da intenso '
sentlmentalismo, aproveita. |
Você poderá ter problemas i Uma dieta sã lhe fará
familiares que o deixarão i muito bem, hoje,
multo triste.

No lar, haverá tensão:
adote uma atitude pai-
siva.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
~j«aí_.

l Tkà-h:uS- J

Os bons aspectos de hoie o
ajudarão a realizar seus pro-
ietos. Execute um programa
novo e mais audacioso.

Cuidado com o dia: poisibi-
lidade de ruptura a vista. O ¦ Tensão
melhor será ficar quieto ¦
náo agir.

mas nada de grave.
Uma visita transtornará
seu programa familiar.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Seja realista a lúcido. Não
se deixe iludir. Você não
precisa de ninguém, portan-
to aja sozinho (a).

Ótimo dia sentimental, você
poderá encontrar e pessoa
do sua vida. Além disso,
encontrará a solução dt um
problema familiar em sus-
penso.

Prudência st você guiar
ou praticar esporte.

Domino tua impetuosi-
dado • seja mais objeli-

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubro
Um pouco de mudanças
neste plano, dia neutro.
Aproveite para examinar
seus negócios • ordenar
seus documentos.

Alegria sentimental • ami-
gável hoje: faça projetos.
Com Vênus no seu signo
você poderá passar horas
agradáveis.

Possibilidade de um
acidente, prudência.

Deftnda sul vida parti-
cular contra o curiosidã-
de.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro

i*a^ftl^Vk

Você poderá aumentar seus
negócios em grandes pro-
porções. No setor profissio-
nal, não hesite em dar sua
opinião e impor suas idéias.

Alegria da vivar: você ta
tentirá ranascar. Um presen-
ta seria ótimo. Saiba esperar
para resolver teus proble-
mas familiares.

Risco de insônia: coma
levemente è noite.

Penso bem • não hesito
em assumir suas respon-
sabilidades.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro

Se tiver que tomar uma de-
cisão, espere um pouco. No
plano financeiro você terá
grandes facilidades.

Dia de crise. Os astros o
incitam a ter reações im-
pensadas. Cuide melhor de
seus filhos e de sua família.

Nervosismo • agitação.
Evite o cansaço e mude
de ar, se possível.

Um projeto referente 1
sua casa poderá ser
aprovado.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Importantes mudanças em
sua vida profissional. Esta
mudança poderá ser infeliz.

Encontro com uma pessoa
que lhe deixará uma pro-
funda impressão. Não tenha
muita confiança nas aparên-
cias pois você podará sa de*
cepcionar.

Saúde boa se não fizer
excessos alimentarei ou
de bebidai.

Um trabalho bem orga.
niiado lha dará latisfa-
çõei.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Seja diplomata e rejeite
qualquer pedido de ajuda
ou de colaboração. Sa for
comerciante ou representan-
te, o dia será benéfico.

Seus colegas e amigos mui-
tiplicarão os sinais de sim-
palia, de afeição. Dia bené-
fico. Esquaca os aborreci*
mentos profissionais a pen*
st apenas na pessoa amada.

Seu sistema nervoso es-
tá bem. Dinamismo.

Esteja disposto a ajudar
uma pessoa generosa.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Aborrecimento 

profissional. Um (a) amigo (a) longin-
Clima pesado e difícil. Evi- quo (a) lhe mandará noticias Boa, se você resistir is
te tomar decisões. Não li- de modo agradável. Será, tentações, principalmen- Se uma pequena viagem
gue para a má fé de seus talvez, a volta de um anti- te à mesa. lhe for proposta, aceite.
chefes. go amor.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

l HORIZONTAIS - 1 — termo, fim. 10 — constelação
austrsl. 11 — espécie de palmeira do Brasil. 12 — torrar mi-
lho (cm Cabo Verde). 13 — fugir alucinadamente. 14 —
agricultor. 16 — a origem dos seres. 17 — solução concen-
Irada de sabão e ácido fênico usada como anttssétíco. 18
— protuberancia occipital externa (pi.), ponto mediano de-
terminado pela interseção do plano sagilal com a protu-
berancia occipital externa (pi.). 20 — famoso gravador da
Grécia antiga. 22 — medida de comprimento da [ndia, que
varia, conforme a região, de 14 a 112 centímetros. 23 —
riscos, perigos. 26 — tinham certo preço e valor. 28 —
região subterrânea sem ar, sem luz, masmorra. 29 — pois
náo, ou. 30 — urdida, tecida. 32 — gênero de fungos
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imperfeitos que compreende cerca de 50 espécies. 33 —
modo, mostra.

VERTICAIS — 1 — designativo de uma planta que
frutifica muitas vezes no decurso de sua existência. 2 —
conservado desde a sua origem, oriundo, primitivo. 3 —
fechar (as asas) para descer mais rapidamente. 4 — si*
tio do pedúnculo onde nasce a flor. 5 — décima letra do
alfabeto georgiano. 6 — desordem mental caracterizada por .
irresolução da vontade e indecisão de caráter. 7 — artista
que nas suas obras emprega de preferência cenas rurais.
8 — brejaúba. 9 — ave marítima (pi.). 13 — vila da Espa-
nha na Província de Navarra. 15 — corte, principalmente
com os dentes numa coisa. 19 — árvore da ilha de S. To-
mé de raízes medicinais. 21 — iguaria feita geralmente
de pão fervido em água e azeite, temperada com alho.
24 — cair (ant.). 25 — (ant.) solar, onde a algum territó-
rio ou couto atesta jurisdição especial, concedida a alguém .
pelo rei. 27 — (Válter), clérigo e escritor inglês (1135-
1210). 31 — interjeição para afugentar cães e outros ani-
mais. (Colaboração de SEAROM — Rio), láxicei utilizados:
Fernando, Morais, Melhoramento! • Caianovai.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS - obsidional - broí - gente — tal -
tan — rm — es — par — ten — bar — cal! — acad

salas — ritidoso — mexilaria — natatii — et — asa —
aralia.

VERTICAIS — obsedar — brai — lol — il — isar — oan
nn — atrela — lemniscata — tar — padixa — taler — fca<

tata — casala — cimas — polir — dita — lal — m.

Correspondências, colaborações • romana
de livros a reviitas para: Rua etas Palmai,
ras, S7 - apto. 4 — Botafog» — ZC-Í2.

? JORNAL DO BRASIL I) Rio de Janeiro, quinta-feira, 20 cio novembro cie 1975 ü PÁGINA 9
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OS PAPÉIS
CHIVERS
um enigma dentro do enigma

GUY RICIIARDS

De meados da década de 60
até hoje, muitas pessoas tentaram,
com maior ou menor
empenho, cortar o nó do mistério
Romanov. Desses esforços
participaram jornalistas, escritores,
políticos destacados.
Entre todos, nenhum parece
ter estado tão perto do
êxito quanto o deputado britânico
Peter Bessel. Entre todos,
foi ele o que topou

com os maiores e mais
perigosos obstáculos ao
prosseguimento de sua
investigação. Hoje o paradeiro
de Bessel é um enigma
quase tão intrincado quanto o da
familia cujo verdadeiro
destino ele quis a todo
custo conhecer. Teria sido ele
vítima de um complô organizado
pelos interesses que pressionam.
contra o esclarecimento do caso?
E esses interesses, quais são eles afinal?

I Foi em 1964 que comecei a interessar-me
*X#) pelo destino da família imperial russa"
\m\ 

" lembra Richards na abertura de seu
Ij^lj livro. Naquele ano houve uma rumoro-

sa deserção do Serviço Secreto do Exér-
cito polonês, a do Tenente-Coronel Michal Gole-
niewski. Além de dar algumas preciosas informa-
ções, Goleniewski fez uma revelação surpreendente*,
ria verdade, disse ele "eu sou o czarevich Alexei, fi-
lho de Nicolau II", uma das supostas vitimas do
massacre de 16/17 de julho de 1918. Richards não
cré que Goleniewski seja Alexei, mas acha provável
que se trate de um parente próximo do malogrado
herdeiro do trono russo.

De qualquer forma o assunto fascinou-o e Ri-
chards dedicou-lhe um livro intitulado Imperial
Agcnt. O livro trouxe-lhe não apenas fama e di-
nheiro, mas também "uma surpreendente quanti-
dade de novos dados sobre o assunto", a ponto de
permitir em pouco tempo a elaboração de uma se-
gunda obra, The Hunt for the Czar. Sua publica-
ção despertou no público um novo interesse e em
Richards a disposição de fazer do enigma Romanov
o desafio de sua carreira de escritor. A partir de
então ele se lançou a um incansável e dramático
trabalho de pesquisa histórica, que acabaria por eh-
volver dezenas de importantes personalidades, en-
tre as quais o ex-Presidente Nixon e o Secretário de
Estado Henry Kissinger.

Essa novela detetivesca — um enigma dentro
do enigma dos Romanov — começou em abril de
1970, duas semanas depois do lançamento de The
Hunt for the Czar. No seu apartamento de Manhat-
tan, Richards recebeu o telefonema de alguém, que
se identificou como Peter Bessel, financista, amigo
de Jeremy Thorpe — o lider do Partido Liberal bri-
tanico — e membro da bancada desse Partido na
Câmara dos Comuns. Logo Richards soube também
que ele tinha transito livre em várias seções da Casa

1 Branca, inclusive o gabinete de Henry Kissinger, a

confiar de que era vitima de um embusteiro. Para
tirar a prova, imaginou um artificio, que pôs em
prática com a ajuda de seu amigo David Manness,
um dos editores da revista Life, desaparecido meses
mais tarde. Manness ordenou a três de seus corres-
pondentes em outras tantas capitais, que fizessem
perguntas a altos funcionários governamentais so-
bre pessoas ou fatos mencionados nos papéis Chi-
vers. Se houvesse alguma reação negativa de Kissin-
ger, isto era sinal de que os despachos realmente
existiam.

Em Tóquio, o Ministério do Exterior foi inter-
rogado acerca da existência de um certo Coronel
Kyiakl, que estivera na Rússia em 1918. Em Wash-
ington, um auxiliar de Kissinger foi consultado so-
bre a data de desaparecimento de Henry J. Palmer,
Vice-Cônsul dos EUA em Ekaterinburg à época do
episódio Romanov. Em Londres, o repórter de Life
quis saber do Foreing Office alguns detalhes sobre
a atuação de Sir Thomas Preston, Vice-Cônsul bri-
tanico na mencionada cidade russa.

Três dias depois Bessel procurou Richards, em
estado de desespero. "Acho que foi tudo por águas
abaixo" — disse ele. — "Houve indiscreção e a Casa
Branca ameaça suspender definitivamente o proces-
so de desarquivamento dos papéis". Mais tarde, o
deputado britânico foi informado pela Casa Branca
de que, visto não terem ocorridos novos sinais de
inconfidência, o Governo voltava a pensar na des-
classificação. Novas datas marcadas, novos adia-
mentos, que cobriram todo o ano de 1972 e parte de
1973.

Enquanto esperava essa decisão que afinal não
veio, Richards procurava outras brechas para pene-trai* no mistério Romanov. Da autenticidade dos pa-
péis Chivers cie já não tinha a mais remota dúvi-
da. Bessel não podia ter inventado os despachos,
porque: a) havia neles uma grande quantidade de
referências cruzadas a incidentes e personalidades

quem havia, pouco antes, prestado um favor im-
portante mas não especificado.

Como Richards. Bessel era um apaixonado pelomistério Romanov, que há anos vinha tentando pe-los seus próprios recursos deslindar. Graças a sua
intimidade com membros do Governo britânico, ha-
via chegado à evidência de que o tratado de Brest-
Litovski incluía uma cláusula secreta permitindo a
saida dos Romanov. Descobrira e entrevistara Ro-
bert Ingham, idoso Capitão reformado do Exército
inglês, que em Malta, no ano de 1919. ouvira da
boca da ex-Imperatriz Maria a declaração de queseu filho Nicolau II estava são e salvo fora da Rús-
sia. E com a ajuda da romancista Susana Hoe e de
um grupo de pesquisa da BBC, chefiado por Tom
Mangold, obtivera a certeza de que o Juiz Nicolau
Sokolov omitira de seu relatório sobre o pseudo-massacre um certo número de testemunhos de pes-soas que diziam ter visto os Romanov em diferen-
tes lugares depois de julho de 1918.

Mais importante do que tudo Isso: Bessel havia
tido conhecimento de uma carta datada de 3 de ju-nho dc 1919, na qual Lorde Hardinge, ex-Vice-Rci
da índia, ex-Embaixador britânico da Rússia, sub-
secretário permanente do Foreing Office britânico
e confidente de Jorge V, dava conta ao Rei do ca-
minho seguido pela familia imperial russa após sua
partida de Odessa; e de uma série de despachos em
código, referidos pelo nome de Chivers, enviados da
Rússia ao Presidente Wilson por um agente secreto
norte-americano, responsável direto pela operação
resgate dos Romanov.

Quando se encontrou com Richards, Bessel ti-
nha dois objetivos em Nova Iorque. Primeiro: ins-
talar na cidade um escritório para cuidar dos seus
interesses financeiros na América e, segundo: en-
trar em contato com Kissinger, a fim de pedir-lhe-- em troca do favor prestado anteriormente — que
mandasse verificar se existiam nas várias reparti-
ções do Executivo em Washington documentos so-

da época; b) os despachos estavam redigidos numa
linguagem que só poderia ser usada por alguém
que vivesse em 1918 e tivesse uma longa familiarlda-
de com os métodos dos serviços de informação; cí
muitas das cidades e aldeias mencionadas apare-
cem com os nomes da época czarista e duas ou três
delas, de tão pequenas, só constam de mapas mili-
tares antigos. Portanto, só um agente da CIA ou
da KGB poderia ter falsificado tão bem os papéis;
mas tanto num caso como no outro a falsificação
só teria um objetivo: tornar mais convincente a ver-
são do massacre, e não o contrário.

Richards resolveu bater em uma nova porta, a
da CIA. Era uma tentativa de descobrir algo sobre
três oficiais da Marinha norte-americana — Newton
A. McCully, Sergius M. Riis e Hugo W. Koehler —
que antes e durante a I Guerra Mundial haviam
desempenhado várias missões secretas para o Dc-
partamento de Estado e cujas carreiras estavam
lndisfarçavelmente ligadas à política russa dos pri-
meiros decênios do século. Teriam eles algo a ver
com o resgate dos Romanov? Quando foi criada, em
1947, a CIA recebeu, com alguns funcionários, todos
os documentos do antigo serviço secreto do Depar-
tamento de Estado. O que Richards pedia era auto-
rização para examinar as pastas relativas às ativi-
dades dos mencionados oficiais.

Passado um mês, recebe uma carta assinada porAngus MacLean Thuermer, assistente de William E.
Colby, diretor da CIA. Informava MacLean que nos
arquivos do órgão se tinham encontrado certos do-
cumentos relacionados com "as atividades de Ser-
gius M. Riis durante o .período de seu interesse"
(1918/19). Entretanto, acrescentava a carta, os pa-
péis em questão tinham voltado às repartições de
origem (Marinha? Departamento de Estado?) para
a desclassificação. Esta não veio. O segredo preva-
leceu. E com ele, diz Richards, um dos maiores em-
bustes históricos deste século. ,
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O czarevich Alexei, numa foto de 16-3-IVI/,
• o coronel Goleniewski (que alega ser filho de

Nicolau II) numa foto de 1946. Alguns traços
fisionômicos são de indiscutível semelhança
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Lord Hardinge, cuja carta a Jorge V
estabelece o roteiro seguido pelos

Romanov após o encerramento
da operação Chivers
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Peter Bessel, o Deputado britânico
que descobriu a existência dos despachos

Chivers e de uma cláusula secreta sobre
os Romanov no tratado de Brest-Litovski

Mas a novela não termina aí. Por enquanto ela
está paralisada em um episódio misterioso, ainda á
espera do seu Sherlock Holmes. No centro desse no-
vo enigma, Bessel.

Desde o momento em que ficou evidenciado o seu
interesse pelo caso Romanov, Bessel começou a ser
alvo de estranhas pressões, que acabaram por afetar
a marcha dos seus negócios financeiros, até então
brilhantemente conduzidos. Em 1973, após uma sé-
rie de opc-rações fracassadas, Bessel viajou para Los
Angeles, onde fechou um negócio imobiliário e em
seguida desapareceu. Até hoje não se sabe se fugiu
para evitar os dissabores do uma falência ou se foi
vitima de alguma espécie de complot.

O que se sabe ao certo é que tanto os esforços
de Bessel quanto o de todas as outras pessoas apai-
xonadas pelo caso Romanov e interessadas em escla-
recé-lo pararam nos últimos anos diante de obstá-
culos intransponíveis. Nesse rol, além de Richards,
incluem-se o lider liberal inglês Jeremy Thorpe --
que chegou a comprovar a retirada de importantes
documentos relativos ao caso de pastas do Ministé-
rio do Exterior de seu pais — e o Senador norte-
americano Clairborne Pell, representante democra-
ta de Rhode Island, membro da Comissão de Rela-
ções Exteriores do Senado — que jamais conseguiu
arrancar do Departamento de Estado ou da CIA a
documentação sobre as atividades de seu padrasto,
o oficial da Marinha Hugo William Koehler, que
atuou na Rússia czarista como agente secreto do
Governo norte-americano.

Que forças — pergunta Richards — pressionam
no sentido de impedir a liberação de documentos ca-
pazes de finalmente restabelecer a verdade sobre o
controvertido episódio?

Ele mesmo responde:
— O Kremlin, certamente. O que ficou evlrien-

ciado no momento em que o Zvesda, mensário sovié-
tico de literatura, desfechou um violento ataque aos

bre a situação dos Romanov em 1918/19. Semanas
mais tarde, um auxiliar dc Kissinger telefonou para
Bes._el informando-lhe que alguns papéis sobre o
caso acabavam de ser encontrados em um cofre da
Casa Branca. Decodificados, haviam sido entregues
a um outro auxiliar de Kissinger, um jovem histo-
riador, para efeito de verificação de autenticidade.

Bessel foi informado, ainda, de que os papéis
seriam brevemente desqualificados de seu segredo
e transferidos, então, para o Arquivo Nacional. An-
tes. porém, haveria consultas a alguns governos
estrangeiros. Passadas mais duas semanas, outro
telefonema da Casa Branca. Diziam agora que o
Governo japonês havia encontrado em seus arqui-
vos papéis semelhantes, embora não idênticos, ocor-
rendo inclusive algumas discreparicias com relação
a datas e locais. A liberação dos documentos ame-
ricanos ainda demoraria um pouco, mas era certa.
Tanto assim que permitiam a Bessel examinar e co-
piar datilograficamente cerca de uma centena de
folhas do conjunto, com a condição de não fazer
nenhuma divulgação de seu conteúdo antes de ser
devidamente autorizado.

Durante vários dias Bessel trabalhou com os
papéis Chivers, resumindo alguns despachos e co-
piando outros literalmente. Foi-lhe entregue, tam-
bém, uma cópia datilografada da carta de Lorde
Hardinge, com a informação adicional de que uma
Xerox da mesma fora enviado ao Governo britam-
co. Todo esse material foi passado por Bessel a seu
amigo Richards, sempre com a condição de que só
o tornasse público após a desqualificação pela Casa
Branca. Enquanto esperava tal medida, Richards
escrevia um novo livro sobre os Romanov e acerta-
va com editores a sua publicação, primeiro seriada,
depois em volume.

Periodicamente, no entanto, Bessel era infor-
mado de que a data da desqualificação fora mais

3 uma vez adiada. Richards, é claro, começou a des-

"historiadores imperialistas" por seu empenho em
negar a morte dos Romanov em julho de 1918. E na
imprensa soviética — observa Richards - nem uma
só linha é publicada por acaso.

Certas famílias reais do Ocidente, que não
ficariam em situação muito brilhante quando se
comprovasse historicamente o seu comportamento
pouco cavalheiresco em relação aos parentes russos
caídos em desgraça.

A Igreja Ortodoxa Russa, que ainda tem es-
peranças de ser declarada herdeira da fortuna de
seu antigo chefe Nicolau II.

E finalmente algumas importantes organiza-
ções bancárias do Ocidente, nas quais o ex-czar fez
vultosos depósitos, cujo montante cresceu conside-
ravelmente com os juros acumulados ao longo de
mais de meio século. Uma solução definitiva do ca-
so implicaria uma transferência desses depósitos
fosse para quem fosse, o que poderia ser desastroso
para aqueles que os detém.

A seguir:

A LONGA
VIAGEM

para o exílio
e o anonimato
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Exmoor e Devem, a

/l estalagem Royal Oak, em Winsford, é
um dos encantos da região

Londres — O Condado
de Devonshire constitui a
parte central do Sudoeste
da Inglaterra e é um dos
mais encantadores clo.s con-
dados ingleses. Seu litoral
Sul, com cidades maiores e
muitas estâncias de férias,
é mais conhecido pelos tu-
ristas do que o Norte, que
tem uma beleza mais selva-
gem e maior senso de ma-
gia e romance.

As estradas são relativa-
mente poucas, contudo a
zona é ideal para o turista
motorizado que não tem
pressa. Nela está um dos
Parques Nacionais da Grã-
Bretanha, e também se po-
dem ver magníficos pano-
ramas litorâneos, cidades e
aldeias de um encanto
brantqullo e muitos hotéis

e estalagens acolhedoras.
Na extremidade ocidental

as ondas do Atlântico são
grandes e poderosas, como
também acontece na vizi-
nha Comualha, oferecendo
a oportunidade para se
praticar surf e depois re-
pousar nas praias de areia
dourada.

A grande baia triangular
de Barnstaple avança ter-
ra adentro na costa Norte.
Dois rios, o Taw e o Torrld-
ge, juntam-se ao mar no
centro da baía, e em cada
lado do estuário comum en-
contram-se duas das mais
belas praias, uma em
Saunton e outra em West-
ward Ho.

Barnstaple, a cidade
principal do Norte de De-
von, acha-se às margens do
rio Taw, algumas milhas
para o interior. Tem mais
de mil anos de existência e
mandou navios para o asse-
dio de Calais em 1346 e pa-
ra lutar contra a Invencível
Armada espanhola em 1588.
O Taw ali é atravessado por
uma ponte do século XV
com 16 arcos, e o Mercado
de Barnstaple, às sextas-
feiras, bem merece uma vi-
sita.

Uma estrada ao Norte de
Barnstaple leva até Ilfra-
combe, a maior das estan-
cias de férias neste parte do
litoral, situada em esplên-
dido terreno rochoso a Leste
da baía de Barnstaple.
Daqui você pode fazer
passeios de barco ao longo
dos litorais do Norte de
Devon e do Condado de
Somerset. Logo a Leste de
Ilfracombe acha-se Exmoor,
um dos 10 Parques Nacio-
nais da Grã-Bretanha, es-
tendendo-se por cerca de
32 quilômetros pela costa e
24 quilômetros para o inte-
rior.

Dezesseis quilômetros a
Leste de Ilfracombe, uma
estrada tortuosa que atra-
vessa um vale arborizado
leva à encantadora aldeia
de Lynmouth, à beira-mar,
oom a pequena cidade de
Lynton no alto — ligadas
por uma ferrovia que sobe
o penhasco. Constituem
excelentes bases para quem

deseja explorar as belezas
dc Exmoor, com suas urzes
e samambaias, gamos ver-
molhos .selvagens e boa pes-
caria. Uma estrada segue
pelo litoral, bem acima do
mar, mas no interior, no
pantanal, as estradas são
poucas.

Os escritores sempre gos-
taram imensamente desta
parte da Grã-Bretanha e
muitos deles ali viveram. R.
D. Blackmore (1825-1900),
que deu maior fama a
Exmoor com seu romance"Lorna Doone", morou em
Charles, a >poucos quilõme-
tros do Vale do Doone. Uma
e.stradazinha Íngreme logo
após a fronteira com o Con-
dado de Somerset leva à
minúscula aldeia dc Oare,
onde se acha a igreja em
que Lorna se casou e foi
morta com um tiro.

Charles Kingsley íoi ou-
tro romancista do século
XIX que viveu no Norte de
Devon: sua ca.sa ficava per-
to de Bideford, pequeno «
antiquíssimo porto mariti-
mo com uma ponte do sé-
culo XV atravessando o rio
Torridge, a qual tem nada
menos que 24 arcos. A ci-
dade é uma das mais inte-
ressantes do Condado de
Devon e ali viveu a familia
Grenville, inclusive Sir Ri-
chard Grenville, um dos
melhores capitães de navio
da Rainha Elizabeth I. Afir-
ma-se que o primeiro índio
norte-americano que ja-
mais pôs os pés na Grã-
Bretanha foi trazido para
Bideford pelo capitão, em
1588.

No Royal Hotel da cidade
Kingslay escreveu West-
ward Ho, com um enredo
que se passa na época do
capitão Grenville. O titulo
do romance passou a ser o
nome de uma estância ma-
rítima de férias a cinco qui-
lômetros de distancia —
Westward Ho tem magnífi-
ca praia e um excelente
campo de golfe. E' ligada a
outro escritor, Rudyard Ki-
pling, que imortalizou ali
os seus dias de escola no
romance Stalky and Co.

Na desembocadura do
Torridge o pitoresco porto e
centro de estaleiro de Ap-
pledore bem merece uma vi-
sita. Mais adiante, além de
Westward Ho, os penhascos
formam uma curva majes-
tosa até Hartland Point,
ponta de terra verdadeira-
mente dramática. Abrigada
por Hartland em uma es-
treita fenda que desce até
a baía, acha-se Clovelly, ai-
deia única em seu gênero,
com uma rua principal tão
íngreme que é formada de
degraus de pedra. Apenas
os pedestres e os burricos
podem usá-la, mas a subida
bem vale o esforço, pois é
muito interessante cami-
nhar entre os pequenos cot-
tages de paredes brancas,
cercados de flores, parecen-
do estar um sobre os om-
bros do outro.

magia dos
condados ingleses
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A bela aldeia de Lynmouth, entre a montanha e o mar

mj ':&mêãkm\ mm,m
Ww '¦¦''' í?^ffl|H Mv 'X:IS?5SB

-.&mmmW WmW tSW Ifl
Bk. •''''' ?I1B! -iwLmW ¦ EÊkT fllHW. ' W^iWÊmm Dr ¦¦¦tmmw VWr fll¦m ;:::iHiiil!i't^fflBfl BM -:-^-JI(8flr -^tilíHF iflfll flinfll
¦^^ < juíJÉ Br ''inilHW • w fll iP"S

I I^fl P - rçjjiP^: ¦ xf ¦ iiygH ^r ?Em¦in rj \twEGÊr^ jt^*** L/i Wm ^r jm
\W?$*m\ Wm $m r ÉÈ» » W^ JÊ

Klrí.i Ü^r^^Sffíiiw '7-7 *Wv jjMüitti íX*  WB

Ele é um agente de viagem.
Um "expert" em turismo. Ele tem o

Brasil e o mundo na palma da mão.
Ele conhece todos os hotéis deste mapa,
sabe dos seus preços, qualidade, possíveis
descontos, localizações, etc.

Ele conhece todas as tarifas aéreas,
marítimas e terrestres. E sabe como você
pode ir de um lugar para outro, pagando

um pouquinho menos.
Ele faz suas reservas para que você

nunca corra o risco de dormir uma noite
na rua. E marca suas passagens para que
você nunca perca seu avião na ida ou na
volta. Ele tem uma infinidade de
excursões para lhe oferecer, por um preço

TRANS^%BRASIL
*/\y* Pensa em você

bem mais em conta do que você pagaria
normalmente. Ele sabe como você pode
desdobrar uma passagem aérea conhecendo
vários lugares pelo preço de uma só.

E tudo isso ele lhe dá absolutamente
grátis. Antes de viajar consulte-o.

Um agente de viagem pode fazer sua
viagem ser bem mais econômica e
100% melhor.

SHOPPING TOUR

Nlll
INFORMAÇÕES E VENDAS»

CfNTRO
iXPfllNTER
Av. Rio Bronco, 57 &
Tíl.s 223-190»
registro embrolúrOOSWNftOt'!!»*
BANDEIRANTES TURISMO
Av. Kio Bronco, 109 loia
Embrolur"A"271/RJ
Tel.: 221-4143
CULTUR
Av. Rio Bronco,il56 Subsolo 13|
Imbralur 8
Tel.) 242-4384

KONTIK-FRANSTURS/A
Ãv. Almle Borroso, 91/7."
Tel.: 285-0044
lmbrolur293/CÍ-CofA"
KACI0NAL TURISMO
Av. Rio Bronco, 156 sobreloja COT
ímbrolur"A"233/IU
Tel.: 231-1291
PM TURISMO
Av. Rio Bronco, 124-B tojj
£mbrõlur"A"n7/rU
Tel.-. 231-1800
COPACABANA
AGÊNCIA CAT
Ruq República do Pí(V, 743 C
Tel.: 255-3134
tmbrolur 85/RJ - Cot 

"A"

PENSOTim TURISMO
Duo Roimundo Corroo, 9 V)]t
lmbrolur"A"265/IU
¦NITERÓI

CORTES TURISMO
Av. Amoral Peixoto, 370 Gr, 2(6
Tel.: 722-8484
Embratur02/RJ-Cot"A"
FLUMITUR VIAGENS
Av. Amoral Peixoto, 207 loja 104
Imbralur "A" 69/RJ
7el.í 722-6565 - 722-8283

EUROPA DURAÇÃO TER.
GRANDES CAPITAIS 32 dias US$680
EUROPA A SEU ALCANCE 36 dias USS 846
EUROPA MEU AMOR 37 dias US$998

Visitando:.
Portugal — Espanha — França —
Inglaterra — Holanda — Bélgica —
Suica—Áustria—Tcheco-Eslováquia —
Itália
DISNEY WORLD
4 Itinerários de 10 a 38 dias, visitando:
Miami — Orlando.— Washington —
Buffalo — Niagara — N. York —
San Francisco; — Los Angeles a
México

, Desde US$ 348 Terrestre

REVÉILLON EM BARILOCHE
E PUNTA DEL ESTE

BARILOCHE SOL E NEVE
SAÍDAS: TODAS AS QUINTAS-FEIRAS

EM AVIÃO A JATO
DURAÇÃO.-12 DIAS

4 NOITES EM BUENOS AIRES
e 7 NOITES EM BARILOCHE

A PARTIR DE USS 170 Parle Terrestre
CATARATAS DO IGUAÇU E
ASSUNÇÃO-10 DIAS
Soídas: 24/11 - 24/12 - 06,14 e 24/01
05, 13 e 26/02
SUL DO BRASIL / URUGUAI /
ARGENTINA-18 DIAS
Saídas: 06/12 (leito) -06,11 e
18/01-06, 15 e 18/02

SUL DO BRASIL / URUGUAI /
ARGENTINA / BARILOCHE -
24 DIAS

BAHIA (DE AVIÃO)
3 PROGRAMAS EM 3, 5 e 8 DIAS
BAHIA MISTERIOSA - 10 DIAS '

Saldas,- 14/12-6,14,26/01-6,
14, 26/02

NAVEGANDO PELO RIO SÃO
FRANCISCO-16 DIAS
Saídas: 08/12-08 e 23/01 -08 •
23/02
AS 10 CIDADES HISTÓRICAS DE
MINAS - 7 DIAS
Saídos: 08/12-08 e 23/01-08»
23/02
POUSADA RIO QUENTE • CANAL S.
SIMÃO - 8 DIAS
Saidos: 06/12 • 06 e 13/01-06 • 

'

13/02
LITORAL SUL E NORTE DO PARANÁ
15 DIAS
Saídas: 15/12 -08 «22/01- 06 c

jm Sqíoos: 01/12-10/01 -07 e 28/02 M 15/02 —^ _

FINS DE SEMANA

ANGRA DOS REIS / PARATI/
UBATUBA . 2 DIAS
Saídos: 29/11 06 e 21/12

ILHA BELA MAJESTOSA /
CARAGUATATUBA /
UBATUBA / SÃO SEBASTIÃO/
ANGRA DOS REIS/PARATI
3 DIAS
Saldas: 05/12

CAMPOS DE JORDÃO -3 DIAS
Saídas: 31/11-05/12-
Pensão completa - CrS 800,00

©xíirínfcor
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HOTELAMUA

Termina dia 7 de dc/emliro atemporada de laiclo Alves no La Cas-scrolc, restaurante do Evcrest Kio
Hotel.

A partir de dezembro, o llotel-
Clube Caxangã, de Tercsópolis, esta-rã ministrando aulas de tênis com
professores permanentes.

Circulando Contato, boletim infor-
inativo da Federação Nacional de Ho-
leis c Similares.

O restaurante do Center Hotel, naAvenida Rio Branco, já está funcio-
liando.

No dia 215 o Hotel Nacional rece-berá para almoço os congressistas do
International Congress and Conven-tion Association. E, a cada domingo,
o hotel recebe 250 turistas cm char-ters back to back, sendo que na sc-mana passada hospedou uni chartcr
da Toshiba.

Dentro de um plano de incentivos
fiscais que visa o aumento progressi-vo da capacidade hoteleira e melho-
ria de condições receptivas e amplia-
Vão de mão-de-obra especializada, aEmbratur liberou para 16 hotéis re-cursos do Fundo de Investimentos
Setoriais no valor de Cr$ 14 milhões
461 mil 978 e 50 centavos. Adinco Ho-leis de Turismo, NCB Hotéis e Tu-rismo, Hotel Açores, Atlantica Hotéis
e Turismo, Paraíso dos Pôneis, Nova

Lindóia Hotéis e Turismo, Rio OthonPalace llotel, Hotéis e Turismo daGuanabara, Maerkli S.A. Comércio cTurismo, Cia. Territorial e de Turis-nio São Francisco de Campos do Jor-dão, Hotéis do Paraná, Cia. Tropicalde Hotéis da Amazônia, Flecha S.A.Comércio e Industria, Acquatur Servi-
ços de Turismo, llotel do Sol e LuxorMotéis de Turismo são os hotéis rela-cionados pelo 1'isct.

O llotel Nacional-Kio estará rece-bendo nos dias 27, 28 c 29 deste mêsos participantes de um torneio inter-nacional de bridge entre os quais aequipe italiana campeã do inundo Alitalia-Lancia — que conta com a
presença do ator de cinema OmarShariff. O torneio faz parle das co-nicmoraçõcs do centenário da jmigra-
ção italiana e tem ainda a participa-
ção de argentinos, paulistas c cario-cas.

Londres conta com mais um hotelde luxo com a abertura do Inter-Con-tinental, localizado em Hyde ParkComer. Tem 500 apartamentos combanheiros, televisão a cores, frigo-bare serviço de quarto 24 horas por dia.lem ainda um café, um restaurante,e um bar e discoteca no sétimo andarcom vistas para o Green Park. O con-
junto para bailes e congressos, comcerca de 1 mil 200 metros quadrados,é equipado com serviços de tradução.As diárias vão de Cr$ 470 até Cr$ 2mil 640 (suite real).

CRUZEIRO MARÍTIMO

COSTADO OURO
FIM-DE-SEMANAUm fim-de-semana com muito sol. As mais belas praias da Costa

rio Ouro. Muita diversão a bordo do luxuoso transatlântico ANNA
NERY.Escalas em SÃO SEBASTIÃO, ILHABELA,ANGRA DOS REIS.
Partida dia 22-11 (9 horas) Chegada dia24.11(6hç>ras)
Informações no seu agente de viagens cu na

lunijmu l/u unnjn. nun, _ _ _
iZiLloydbrás

TURISMO DO BRASH ITDA.
Rua Melvln Jones, 35 s/loja 201
(ao lado do Teatro Nacional de Comédia)
TelS.: 224-6141 *224-8345 • 224-0379 Embratur 0800005007

HOTEL CABO FRIO

BANGALÔS
Descontos especiais para Ltia-de-Mel — Férias — Convenções

c Excursões — Categoria Inter-nacional — Bar — Restaurante —
Lindo Jardim Tropical. Av. Apicu- Tcl.: DDD 025430306 - Rio:221-3721.

ONDE TRAILER UAI
A POLUIÇÃO NÃO CHEGA.

EM TODO

mtelB ^
FÉRIAS «LUA DE MEL «FIM DE SEMANA OU A PRAZO
B. HORIZONTE (MG) — Strrana Paiac* Hotal — Central. Apto».c/ar. cond. e música. Suites, rest. Categ. intern. Estacionamento.LAMBARI (MG) — Hotel llaici — Piscina térmica. Sauna. Duchaoe padrão intern. Salão de jogos. Em frente ao lago.S. LOURENÇO (MG) — Hotel Londres — Tradição e conforto. Rest.
iogos e diversões. Salão p/ leitura e televisão.ANGRA DOS REIS (RJ) — Hotel do Frade — Praia particular. Pis-cina. Aptos, c/ ar cond. Rest. Barcos p/ pesca e passeios.Hotel da Praia — Aptos. e.bangalôs c/ ar cond. Praia particular,caça submarina, pesca. Bar e ótima cozinha.
ITATIAIA (RJ) — Hotel Simon — Dentro do Parque Nacional. Aptos.de la. Rest. Piscina e sauna. Salões aquecidos.ITACURUÇÁ (RJ) — Hotel Jaguanum — Numa Ilha tropical, onde oParaiso deixa de ser apenas um sonho. Todas as acomodaçõesc/ vista pl o mar.

FOZ DO IGUAÇU (PR) — San Martin Hotel — Um excelente serviço
p/ quem vai conhecer as maravilhosas cataratas. Aptos, c/ ar cond.Piscina e rest.
SALVADOR (BA) — Salvado^ Praia Hotel — Alto nível. 1 suite presi-dencial. 9 suites luxo e 154 aptos. 2 salões p/convenções, piscinas,garagem. Ar refr. central.
CAMPOS DO JORDÃO (SP) — Grande Hotel — Categoria intern.Aptos, de luxo. Piscina. Rest. de la. Amplos salões p/ convenções.

m

*alb

REPRESENTAÇÕES DE HOTÉIS E TURISMO LTDA.
. RIO - Rua México, 119, s/1. Tel. 232-0676,224-6089
Av. N. S. Copacabana, 1171. Tel. 247-6672 - tmbrotur 15»

S. PAULO - Tel. 257-0065. tmbrotur 577-SP
B. HORIZONTE - Tel. 22-8942. tmbrotur 142-MG.
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TURISCAR
o ia UNlAO DOS REVENDE DORISR SAi, Qpmente 296 'J76 2054

D OdM.r '}.• C<$ 18? 00

Financiamos
sua viagem

em até 10 meses
nestes hotéis
(excelentes)

MARA (em Vassouras) — amplocasarão colonial em lugar histó-rico. Tem 2 piscinas, «duna, re-
,mes" com p"Io!SIMON (em Itatiaia) — modernoedifício a 1.200m, todo cercadopela natureza silenciosa <• iuxi:-riante. Tem piscina, sauna, etc.De primeiríssima.SÃO FRANCISCO — Vise. Mauál.lCOm de altitude. Piscina natural,comida caseira e farta. Magníficapaisagem verde e passeio a cavalo.CANNES (em Vitória - ES) - bemno centro, é o hotel dos exe-cutivos. Tem suites com ar condi-cionado, tv e telefone. Realmentebonito.GRANDE HOTEL (em São Louren»ço) - modernos apartamentos. Pró-ximo ao parque das águas, comsua tradicional beleza verde, ediversas atrações.? Todas as informações podemser obtidas na Itatiaia Turismo- Embratur 204 - GB (Av. RioBranco, 120 - »/120ó). Tel.:231-2418 e 231-3751.A ITATIAIA ENTENDE OETURISMO

Balneário Ijui é nova atração no Sul

WM
Excursões
TURISER

FABULOSO HAVAÍ, LAS VEGAS,.LOSANGELESeSÃO FRANCISCOAo mundo fabuloso do SURF e do JOGO, em 18 maravilhosos dias. Salda 15/1.
# MUNDO DE DISNEYWORLD *

?i'aíi'AoDlyn-e/W0^MC0nJn?^05 os Pas|E'ós incluídos, opcional a NEW YORK ou BAHAMAS18 DIAS. Saída a 15/1 e 20/2. PREÇO SENSACIONAL. INÉDITO. '
VIAGEM AO JAPÃO 

"

ORIENTE MISTÉRIO o POESIA, a mais fascinante.excursão ao JAPÃO 36 dias de maravilhas '
com Jantargs e SHOWS típicos incluídos. Saída dia 3/4. niaravllhds'
ARGENTINA ~~

ii0 PaíS d° Praia- ÊÉhance- A't6 BUEN0S AIRES- 12 dias seguindodte BARILOCHE. 1/ dias, e continuação a SANTIAGO, 22 dias. Saida 10/1.
B DESLUMBRAMENTO DOS ANDES

a""VêS ^ C0RDILHEIRA D0S ANDES- A Pioneii dos Andes. Em 33 ou

Solicito FOLHETOS e informações da excursão de sua preferência. RESERVE com antecedeu-cia para obtenção de.FINANCIAMENTOS, etc.

2AÇA0 DE DOCuStACAOEAS 
E MAR'TIMAS NACI0NAIS e INTERNACIONAIS, LEGALI-'

TURISER- Av. Pres. Vargas, 435080004 <1002 ' ' gr. 2104 -- pis.: 221-3645, 221 3913 e 224-0996 - Em!

Instalado em tnn vale chclo de
eoxUhas o cortado jjoIo rio Ijui, a•100 qiillòniòtros de Porto Alegre, o
Hcteí Fonte Ijui, Inaugurado recen-
temente, ó um bom ponto de para-da e descanso para todos os queviajam pelo Sul, pois além de mui-
ta tranqüilidade oferece quadras
para todo tipo de esporte e mais
sauna a seco e a vapor, duchas e
salas de massagens.

Ocupando uma área de 20 hec-
tares, o Balneário Fonte Ijui custou
CrS 4 milhões e fica a apenas 12
quilômetros da cidade de Ijui, im-
portanto centro agrícola, onde a so-
ja c o trigo são as maiores rlque-
7,as. Dos 2011 mil metros quadradosda estancla hidromineral, 4 mil o
200 são de áreas construídas, ocu-
padas por blocos de apartamentos
e seis cabanas com capacidade pa-ra 160 pessoas.

Dos blocos, um tem 16 aparta-
mentos e duas suites, dois têm 12
apartamento e o outro 14 aparta-
mentos e duas suites. Oada aparta-
mento pode ser ocupado até por
quatro pessoas e conta com telefo-
ne, banheiro e serviço de água
quente. Nas suites, além da capacl-
dado para até seis pessoas, ha gela-deira.

As cabanas, localizadas a 20
metros dos blocos de apartamentos,
são de construção rústica, com
paus de eucalipto formando a es-
trutura apoiadas em sapatas deconcreto. A frente e fundos são de
madeira, tipo costaneira macham-
brada, as laterais de tijolos aparen-
te e a cobertura de capim Santa
Pé. Contam com quarto-sala, ba-
nheiro e um jirau com duas camas.

O conjunto oferece ainda uma
sala para convenções com capacl-

Alugue seu

apartamento

para temporada

no Kio

Existem no Rio uma sériede locadoras de imóveis, es-
pecializadas em aluguel pa-ra temporadas curtas, ideal
para o período de férias.
Localizados, em sua grandemaioria, na Zona Sul, aspe-cialmente Copacabana, Ipa-
nema e Leblon, os aparta-
mentos são mobiliados eseu preço varia conforme
sua localização e suas insta-
lações.

As reservas devem ser
feitas com antecedência,
devido à grande procura no
período de férias. Você en-
contra apartamentos de to-
dos os tipos e tamanhos, e
com todos os tipos de insta-
lações.

A tabela de preços que sc-
gue abaixo é válida para a
temporada de férias d e
verão de 1976, de janeiro a
março. O prazo mínimo de
aluguel é de 15 dias e o alu-
guel pode ser feito -por dia
ou por mês, dependendo do
tempo de permanência,
IMOBILIÁRIAS

Adiminas — Av. Prih-
cesa Isabel 7/s. 219 — tel.:
256-0973.

Administradora Roral-
ma — Av. N. S. Copacabana
605/sl. 704 — tel.: 256-3131.Apta — Av. Princesa
Isabel 7/sl. 215 — tel.:
235-2277.

Atlantica Rio — R. Ba-
rata Ribeiro 87/cj. 201 —
256-2600 ramal 6.Basilio Apartamentos
para Temporada — R. Ba-
rata Ribeiro 54/l.C — tel.:•235-4813 — 255-2669.

Basimar — R. Barata
Ribeiro 90/ s. 205 — tel.:
236-3822 — 255-0371.

Copacabana Holliday— R. Barata Ribeiro 90/s.
204 — tel.: 235-5181 —
236-1964.
i — Rio Alfa — R. Barata
Ribeiro 87/s. 1 — tel.:
237-1133.

Toby's Imóveis — R.
Miguel Lemos 67 A — tel.:
235-0939 — 25 5-2173 —
255-5849.
Aplo. ConjugadoDiária CrS100 ê 150150140 a 160150 a 200200 QuartoDiária CrS170 a 190 .200200 a 250200 a 300330 QuartosDiiria CrS250 a 350300 a 330300 a 400350 a 400350 a 400QuartosDiiria CrS350400400450500

4005CO6 CO6006004 QuartosDiiria CrS
800

Mensal CrS000 a 2 5000003 5003 500 a 4 000

Menial CrS5C0 a 5 000000500500

Mansal CrS000 a 7 500000 a 8 0006 5009 000 a 10 0C0

Mensal CrS10 000 a 12 COO10 000 a 12 00010 OCO a 15 OCO12 000 a 15 000

Mensal CrS18 000 a 20 OCO20 000

A viagem dos seus sonhos em 16
dias visitando: Cabo Kennedy, Sea-
world, Parrot Jungle.

SAIDA: 11 de janeiro de 1976
_(oulras_satáas durante os meses Janeiro/Fevereiro)
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% no HOTEL CON-• TEMP0RAFW
POLYNESIAN
(dentro da Walt
Disney World) ,

KONTIK/FRANSTUR
Rio - Av. Almirante Barroso, 91 -'7.° and. - Tel.: 285-0044Salvador - Praça da Inglaterra, 2 - Tel.: 2-0506São Paulo - Rua Marconi, 71 - 2.° - Tcl.: 36-7111Santo Amaro - Av. Adolfo Pinheiro, 1691 - Tel.: 267-5634
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. "V. V*, .No balnoário, a piscina do Font» Ijui fica no meio d* um belo jardim

As cabanas do hotel, em «stilo rústico, fim quarto-sala, banheiro e um jirau com duas camas

dade para 60 pessoas e instituto de e jardins para longas caminhadas,beleza, salão de refeições, sala de o hóspede poderá, também, andarestar e .sala para jogos carteados. a cavalo e pescar no lago. Se nãoAlém de ampla área de bosques tiver material de pescaria pode

alugar tudo com a administração
do hotel. Quem gosta de acampar
poderá ficar na área reservada pa-ra campin;), onde tem água servida
em tanque, banheiro, lua elétrica
e guarda constante.

Com 40 empregados e.speciall-zados cm manutenção, restauran-tos, hotelaria o recepção, o HotelPonte Ijuy serve comida colonialalemã e churrasco naúcho comotrivial, mas está equipado paraatender á_ vontade do hóspede. Ou-
tra atração do hotel c sua água mi-ncral. de fonte alcalina o cuja com-
posição é uma mistura de carbona-
to! bicarbonato, sulfato e cloreto desódio, cloreto de potássio, óxido devanadio e anidrido salicico. Esta
água é indicada no tratamento de
moléstias do fígado, gastro-lntes-tinals e urinária, além de seu poderdescongestionante e desintoxicante,
DIARIA

As diárias do Balneário Fonte
Ijui são as seguintes:

Nos preços das diárias está in-
cluido, ulcvi da hospedai/um. o ca/é
da manhã, que e servido até as 10
lioras. Todos os apartamentos, sui-
tes c cabanas são servidos com
água mineral da Fonte Ijui. Aos
domingos é servido almoço especial,
a Crs 30 e os hóspedes que perma-necercm no hotel por 10 ou mais
dias recebem descontos de 10%. Co-
mo todo o hotel, as diárias encer-
ram-se ao meio-dia e existe uma
tabela paru crianças: ate três anos
de idade, 20% sobre a tabela <CrS
12) de três a cinco anos, 30r,'r sobre
a tabela iCrS 18) c de cinco a 10
anos, 50% sobre u tabela (Cr$ 30).

Os 
grandes 

museus

esquecidos de Paris

Enquanto as pessoas se
amontoam no Museu do Louvre,
no Jeu de Paume. no Museu do
Homem, no Museu Grévin — ou-
tros museus de Paris ficam pra-ticamente desertos, sendo queem alguns deles chega-se à in-
crivei contrastação de que o mi-
mero de guardas ultrapassa lar-
gamente o número de visitantes.

E entre os grandes museus
desconhecidos de Paris pode-secitar cm primeiro lugar o das
Artes Africanas e Ocea nicas
(Musée des Arts Africains et
Oceaniens), lembrado quase sem-
pre apenas pelo aquário e pelo
fosso de crocodilos; e o Museu
das Artes e Ofícios (Musée des
Arts et Métiers) que, com mais
de 9 mil peças em seu acer-
vo. conjuga a ciência e a arte, o
cálculo e a inspiração.

O primeiro, criado por An-
dré Malraux em 1960. ocupa um
amplo prédio que Lyautey man-
dou construir em 1931 para rece-
ber a Exposição Colonial. O edi-
ficio, projetado pelos arquitetos
Jausseley e Laprade, c uma es-
pécie de obra-prima da arquite-
tura arts déco, mesmo que o
imenso baixo relevo do escultor
Alfred Janniot, que recobre in-
teiramente a fachada, nós deixe
perplexos.

As salas, algumas inteiras e
notavelmente restauradas (a s
outras estão em obras), expõem
coleções excepcionais da arte
Nagreb, da África Negra e da
Oceania. E se não se pode co-
mentar aqui as admiráveis es-
culturas e máscaras mortuárias
da África Negra, mais familiaresnu medida cm que a pintura
moderna nelas inspirou-se com-
pletamente. deve-se mesmo as-
sim assinalar a inteligente apre-'
séntação dos objetos.

Assim, nas salas dedicadas
ao Magreb, a simples alteman-
cia das jóias do campo e da ci-
dade fornece um belo tema de
meditação sociológica. Do mes-
mo modo, ê fascinante seguir,
através dos motivos dos borda-
dos. as influências estrangeiras
(italiana, espanhola, turca) e
ver como elementos absoluta-
mente figurativos (tun cipreste,
uma tulipa) vão, pouco a pouco,
apagando-se na trama implaca-
velmente geométrica, de acordo
com o espirito oriental, até tor-
nar-se a simvles representação
da árvore ou da flor.

Mas a sala mais amOrovan-
te é a de arte oceanica, bem re-
crntej: em v.m vasto estrado, queocupa o espaço diagonal, recons-
titviu-s" um't. área de dava das
novas Hébrádas. Cercadas de "es-
culturas de grau" (peças em ma-
deira recobertas de pigrnentoscoloridos, celebrando as etavas
sociais vencidas por um indivi-
duo), elevam-se altos tambores
talhados no tronco de samam-
baiões arborescentes e coroados
de cabeças esquemáticas; cena
grandiosa em que os elementos
de uma arte demiúrgica, de uma
arte que não se conscientiza co-
mo tal, estão imóveis à espera
de um sinal ritual.

O Museu de Artes e Ofícios,
ou Museu das Técnicas, é. de
acordo com um decreto da Con-
venoão de 1974, "um depósito pú-blico de máquinas, ferramentas,modelos, desenhos, descrições e
livros de todos os tipos de artes
e ofícios."

Dos calendários rúnicos aos
microscópios eletrônicos, da in-
venção da imprensa à do cine-

ma, tudo está rigorosamente
classificado. Os mais belos apa-
relhos (gatómetros, pesa-licores,
barômetros) que pertenceram a
Lavoisier; as maquinas aritméti-
cas de Pascal, o tear automático
de Vaucanson para os tecidos de
seda estampados, a locomotiva
de Stephenson, construída na
França para as estradas de fer-
ro do Norte, assim como uma
impressiojiante coleção de astro-
lábios, contadores astronômicos,
telescópios, do século XVI ao
XIX.

Fica-se maravilhado diante
de enormes relógios de ferro e
do emaranhado de seus maqui-
nismos. Ouhos são re a Içadlo s
com dourados, esmaltes precio-
sor,. colunetas de mármore, pro-
digiosas criações do século
XVIII, como o sublime "Miste-
rioso", sobre o qual uma estatue-
ta feminina, do estilo Ari Nou-
veau, sobe e desce graciosamen-
te a mão, tendo entre os dedos
um fino fio de ferro, na extremi-
dade do qual brilha o pêndulo,
grande cristal talhado como um
diamante.

Não menos deslumbrante é
a coleção de autômatos, pouco
numerosomas de rara qualida-
de. E, entre estes, a célebre "to-
cadora de címbale" de Maria
Antonieta que, tocando as cor-
das do seu instrumento com mi-
núsculos martelos de marfim, dá
um recital de oito músicas de
Gíuck.

Na igreja de Saint-Martin
des Champs, o encontro, ido ca-
ro aos surrealistas, de um guar-
da-cliuva com uma máquina de
costura, está largamente ultra-
passado. Bem no meio da nave,
suspensos dos cruzeiros das ogi- .
vas, recortados na luz glauca dos
vitrais, eis os primeiros apare-
lhos da história da aviação: o de
Clément Acler, gigantesco morce-
go com helices desenhadas em
forma de pena de ganso; um bt-
plano de Bréguet; o pequeno
avião com o qual Blériot atra-
vessou o Canal da Mancha em
1909; o primeiro helicóptero dos
irmãos Dufaux. Não é mais o an-
jo, mas o demônio do extrava-
gante que reina neste lugar úni-
co.

No Museu dos Monumentos
Franceses (Musée des Monu-
ments Français), reproduções e
modelagens permitem estudar
de perto as esculturas de tímpa-
nos, os capiteis ou as pinturas
das cúpulas, mergulhadas na
sombra, catedrais inteiramente
desmontadas, castelos miniaturt-
zados, a cúpula, em tamanho
natural, da catedral de Cahors.

O conjunto é surpreendente.
E é no Bois de Boulogne que

fica outro dos grandes museus
menos freqüentados de Paris, o
Marmottan, onde há uma rica
coleção de pintura impressionls-
ta digna da do Jeu de Paume, e
mais obras de Renoir, Boudin,
jongkind, Manet, Sisley, Signac
e mais de 70 obras de Claude
Monet que foram legadas porseu filho. Lá estão também as
sublimes Nympheas de Gíverny,
tão belas quanto as que ocupam
o subsolo do Teatro de L'Orange-
rie, na Praça da Concórdia.

Deve-se lembrar também o
Museu da História da França
(Musée de 1'Histoire de France),
o Museu Carnavalet, onde se po-de acompanhar a história de Pa-
ris, de Henrique II até nossos
dias; e bem perto o Museu da
Caça e da Natureza (Musée de

la Chasse et la Nature), instala-
do na Mansão Guénégaud, a
única intacta, digamos assim, de
todos os pctlacetes construídos
por Mansart, em Paris, soberba-
mente restaurada. Ou ainda o
jacquemart-Andre, antiga resi-
dência de um casal de ricos
amantes da arte, que abriga a
mais extraordinária coleção par-
ticular de pinturas da Renasceu-
ça italiana (tetos de Tintorcto
c Tiepolo, quadros de Mantegna,
Carpaccio, Uccello, Boticcllíj as-
sim como os Rembrandts, Me-
mlings, Watteaus, Chardins.

O Museu Cognacq-Jay é. fi-nalmente, o mais luxuoso, o
mais refinado e o mais rico dos
museus de Paris. Nesta antiga
mansão, residência de Eugène
Congnacq, o fundador das lojas
da Samarítaine, e de sua mulher
Louise Jay, pode-se admirar uma
coleção rara. Greuzes surpreen-
dentes, obras de Fragonard, qua-dros dos ingíeses Gainsborough,
Reynolds. Lawrence e mais tuna
coleção extraordinária de peque-nas paisagens de Guardi e Caba-
letto. A peça mais curiosa da co-
leção é L'Anesse du proplièteBaiaam, um segundo quadro
executado por Rembrandt, com
a idade de 20 anos.

Existem ainda museus dedi-
cados a um único artista, queestão freqüentemente instalados
na casa onde este viveu e traba-
lhou: o atelier de Delacroix, a
casa de Victor Hugo, onde estão
expostos desenhos e guaches do
visionário de Guerncsey; 0 Mu-
seu Rodin, ampla casa cercada
de jardins onde as obras estão
agrupadas por tema: as mãos,
a mulher, Balzac de casaca, nu,
de roupão, Mas o mais extraor-
dinário ê, sem dúvida, o Museu •
Gustave Moreau (na mansão
construída por seu pai em sua
intenção), com centenas de pin-turas, milhares de desenhos e
guaches deste precursor do sur-
realismo (professor de Matisse,
de Marquet, de Rouault), nova-
mente em moda de uns 15 anos
para cá.

Mas uma revista, mesmo rã-
pida, da Paris dos museus não
termina sem um olhar melancó-
tico a um estabelecimento que
poderia ser admirável: o Museu
Instrumental do Conservatório
Nacional de Música, por falta de
lugar, os instrumentos de músi-
ca exótica foram transferidos
para o Museu do Homem. Res-
tam, entretanto, 3 mil instru-
mentos amontoados em uma sa-
la única, somente alguns prole-
gidos por uma vitrine. Embora
sempre um ou outro instrumen-
to esteja sendo restaurado, os
artesãos do mundo inteiro vêm
copiar os instrumentos antigos,
sobretudo o cravo que, desde o
século XIX, e até recentemente,
era construído tomando por mo-
delo o piano; às vezes os Stradi-
varius deixam suas caixas de vi-
dro para concursos do conserva-
tório; intérpretes vêm experi-
mentar a sonoridade original
deste ou daquele instrumento;
visitas com guias podem assistir
a algum miniconcerto dado porum artista benevolo, tocando um
cravo verdadeiro.

Será que amamos os" museus
por medo do futuro? Talvez,
mais simplesmente, saibamos
que os museus são as ultimas
igrejas universais onde, como di-
ria Malraux, "tantas formas se
unem porque foram formas su-
cessívas da luta da arte contra
o destino."
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JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, QUINTA-I;EIRA,

20 DE NOVEMBRO DE 1975

I

Ida c volta
o presidente da Riotur, Vítor Pinheiros, acumu-

lando a Secretaria de Turismo até o carnaval.
A International Congres» and Convention Asso-

ciation (ICCA) reunirá mais de SUO congressistas
de diversos paises no periodo de 22 a 29 deste mes,
no hotel Sheraton.

O Congresso da Eurocotal, em Viena, de 26 a 29
de janeiro, é promessa de bons negócios com os
agentes de viagens estrangeiros para a expansão do
turismo na América Latina.

Domingo, encerramento das comemorações da
Semana de Niterói, promovida pela Prefeitura.

Dois grupos de agentes escandinavos e alemães
chegarão ao Rio no próximo dia 6 com roteiro con-
junto elaborado pela Flumltur-Rlotur, Soletur-
Hotel do Frade, Hotel Simon e Mallbu Palace Ho-
tol. Os agentes deverão visitar Angra dos Reis, Pa-
rati, Itatiaia, Araruama, Cabo Frio e Niterói.

Neste fim de semana, na praia de Jaconc, (RJ)
realiza-se a XI Gincana Fluminense de Pesca. O
recorde de maior peixe ainda vem sendo mantido:
um cação de 41 quilos pescado por Robert Anthony
White.

Assumiu a direção do Departamento dc Turis-
mo e Relações Públicas do balneário dc Camboriú
(SC) o Sr Nagel Milton de Mello.

A agência Luck do Recife incluiu em seu rotei-
ro para o próximo ano os dois grandes cruzeiros
do Eugênio C às Caraibas e o México, com saida
do porto de Santos nos dias 23 de janeiro e 18 de
fevereiro.

Circulando Caminhos do Turismo, publicação
da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul.

A Casa da Bahia, prosseguindo em suas ativi-
dades culturais, promove o Salão de Artes Visuais,
aberto até o dia 27 no Ministério da Educação e
Cultura.

A Associação Nacional de Turismo Japonês
presta serviços gratuitos de informação turística.
Funciona na Av. Paulista, 1009 - 20° andar -

Telefone 285-0595.

Com a proximidade das férias escolares, e aS
conseqüentes viagens, vale lembrar a existência dos
Albergues da Juventude tanto no Brasil como no
exterior e que cobram unia taxa mínima de hospe-
dagem. Os estudantes interessados devem procu-
rar a Casa do Estudante do Brasil na Praça Ana
Amélia, 9 — 8? andar (Centro) com a carteira de
identidade e dois retratos 3 x 4.. A taxa para a
carteira internacional é de Cr$ 75 e para a nacio-
nal Cr$ 50.

O diretor da órbita Turismo, Abraão Peczenik,
embarca domingo em companhia do diretor para a
América do Sul da SAS, Sr Peter Gustavsen para
a Escandinávia, onde realizará contatos junto aos
agentes de viagens locais com o objetivo de divul-
gar o turismo brasileiro. A visita terá a duração
de uma semana.

Valeria Vivacqua, da Rio Nilo, está organizan-
do viagens de quatro e oito semanas com destino
a Londres para um aprendizado de inglês no
King's College. Passagens, hospedagem, curso e ma-
terial de aula, refeições e uma semana em Paris
estão incluídas no preço, por pessoa, de Cr$ 11 mil
e 800 (quatro semanas) e CrS 16 mil (oito sema-
nas). Detalhes pelos telefones 224-6233 e 222-6049.

De 19 a 21 de dezembro em Itaborai (RJ) rea-
lização da Festa da Laranja, com patrocínio da
Flumitur.

A Organização Bandeirante de Tecnologia •
Cultura e o Centro de Pesquisas e Estudos Turísti-
cos reuniram em dois volumes, publicados pela Edi-
tora Rio, uma análise da demanda turística com
roteiro preparado por Domingo Hernandez Pena.

No Início de dezembro o Umuarama Olube, que
tem convênio de freqüência com o Hotel Caxan-
gá para uso de suas dependências, e vice-versa, ga-
nhará um novo restaurante. Todas as sextas-feiras
deverá ser apresentado um show.

O Rincão de Niterói já está aceitando reservas
para o seu reveillon a Cr$ 160, por pessoa, com di-
reito a ceia e champanhe.

Maria Cristina promove, em conjunto com a
Imperial Turismo, viagem à Nova China e Japão
com saida no dia 8 de fevereiro e volta em 8 de
março, visitando São Francisco, Tóquio, Kamakura,
Hakone, Kioto, Nara, Hong Kong e, na China, Can-
tão, Xangai e Pequim. Volta por Hong Kong e Los
Angeles. Preço total por pessoa: cerca de Or$ 25
mil com direito a hotéis de primeira classe (na
China, a classe é única) café da manhã e pensão
completa durante os 12 dias de visita às cidades
chinesas. Maiores informações e reservas pelos te-
lefone 267-6617 e 227-4237.

Goiânia — Caldos Novas
com suas águas quentes,
a cidade dc Goiás com sua
arquitetura barroca e suas
tradições, Plrcnópolis com
suas Igrejas seculares c seu
folclore, o rio Araguaia com
suas praias, Ilhas, lagos c
uma profusão de peixes são
as opções Imediatas do tu-
rismo cm Goiás, que aos
poucos se equipa para bem
receber os visitantes tle to-
das as partes do pais.

A propósito, está sendo
agora completamente refor-
mulada a política de turis-
mo no Estado, com a trans-
formação da Empresa Gola-
na dc Turismo — Goiastuí
— numa sociedade dc eco-
nomia mista, com maior
autonomia de atuação e
mais flexibilidade nos seus
Investimentos. Pela sua pro-
ximidade de Brasília e já
dotado de boa lnfra-estru-
.tura, Goiás muito promete
no setor do turismo.

AS ÁGUAS QUENTES

Distante 187 quilômetros
de Goiânia e 387 de Brasi-
Ha, Caldas Novas, com uma
altitude de 624 metros, tem
hoje uma população total
em torno de 10 mil pessoas.
E' uma cidade extrema-
mente limpa, asfaltada,
com cinema, churrascarias,
clubes, bares e lanchonetes,
aeroporto e razoáveis ho-
téls, todos eles com água
quente corrente. As piscinas

I dos hotéis são de águas ter-
mais e a poucos quilômetros
da cidade estão implanta-
dos a Pousada do Rio Quen-
te, as Cabanas e o Hotel Es-
planada. Na cidade há o
Motel Águas Calicntes, com
serviço requintado e cozi-
nha internacional. E' muito
simples o acesso: atinge-se
Morrinhos pela BR-153 e
chega-se a Caldas Novas
percorrendo-se 57 quilòme-
tros, asfaltados, da GO-54.

Fora as estâncias, a cida-
de é servida por 10 hotéis
de boa categoria e boa co-
mida. A Pousada do Rio
Quente, com 250 aparta-
mentos, dispõe dc um ser-
viço de primeira qualidade,
flxando-se logo abaixo da
serra de Caldas Novas, num
local apropriado inclusive
para o montanhismo. Com
11 apartamentos, o Motel
Águas Calientes é o mais
sofisticado, pois os aposen-
tos dispõem de piscinas in-
ternas, de água quente, e
sauna natural. Os preços
estão ao redor de CrS 300
a diária completa, incluin-

Um roteiro de turismo em Goiás
do café da manhã e duns
refeições.

O RIO ARAGUAIA
Anninâ, uma cidade de 6

mil habitantes, situada nu-
ma altitude dc 215 metros,
distante 330 quilômetros dc
Goiânia e 530 quilômetros
dc Brasília, em estrada as-
faltada até a cidade de
Goiás, é o ponto Inicial pa-
ra o acesso as belezas do
rio Araguaia que, principal-
mente no periodo de agosto
a outubro, oferece excepcio-
nais condições para a pes-
ca. Além do rio, há praias,.
matas, lagos, ilhas e multo
encanto natural. Em julho,
há em Aruanã c Festa do
Divino, marcada por folclo-
re e multa tradição. Há as
cidades beira-rio, caça, pes-
ca, bares, aeroportos e oito
hotéis de boas condições,
dotados de razoável nume-
ro de aposentos. O acesso
até a cidade de Goiás é íel-
to pela rodovia GO-4, intei-
ramente asfaltada. De lá
atinge-se Aruanã pelas ro-
dovlas BR-070 e GO-59,
num trecho de 196 quilo-
metros ainda não asfalta-
dos.

Os principais hotéis do
Araguaia sáo o Chapéu de
Palha, pertencente à Cre-
dicon Turismo, cujas diá-
rias, com direito a refeições,
custam CrS 250 (aparta-
mento individual i, CrS 180
(apartamento para duas
pessoas) e CrS 150 (aparta-
mento para três pessoas)
Cada criança paga CrS 70;

. e o Lago das Cangas, loca-
lizado 60 quilômetros abai-
xo de Aruanã, com campo

-de pouso próprio, barcos
com guias e equipamentos
de pesca e caça. Diárias, in-
cluindo refeições: CrS 200
(casal) e CrS 140 (solteiro).
Barco a motor com piloto:
Cr$ 250 por dia.

OUTRAS OPÇÕES
Coriunbá de Goiás — Po-

pulação total de 18 mil pes-
soas, 950 metros de altitude,
104 quilômetros distante de
Goiânia, acesso até Anápo-
lis (62 quilômetros) por es-
trada asfaltada, é uma ei-
dade histórica cujos princi-
pais atrativos são o rio Co-
rumbá, a Cachoeira do Sal-
to e a Serra dos Leite. E'
servida por duas hospeda-
rias e seus principais even-
tos são as festas tradicio-
nais: São Sebastião (janel-
ro), Divino Espírito Santo
(maio) e Nossa Senhora da
Penha (setembro).

Formosa — Situada no
Planalto Goiano, 015 metros
de altitude, população dc
29 mil pessoas, distante 297
quilômetros dc Goiânia,
oferece como principais
atrativos o salto do Itiquira
e a lagoa Feia.

Goia7iia — Capital do Es-
tado, 550 mil habitantes, 200
quilômetros de Brasília, é
uma cidade inteiramente
afastada, dotada de museus,
teatros, cinemas, clubes,
churrascarias, restaurantes,
parque infantil, Jardim
zoológico, Estádio Serra
Dourada, Autódromo Inter-
nacional, Hlpódromo da La-
golnha, Parque Agropecuá-
rio e hotéis de primeira ca-
tegoria. Seus principais
eventos são as feiras agro-
pecuárias e os festivais de
música erudita e de música
popular brasileira. E' ser-
vida normalmente pelas
principais linhas da aviação
comercial.

Goiás — Antiga Capital
do Estado, 400 metros de ai-
titude, população de 50 mil
pessoas, dista 134 quilòme-
tros de Goiânia c 387 quilo-
metros de Brasília. E' ai-
cançada.a partir de Goia-
nia, pela rodovia GO-4, in-
teirament- asfaltada, e seus
principais eventos são a Se-
mana Santa e a Festa do
Rosário. Inaugurou agora o
Hotel Vila Boa, da Goiás-
tur, com 29 apartamentos
de luxo e quatro suites cias-
se A. A cidade é calçada t
dispõe de museus históricos,
igrejas barrocas, aeroporto,
clubes, bares e cinema.

Itajá —*• Com uma alti-
tude de 380 metros, popula-
çáo de 7 mil pessoas, Itajá
fica a 513 quilômetros de
Goiânia e a 640 de Brasília,
com um bom trecho asfal-
tado. Suas principais atra-
ções são a lagoa dc água
quente e o rio Aporé.

. Luzia7úa — Atingida por
rodovia asfaltada, fica a 248
quilômetros de Goiânia e a
200 quilômetros de Brasília
(rodovia BR-060). Está nu-
ma altitude de 964 metros
e sua população é de 33 mil
pessoas. E' uma cidade his-
tórica, dotada de igrejas,
clubes, lagoas e grutas.

Pirenôpolis — Com 33 mil
habitantes, 740 metros de
altitude e um clima muito
ameno, Pirenôpolis é, como

Goiás e Corumbá, uma das
cidades mais tradicionais
do Estado. Dista 125 quilo-
metros dc Goiânia c 219 tle
Brasília, sendo atingida, até
Anápolis, pelas rodovias
BR-060 e BR-153 c, dc lá,
pelas rodovias BR-414 e
GO-14. Dispõe de águas

quentes, 740 metros de altl-
tudo e um clima dos Plrl-
neus, o rio das Almas e a
fazenda Babilônia. Os even-
tos principais são a Festa
do Divino c as Cavalhadas,
que rememoram as lutas
medievais entre Mouros e
Cristãos.

São Domingos ~ Dez »»U
habitantes, 700 metros d*
altitude, suo Domingos fica
a 024 quilômetros de Gola-
nia, sondo atingida, até
Formosa (230 quilômetros),
pelas rodovias BR-Ü00 o BR-
020, e de lá i;H4 qullômo-
tros) pelas rodovias BR-020,
GO-35 e GO-39. Sua prin-
cipal atração é a Gruta da
Serra Ronca.

JORNAL DE VIAGEM
SEU FIM DE SEMANA ESI A AQUI
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Com • chtgida praticamentt do verão âumtntou multo a procura
dtstíi «ogum o luxuosa» lincha» qua podem desenvolver 25 milhai
por hora. Hi uma empresa no Rio que aluna este tino de embarcação
pira teda a serte de pronramas. I um passeio neturno .tela baía ou
por qualquer outre nonto â escolha do tnteressido, para uma chegadinha
â Anqra, Parati, etc. au para a pesca em alto-mar. A empresa fornece
tripulação, combuitivel, refrigerantes, toalha* de banhe (ou também •••
fr*itèos r bebidas oraviamrtitt combinada;}. Há dais telefones para tnfor-
limões; 721-1394 • 322-5495 (Alexandre Macitl). A «morna é a Acquatur.

DICA
JORNAL OE VIAGEM dá a dica

para chegar ao sossegadíssímo Ho*
ir. Caluje, em Mendes. Pegar a Du*

tra até o quilômetro 49, onde se
deve entrar â direita por uma eslra-
da de mão dupla mas -excelente, A
13 quilômetros fica Paracambi, onde
começa uma serrinha pavimentada
em paralelppipedos que em 18 qui-
lòmetros atinge Mendes, do ar paca*
to e ainda bem colonial. A entiada
dá-.e, ,-Índa um quilômetro em terra
batida até o hotel que fica isola*
dissímo. A atmosfera rústica em
tudn encanta. As crianças brincam
em total segurança. No Rio, os tale*
fonei táo: 287.1146 • 274.1174.

CLUBE FINLANDÊS
Polcai, mazurcas, czardas, às ve-

zes um tang:> ou samba o a letka-
jenkka, quando todos dançam de
mãos darias, é o divertido coquetel
que o visitante tem no Clube Fin-
landes, de Penedo. Lá, religiosa*
mente às nnv« da noite dos sába*
des, os muitos finlandeses aulènti»
cos e outros um pruco menos se
divertem há 30 anos, ao lado de
turistas desajeitados o dos muitos
ocupantes da casas de veraneio. A
entrada custa CrS 10,00 o vale a pe*
na. Penedo fica a 2h 30m do Rio.
Há bons hotéis, como o Bertell que
fica em mein a um parque muito
verd* o extremamente bem cuidado.
O banho de rio, a piscina o a sauna
(ótima) são sempre programa obri*
gatório. A comida do Bertell é mui*
to boa o o telefone -direto:
0123-540342.

MEIO ALMOÇO
Multo bom o café da manhã do

Hotel Mirante do Pc-ata, de Rio das
Ostras. Patê de fígado de Santa
Catarina (Blumenauerwurst), pão.
torrada, biscoito, manteiga em ta*
btete, quei|o, geléla, suco de laranja
natural, iogu.te, café -e leite. No st-
gundo tempo entram o mamão, aba*
caxi. banana, jaca, jembo, jabotica*
ba, carambola, manga • outros me*
nos votados. O Mirante tem tido
casas bem cheias nos fins de sema*
na. O hotel, até dezembro cobra
10 cruzeiros de diária para casal
com o café da manhã incluído. No
Rio, as reservas pedem ser feitas
pelos telefonei 243-0881 • 2234785.

ILHAS
ê sem dúvida uma alternativa pa*

ra um dia diferente. As dez, o sa*
veiro sai de ttacuruçá, singrando
águas mansas e passando por ilhas
muito verdes até parar na primeira.
_' o primeiro mergulho. Depois no*
vai paradas em outras ilhas sempre
desertas e misteriosas. Uma está
afundando lentamente. Depois, o
saveiro vai a iaguanum (uma ilhota
um pouco maior), onde e> servido
• almoço (realmente esmerado) num
hotel quo fica praticamente na praia.

A tarde « gasta para se conhecer
a incrível beleza natural de Jagua*
num com suas 11 praias quase vir*
gens. Depois é a volta a Itacurucá,
onde um ônibus cf-t luxo espera pa*
ra o reto.no à zena Sul da cidade.

O passeio é organizado diariamente
pela Marlin Tours que tem _ telefo*
neit 236-0413 «236.3551.

BRAVO
Araci Balabanían e Carlos Alberto

estiveram, nesta segunda-feira, em
Friburgo, gravando cenas para a no*

vela Brv.o do canal 4. A cidade fi*
cou movimentadissima. lá um dos
melhores hrtéis oara ficar é o Sans
Souci, no alto de uma colina ii|«n*
cíosa e que tem um excepcional
ccnfsrto. O Sans Souci é a sede
h?bilual das reuniões do Rotarv
Clube da cidade. Seu tel .fone é
23?1. A mais ou menes tros quilo-
metros do hotel fica um dos mais
conhecidos centros de artesanato da
cidade, a Cínderela. Ela «slá no Cô*
nego, numa linda mansão cheia de
bossas e ouo tem sempre muitas
novidades criadas ali e por artesãos
das imediações. De vai em quando,
aparece algum telejornal para filmar
o que existe por lá, como os sensa*
clonais quadros feitos sem pintura
alnum... Para comer em Friburgo há
muitas alternativas. Uma, é a Chur*
rascaria Majórica, realmente muito
boa o surpreendentemente barata.
Ela fie na praça principal (com es*
tacionamento para 50 carros) e que,
além de tudo, é um lugar agradabt-
líssimo para se papaar.

que Indica Vitoria, Cabo Frio • fii-
buigo. Ir sempre em frente, não
entrando à direita para Araruama.
Seguír dlrelo por Itaborai, Rio Boni>
to, Casímlro de Abreu e Campos
(a BR-101 não passa por M_t*#í.
Em Casímlro, abastecer de gasolina
porque nevo posto sô a 57 quito*
metros da Campos. Do Rio até Cam*
pos são 253 quilômetro,. Dai ã on*
trada para Cachoairo ..«o mais 120,
em estrada excepcional (após a dl»
visa com Espirito Santo) e lindas
paisagens agrícolas. A entrada para
Cachreiro fica à esquerda. São mais
de 13 quilômetros até a praça
principal, onde está o mural de Ro*
be.ln Caries. A poucos metrns, fica
a Rua Capitão Deslandes onde está
o melhor hotel da cidade — o Itabi*
ra — dà tradicional família Carona,
que tem um ótimo restaurante,

VARANDAS
Pesca abundante, caça submarina

fácil, passeios de barco e veleiro,
esqui aquático, estórias ri» velhos
pescadores, além das águas sempre
verdes e ultra-mansas e da paisagem
paradisíaca é o que espera o visí*
tante em Jaguanum, Jaguanum é
uma ilhota setvagem (a meia hora
de lancha de llacuruça), só desvirgí*
nada por um hotel construído com
meticuloso cuidado para não ferir
o ambienta rústico que domina tu*
do. Os poucos apartamentos sáo
muito confortáveis, como são as
suites que ficam separadas em ní»
vais diferentes é* encosta, inteira*
mente tomada por densa vegetação.
Todos os apartamentos e suites têm
uma varanda com redes. A paitagem
em volta é ve-*dadeiramcnte sensa*
cional. As reservas podem ser feitas,
no Rio, pelo telefone. 242-7326 (0.
Socorro).

OS BONS CLASSIFICADOS
DE FRIBURGO ESTÃO NO
JORNAL CORREIO FRIBUR-
GUENSE QUE AGORA É VEN-
DIDO NAS BANCAS DO CEN-
ÍRO E DA ZONA SUL OO RIO

E TAMBÉM EM NITERÓI

CAMA ENGRAÇADA
Muita gente que vai ao Hotel-Fa-

zenda dos Quindins gosta de ficar
num apartamento que tem uma cama
bem diferente e, nté engraçada, que
pertenceu ao Barão de Pati. Outras
rarid.des também atraem a curiós;*
dade dos hóspedes, além do pró*
prio casarão colonial, carinhosamen*
te er-nr-írvado pela família do bom
Eurico Bernardes. Entre outras coi*
sas, há no Quindins um relógio com
mais de 1C0 anos (que anda) e um
fordeco 1931 que também anda (e
como). O Quindins fica em Pati do
Alferes, a seis quilômetros de Mi*
guel Pereira e a duas horas do Rio.
Na Dutra, entra-se à direita no qui*
lômetro 44, um pouco antes do 1?
pedágio. O telefone direto é
0232.850020.

OUTRA DICA
JORNAL DE VIAGEM dá a dica

para chegar a Cachoairo da Itape-
mirim: deicer a Ponte pela rampa

CLIMA
Miguel Pereira foi um conhecido

médico e professor que passou seus
últimos anos, da vida naquela cidade
serrana. O lugar já se chamou tam*
bém Estiva e Barreiras e, ainda hoie,
guarda um ar de pasmosa tranquili*
dade, além de ter um clima excep*
cionalmente ameno, mesmo no
verão. Há pouquíssimos hotéis lá,
mas um bom para ficar é o Miguel
Pereira a que oferece muito confor*
to. As *.uita_ e apartamentos (muito
limpos e espaçosos) ficam num pré*
dio isolado e silencioso. O telefone
direto é 0232-840328.

BOA FREQÜÊNCIA
Quem está procurando um lugar

diferente, bonito e perto do Rio pa*
ra uma comemoração ou festa de
família uma boa dica é o Saman*
guaiá, de Jurujub*. O restaurante
fica num local prÍvi|egÍad-.iimo,
com bonita vista para a baia (prin*
cipalmente à noite) e a 30 minutos
da descida da Ponte Rio-Niterói.
O serviço é impecável, a comida
requintadíssim* e a freqüência a
melhor possível. O restaurante fica
num ponto elevado em meio a jar*
dins e á beira-mar. O telefone é
711-7848.

BOM RESTAURANTE
Sugestão para quem vai a Cabo

Frio: há um hotel — o Marlin —
servindo refeições avulsas e a pre*
ços muito em conta. A comida é ca*
seira e farta (três pratos servem
quatro pessoas fácil) e varia entre
a peixada, carnas, feijoada, massas
e frios. O preço fixo é de CrS 35,00
por pessoa cem serviço o sobremesa
incluídos. O restaurante do Marlin,
que é um dos três melhores hotéis
de Cabo Frio, já pegou, estando
sempre lotado. O hrtel fica a 50
metros da praia do Forte • oferece
conforto excepcional com diárias
bem razoáveis para a sua categoria.
O telefone direto é DDD 0254-30267.

UMA IMENSIDÃO
Quando se entra no Hotel Fa*

zenda Villa-Forte, a impressão é de
que tudo ficou longe do repente.
O silêncio é total, as imensas • se*
culares árvores formam alamedas
sombreadas. O pio dos pássaras rela-
xa os nervos, enquanto as crianças
brincam seguras em todos os luga-
res. O Villa-Forte é considerado um
dos melhores holéis*fazenda do
país. _' imenso, fazendo divisa
com o Estado de São Paulo e ofere*
cendo ao hóspede 146 alqueires mi*
neiros da terra (cada um eqüivale

a 44 mil e 800 metros quadrados)
no Rio, o telefone é 201 - 5554.

Noticiai nesta coluna: 222-7573

CHEGOU A HORA DE FAZER A VIAGEM DOS SEUS S0NH0S.VEJA AS EXCURSÕES QUE A BOLSATOURS PROGRAMOU.
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BOLSATOURS NA ARGENTINA
S. Paulo/Buenos Alres/Bariloche/
Mar Del Plata/S. Paulo.
Saldas diárias.
IMPÉRIO DOS INCAS
S. Paulo/Llma/Cuzco/Machu-Pichu/
Puno/Lago TWcaca/La Paz/S. Paulo.
Saldas todas as quintas-feiras.
IMPÉRIO D08 INCAS
S. Paulo/Lima/Cuzco/Machu-Pichu/
S. Paulo.
Saldas todas as quintas-loiras.

IMPÉRIO 008 INCAS
S. Paulo/La Paz/Lago Titlcaca/
Puno/Cuzco/Machu-Plchu/Mercado
de Plsac/Llma/S. Paulo.
Saldas todas as terças-feiras.
LAGOS ANDINOS
S. Paulo/Santlago/VIria Del Mar/
Puerto Montt/Peulla/Bariloche/
B.AIres/S. Paulo.
Saldas todos os sábados.

DISNEYWORLD
S. Paulo/MIami/Orlando/River
Ranch/S. Paulo.
Saida 28 de janeiro de 1976.
DISNEYWORLD
S. Paulò/Mlaml/Orlando/S. Paulo.
Saldas 10,16 e 23 de janeiro de 1976.
6 e 11 de fevereiro de 1976.
AMÉRICA HISTÓRICA
S. Paulo/Lima/Cuzco/Machu-Pichu/
Quito/Panamá/Guatemala/Merida
(Yucatan)/Méxiço/S. Paulo.
Saidas semanais.

EUROPA JÚNIOR
S. Paulo/Madrid/San Sebastjan/
Versallles/Paris/Londres/Bruxelas/
Fránkfurt/Zurich/lnnsbruck/
Venéza/Rorença/Rorria/Nice/
Barcelona/S. Paulo.
Saidas 2.9e16de janeiro de 1976.
6 de fevereiro de 1976.
5 e 12 de março de 1976.
16.23 e 30 de abril de 1976.
EUROPA DELUXO
S. Paulo/Lisboa/Paris/Londres/
Zurich/Roma/Madrid/S. Paulo.
Saldas diárias.

ORIENTE MÁGICO
S. Pauio/Mexico/Acapulco/
Los Angeles/Honolulu/Tokio/
Kamakura/Hakone/Kyoto/Nara/
Osaka/Bangkok/Hong Kong/
São Francisco/S. Paulo.
Saidas individuais aos sábados,
grupo 5 de junho de 1976.
TAHITI-
PARAÍSO DO PACIFICO
S. Paulo/Uma/Papeete/S. Paulo.
Saidas terças e sábados.

CRUZEIRO AS BAHAMAS
com Miami e Disneyworld
S. Paulo/Miami/Orlando/Nassau/
S. Paulo.
Saldas semanais.
COMPRAS DE NATAL
EM MANAUS
S. Paulo/Manaus/S. Paulo.
Saidas quinzenais.
BAHIA-MARÉ SOL
S. Paulo/Salvador/S. Paulo.
Saldas semanais.

sAwlLUA CHEIA NA BAHIA
S. Paulo/Salvador/S. Paulo.
Saidas mensais, 2 de dezembro de 197
1 de janeiro de1976.2de fevereiro
de 1976.2 de março de 1976.

áfe BOLSATOURS S.A.__
GRUPO BANCO DE LONDRES
COMPONENTE DO LLOYDS BANK GROUP

RuadaOu'itanda,112/114-Tels.:221-5080e221-1687-Embralir292-RJ-CAT.A.
Brasília - Maceió - Porto Alegre - Rio de Janeiro - Salvador- São Paulo.
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HOTEL^AXANGA'
3 piscimis, 84 aptos., _ 6 suítes.

Centro de Convenções.
. Reservas: 222-0062 ou nas agências âcviagens.

FREESALE
Confirmação Instantânea

257-1950
Este número confirma

instantaneamente
sua reserva em
qualquer hotel
da rede Horsa.
HoleINacional-Rió
Hotel Excelsior Copacabana
Hotel Jaragúá - São Paulo
Hotel Excelsior-São Paulo
Caravcllc Palace Hotel- Curitiba
Hotel Del Rcy-Bclo Horizonte
Hotel Excelsior- Belo Horizonte
Hotel Nacional - Brasília
Hotel Excelsior Grão Pará- Belém
Exterior
Victória Plaza - Montevideo
Plaza Hotel Buenos Aires
Hotel Crillon-Santiago
Hotel Crillon-La Paz
Estoril Sol-Lisboa

ou peça para seu agente de viagem reservar.

II Hotéis Horsa
Hlll llllllll Rede Horsa de Integração.-

___s____M_____i

PASTEUR,472-Bi, AIRES
(NÃO FECHAMOS AO MEIO-DIA)

MODAS ESTER
ARTIGOS FINOS
PARA SENHORAS

PREÇOS FABULOSOS
AV. PUEVRREDON,89.B5. AIRES

(DAI R RO ONZE)

Desconto
de ate
30% parasócio do
camping
clube
do brasil
BARRACAS • BUJÃOZINHO
ULTRAGAZ • CHURRAS-
QUEIRA MOHR • SACO DE
DORMIR • COLCHONETE •
BAGAGEIRO • GELADEIRA
PORTÁTIL • MINI-FOGÃO •
EXTENSÃO PARA LUZ •
LAMPIÃO '• 

MARTELO •
LANTERNA • MESA VALEN-
TIN • TALHER CAMPING «
ESTOJO P/PESCA • CON-
JUNTO DE PANELAS EM-
PRESS • MOCHILA • ES-
PREGUIÇADEIRA.

¦M Pi IRA DO
Ms, cf.mp.nG
TONALD DE CARVALHO. 253 COPA.
TELS.: 266-0184 E 236-6443

ATE 22HS. SÁBADO ATE 1B:30HS.
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ANDRÉA "C" ou FRANCA "C"
2 navios,italianos que significam muito conforto •
privativo - Ar condicionado - Piscinas - Cinema

NATAL A BORDO
19 a 25 de Dezembro - Leva V. a Itajaí e
Paranaguá e mostra as mais belas praiasdo sul.

MANAUS-3 saídas
1? ) de 07 a 31 de Janeiro
2? ) de 14 de Janeiro a 19 Fevereito
3? ) de 31 de Janeiro a 26 de Fevereiro
O deslumbrante Norte e Nordeste. Visi-
tando além de Manaus, Salvador, Recife,
Fortaleza e Belém.

diversão - relax. Todas cabines com banho• etc... Além de cozinha italiana autêntica.

CRUZEIRO AO NORTE
deJ6 a 26 de Fevereiro - Bahia, Recife e
João Pessoa - os tesouros da nossa arte co-
lonial e as fabulosas praias.

CARNAVAL A BORDO
2 opções:
BAHIA
de .26 de Fevereiro a 5 de Março - As dei f-cias do Carnaval na boa terra.

CRUZEIRO AO PRATA iT? PEL ESTE.
de 19 a 15 de Fevereiro
Mar Del Plata e também Montevidéu e
Buenos Aires.

de 26 de Fevereiro a 7 de Março • Este édiferente com até Cassino e ainda 2 diasem Buenos Aires.

i
É

Linea'CInformações e reservas LIIlGO V<
Av Rio Branco, 4 -2? andar- Embr. 246
Cat. A Tel 243-7691 243-3704

Em São Paulo AGAXTUR
Rua Marconi, 31 s/loja Embr. 196 Cat. A

Tel: 34-2945 35-2538 . ,„¦ em seu .„„,„, n, „,*„.„<

ABC expande
e moderniza
'campings

Após desenvolver extensa
reorganização de serviços
administrativos e tomar dl-
versas medidas de sanea-
mento da.s políticas orienta-
doras e normativas, a nova
diretoria d a Agremiação
Brasileira d e Campismo,
que para isto contou com o
maciço apoio da Ação Ma-
çônica A b r a h a m Lincoln,
está agora dando inicio a
um programa de expansão
de serviços a seus associa-
dos. começando pela am-
pliação e modernização dos
atuais acampamentos orga-
nizados da Rede ABC, e ob-
Jetlvando a abertura de no-
vos campings, com o apro-
veitamento de diversos ter-
renos próprios em Torres —
RS. Camboriú e Blumenau— SC, Ponta Grossa e An to-
nina — PR e Pirai — RJ,
bem como de outras áreas
em desenvolvimento.

A diretoria espera contar,
também, com o apoio doatual quadro social dos
Campings ABC, à disposição
do qual se coloca em suas
secretarias regionais e nasede, nestes endereços: Rio
de Janeiro — Sede Social
(novo endereço) — Rua
México, 74 — grupo 50G. te-
lefone: 252-3518, c/Sr Ray-
mundo Reis Lessa — Supe-
rintendente; São Paulo —
Rua João Ramalho, n' 924
(esquina de Av. Sumaré),
Sr Nelson Assumpção —
Delegado Regional; Brasília
— Setor Comercial Sul —
Edifício Márcia, sala 1109,
telefone: 23-5938, Sr Walter
Maia — Delegado Regional.

Informações também po-
derão ser obtidas pelos só-
cios e demais interessados,
nos escritórios da MERKA-
DO — Assessoria Integral
de Comercialização S/C, à
Av. Rio Branco, 185 grupo
1015 (tel.: 224-5962) no Rio
de Janeiro, firma contrata-
da pela diretoria dos Cam-
pings ABC para prestar ser-
viços de conslutoria e pro-
mover novas adesões ao
quadro social, com exclusi-
vidade em todo o território
nacional.

Acampamentos do CCB em
Cabo Frio são boas opções
para férias de fim de ano

Cabo Prio com os seus dois campinjjs, é sem-pre uma festa cie verão para o.s camplstos do CCBEles podem inclusive escolher o camping que me-lhor lhes convier, de acordo com o temperamentode cada um: no Cabo Frio I. à beira do canal o do-muno e da Juventude, com toda a sua exuberância-no camping: localizado no antigo aeroclube da ei-dade, o Cabo Frio II, a freqüência é um pouco maisaustera e tranqüila.
Mas, ambos, têm a cidade para aproveitar prin-cipalmente suas praias já famosas internacional-mente, dominadas por dunas, palmeiras e cata-ventos das salinas, e do encontro da lagoa com omar. Cabo Frio tem no seu acervo diversas antigui-dades históricas e passeios não faltam nos seus ar-redores e cidades próximas como Arraial do CaboAraruama, Macaé. Iguaba c Campos, entre mui-tas outras.

Onde acampar
O Camping Cabo Frio I fica às margens docanal áe Pálmer, que comunica a lagoa com o marbem próximo ao Centro da cidade c à bela c antiga'ponte arcada de Itajuru. Defronte ao camping umdos cartões-postais da cidade: o monumento doanjo caído. Dos campings da região — são quatroda rede do CCB — ó o mais freqüentado, tanto porser o mais antigo e arborizado, como por sua pro-ximidade com o Centro e sua praia própria.O Cabo Frio II, localizado no campo que ser-viu ao aeroclube, fica logo à entrada da cidade epróximo à praia da Siqueira. É sobretudo confor-tavel com sua ampla cantina, um grande salão commesa de pingue-pongue, abundância de água po-tavel. campo de futebol de salão e vôlei e está sen-do cuidadosamente arborizado com casuarinas. Éum local ideal para o repouso, afastado do bur-burinho da cidade.

Muitas atrações
O cam pista deve começar visitando, em CaboFrio. as suas inúmeras praias de águas tsanspa-rentes como a do Forte, do Siqueira, do Mata Fi-

gueira. do Sudoeste icom sua lama de propriedadesterapêuticas), e ainda as praias do Distrito de Bú-zios, como a da Ferradura, Ferradurinha, Búzios,Tamoio, Brava, Geribá, Azeda, João Fernandes Os-sos, Manguinhos, Tucuns, Una, Rosa e Tartaruga.Há também muitas ilhas para visitar: Brou, Par-
gos. Capões, Redonda, Dois Irmãos, Papagaios, An-cora, Formosa, Francesa, Porcos e, pela importan-cia turística, a do Cabo, onde se localiza um farole uma série de grutas, sendo a principal a do Pon-to do Oratório, que muito se assemelha com a Gru-ta Azul da Ilha de Capri, tendo uma abertura de3m por lõm de altura, dentro da rocha, onde tudoé azul, mas que só pode ser visitada nos períodosde maré baixa.

Dentre as muitas dunas existentes, as mais fa-mosas são a da Praia do Peró, Pontal e a DamaBranca, que fica no km 1 da via de acesso a Arraialdo Cabo.
Dos monumentos tombados jpelo PatrimônioHistórico, devem ser visitadas as obras do séculoXVI, como o Cruzeiro da Pedra de Santo Antônio,a igreja de N S. dos Romeiros e a igreja de N S. dosSagrados Corações. Do século XVII, o convento daigreja de N s. dos Anjos, o Forte de São Marcosconstruído por piratas franceses, a igreja de N Sda Assunção e a capela de N S da Guia.
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MMfRKMNÇALEMMANflüS:
BOLttTOURS E UM PAPAI NOEL

PARA VOCÊ. ¦¦asssu-..'
• você ainda raoabe dinheiro
vivo para auaa compras.

f.BOLSATOURSS.A. ~~
CiHUPO BANCO OE LONDRES 

'
COMPONErJTE DO LLOYDS BANK GRÕÜP

nutíuauUlianaalnü/1l4-Tels.:221-5080e221-1687-Embrgtur292-RJ-CATA.
Brasília - Maceió - Porto Alegre - Rio de Janeiro - Salvador- São Paulo.

A Feira do Camping, uma loja
especializada em materiais
para campistas, localizada evi
Copacabana, está
oferecendo a todos os sócios do Camping
Clube do Brasil um
desconto de 30% sohre o total de
todas as compras. É uma contribuição
da direção da firma, formada por
alguns jovens campistas,
para difundir mais o camping no
Brasil. A promoção,
lançada este mês, irá até o Natal

jAkcamping clube do brasil

MIMÍRO OA KDEAAÇÍOlNTE&NACIONAt
Dt CAMHNO j CAUAVANING

NOTICIÁRIO OFICIAL

Natal
A cidade de Natal muito breve teráseu camping que será o mais setentrlo-nal da rede do Camping Clube do Brasilno Nordeste. Estiveram em visita esta se-mana à direção do CCB o Secretário deIndústria e de Comércio do Rio Grande doNorte, Dcmivaldo Azevedo, e o presidenteda Emproturn — empresa de turismo da-

quele Estado — Valóiio Mesquita, qucressaltaram o interesse do Governo doRio Grande do Norte em colocar em fun-cionamento, o mais rápido possível ocamping de Natal, através do CCB.'as
autoridades visitantes admitiram inelu-sive a possibilidade também da constru-
ção de um segundo acampamento naque-le Estado, em Macau, que oferece amplas
possibilidades turísticas.

Correspondência
Toda a correspondência enviada aoCamping Clube do Brasil pelos seus as-sociados deve vir acompanhada de dadosde identificação, tais como nome comple-

to, endereço e número do título. Têmocorrido casos de envio de cheques nomi-nais ao clube sem qualquer indicação,
algumas vezes apenas com a assinaturailegível do emitente, o que impede que aSecretaria do CCB o debite por falta ab-soluta de dados. Além de não haver anecessária identificação, muitos chequesou correspondência são ainda enviadossem menção do objetivo a que se desti-nam, se para o pagamento ou aquisiçãodo titulo ou ainda para pagamento dedébitos diversos.

Ficha de avaliação
Todo sócio que freqüentar qualquercampmg da rede nacional do clube devesolicitar na portaria a ficha de avaliaçãoque, depois de preenchida deve ser envia-da pelo correio sem qualquer despesa porparte do associado, através do sistema deresposta comercial, no qual as taxas pos-taissao pagas pelo clube. A ficha de ava-nação é um dos instrumentos considera-dos mais válidos pela direção do CCBpara conhecer de perto o queJse passa emcada cavivi7ig, seja em relação ao seupessoal (funcionários) seja em relação àsdeficiências de cada um, tudo isso atra-vés dos sócios que preenchem a ficha ena maioria dos casos apresenta sugestõesúteis que inclusive já foram aproveitadasem diversos campings da rede. E' por-tanto, a maneira mais direta do associa-do participar construtivamente das me-lhorias que necessitam ser introduzidasna rede de campings.
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Paraná
A imprensa paranaense será home-nageada pelo Camping Clube do Brasilcom um churrasco no próximo dia 29, nocamping de Curitiba. A iniciativa foi doDepartamento do Paraná, através do seu

presidente Luís Augusto Justo Soares,
que procura assim o relacionamento comos veículos de divulgação daquele Estadoe melhor esclarecer sobre os objetivos eo desenvolvimento do campismo no Pa-raná.

Friburçío
O camping de Friburgo, localizadono bairro de Caledônia, está apto a re-ceber os campistas que normalmente ofreqüentam durante a temporada de ve-rão. Esta unidade do CCB recebeu di-versas melhorias, entre as quais a da so-lução do problema da sua infra-estrutu-ra de atendimento que foi solucionadocom a construção de um pavilhão de ser-viço que gradativamente será instaladotambém nas demais unidades da rede doCCB e que permite alojar, dentro do pró-prio acampamento, os empregados fixoscom todo o conforto, servindo ainda dedepósito para materiais de limpeza e ma-nutenção do camping.

Além dessa obra que tem por objeti-
vo fixar o empregado no próprio local de
trabalho e lhe proporcionar maior con-
forto, o camping de Friburgo recebeu sis-
tema de captação de águas pluviais em
grande parte de sua área, permitindo as-
sim a instalação pelo campista, com toda
a segurança, do seu material de cam-
ping.

O campi7ig de Friburgo tem uma
área com características rústicas, na sua
parte mais elevada, onde funciona uma
pequena bateria de banheiros. Esta área
é dominada per um bosque de eucaliptos.
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JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA,
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JiIr
Assumiu o cargo de diretor de operações da

Varig, o comandante João Stcpanski, cm substi-
luição ao comandante Carlos Homrich, que ocupa-
va essas funções desde 7 de. novembro de 1904,
afastando-se. agora, por motivos de ordem pessoal.
O novo diretor, como o anterior, c um dos pioneiros
da aviação comercial brasileira, tendo ingressado
na companhia em 11 de fevereiro de/1944, voando
desde então, cm funções de. comando, em quase
todos os tipos de avião, desde os F-13 aos gigantes-
cos DC-10. O comandante Carlos Homrich conti-
nuará prestando sua colaboração à companhia, co-
mo piloto de Unha, nas funções de comandante de
DC-10.

Est- em fn.se adiantada o estudo sobre a In-
troduçào de aviões Boelng-707 kombi em aleiimas
linhas da TAP — Transportes Aéreos Portugueses.
Este avião, permanentemente equipado com quatro
paletas e 108 cadeiras, operará em principio nas
seguintes linhas: Johannesburg, Luanda, Beira,
Santa Maria, Boston, Montreal, Nova Iorque e
Madri.

O giiinío avião Concorde de série, nas cores da
Air France, efetuou seu primeiro vôo em Toulousc
no sábado, 25 de outubro. Durante este vôo, tipo
recepção, com duração de quatro horas com a pri-
meira hora e 50 minutos cm velocidade supersôni-
ca — os dois pilotos du Acrospatialc, André Tur-
cat e Jean Pinet, procederam à verificação com-
plcta das performances e do comportamento do
avião e seus sistemas em todo o domínio do vôo,
inclusive a Mach 2. Esle avião, que é o 9.° Con-
corde em vôo desde o inicio do programa, será o
primeiro entregue à Air France em dezembro pró-ximo, para assegurar a linha comercial Paris—Rio
de Janeiro, a partir de 21 de janeiro de 1975.

Antônio Paulo Domingos Teixeira é o novo ge-rente da filial da Lufthansa em Salvador, com ju.-risdição para a Bahia e Nordeste. Antônio Paulo
substituiu Bernd Stark transferido para um postode chefia na diretoria de vendas Internacionais da
Lufthansa, na cidade de Colônia.

Alexander Calder, o velho mestre da moderna
pintura e o mais famoso e criativo escultor da
América, está, no momento, criando um original
trabalho de arte em homenagem ao bicentenário
da independência dos Estados Unidos. Sua tela será
todo o exterior — a fuselagem — de um jalo da
Braniff International que voa nos céus americanos.
O nome da empresa não aparecerá no Boeing-727
— 200, apenas a assinatura do artista Calder. Um
modelo do avião foi exibido em Nova Iorque mos-
trando a pintura abstrata de Calder, cm vermelho
brilhante, branco e azul, as cores de uma bandeira
americana. A aeronave verdadeira, que será pin-
tada na base da Braniff em Dallas, no Texas, sob
a supervisão de Calder, receberá o nome Cores
Voadoras dos Estados Unidos, em cerimônia a ser
realizada em Washington no dia 17 deste mês.

A Swissar está comunicando que em dezembro
deste ano, seu atual diretor-representante para
todo o Brasil, Sr Willy Salzborn, estará se transfe-
rindo para Beirute, onde assumirá a direção-geral
da companhia para o Líbano, Siria, Jordânia. Ará-
bia Saudita, Golfo Árabe, República Árabe do Ie-
men e República Popular Democrática do Iémen.
Após oito anos à frente da empresa no Brasil, o
Sr Salzborn terá como sucessor o Sr Raymond
François Mottier, que até agora desempenhou as
funções de representante geral para a Grécia. An-
teriormente, no período de 1954 a 1960, representou
o Departamento Nacional de Turismo da Suíça em
Londres, Milão e Cairo. Desde que Ingressou na
Swissar, em 1960, assumiu a posição de represen-
tante da empresa em Bagdá, Cairo e Atenas, su-
cesslvamente. O Sr Mottier deverá assumir suas no-
vas funções • no Rio de Janeiro a 8 de dezembro
próximo.

Entre as novas linhas e serviços oferecidos pela
Transbrasil destaca-se a rota Belo Horizonte—Sal-
vador, operada pelos EMB-110 (Bandeirante) com
a seguinte freqüência: segundas, quartas e sextas,
saindo as 14h de Belo Horizonte, com escalas em
Governador Valadares, Almenara e Ilhéus, para
chegar em Salvador às WilOm. As terças, quintas
e sábados, com o mesmo horário de partida, e es-
calas em Governador Valadares, Nanuque e Ilhéus.
O retorno de Salvador a Belo Horizonte, tem o se-
guinte horário: às segundas, quartas e sextas, par-
tida de Salvador às 9hl5m com escalas em Ilhéus,
Nanuque e Governador Valadares, chegando a Be-
lo Horizonte às 13hl5m. As terças, quintas e sába-
dos, no mesmo horário com escalas em Ilhéus, Al-
menara e Governador Valadares.
• Terminou, semana passada, o I Torneio Inter-
lime de Vôlei, realizado no Ginásio Gefuvar, da
Varig. O vencedor foi a Varig e, em segundo lugar,
classificou-se a Aerolineas Argentinas. Os orga-
nizadores, Srs Augusto César N. "Silva e Antônio
Carlos, ofereceram após o torneio — e em nome
da Varig — um churrasco para todos os partici-
pan tes.
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CRUZEIROS nas CARAIBAS
saindo de MIAMI e S. JUAN
Ampla escolha de programas:

FEDERICO C • ITÁLIA C - CARLA C
ANGELINA LAURO ¦ FLÁVIA

cruzeiros de Verão saindo do Brasil
EUGÊNIO C - Caraibas - México
ENRICO C - no Brasil e à Terra do Fogo
ANDRÉA C - FRANCA C - Manaus - Rio da Prata

FÉRIAS NA ARGENTINA
EUGÊNIO C

Do RIO: 17/1 e 13/2/76
De BUENOS AIRES: 20/1 e 16/2/76 =

LINHA REGULAR

Próximas
saídas

Para Europa

12/12
Para Buenos Aires
06/12 e 19/12

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU

ÜNEAT SAO PAULO ¦ Ru» da Consolnçao.
Fonos 3Ü-I4L6 o 35-0320 ¦ •»..¦.•.'.»¦
SANTOS - Pçn Barão do Rio Brancc
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Um pouco
de história
da família

Boeing

COM 

o lançamento em serviço comercial do
Superjato-747, em 1970, a família de jatos
Boeing passou a contar com todos os tipos
de jatos necessários ao transporte aéreo

comercial moderno.
Um total superior a 2 mil 904 jatos comerciais

Boeing havia sido vendido alé o 1.° semestre de
1975 e cerca de 2 mil 057 deles já tinham sido
entregues a empresas aéreas de todo o mundo.
O número de passageiros transportados nos Boeings
já ultrapassou a marca de 1 bilhão, continuando
a subir à razão de cerca de 17 milhões por mês.

Nesse meio tempo, um jato Boeing 0727, que en-
trará em produção na década passada, continuava
a ser o ônibus aéreo mais popular cio mundo, cujas
vendas já atingiram 1 mil 228 aparelhos, operados
por 71 companhias aéreas em todos os continentes.
Sua mais recente versão, o Advanced 727-200, está
sendo produzido à razão de oito por mês, todos en-
tregues com o nome interior Superjet Look.

Outros componentes da família Boeing que se
encontram em franca fase de produção são o jato
de curtas e médias distancias, o Advanced 737; o
Advanced 727, para médias e longas distancias; e o
Intercontinental 707-320, para grandes distancias.
Cada um deles adequado particularmente a um se-
tor do mercado do transporte aéreo, e ao caso espe-
ciai de cada empresa aérea.

O PROTÓTIPO 707
O processo de desenvolvimento que deu lugar

aos Jatos Boeing de hoje em dia foi bastante longo.
Suas origens remontam aos bombardeiros de asas
enflexadas construídas após a Segunda Guerra
Mundial. Com os conhecimentos adquiridos, a
Boeing, no inicio dos anos 50, decidiu lançar-se à
produção de jatos puros para a aviação comercial.
O protótipo 707 foi o resultado dessa decisão. Seu
primeiro vôo foi realizado em 15 de julho de 1954,
iniciando a série de eventos que viriam revolucionar
o transporte aéreo mundial.

O protótipo do 707, conhecido industrialmente
como Dash Eighty iTraço Oitenta), em vista de sua
designação inicial de 3G7-80. foi recolhido em maio
de 1972 à Smithsonian Institution. Ele permanecerá
em exposição como uma das "12 mais importantes
aeronaves de todos os tempos".

Os aviões da família Boeing vêm fazendo a li-
gação entre cidades, paises e continentes, à velocl-
dade de jato, desde 26 de outubro de 1958, quando
a Pan American World Airways inaugurou o serviço
a jato puro sobre o Atlântico, com um Boeing
707-120 transportando 111 passageiros de New York
a Paris. A American Airlines iniciou o serviço a jato
transatlântico em 25 de janeiro de 1959.

O Boeing 720. uma versão mais curta e mais le-
ve do 707, voou em fins de 1959 trazendo alguns me-
lhoramentos, inclusive uma asa projetada para ve-
locidades mais altas. O aparecimento dos motores
turbofan fez surgir o 720B, em que o B significava
um tipo de turbina aperfeiçoada que equipava todos
os -quadrirreatores Boeing daquela época. O
707-120B, uma versão de alta velocidade em razão
dos turbofans, também utilizou a asa aerodinâmica-
mente aperfeiçoada dos 720.

A produção destes aviões foi interrompida após
serem construídos 154 modelos 720 e 720B, enquanto
as vendas do 707-120 e 120B chegaram a 146 apare-
lhos.

O TRIJATO 727
Em fevereiro de 1964, um avião diferente, o 727,

com sua cauda alta em T e seus turbofans agrupa-
dos na parte posterior, foi lançado em serviço co-
mercial, tornando-se Imediatamente um sucesso en-
tre tripulações e passageiros. Com uma cabina de
passageiros tão larga quanto a dos 707 e 737, este
primeiro trijato americano passou a oferecer o luxo
dos grandes jatos aos passageiros das rotas de mé-
dia distancia. Com seus sofisticados flaps nos bor-
dos de ataque e fuga, ele conseguiu baixas velocida-
des de pouso e excelente desempenho nas decola-
gens. " ,

O 727, como todos os outros jatos da Boeing,
vem sendo modificado para adaptar-se à evolução
do mercado. Ao seu modelo inicial 100, seguiu-se o
100C, um modelo conversível que apresentava uma
porta de carga lateral e que poderia transportar
não só pallets de carga como passageiros ou uma
combinação dos dois. O 727-200, introduzido em de-
zembro de 1967, tinha o peso bruto mais elevado e
uma fuselagem 6,10m mais longa, capaz de acomo-
dar 17C passageiros em classe única.

O Advanced 727 surgiu èm maio de 1971, com
aperfeiçoamentos na estrutura, turbinas mais po-
tentes e maior capacidade de combustível. O trijato
Advanced permite maior alcance, maior carga útil,
melhor desempenho na decolagem e apresenta um
interior inteiramente remodelado. Seu alcance, com
o emprego de tanques opcionais, teve um acréscimo
de cerca de 1 400 quilômetros em relação ao 727-200
standard.

Merecem especial atenção os melhoramentos
realizador no interior. Sem qualquer modificação na
seção de fuselagem, nasceu uma cabina de passagei-
ros mais ampla, comparável à dos jatos de grande
fuselagem, pela simples instalação de novas paredes
laterais e novos painéis do teto.

O antigo compartimento para bagagens de mão
foi substituído por compartimentos fechados, com-
binando perfeitamente com o teto. O acesso aos as-
sen tos próximos às janelas foi bastante facilitado
e a cabina ficou mais bem iluminada com o uso de
luzes fluorescentes e painéis laterais de cor branca.

Os mais recentes aperfeiçoamentos introduzidos
no 727 compreendem um novo aumento de peso
bruto, de um máximo de 77 112 kg para 86 600 kg,
na versão Advanced. Em 3 de fevereiro de 1972 foi
anunciada outra elevação do peso bruto para 94 348
kg, ao mesmo tempo em que se noticiava a venda
de três pesos-pesados 727 para a Sterling Airlines,
da Din-marca.

Apesar de se tornar necessário fazer modifi-
cações na estrutura interna da asa, nenhuma ficará
visível externamente no Advanced 727. Os compo-
nentes do trem de pouso serão reforçados e algu-
mas modificações serão feitas no interior da fusela-
gem. O aumento de peso vai permitir à Sterling
Airlines transportar 189 passageiros a distancias su-
periores a 4 630 km. A primeira entrega foi efetuada
em novembro de 1973.

^^^^^^^^¦^|BHJJjpp>fÍ«-- '*' O 737, MUITO VERSAI!*, E O MENOR DA ÍAMILIA BOCING

O 747, MAIOR AVIÃO COMERCIAL DO MUNDO, JÁ
TRANSPORTOU MAIS DE 80 MILHÕES DE PASSAGEIROS

w? ,_p^B _-^_l M

O 727 CONTINUA A SER O ÔNIBUS AÉREO MAIS POPULAR DO MUNDO,
E SUAS VENDAS JÁ ATINGIRAM 1 MIL 238 APARELHOS

O INTERCONTINENTAL 707-320
'A proporção que os anos passam o 707 continua

a ser aperfeiçoado. Foi assim que o Interconti-
nental-320 ,de 1959. cedeu lugar ao 320B, que foi
equipado com turbinas turbofan e aprimoramentos
aerodinâmicos. O 320B, que entrou em serviço em
meados de 1962, é capaz de transportar 189 passa-
geiros em classe econômica e tem um alcance supe-
rior a 9 000 km.

A versão conversível, denominada 707-320C, tem
o trem de pouso e piso da cabina reforçados, poden-
do transportar uma carga de 43 850 kg, com acesso
ao seu interior por uma grande porta lateral situa-
da na parte dianteira, do lado esquerdo. Esta porta
tem 2,13m por 3,35m e permite ao modelo C ter seu
interior conveitido, em poucas horas, em transporte
de passageiros, com um interior igual em todos os
detalhes ao do luxuoso — 320B.

O primeiro 707-320B foi posto em serviço pela
Pan American, em Io de junho de 1963, que um ano
mais tarde tornou-se também a primeira empresa
a operar o 320<J. Embora, posteriormente, aviões
maiores tenham reduzido as vendas do Interconti-
nental, sua produção provavelmente continuará por
muitos anos. O maior impacto em vendas foi anun-
ciado em 12 de setembro de 1972, quando se revelou
que a República Popular da China havia adquirido
dez Boeings 707-320/ Os aviões, quatro jatos de pas-
sageiros 320B e seis conversíveis 320C, estão sendo
utilizados pela CAAC, empresa aérea comercial da
China, em suas rotas comerciais.

Até agosto de 1975 as vendas das séries 707 e
720 totalizavam cerca de 915 aparelhos.

O BIRREATOR 737

O menor componente da família Boeing é o 737,
um birreator de linhas distintas, com turbinas sob
as asas. Projetado inicialmente para xotas de 160 a
3 200 quilômetros, ele foi recebendo aperfeiçoa-
mentos, conforme aconteceu com os outros jatos,
sendo hoje empregado por empresas aéreas especia-
lizadas em vôos charter, em rotas mais longas, com
130 passageiros. O 737-100 foi operado pela primeira
vez em fevereiro de 1968 pela Lufthansa German
Airlines e a versão — 200, com uma fuselagem
6,10m mais longa, pela United Air Lines, em abril de
1968.

O birreator 737, utilizando os mesmos motores
(Pratt e Whitney JT8D) dos 727 e, tendo a mesma
seção básica de fuselagem, é preferido por muitas
companhias, que o colocaram em serviço pesado,
entre pequenas cidades. A versatilidade desse apa-
relho foi aumentada com o nascimento da versão
conversível 200 e o modelo QC (quick change).

A largura Interna da cabine do 737 dá aos pas-

O 707 COMEÇOU A VOAR COMERCIALMENTE EM 195a
E AINDA MANTÉM SEU PRESTIGIO

sageiros nos vôos de pequenas distancias o mesmo
conforto e luxo encontrados nes 707, 727 e 720. Em
fevereiro de 1975, o 737 completava sete anos de
serviço comercial, com um recorde de segurança in-
superável e um dos mais elevados índices de re-
gularldades de partidas.

O primeiro Advanced 737 foi entregue á Ali Nip-
pon Airways, do Japão, em 20 de maio de 1971. A
veisáo Ad»anced tem um desempenho na decola-
gem e pou.io 15% melhor que o 737-200 comum, gra-
ças a melhoramentos aerodinâmicos, algumas modi-
ficações cm seus dispositivos de aumentos de sus-
tentação e a um novo sistema de freios anti-derra-
pantes, inteiramente automático, que permite redu-
zir o pouso cm menos de 150 metros em pistas secas
on 214 metros em pistas molhadas. A distancia de
decolagem foi também reduzida de 350 metros, com
a"íit'lização de turbinas mais potentes.

O SUPERJATO 747
O 747 é o maior avião até agora construído pa-

ra uso comercial. Os primeiros detalhes desse super-
jato fórum anuciados em 13 de abril de 1966, com a
noticia de que a Pan American World Airways ha-
via assinado um contrato de 525 milhões de dólares
para a compra de 25 deles.

O primeiro 747 saiu da linha de produção em 30
de setembro de 1968. realizou seu vôo inaugural em

9 de fevereiro de 1909 e entrou em serviço em 21 de
janeiro de 1970. .

Os Boeings 747 completaram o primeiro milhão
de passageiros transportados seis meses após sua
entraca em serviço comercial, já haviam sido en-
tregues 245 aparelhos a 38 das principais compa-
nhias do mundo. A essa altura, já haviam sido voa-
das 2 400 000 horas; oitenta milhões de passageiros
haviam sido transportados; 2 bilhões de quilòme-
tros tinham sido voados em serviço comercial e 16
desses superjatos já haviam voado mais de 12 mi-
lhões de quilômetros cada um.

O 747 opera geralmente em distancias entre
4 800 e 0 600 quilômetros, com possibilidade de
transportar lucrativamente de 100 a 490 passageiros
(a capacidade média de assentos é de 3,50, em pri-
meira classe e classe econômica I. Ele está bem à
frente de seus antecessores em conforto, espaço in-
tenior e instrumental, sendo mais silencioso e está-
vel. Sua cauda se eleva sobre o solo a uma altura de
19,34m, tem 70,55m de comprimento e uma enverga-
dura de ,67m.

O 747 é o primeiro avião comercial de três an-
dares e o primeiro, desde o Boeing Stratocruiser dos
anos 40 e inicio dos 50, com acomodações para pas-
sageiros em dois pisos. As versões para passageiros
têm uma escada em forma de caracol que os conduz
à sala de estar superior, localizada atrás da cabine
de vôo. A cabine da tripulação fica situada sobre o
andar principal, em tal posição que permite, nas
versões de carga, que o nariz do avião possa ser sus-
penso para dar entrada, em linha reta, á carga.

Embora haja amplo e continuo mercado para
os quatro atuais tipos de jatos comerciais Boeing,
as futuras necessidades e as mudanças nos mer-
cados mundiais, farão surgir algum dia uma nova
geração de Boeings.

A designação 7x7 está sendo usada para iden-
tlficar uma série de estudos de mercado e conceitos
preliminares, realizados pela Boeing, que poderão
algum dia tornar-se realidade.

FUJA DAS BUZINAS
E DAS NEUROSES._fl
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W ser nm pecado mê não conhecer o mais
novo milagre japonês.

Ainda dá tempo de você consultar
o seu agente de viagens, arrumar as malas
e visitar ainda este ano a Exposição
Internacional Oceânica em Okinawa,
passear por Aquápolis, a cidade submarina
do futuro, e mais 4setores. O Pavilhão
dos Peixes, o de História e Etnia e o de
Ciência e Tecnologia. Fora toda uma
mostra da evolução dos navios, desde
a Arca de Noé, até o Submarino
Atômico.

Ou também de embarcar para
Oi

Los Angeles, São Francisco e Hawaf
e mudar sua rota para cidades incríveis
como Hong-Kong, Cantão, Shangai,
Singapura, Bali e Bangkok. Quem sabe até
uma volta ao mundo voando JAL.

Aproveite o bom tempo, fale com o
seu agente hoje mesmo.

E já comece a imaginar como vai ser
bom conhecer o mais novo milagre
japonês e o Oriente Autêntico em
companhia da companhia que
nasceu lá. A JAL.

UAPAN AIR UNES
Av. Rio Branco, 156* 17.° andar

S/1.708-Tel.: 232-6036
Rio de Janeiro, R)

n. i, w^^rni .K»t j n > '¦ ar. ¦¦



JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA,
20 DE NOVEMBRO DE 1975
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,qüe ° Ccará •'•'«« a« turistas.uísianie três mil quilômetros do Rio por boaestrada asfaltada Fortaleza, a capital cearense, é a cidade dos clube,e das pratas, muito procurada por turistas do Centro e do Sulque querem tranqüilidade e conforto em sua, férias. Com 1 milhão 106 milhab.tantes, Fortaleza somente perde ° 
6 m''

no fluxo turístico nordestino para Salvador o Recife.
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O soZ bn7/ia ç?iase ç?te o a?io iodo e?/i Fortaleza, cidade demuitas e belas praias A cidade tem muitos passeios que contam as
lendas do povo cearense
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Bem arborizada e sem fábricas em
sua área urbana,
Fortaleza não tem poluição

A cidade da criança, bem no centro
de Fortaleza, é Uma
das suas melhores áreas de lazer

r
Esta é a trilha do Sol.
Quem passar por ela,nunca mais escolherá outro caminho.

tOS ANGELES

Enire na trilha do Sol.
Consulta seu agente de viogens
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\' SÃO PAULO

SANTIAGO
IEN0S AIRES

Av. Almirante Barroso, 63-179 andar, Tel.: 242-1030, Rio

AeroPerú traz suas asas ao
Brasil. .'_

_Asás que partem do Rio e
São Paulo entrando três vezes
por semana na trilha do Sol.

Voam a Lima, Guayaquil, Mé-
xico, Los Angeles e Miami.

Todas as terças, quintas e sá-
bados às 17,15 hs.

Venha voar também pela tri-
lha do Sol. 1

Nunca mais você escolherá
outro caminho.

I AeroPeru
Asas novas
na velha trilha do Sol.

Osol 

ilumina o Ceará in-
teiro. No interior — a
zona do sertão — a tem-
peratura de algumas ci-
dades chega até os 40

graus, mas em compensação
nas serras de Guaramiranga,
Ibiapaba e Araripe o clima éameno e, à noite, o termômetro
chega a marcar 12 graus, prin-cipalmente entre os meses de
fevereiro e junho, quando acon-
tece a estação de chuvas.

A rigor, o Ceará tem qua-tro pólos turísticos, localizados
na área da região metropolita-
na de Fortaleza, em Juazeiro
do Norte, com o misticismo emtorno do Padre Cícero e um ar-tesanato em ouro, além da li-teratura de cordel-; em Canin-
dé, igualmente por causa dasfestas em homenagem a São
Francisco das Chagas para as
quais acorrem até 200 mil ro-
meiros de todo o Nordeste; e naChapada da Ibiapaba, ao longo
da divisa com o Piauí, onde seencontra a gruta da Ubajara,
uma das belezas naturais do
pais.

Fortaleza é, segundo os
poetas, "a loira desposada do
sol". Com quatro estações de
TV, cinco jornais diários, seis
emissoras de rádio, muitas
praias, dezenas de clubes, uma
centena dos mais variados res-
taurantes e bares, um povo hos-
pitaleiro e permanentementealegre — a Capital do Ceará
tem a vantagem de um turis-
mo bem mais barato do que ou-
trás cidades nordestinas.

Outra vantagem de Forta-
leza é a inexistência de fábricas
na sua área urbana. Todo o
parque industrial localiza-se
bem longe dos principais cen-
tros de comércio e de habitação.
O ar que se respira, portanto,é poluído apenas pela fumaça
dos 45 mil automóveis que cir-' culam pelas suas largas e bem
pavimentadas avenidas. Para
que se tenha uma idéia do queisso representa, basta a indica-
ção de que Recife tem mais de
120 mil automóveis.

Em Fortaleza o turista po-de encontrar bons hotéis, ai-
guns bem diante da praia, mas
a diária é mais cara do que acobrada por hotéis de igual ca-tegoria do eixo Rio—São Pau-
lo—Belo Horizonte—Brasília.
Mas é o único equipamento tu-
ristico que cobra caro no Ceará
(no interior do Estado os hotéis
são ruins mas os preços são ex-
cessivãmente baixos). Com CrS
30 o turista almoça na Churras-
caria Cirandihha, bem na bei-
rinha do mar, ou no restauran-
te do centro de turismo, da Em-
presa Cearense de Turismo, nocentro da cidade, de onde avis-
ta todo o litoral Norte da Ca-
pitai. Com CrS 60 almoça no
excelente restaurante do Náu-
tico Atlético Cearense, onde o
Rivoni Rocha, seu gerente, faz
questão de servir uma lagosta
ao Thermidor — a especialida-
de da casa.

Como em todo canto, a so-
fisticação tem seu preço. No
restaurante Sandra's, no alto
de uma duna, na Praia do Fu-

turo, com CrS 60 o turista pos-sivelmente não comerá nada
além de uma dúzia de patinhasde caranguejo, preparadas pe-las mãos hábeis de sua bela
proprietária, a Sra Sandra Gen-
til, da alta sociedade local euma das mulheres mais boni-
tas do Ceará. No Sandra's alagosta, o camarão, o peixe, acarne e alguns pratos importa-
dos, como o hadock, são servi-dos das mais diferentes manei-ras.

Mas na Avenida Beira-Mar, ou na Praia do Futuro,
onde todo mundo vai, come-selagosta, camarão, peixe e carneda maneira mais cearense pos-sível. Aí você pode falar alto,discutir, gritar pelo garcon ecomer à vontade, porque no fi-nal sua conta será tão pequena
que não parecerá verdade. Nes-sa Avenida — onde existem
mais de 40 restaurantes — a
grande pedida é a peixada com
pirão de farinha. E' tão gostosae tão barata que fica bem pediroutra. E no final um sopa bem
quente de cabeça de peixe.

Se o turista preferir algorústico, mas original, procure oBar o Osmar, nas dunas daPraia do Mucuripe. São apenas12 mesas. O prato da casa é ocamarão alho e óleo. Mas é umcamarão tamanho família, pre-parado pela esposa do Osmar,o dono do bar freqüentado até
pelo Governador do Estado e
pelas mais elegantes do soçaitelocal.

As compras podem ser fei-tas ou no mercado central, on-de os meninos cercam o turista
para pedir esmolas, ou no cen-tro de turismo, na antiga Ca-deia Pública. Aí tem de tudo,do artesanato às obras de arte.O preço não é fixo e sobe e des-ce de acordo com a capacidadede persuasão dos interessados.
Redes de chenille, que supor-tam até três pessoas dentro,
podem ser compradas em Ma-ranguape, a terra do humoris-
ta Chico Anísio.

A hospedagem, em Forta-leza, pode ser feita no Hotel Sa-vaná, na Praça do Ferreira,
bem no centro da cidade; noSan Pedro, tão sofisticado e efi-ciente, também no centro; noPremie'r, de boa categoria; noExcelsior, ao lado do Savana;
no Beira-Mar, localizado exata-
mente como o nome indica ecom muito bom serviço, com
piscina; no Iracema Plaza,
diante da Praia do Lido. Estes
são os melhores e a diária va-ria entre CrS 120 a Cr$ 280. OChevalier, na Avenida Duque
de Caxias, é pequeno e o ser-viço é deficiente, mas os quar-tos são confortáveis. O LordHotel, na Praça José de Alen-car, é para ser usado quandonão houver mais vagas nos ou-tros.

A programação social é va-
riada. As praias da Capital são
muito freqüentadas, porém as
mais belas praias da região
metropolitana de Fortaleza es-:
tão nos municípios de Caucaia
(Icaraí, Iparana) e Aquiraz
(Prainha e Iguape). Nas praias

de Aquiraz os coqueiros e as
dunas formam a paisagem, quetem aqueles casebres de taipa,
onde os pescadores moram, e as
jangadas enfileiradas sobre a
areia fina da praia. A noite, a
pedida é a Praia do Futuro, com
suas casas de samba e suas boa-
tes e restaurantes. Na Beira-
Mar há boates também, mas as
da Praia do Futuro são mais
tranqüilas e o movimento é
menor.

No sertão

Além de Fortaleza, há op-
ções turísticas no interior. Era
Juazeiro do Norte, 600 quilôme-tros ao Sul da Capital, vale a
pena conhecer o mercado cen-
trai, onde podem ser compra-
dos produtos do artesanato e
até relógios fabricados na ci-
dade. Há espingardas para or-
namentar paredes, mas que ati-
ram de verdade, bacamartes e
mosquetões. A literatura de
cordel é variada, embora o te-
ma-base ainda seja o Padre Cí-
cero e seus milagres.

Ainda em Juazeiro, quetem um bom e confortável ho-
tel, o Municipal, com ar condi-
cionado e banheiros nos apar-
tamentos, devem ser visitados o
túmulo do Padre Cícero, a sua
estátua, de dimensões gigantes-cas, a casa dos milagres, onde
estão à vista os ex-votos.

O passeio pode ser esticado
até a cidade de Crato, 12 qui-lômetros a Oeste, no sopé da
Chapada do Araripe. No traje-
to entre uma e outra cidade,
pode-se observar a beleza da re-
gião, que é permanentementeverde.

Além de Juazeiro do Norte
e Crato, o turista deve visitar
ainda a cidade de Canindé, mas
esse passeio só vale a pena no
período de 27 de setembro -a
quatro de outubro, quanto se
realizam as festas em homena-
gem a São Francisco das Chá-
gas de Canindé. Mais de 200
mil pessoas comparecem a Ca-
nindé para pagar promessas ou
fazer outras com o santo. O
Nordeste nessa época se encon-
tra em Canindé e pode-se ver de
tudo, desde os cantadores dè
viola e os vaqueiros entoando
os seus aboios.

E na Chapada da Ibiapaba,
na divisa do Ceará com o Piauí,
a gruta de Ubajara vale a penaser olhada. E' considerada uma
das maravilhas naturais do
mundo. Começa no Ceará e
prossegue até o lado piauiense.O Governo do Estado construiu,
um teleférico, que será inaugu-
rado até o final do mês, paratornar mais fácil e rápido o
acesso à gruta. Antes do bon-
dinho, o turista tinha de ven-
cer a pé mais ou menos 500
metros de descida e subidas ín-
gremes, muito perigosas. O te-
leférico já foi testado e está em
funcionamento, mas não foi
inaugurado oficialmente. O
cearense já acha que o bondi-
nho passou a ser uma atração
turística mais importante do
que a própria gruta.
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