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Serviços .Biográficos:
UPI, AP, AFP, ANSA DPA e
Reuters.
Serviços Especiais:
The New York Times, The ETco-
nomist, L'E^prcss e The Times.

FREÇOS, VENDA AVU15A:
Estado do Rio de Janeiro e
Minas Gerais:

Dias úlcij • • • CrS 2,00
Domingos • ¦ • CrS 3,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF i GO-
Dias úteis • • • CrS 3,00
Domingos • • • CrS 4,00
CE, MA, AM, PA, PI, AC «
Territórios:

Dias úteis • • • CrS 3,00
Domingos • • • Cr$ 5,00
Argentina -PS 5

Portugal .... Esc. 12,00

AS5INATURAS - Via terrestre
em todo o território nacion.il:

meses •-"•-•-• CrS 17.3,00
meses ¦ • • • CrS 330,00

Postal — Via sérea em todo
o território nacional:
3 meses .... CrS 200,00 |
é meses • • • • Cr$ 430,00
Domiciliar — Rio e Niterói:
3 meses ¦ • ¦ - CrS 175,00
_ meses ¦ • • • Cr$ 330 00
EXTERIOR (via aérea): Améri-
ca Central, América Ho Norte,
Portugal e Espan'ia:
3 meses • • ¦ • USS 113,00
É meses • • • • USS 225,00
América do Sul:
3 meses ¦ • • • USS 50,00
6 meses • • • ¦ USS 100,00

ACHADOS E
PERDIDOS

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS -
Passaporte dt GARY OYE, bem
coma outros documentos, en-
eontrãin-se extraviados, em vir-
tuc1. de estarem numa boisa
furtado. Supõe-se que os docu-
mentos ícnham sido atirados
à rua após o furio. Pede-se a
quem os encontrar, entregá-los
no Hotel Regente. Av. Atlonti-
ca, 3 716, ou à Rua México, 3)
- rjr.l 303.

DR. JOSÉ' ANTÔNIO VIEGAS
DA SILVA. Perdeu todos os
ceu_ documentos inclusive cart.
OAB c pede à praça p/ deter
seu Cartão Crcdicfird.

EXTRAVIARAM.SE documentes
diversos quarta 26/11 WERNER

EHIESMANN. Gratliica-se
711-4067.

FORAM EXTRAVIADAS - 13
(trerc) notas promissórios no-
minativas a ARADO AGRO IN.
DUSTRIAL S.A. no valor de CrS
2.500,00 cada, omitidas por
MARCIONIIA PEREIRA DOS
SANTOS, tornando-se assim,
para quem acha-las, sem nehum
valor para cobrança* amigável
ou judicial.

PERDEU-SE 6;i.-f. num t-xi. R.
Laranjeiras P. Vanaas, l sacola
DNB c/ doe. D. Alzira
287-2303. Av. Afranio de Melo
Franco, 305/1101.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A MISSÃO SOCIAL, oferece 611-

.mas coz. arrum. de confiança-
com doe. e referências tel,
252-4431 - 252-9915.

A ASSOC. CATÓLICA CRISTUR
— Dirigida p/ Assist. Social' oferece excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa seleção.
Atendo imediato. Tel. . , .
231-0503.

ARRUMADEIRA com referência' par* dormir, ordenado CrS' 500,00 - Rua Barbosa Rodri-1 gues, 56 — Casoadura.

A EMPREGADA - Todo o servi-
ço, saiba cozinhar, poço refs.
Pago bem. Tels.: 274-0424 ou
346-3753.

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

AÇÀO MISSIONÁRIA DO BEM
— Além de empregada domes-
tica em geral • babás oferece
•nfermelras • acompanhantes
para pessoas idosas e enfér-
mas. 236-1891 - 255-8546.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tem
empregada competente respon-
«•vel • amiga, babás o enfer-
moíras para recém-nascidos, co*
linhtiras, copeíro (a) à france-
sa, motorista, etc. Todas com
referências. Av. Copacabana,
583/806 - 256-9526/ 255-3688.

ARRUMADEIRA - Só pela
manhã. R. Piratininga, 16-402
Gávea. 274-4601.

ARRUMADEIRA, o copcira c/
prática casa trato. Doe. ref. 1
ano. 600,00. Av. Afranio Melo
Franco, 20-602 Tel. 247-2831.

ARRUMADSIRA - Prccisa-so com
documentos e referências mini-
ma 6 meses. Rua Redentor, 287
Ipanema. Tel. 227-3240.

ACEITA-SE EMPREGADA - C/
1 -filho ou outro dependente.
P/ todo serviço. Tel. 397-8322.

JORNAL DO BRASIL
Rio ele Janeiro — Domingo, 30 de novembro de 1075 Ano LXXXV — N.O 236

O JORNAL DO BRASIL
do hoje circula com 150
páginas em quatro cader-
nos de Classificados, No-
blclÀrlo, Sup, Mesbla, Sup,
Vil ralar, Sup. Brastel, Sup.
Tamakavy, Cad, Especial,
Cad, B — Rev, áo Domingo

S. A. JORNAL DO BRASIL, l
Av. Brasil, 500 (ZG08). Tel.
Rede Interna; 264-4422 -
End. Teteor.ii.. _¦ JORBRASIl
•- Telex número» 21 236VO e !
21 23262.

SUCURSAIS:

Sio Paulo — Av. São luis,
1/0, lou 7. Tel.; 257-0811.
Brasília — Setor Comercial
Sul — S.C.S. — Quadra 1,
Bloco K, Edifício Dcnasa, 2.°
and. Tel.: 24-0150.
Belo Horiionte — Av. Afonso
Pena, 1 500. 7.» and. Tel.:
442-3955 (.oral) • 222-8378
(chefia).
Niterói - Av. Amaral Pclxolo,
207, salas 705/713 - Ed. Al-
berto Sabin — Tel.: 722-1730.
Adminisiraçâo; Tel. 722-2510.
Porto Alegro — Av. Borges
dc Medeiros, 915, 4.° ander.
Tel. Redação: 21-8714. Setor
Comercial: 21-3547.
Salvador — Rua Chile, 22 »/
1 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Rua Sete de Selem-
bro, 42, 8.° andar. Telefone:
22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Branco, Manaus, Belém,
São luis, Teresina, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi
fiba, Florianópolis, Goíinu,
Washington, Nova Iorque,
Paris, Londres • Roma.

Oposição síria
ameaça força de
paz no Golan

O Conselho de Segurança da
ONU, reunido ontem, não conse-
guiu chegar a um acordo para a
renovação do mandato (que ter-
mina hoje) das forças de paz no
Golan devido a um impasse criado
pela Síria, que só concorda com
a permanência dos capacetes
azuis por mais seis meses se os pa-lestinos forem admitidos nas ne-
gociações sobre o Oriente Médio.

Em São Paulo, a Federação
Israelita comemorou a criação do
Estado de Israel. (Págs. 10 e 66)

No Caderno Especial a
resolução da ONU que lançou
o sionismo no index do racis-
mo c analisada por um ára-
bc, A. M. El-Mcssiri, por um
judeu, Abba Eban, e por um
liberal norte-americano de
origem judaica, I. F. Stone.

"CADERNO

ESPECIAL"
Na página 2, Anthony Le-

wis faz a dissecação do
agente secreto e o fiecionis-
1a Joseph Heller aborda a
agência de espionagem. As
perspectivas da direita ame-
ricana são apresentadas por
Christopher Lydon, do The
New York Times. O Espe-
ciai dá também a palavra do
líder oposicionista espanhol
José Maria de Areilza sobre
o amanhã da Espanha e o
artigo de Hedrick Smilh, ex-
chefe da sucursal do The Ti-
mes em Moscou sobre o"milagre da desinformação".

"CADERNO B"
A moda quer voltar a

vestir o maio corpo inteiro,
mas na Europa a tanga é a
preferida pelas garotas de
corpo bem feito; ainda na
moda algumas soluções pa-
ra um verão bem comporia-
do nos suspensórios, alças
e decotes discretos. Os pre-
sentes para o Natal partem
do trivial até o sofisticado.
Dois alertas: os perigos no
convívio com a piscina e o
cuidado com os antibióticos.

O segredo das rosas de
Barbacena está na palavra
de um grande exportador.
O B dá o que vem na se-
mana em matéria de artes
plásticas, música, cinema e
teatro; o serviço completo
dos espetáculos; as dicas do
som, da televisão e da mú-
sica popular; os caminhos da
diversão para as crianças; a
logomania, quadrinhos, ho-
róscopo e cruzadas. E as crô-
nicas de José Carlos Oliveira
e Luís Fernando Veríssimo.

Cidades terão
78 milhões no
fim da década

Págs. 32 e 33

ECT aumenta
atendimento
para o Natal

Página 42

Polícia traça
normas para
o carnaval-76

Página 45

E. Veríssimo,
sua vida e seu
sepultamento

Página' 46
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O novo Comandante da Armada, Almirante Augusto Souto Silva Cruz, « esquerda, fes o
juramento perante o Presidente Costa Gomes, Pinheiro de Azevedo e Vasco Lourenço

Governo português acusa
PC de estar com o golpe

EUA revelam
segredos de 49
sobre o Brasil

Documentos secretos da di-
plomacia norte-americana no Bra-
sil em 1949 — ano em que o Pie-
sidente Dutra visitou o Presiden-
te Truman — estão reunidos num
volume de 826 páginas, editado
oficialmente nos Estados Unidos
de acordo com a lei que determi-
na a liberação parcial de cartas
e relatórios confidenciais após
uma quarentena de 25 anos.

Tais documentos referem-se
aos mecanismos que envolveram
a visita do Presidente brasileiro à
Casa Branca, às negociações téc-
nicas (Missão Abbink) e milha-
res através das Comissões Mistas
Brasi 1-Estados Unidos e revelam
uma conversação áspera de que
participou, no Departamento de
Estado, o então Chanceler Raul
Fernandes. (Páginas 40 e 41)

O Governo português acusou
pela primeira vez, e em documen-
to oficial, o Partido Comunista,
de Álvaro Cunhai, de "colocar-se
ao lado dos golpistas e contra-re-
volucionários", e criticou também
a iniciativa do PCP de apoiar ma-
nifestação extremista realizada
no Porto em apoio aos oficiais re-
belados.

Até o momento 69 militares
foram presos em Portugal e exis-
te ordem de prisão contra os in-
tegrantes das milícias civis arma-
das das Brigadas Revolucionárias
e da Liga de Unidade e Ação Re-
yolucionária. Também estão sen-

do procurados em todo o país mi-
litáiritès do Movimento de Esquer-
da Socialista, da Frente Sccialis-
Ia Popular e do Partido Pevolucio-
nário do Proletariado. (Pág. 12)

A ação militar do Go-
verno contra as tropas rc-

, betadas se baseou principal-mente num corpo de elite:
os 1 mil 200 comandos da
Amadora, que se mantiveram
imunes à politização desde
o 25 de Abril, fechados em
rigorosos exercícios nos quar-
téis localizados a 20 km de

Pira por a de Bom Jeius/SP

Lisboa, sob o comando do Co-
roncl Jaime Neves, agora bra-
ço militar do regime portu-
guês.

Encerrado na caserna, o
Coronel Jaime Neves, 37 anos,
filho de aldeõcs trasmonta-
nos, diz que "nada entende
de política, que c militar, quecumpre ordens". O Caderno
Especial apresenta esse novo
ídolo — l.vije sob as mesmas
luzes que há pouco ilumina-
ram outros ídolos — que la-
menta não ter conhecido"quem lhe definisse o que
c disciplina revolucionária".
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Francelino diz EUA explicam
que Arena vence
eleições em 76

O presidente nacional da Are-
na, Deputado Francelino Pereira,
assegurou ontem em Porto Alegre
que o Partido vencerá as eleições
municipais marcadas para o ano
que vem. Lembrou que, para a
criação de novos Partidos politi-cos, a Constituição vigente esta-
belece normas e estas desautori-
zam qualquer matéria a respeito
do assunto.

— A Constituição fixa requi-
sitos mínimos para' a criação de
outros Partidos. Basta que apare-
cam lideranças e idéias para mo-
bilizar a opinião pública — desta-
cou o Sr Francelino Pereira, para
quem a idéia do Prefeito de Porto
Alegre, visando à conquista do
eleitorado urbano pela Arena, "é
realmente excelente" e deve ser le-
vada adiante. (Páginas 4 e 27)

O Tietê nasce limpo na
Serra do Mar, merece até a
classificação 1, ou seja, pró-

...,.,JU Vr^° ao abastecimento pú-*»»rt':--*^| blico e a outros fins nobres,
mas de Mogi das Cruzes até
Pirapora do Bom Jesus ê
um rio morto, com teor zero
ãe oxigênio. Nele são despe- .
jados 60% dos esgotos da
Grande São Paulo e a polui-
ção industrial de metalúrgi-
cas, siderúrgicas, fábricas
de detergentes e os mais di-
versos agentes químicos
não degradáveis. Virou um

H esgoto a céu aberto, in na-
tura, com águas fétidas e
pardas. Os ecólogistas de São
Paulo querem repetir o su-
cesso dos ingleses, que recu-
per aram a vida do Tâmisa,
mas falta dinheiro. (Pág. 52)

como agem as
multinacionais

"Com 
quase metade da in-

dústria sob controle estrangei-
ro, a conduta das empresas
multinacionais é uma determi-
nante prejudicial ao desempe-
nho da economia brasileira" —
assim opina o subcomitê do
Senado dos EUA que concluiu
em agosto uma investigação
sobre Corporações Multinacio-
nais no Brasil e no México.

"Se a desnacionalização e
a concentração do mercado
produtor continuarem a avan-
car", acrescenta o trabalho,"a economia brasileira se en-
contrará cada vez mais vulne-
rável ao poder das decisões to-
madas no estrangeiro por exe-
cutivos das matrizes das cor-
porações multinacionais."

O relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito da
Câmara dos Deputados que in-
vestiga a ação dos grandes con-
sórcios estrangeiros no Brasil,
de autoria do Deputado Her-
bert Levy, tomou dezenas de
depoimentos e concluiu que o
país dispõe de mecanismos ca-
pazes de neutralizar a ação
dessas grandes empresas.

O depoimento do Ministro
do Planejamento, Sr João Pau-
lo dos Reis Veloso, indica, por
sua vez, que as empresas es-
tatais e nacionais privadas ga-
nham terreno na economia
brasileira, enquanto que em-
presários se queixam da con-
corrência das multinacionais,
embora confiem na neutra-
lização da ação delas no Bra-
sil. (Páginas 62, 63, 64 e 65)

AG. IUSO-RASIIEIRA - Espe-
cializada em babás — oferece
também boas cozs. cops. gvtas.
mords. c/ does. e refs, min
1 ano. Tel. 265-9)97.

ARRUMADEIRA POR HORA des
8 às 14:00, Precisa-se à Rua
Duqu. Estrada, 98 ep. 301.

A EMPREGADA - Casal sem fi-
lhos prtclsa empregada compe*
tente para todo serviço. Folga
aos domingos. Pede-se referôn*
cias. Ord. 800,00. Tratar à R.
Souza Lima, 185 ap, 802, Copa-
cabana.

ARRUMADEIRA - COPEIRA. Pa-
ga-se bem referências. Laranjei-
ras 322 aplo. 502 Ul. 245-6590.

AG. ESPECIALIZADA SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA AO LAR
LTDA. Unioa c/ reg. M.T.P.S.
em servir todas categorias de
empregadas (os) domesticas p/
cama de família. Confirmamos
refs. pessoalmente através do
S;P.E. damos total garantia c/
substituições ilimitadas. Temos
o melhor Buffet c/ aluguel de
pratarias, louças, mesas, toalhas
ele. informe-se tel. 237-6Ó20,

AUXILIAR OE COZINHA - Pre-
cisa-se de uma para casa de

. família. Av. Vieifa Souto . 556— Ipanema.
APTO. DE FINO TRATO PRECI-

SA: 1 baba p/ bebê pg. 900,00
e 1 copetra arrumacíetina pg,
700,00v preço rfs. Tratar 2a.-fei.
ra. 237-6&20 Av. Copa. 788, ap.
303. folgas aos domingos.

ARRUMADEIRA COPEIRA para
trabalhar por dia nas 2as. 4as.
e óas.-fsiras. Pede-se refercn-
cias. Tratar Rua Laranjeiras, 275
cobertura, de manhã.

ARRUMAOEIRA E COZINHEIRA
|V senhor viúvo, folg* todo
domingo o/ ref. a doe. Ord.
1.000,00. Av. Copacabana, 1026
ap. 1 103. Atendo 2a.-fe;re.

A BABA' CRS 1.000,00 p/ crlttv
«a. Exijo com rof. anterior. Rua
Dioniiio, 130 ip. 701. Panha- Tel. -30-1917 - Sônia.

AG. ITAMARATY 235-1209
Única dirigida p/ Religiosos
oferece as melhores demesticas
c/ ref. e doe. cart. saúde e Fo-
lha Corrida da Policia. Taxa
mini me.

A COZINHEIRA para pequena
família trivial fina pa_a.se
multo bem referencias mínimas
1 ano. Tal. 227-9367.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3460,
«tende imediato c/- empregadas
realmente selecionadas o s/
pedidy) de cozinheiras cop. ar*
rum. babás, caseiros, motoris-
tas, etc.

A COZINHEIRA trivial fine. Pre-
cita-se para 4 pessoas. Paga-se
bem. Tratar a Av. Vieira Souto
408 apt? 201. Tel. 247-3691.

(C

ALO DOMESTICAS, dormindo ou
não o Sr. Magno dispõe de

bons empregos. Agência Sim-
pálica. Rua Evarlsto da Veiga,
35 con|. 1412.

ARRUMAR t COZINHAR - Ap-
to. de caiai tem filhes. Pago
1.000,00. Pesa referência. Av.
Copacabana, 583/806.

AUXILIAR Dl CORTE - Precisa
urgente, cem pri tica em má-
lharla. Pago bem — Ambiante
ótimo. Procurar D. Carmem. R,
Antunes Macial, 93, 2? andar.
S. Cristóvão.

AGENCIA DE BABAS SERV-LAR
— A única que oferece babás
pratica a enfermeiras especiali-
zadas «m recém-nascidos todas
com cart. saúde e referências.
255-8546/ 236-1891.

AGENCIA RIACHUELO - Ou.
desde 1934 vem servindo a GB
oferece cepa, arrum. babas —
Coz. a diaristas a partir da 400.
231-3191 e 224-7485.

BABA' - ARRUMADEIRA - Para
2 crianças. Exijo referencias
Rua Nascimento Silva, 37-801

— Ipanema.

BABA' - Cr$ 800,00 p/ 2 cria.
ças 4 e 6 anos. Não lava nem
passa. Tem motorista. Sã com
referências. R. Rainha Elizabe-
th, 653 aplo. 601.

BABA — Precisa-se p/ 2 meni-
nas. idade escolar. Refs. Av.
Vieira Souto, 150/203.

BABA''- Cr$ 800,00 exijo refe-
rencias. Tratar R. Barão da Tor-
re, 82 ap. 302 Ipanema.

BABA' — Para bebê 1 ano exi-
ge-se experiência, cart. e ref.
Ord. 700,00. R. M. Mascarenhas
de Morais, 128/ 1002. Copa.

COZINHEIRA DE TRIVIAL VA-
RIADO para todo servije da
pequena familia. Urgente. Pa-
ga-se bem. Av. Copacabana,
391 ap. 1001.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se p/ casa ele família
de tratamento c/ refs, T*1.».
24--70I9. Telefonar cfepof» <__
8 hs,

COZINHEIRA - Precisa-se c/
prática, durma np emprego.
Paga-se bem. R. Wchal Marque»
Porto, 10 . ijuca, Tel.t . , ,
248-1293.
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I, A. JORNAL DO BRASIL,
Av, Bid.il, 500 (ZC-0B), lel,
íedo Internai 264-1432 -
End. Tclecirííleoi JORBRASIl
- Telex número» 21 236V0 e
21 23."62.

tUCURSAISi

Sio F*ulo - Av. São lufi,
170. loia 7. Tel.s 257.0811."Imitia 

— Setor Comercial
Sul - S.C.S, - Quadra I,
Bloco K, Edifício Denaie, 2.°
and. Tel.: 24-0150.
Belo Horiionlt -- Av. Afonso
Pena, 1 Í0O, 7° «ind. Tel.t
442-3955 (geral) « 222-8378
(chefia).
Niterói — Av. Amaral Peixoto,
207, islat 705/713 - Ed. Al.
berto Sabin — Tel.t 722-1730.
Administração! Tel. 722-2510.
Porto Alegre — Av. Boroei
de Medoiros, 915, 4.° andar.
Tel Redação: 21-8714. Seior
Comercial: 21-3547.
Salvador — Rua Chile, 22 _/
1 602. Telefono: 3-3)61.
Recife — Run 5etc de Selem-
bro, 42, 8.° andar. Telefone:
22-5793.

CORRESPONDENTES:

Rio Rr..nt o. M.in.iii', Bolúm,
5,to lui», Tereilno, Forlaloia,
Natal, J0.10 Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi
tiba, Florianópolis, G_.i-.tu*-.
Washington, Nova Iorque,
Paris, londres ¦ Roma.

Serviços telcnráficos:
UPI, AP, AFP, ANSA DPA e
Reuters.
Serviços Especiais:
Tlte New York Times, Tlic Eco-
nomist, L'Exprojs e The Times

PREÇOS, VENDA AVULSAt
Estado do Rio do Janeiro o

Minas Gerais:

Dias úteis • . . Cr$ 2.00
Domingos • • • Cr$ 3,00
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF e GO
Dias úteis • • • CrS 3,00
Domingos • ¦ • Cr$ 4,00
CE, MA, AM, PA, PI, AC c

Territórios:

Dias úteis • • • CrS 3,00
Domingos • • ¦ CrS 5,00
Argentina -PS 5

Portugal .... Esc. 12,00

ASSINATURAS - Via terrestre
em fodo o território nacional:
i meses • ¦ • • CrS 173,00
6 meses • • - • CrS 330,00
Postal — Via aérea cm todo
o território nacional:
3 meses .... CrS 200,00
6 meses ¦ • • • CrS 430,00
Domiciliar — Rio o Niteiói:
3 meses .... CrS 175,00
6 meses .... CrS 33000

EXTERIOR fvia aérea): Améri-
ca Central, America do Norte,
Portugal e Espanha:
3 meses - - - . ur,S
6 meses .... USS

América do Sul:

3 meses - - . . USS
6 meses • • • . USS

113.0C
225,00

50,00
100,00

ACHADOS E
PERDIDOS

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS -
P__-aporl_ cie GARY OYE, bem
corno outros documentos, en-
contram-se extraviados, cm vir-
tuc** de estarem numa boi;a
furteda. Supõe-se ove os do;u-
rníntos tenham sido atirados
a rua após o furto. Pedc-se a
Quem os encontrar, entregá-lo:
no Hotel Regente. Av. Atlanti-
«, 3 716, ou à Rua México, 31

—-gr. 1 303.
DR." JOSÉ'. ANTÔNIO VIEGAS

DA SILVA. Perdeu todos os
seus documentos inclusive cart.
OAB o pede â praça p/ deter
sou Cartão Credicard.

EXTRAVIARAM-SE documentos
diversos quarta 26/11 WERNER

EHLERMANN. Gratfiica-se
711-1067.

FORAM* EXTRAVIADAS - 13
(treze) noias promissórias no-
mlnaüvas á ARADO AGRO IN.
DUSTRIAl S.A. no valor de CrS
2,500,00 cada, emitidas por
MARCIONILA PEREIRA DOS
SANTOS, tornando-se assim,
para quem acha-las, sem nehum
valor para cobrança* amigável
ou judicial.

PERDEU-SE 6á..f. num táxi. R.
Laranjeiras P. Vargas, 1 saco!?
DNB c/ doe. D. Alzira
287-2303. Av. Afranio de Melo
Franco, 305/1101.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A MISSÃO SOCIAL, oferece óti-

mas coz. arrum. de confiança
com doe. e referências tel.
252-4431 - 252-9915.

A ASSOC. CATÓLICA CRISTUR
— Dirigida p/ Assist. Social
oferece excelentes domésticas
c/ honesta e rigorosa seleção.
Atendo imediato. Tel - . .
231-0503.

ÀRRUMADEIRA com referência
para dormir, ordenado Cr$
500,00 - Rua Barbosa Rodri-
gues, 56 - Cascsdura.

> EMPREGADA - Todo o sorvi-
ço, saiba cozinhar, poço refs.
Pago bem. Tels.: 274-0424 ou
246-3753.

K BABA' — Precisa-se para cui-
dar do 1 criança de 6 meses.
Ord. 1.500. Pede-se referências.
Av, Copacabana, SB3/806.

ÍÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
f- Além de empregada domes-
(íca em geral e babás oferece
enfermeiras e acompanhantes
para pessoas idosas e onfêi
tuas. 236-1891 - 255-8546.

i UNIÃO ADVENT1STA - Tem
empregada competente respon*
*ável • amiga, babás e enfer-
tntiras para recém-nascidos, co-
Jtinheiras, copeiro (a) à france-
sa, motorista, etc. Todas com
referencias. Av. Copacabana,
583/806 - 256-9526/ 255.3688.

ÀRRUMADEIRA - Só pela
manhã. R. Piratininga, 16-402
Gávea. 274-4601.

ÀRRUMADEIRA, o copcira c/
prática casa trato. Doe. ref. 1
ano. 600,00. Av. Alr.inio Melo
FrBitco, 20-602 Tel. 247-2831.

ÀRRUMADEIRA - Precisa-se com
documentos e referências mini-
ma ó meses. Rua físdentor, 287
Ipanema. Tel. 227-3240.

ACEITA-SÊ EMPREGADA - C/
1 filho ou outro dependente.
P/ todo serviço. Tel. 397-8322.

JORNAL DO BRASIL
Rlp de Janeiro — Domingo, 30 do novembro de 1975
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O JORNAL DO BRASIL
cio hoje. circula com 150
páginas om quatro cader-
uns do Classificados, No-
Mciárlo, Sup. Mesbla, Sup.
Ultralur, Sup. Itrastel, Sup.
Tamakavy, Cad. Especial,
Caci. b _ Reo. do Domingo

Oposição síria
ameaça íorça de
paz no Golan

O Conselho de Segurança da
ONU, reunido ontem, não conse-
gulu chegar a um acordo para a
renovação do mandato (que ter-
mina hoje) cias forças cie paz no
Golan devido a um impasse criado
pela Siria, que só concorda com
a permanência dos capacetes
azuis por mais seis meses se os pa-lestinos forem admitidos nas ne-
gociações sobre o Oriente Médio.

Em São Paulo, a Federação
Israelita comemorou a criação do
Estado de Israel. (Págs. 10 e 66)

No Caderno Especial a
resolução du ONU que lançou
o sionismo no index do racis-
mo c analisada por um ára-
lie. A. RT. El-Mcssiri, por um
judeu, Abliu Eban, e por um
liberal norte-americano de
origem judaica, I. F. Stonc

"CADERNO

ESPECIAL"
Na página 2, Anthony Lo-

wis faz a dissecação do
agente secreto, e o fiecionis-
ta Joseph Heller aborda a
agência de espionagem. As
perspectivas da direita ame-
ricana são apresentadas por
Christopher Lydon, do The
New York Times. O Espe-
ciai dá também a palavra do
líder oposicionista espanhol
José Maria de Areilza sobre
o amanhã da Espanha e o
artigo de Hedrick Smith, ex-
chefe da sucursal do The Ti-
mes em Moscou sobre o"milagre da desinformação".

"CADERNO B"
A moda quer voltar a

vestir o maio corpo inteiro,
mas na Europa a tanga ê a
preferida pelas garotas de
corpo bem feito; ainda na
moda algumas soluções pa-
ra um verão bem comporta-
do nos suspensórios, alças
e decoles discretos. Os pre-
sentes para o Natal partem
do trivial até o sofisticado.
Dois alertas: os perigos no
convívio com a piscina e o
cuidado com os antibióticos.

O segredo das rosas de
Barbacena está na palavra
de um grande exportador.
O B dá o que vem na se-
mana em matéria de artes
plásticas, música, cinema e
teatro; o serviço completo
dos espetáculos; as dicas do
som, da televisão e da mú-
sica popular; os caminhos da
diversão para as crianças; a
logomania, quadrinhos, ho-
róscopo e cruzadas. E as crô-
nicas de José Carlos Oliveira
e tuís Fernando Veríssimo.

Cidades terão
78 milhões no
fim da década

Págs. 32 e 33

ECT aumenta
atendimento
para o Natal

Página 42

Polícia traça
normas para
o carnaval-76

Página 45

E. Veríssimo,
sua vida e seu
sepultamento

Página 46
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O novo Comandante da Armada, Almirante Augusto Santo Silva Crus, à esquerda jvz ojuramento perante o Presidente Costa Gomes, Pinheiro de Azevedo e Vasco Lourenço

Governo português acusa
PC de estar com o golpe

E UA revelam
segredos de 49
sobre o Brasil

Documentos secretos da di-
plomacia norte-americana no Bra-sil cm 1949 ~ ano cm que o Pre-
sidente Dutra visitou o Presiden-
te Truman — estão reunidos numvolume de 82G páginas, editadooficialmente nos Estados Unidosde acordo com a lei que determi-
na a liberação pardal de cartase relatórios confidenciais apósunia quarentena de 25 anos.

Tais documentos referem-se
aos mecanismos que envolveram
a visita do Presidente brasileiro àCasa Branca, às negociações tec-nicas (Missão Abbink) e milita-res através das Comissões MistasBrasll-Estados Unidos e revelamuma conversação áspera de queparticipou, no Departamento deEstado, o então Chanceler RaulFernandes. (Páginas 40 e 41)

O Governo português acusou
pela primeira vez, o cm documen-
to oficial, o Partido Comunista,
de Álvaro Cunhai, de "colocar-se
ao lado dos golpistas e contra-re-
volucionários", c criticou também
a iniciativa do PCP cie apoiar ma-nifestação extremista realizada
no Porto em apoio aos oficiais re-belados.

Até o momento 69 militares
foram presos em Portugal e exis-
te ordem de prisão contra os in-
tegrantes das milícias civis arma-
das das Brigadas Revolucionárias
e da Liga de Unidade è Ação Re-
yolucionária. Também estão sen-

tuMMUTí.i; JT.lfix*

do procurados em lodo o país mi-litàntes do Movimento de Esquer-
da Socialista, da Frente Socialis-
ta Popular e do Partido Revolucio-
nário do Proletariado. (Pág. 12)

A ação militar do Go-
verno contra as tropas ve-
betadas se baseou principal:mente num corpo de elite:
os 1 mil 200 comandos daAmadora, que se mantiveram
imunes à politização desde
0:2.5 de Abril, fechados emrigorosos exercícios nos quar-téis localizados a 20 km de

Piraper» do Bem Jmus/SP

Lisboa, sob o comando do Co-
roncl Jaime Neves, agora bra-
ço militar do regime portu-
guès.

Encerrado na caserna, o
Coronel Jaime Neves, 37 anos,
filho de aldeões trasmonta-
nos. diz que "nada entende
de política, que é militar, quecumpre ordens". O Caderno
Especial apresenta esse novo
ídolo — l.V)je sob as mesmas
luzes que há pouco ilumina-
ram outros ídolos — que la-
menta não ter conhecido"quem lhe definisse o queé disciplina revolucionária".
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Francelino dis EUA sabem
que Arena vence
eleições em 76
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O presidente nacional da Are-
na, Deputado Francelino Pereira,
assegurou ontem em Porto Alegre
que o Partido vencerá as eleições
municipais marcadas para o ano
que vem. Lembrou que, para acriação de novos Partidos politi-cos, a Constituição vigente esta-belece normas e estas desautori-
zam qualquer matéria a respeito
do assunto.

— A Constituição fixa requi-sitos mínimos para' a criação deoutros Partidos. Basta que apare-cam lideranças e idéias para mo-bilizar a opinião pública — desta-cou o Sr Francelino Pereira, paraquem a idéia do Prefeito de PortoAlegre, visando à conquista doeleitorado urbano pela Arena, "é
realmente excelente" e deve ser le-vada adiante. (Páginas 4 e 27)

O Tietê nasce limpo na
Serra do Mar, merece até a
classificação 1, ou seja, pró-

H prio ao abastecimento pú-'blico e a outros fins nobres,
mas de Mogi das Cruzes até
Pirapora do Bom Jesus ê
um rio morto, com teor zero
de oxigênio. Nele são despe-
jados 60% dos esgotos da
Grande São Paulo e a polui-
ção industrial de metalúrgi-
cas, siderúrgicas, fábricas
de detergentes e os mais di-
versos agentes químicos
não degradáveis. Virou um
esgoto a céu aberto, in na-
tura, com águas fétidas e
pardas. Os ecologistas de São
Paulo querem repetir o su-
cesso dos ingleses, que recu-
peraram a vida do Tâmisa,
mas falta dinheiro. (Pág. 52)

como agem as
multinacionais

"Com 
quase metade da in-

dústria sob controle estrangei-
ro, a conduta das empresas
multinacionais é uma determi-
nante prejudicial ao desempe-
nho da economia brasileira" —
assim opina o subcomitê do
Senado dos EUA que concluiu
em agosto uma investigação
sobre Corporações Multinacio-
nais no Brasil e no México."Se a desnacionalização e
a concentração do mercado
produtor continuarem a avan-
car", acrescenta o trabalho,"a economia brasileira se en-
contrará cada vez mais vulne-
rável ao poder das decisões to-
madas no estrangeiro por exe-
cutivos das matrizes das cor-
porações multinacionais."

O relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito da
Câmara dos Deputados que in-
vestiga a ação dos grandes con-
sórcios estrangeiros no Brasil,
de autoria do Deputado Her-
bert Levy, tomou dezenas de
depoimentos e concluiu que o
país dispõe de mecanismos ca-
pazes de neutralizar a ação
dessas grandes empresas.

O depoimento do Ministro
do Planejamento, Sr João Pau-
lo dos Reis Veloso, indica, porsua vez, que as empresas es-
tatais e nacionais privadas ga-nham terreno na economia
brasileira, enquanto que em-
presários se queixam da con-
corrência das multinacionais,
embora confiem na neutra-
lização da ação delas no Bra-
sil. (Páginas 62, 63, 64 e 65)

AG. lUSO-BRASIlfIRA - Espo-
cializada om babás — oferece
também boas cozs. cops. gvtas.
mor-ds. c/ does. e refs. min
1 ano. Tel. 265-9197.

ÀRRUMADEIRA POR HORA d.s
8 às 1-1:00. Precisa-se i Rua
Duque Estrada, 98 ap, 301.

Ã EMPREGADA - Casal sem (I-
lhos precisa empregada compe-
tente para todo serviço. Folga
aos domingos. Pede-se referên-
cias. Ord. 800,00. Tratar à R.
Souza Lima, !85 ap, 802, Copa-

cabana.

ÀRRUMADEIRA - COPEIRA. Pi-
g.t-se bem referências, laranjei-
rai 322 apto. 502 tel. 245-6590.

AG. ESPECIALIZADA SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA AO LAR
LTDA. Única c/ reg. M.T.P.S.
cm servir todas categorias de
empregadas (os) domésticas p/
cara de família. Confirmamos
refs. pessoalmente através do
S.P.E. damos total garantia c/
substituições ilimitadas. Temos
o mslhor Buffet c/ aluguel de
pratarias, louças, mesas, toalhas
ele. informe-se tel. 237-6620.

AUXILIAR DE COZINHA - Pre.
çisa-je de uma para casa defamília. Av. Vieira Soulo 556— Ipanema.

APTO. DE FINO TRATO PRECI.
SA; 1 babá p/ bebo pg, 900,00
* ' "Peira arrumadeíra pg.700,00 preço rfs. Tratar 2a.-fei
ra. 237-6620 Av. Copa. 788, ap.
303. folgas aos domingos.

ÀRRUMADEIRA COPEIRA paraTrabalhar par dia nas 2as. 4as,
e 6as.-feiras. Pede-se referên-
cias. Tratar Rua Laranjeiras, 275
cobertura, de manhã.

ÀRRUMADEIRA E COZINHEIRA
P/ senhor viúvo. Folga todo
domingo c/ ref. e doe. Ord
1.000,00. Av. Copacabana, 1066
ap. 1 103. Atendo 2a.-feira.

A BABA' CRS 1.000,00 p/ «lan*
ça. Exijo com ref. anterior. Rua
Dionijio, 130 ap. 708. Penha- Tel. 230-1917 - Sônia.

AO. ITAMARATY 235-1209 -
Única dirigida p/ Religiosos
°f*rece as melhores domésticas
ç/ ref. e doe. cart. saúde e Fo-
lha Corrida da Policia. Taxa
mínima.

A COZINHEIRA para pequena
família trivial fino paga-se
muito bem referências mínima.
1 ano. Tel. 227-9367.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660,
¦atende imedlafp c/ empregadas
realmente selecionadas o t/
pedido de cozinheiras cop. ar-
rum. babás, caseiros, motoris*
tas, ele.

A COZINHEIRA trivial fino. Pre-
cisa-se para 4 pessoas. Paga-se
b»m. Tratar _ Av. Vieira Souto
4W «pi? 201. Tel. 2474*91.

(C

ALO DOMESTICAS, dormindo ou
não o Sr. Magno dispõe de

bons empregos, Agência Sim-
pática, Rua Evaristo da Veiga,
35coni. 1412.

ARRUMAR E COZINHAR - Ap-
to. da cattl sem filhos. Pago
1.000,00. Peto referência. Av.
Copacabana, 583/806.

AUXILIAR DE CORTE - Preciso
urgente, com prátice em má-
lharla. Pago bem -» Ambiente
ótimo, Procurar D. Catmem. R.
Antunes Maciel, 93, 2? andar.
S. Cristóvão.

AGENCIA DE BABAS SERV.LAR
— A única qu» oferece babás
prática • enfermeiras eipeciali-
xadas em recém-nascidos Iodas
com cart. saúde o referências.
255-8546/ 236-1891.

AGENCIA RIACHUELO - Qua
desde 1934 vem servindo a GB
oferece copa, arrum. babás —
Coz. e diaristas a partir de 400.
231-3191 e 224-7485.

BABA' - ÀRRUMADEIRA - Para
2 crianças. Exijo referências
Run Nascimento Silva, 37-801

— Ipaneme.

BABA' - Cr$ 800,00 p/ 2 cria.
Ças 4 c 6 anos. Não lava nem
passa. Tem motorista. Só com
referências. R. Rainha Elizabe-
th, 653 apto. 601.

BABA — Precisa-se p/ 2 meni-
nas. ida-de escolar. Refs. Av.
Vieira Souto, 150/203.

BABA' - CrS 800,00 oxi|o refe-
rências. Tratar R. Barão da Tor-
re, 62 ap, 302 Ipanema.

BABA' - Para bebê 1 eno exi-
ge-se experiência, cart. e ref.
Ord. 700,00. R. M. Mascarenhas
de Morais, 128/ 1002. Copa.

COZINHEIRA DE TRIVIAL VA-
RIADO para todo serviçt de
pequena família. Urgente. Fa-
ga-se bem. Av. Copacabana,
391 ap. 1001.

COPEIRA - ÀRRUMADEIRA -
Precisa-se p/ casa de família
de tratamento c/ refs. Te.'.:
246-7019. Telefonar depois dt*
8 hs,

COZINHEIRA - Precisa-se c/
prática, durma no emprego.
Paga-se bem. R. M:hal Marque»
Porto, 10 . Ijuca. Tel.t , , .
248-1293.
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—(Muna doCastello
Dos Pari idos
dominantes

Brasília -- Ainda não dá para imagi-
nar o processo que têm cm mente os con-
dutores da politica oficial para modificar
a estrutura partidária, na hipótese da
derrota da Arena ou de uma vitória u que
não correspondam índices estimulantes.
Fechar os dois Partidos existentes para
permitir, mediante lei partidária mais li-
bcral, a formação dc novos Partidos — a
antiga lei orgânica votada em 1965 tinha
por objetivo assegurar a organização de
i/natio legendas partidárias — seria evi-
cientemente irregular, embora da compe-
tência do Presidente da República, que
mantém intacto graças ao Ato C> seu po-
der de emitir novos atos com denomina-
ções diversas. Essa seria portanto uma
hipótese revolucionária. Com ela anula-
va-sc a estrutura existente e abrir-se-ia
prazo para que se reagrupassem as for-
ças políticas, segundo critérios legais que
o Congresso ou o Presidente fixariam.

Outra hipótese dispensaria o recur-
so ao poder discricionário do Chefe do
Governo. Bastaria encaminhamento ao
Congresso de projeto dc lei reformando o
atual estatuto dos Partidos c abrindo ja-
ciüdades para formação dc novas organi-
zações. Teríamos desde logo um terceiro
Partido, o que está sendo pacientemente
articulado pelos herdeiros de Pedro Alei-
xo, os quais estão a alguns passos do
cumprimento das drásticas exigências
introduzidas na. lei ao tempo do Governo
Mediei para anular os esforços do faleci-
do cx-Vice-Presidente da República. Con-
tinuariain assim Arena e MDB e aos dois
se somariam o PDR c mais outro, pelo
menos. O PDR. como se sabe, c composto
por antigos partidários do movimento de
março que entendem ter sido desvirtua-
da a revolução ao longo do seu processo.
Seria um Partido revisionista, de cunho
liberal, e, malgrado sua origem, tenderia
mais à Oposição do que ao governismo, a
não ser que passasse a compartilhar da
crença no ânimo reformista do atual Go-
verno.

A essa nova legenda poderiam aderir
atuais membros da Arena ou do MDB, se-
ja cm função de conveniências regionais
seja em junção de acomodações dc cúpu-
lu. Seria ela insuficiente, contudo, para
abarcar a gama de opiniões que existe
nos dois grandes Partidos atuais. O obje-
tivo do Governo será evidentemente mi-
nar o potencial eleitoral do MDB, impe-
diudo a concentração em um só Partido
de todas as tendências dc protesto, de
contestação e de oposição. O Governo
pretenderia em suma aprofundar a bre-
cha entre "autênticos" e moderados den-
tro do MDB de tal modo que a facção mi-
noritária, no caso a dos "autênticos", se
deslocasse para formar um Partido dc
ideologia dc centro esquerda, provável-
mente o primeiro Partido efetivamente
socialista da história politica nacional. O
PS dos tempos de 1946 era um pequeno
aglomerado que somava alguns intelec-
luais c poucos milhares de votos. Por isso
mesmo jamais influiu nos destinos da
República.

O efeito dessa divisão poderia ser ta-
ticamente interessante, mas, segundo a
mentalidade dominante, há receios dc
que floresça no pais um Partido socialis-
ta cm condições de ganhar eleições no
Rio Grande do Sul ou em outro Estado.
As tendências socializanles dentro do
MDB não assustam tanto os conservado-
res, embora dêem pasto a freqüentes pro-
vocações. Não se pode prever como reagi-
riam certos setores civis e militares à as-
censão legal de uma grande força ãe es-
querda desvinculada do peleguismo sin-
dical, sob controle do Ministério do Tra-
balho desde o seu surgimento e median-
te métodos diversos.

O problema não se coloca, portanto,
com facilidade, nem poderá encontrar
solução apenas emergencial. A ser feita a
quebra da estrutura partidária para dar
lugar a novas experiências o importante
seria a devolução da liberdade de asso-
ciação, permitindo-se o registro de quan-
tos Partidos se organizassem obedecidos
evidentemente critérios constitucionais e
legais. A depuração de tendências e a
concentração indispensável à estabilida-
de viria em função do sistema eleitoral, o
qual, assegurando o poder de disputa, em
graus diferentes, a todas as correntes po-
líticas existentes no pais, conduzisse as
diversas correntes a uma decisão final,
em termos eleitorais, de competição en-
tre- duas forças dominantes, a principal
das quais assumiria o Governo com base
de sustentação assegurada. Basta ver co-
mo funcionam sistemas como o inglês, o
norte-americano, o francês e o alemão,
todos partindo do princípio da liberdade
de associação mas iodos conduzindo à
formação final de dois agrupamentos do-
mínantes com força suficiente para con-
duzir cstavelmente a Nação.

Carlos Castello Branco
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móveis de jacarandá, vinhático e cerejeira

TODAS AS FÁBRICAS NA MESMA RUA
Nabaiak 633
Jacaban 1169

Sojet 1237
Palhoça 1290
Mobica 1321
Rebeca 1341

Sobradáo 658
togio 1193
Madebril 1244
Movibras 1310
GG Móveis 1332
Sakurá 1395

Diariamente até as 20 horas, inclusive sábado

traa
c com abreu 'mesmo...
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Liderança Laerle Vieira
preocupa
deputado

exige o

Brusilla o Dcpuüiçlo(Henrique Alvus iMDB-RN)
Idissc onlem quo a bancadodc .simi Partido "deve lutrir
paru que u escolha do lider
oposicionista na Câmara se-
Ja livre e o eleito tenha
condições d e desenvolver
tim trabalho dentro dos
principiou traçados pelo
programa du MDB".

CONSULTEMOS SOBRE CONDIÇÕES'
DE PAGAMENTO '

atoreutur»
RIO DE JANEIRO: Rua Mókico. LM A • toja . SAO PAULO. Avenida S,io João. 665 -Loja
lacts 232-2300 6 78'Jiivw'tuiMrjiu.» Tolcls 3í!il"6- 34-7823 • lumiiíiasfüi'

MAQUINAS ^
escrever e calcular

RECONDICIONADAS
preço a partir de

CrS 400,00 com garantia
de funcionnmoiito

MAIORES INFORMAÇÕES

222-9545
venda e oficina

j. BÀLCH NAS
r. Evarislo da Veiga, 47 s/202

, Cenlro- tel.: 222-9545 ,

CHIflfl PRSSflGEM flBERÍR
FEVEREIRO - ABRIL - MAIO - SETEMBRO 76

US$ 1.300,00 - USS 1.50000

15 Dias.
ESCOLHA A ROTA E A CIA. AÉREA DE SUA PREFERÊNCIA
JAL - PANAM - AIR FRANCE - VARIG - ALITALIA

PRODtTU» TURiswo." A tH. B-,ko;jJ. Itip«,n,^,,-.,,ve .r.l. 343(,ljv 3^i;.?. tmb'99tp"St -A- ».o 0.',mUli. J47-498S w JJJ^74-( . . V- ¦ . ¦'-' -r-
SAu PAUIO

VÜLCATÊX
decril
OELCARMEN
Pc.Demétrio Ribeiro nQ 17

COPQCOBONO
255-2518
235-4664

ATACADO-VAREJO

Chegou ««a
A SAUNA A VAPOR QUE W TRAZER
SAÚDE E BELEZA PARA TODA A R^IÍIIA.

Agora é muito fácil Você tomar sauna
todos os dias em sua própria casa.

Instale ainda hoje em seu banheiro
a revolucionária BELL SAUNA.

I Em qualquer espaçor sem complicações,
basta ligar a tomada e Você transforma

seu banheiro na mais gostosa sauna a
vapor com que sempre sonhou.

E fantástico! Basta ligar o botão e dois
minutos depois o balsâmico vapor da

essência de Eucalipto, envolve seu
corpo, eliminando toxinas e

realizando autêntico tratamento de
saúde e beleza.

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS
DA BELL SAUNA:

lacilita a circulação sangüínea nas artérias, «
veias e coração; pela vaso-dila tação.

elimina as toxinas e líquidos através •
da sudorese interna.

dilata os poros da pele, eliminando •
impurezas.

relaxa toda •
musculatura, pela

desintoxicação das
B... ; mio-fibrilas.

A coadjuvante no •
Up tratamento da

obesidade e
da uriccinia.
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PREÇO LANÇAMENTO:
2.400 CRUZEIROS
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L&
DEMONSTRAÇÃO E VENDAS:
PONTO PROMOÇÕES LTDA.
Rio: R. Álvaro Alvim, 21 Gr. 1109/1110 • Tel. 232-9633

R. André Cavalcanti, 26 - Tel. 224-2879
S.Paulo: Largo do Arouche, 337 S/606/607 - Tel. 221-8920

£lÉ?JrK?5?.BDi?0S D0 INTERIOR ATRAVÉS DO REEMBOLSO MEDIANTEPRÉVIO SINAL DE 20% ACEITAMOS DISTRIBUIDORES NOS ESTADOS

A PRAZO: FINANCIAMENTO ATÉ 10 MESES

COMUNICAÇÃO
INTERNA

-àW»»»»»"'

SYMPAX
f(mm

TELtFONES INTERNOS -,:;. ij;.,;,' ;
Solucionamos o seu problema de comunicação -Interna. .¦«,">

v Vários mpdelos dé 2 a 48 ramáis\em diversas cores.
Instalação grátis. ' ,'-'-.. 

' ' .^ 
'-.'¦' v'"<-::

SYMPAX- Indústria-:de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
Rua República do' Libano, 46-1.* and.--

L,:: 2535- 2526
^221-4845

pleito em 76
Belo Horizonte — o lider

du mub na Câmara f*'de-
ral, Deputado Laerte Vieira"
(MDB-80), afirmou ontem,
iie.stii Capital, que somente"
uma outra revolução e que'impedirá a.s eleições diretas ••
em 1078, irais .sua revogação
significará rasgar a Consti-
tulçuo e a ordem Jurídicavigente no pais.

O Deputado Laerte Vieira
assinalou que, dentro da lei, '
nao existo qualquer per.s-
i>"et.lva cie mudança das re-"
gras do joko eleitoral paraÜI78. uma vez que nem aArena nem o mdb tem o.s
dois terços necessários do
Congresso paia a aprovação
de emenda constitucional
som a contribuição do ou-
tro Partido.
ELEIÇÕES DE 197ü

Quanto a.s eleições muni-
clpais de lí*7ü, o Deputado
Laerte Vieira afirmou queespera a vitória do MDB,"que é um Partido em a.s-censão." Além disso "o.s 

pro-blemas que existiam cm
1074 no pais, tanto dc or-ciem econômica, como so-
ciai, bem como a.s distorções.
do sistema, se agravaram
daquele ano para cá."

O MDB. di.ssc ameia, jáestá se preparando para as-
eleições de 1076 em todo o
pais, certo de que consegui-
rá aumentar o número de •
Prefeituras. E. se houvesse
eleições para Prefeito nas
capitais, em todas ela.s o
Partido elegeria seu candi-
dato. como deverá eleiítr a
mataria nas Câmaras de
Vereadores.
ELEIÇÕES DE 1978

Com relação às eleições
de 197S. o lider do MDB de-
durou que não existe qual-
quer dúvida dc que serão
mesmo diretas e que o MDB
vai concorrer com grandes
perspectivas. E explica:

E' a primeira vez que
o MDB tem oportunidade
de eleger Governadores, já,,
que o quadro atual decorre
de condições impostas de ci-
ma para baixo e não de .
manifestação da livre von-
tade popular. Por isso é quenão temos nenhum Gover-
nador apesar de termos
maioria em muitas Assem-
bléias Legislativas.
ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS

Quanto â sucessão presi-
deliciai, o líder do MDB
afirma que "se trata de um
jogo de cartas marcadas,
em que se sabe, com ante-
cedência, os resultados c do
qual o povo não participa:Acho bom que candi-
datos civis se habilitem, pa-
ra demonstrar que é impôs-
.sivel manter, por muito
tempo, os privilégios atuais. '

Disse o Deputado Laerte
Vieira que não existe, no
momento, preocupação do
MDB com a sucessão presi-
déncial, mesmo se o Partido
fizer maioria nas eleições
parlamentares de 1978. Isto
porque será o atual Con- 

'

gresso — quando já estiver
no final da legislatura —-
bem como os membros do
colégio eleitoral — também
cm fins de legislatura —
que elegerão o sucessor do '
Presidente Ernesto Geisel.

Quanto á liderança do
MDB na câmara para o ano
de 197G. o Deputado Laerte -
Vieira afirmou que o assun-
to só será mesmo equacio-
nado em março próximo,
quando da reabertura dos'trabalhos parlamentares.Muitos dos meus com- •
paribeiros desejam que eu
continue. Mas o assunto só
será mesmo tratado depois
do recesso parlamentar.
NOVOS PARTIDOS

O líder do MDB não acre-
dita que, depois das eleições
¦cie 1976, venha a obter èxi- '.'
to, qualquer movimento, "se
existir movimento neste
sentido", visando á extinção
cios atuais Partidos políticos
nacionais: :.v

O surgimento de novos"'
Partidos não pressupõe a
extinção do.s atuais. Assim,"
não há ameaça de se aca-"
bar com o MDB, antes das'1
eleições de 1978, visando a"
impedir sua vitória nas'' 
eleições diretas.
O RECESSO

Finalmente, o líder do
MDB afirmou que não vê.
q u a 1 q u c r perspectiva do
surgimento dc crise politica
no pais durante o recesso
parlamentar.

Entende que o Congresso
't?m dado importante con-:
'tribuiçào ao processo de
in ormalização institucional,
•e que, mesmo durante o re-!
'cesso, seus membros conti-'
•nuarão trabalhando, e m
Brasília ou em seus Esta-
dos.

VEJA SUPLEMENTO DE OFERTAS mmm
NAS PÁGINAS 35, 36, 37 E 38
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—Coluna do Castello —
Dos Partidos
dominantes

Brasília — Ainda náo dá para imagi-
nar o processo que tèm cm mente os con-
autores da politica oficial para modificar
a estrutura partidária, na hipótese da
derrota da Arena ou dc unia vitória a que
não correspondam índices estimulantes.
Fechar os dois Partidos existentes para
permitir, mediante lei partidária mais li-
bcral, a formação dc novos Partidos -- a
antiga lei orgânica votada cm 1.965 linha
por objetivo assegurar a organização de
quatro legendas partidárias — seria evi-
dcnlemcnlc irregular, embora da compe-
téncia do Presidente da República, que
mantém intacto graças ao Ato li seu po-
der de emitir novos atos com denomina-
cões diversas. Essa seria portanto uma
hipótese revolucionária. Com ela anula-
va-sc a estrutura existente c abrir-se-ia
prazo para que se reagrupassem as for-
cas políticas, segundo critérios legais que
o Congresso ou o Presidente fixariam.

Outra hipótese dispensaria o recur-
so ao poder discricionário do Chefe do
Governo. Bastaria encaminhamento ao
Congresso dc projeto de. lei reformando o
atual estatuto dos Partidos c abrindo ja-
cllidades para formação dc novas organi-
:.acões. Teríamos desde logo um terceiro
Partido, o que está sendo pacientemente
articulado pelos herdeiros dc Pedro Alei-
XO, os quais estão a alguns passos do
cumprimento das drásticas exigências
introduzidas na lei ao tempo do Governo
Mediei para anular os esforços do faleci-
do ex-Vice-Presidcnte da República. Con-
tinliariam assim Arena e MDB e aos dois
se somariam o PDR e mais outro, pelo
menos. O PDR, como se sabe, é composto
por antigos partidários do movimento dc
março que entendem ter sido desvirtua-
da a revolução ao longo do seu processo.
Seria um Partido revisionista, de cunho
liberal, e, malgrado sua origem, tenderia
mais á Oposição do que ao governismo, a
não ser que passasse a compartilhar da.
crença no ânimo reformista do atual Go-
verno.

A essa nova legenda poderiam aderir
atuais membros da Arena ou do MDB, se-
ja cm. junção de conveniências regionais
seja- cm função de acomodações de cúpu-
Ia. Seria cia insuficiente, contudo, para
abarcar a gama dc opiniões que existe
nos dois grandes Partidos atuais. O objc-
tivo do Governo será evidentemente mi-
nar o potencial eleitoral do MDB, impe-
clindo a concentração em um só Partido
de todas as tendências de protesto, de
contestação e de oposição. O Governo
pretenderia em suma aprofundar a bre-
cha entre "autênticos" e moderados den-
tro do MDB de tal modo que a facção mi-
noritária, no caso a dos "aittênticos", se
deslocasse para formar um Partido de
ideologia de centro esquerda, provável-
mente o primeiro Partido efetivamente
socialista da história politica nacional. O
PS dos tempos dc 1946 era um pequeno
aglomerado que somava alguns intelec-
tuais e poucos milhares de votos. Por isso
mesmo jamais influiu nos destinos ãa
República.

O efeito dessa divisão poderia ser la-
ticamente interessante, mas. segundo a
mentalidade dominante, há receios de
que floresça no pais um Partido socialis-
ta cm condições de ganhar eleições no
Rio Grande do Sul ou em outro Estado.
As tendências socializantes dentro do
MDB não assustam tanto os conservado-
res, embora dêem pasto a freqüentes pro-
vocações. Não se pode prever como reagi-
riam certos setores civis e militares à as-
censão legal de uma grande força de es-
querda desvinculada do peleguismo sin-
dical, sob controle do Ministério do Tra-
balho desde o seu surgimento e median-
te métodos diversos.

O problema não se coloca, portanto,
com facilidade, nem poderá encontrar
solução apenas emergencial. A ser feita a
quebra da estrutura partidária para dar
lugar a novas experiências o importante
seria a devolução da liberdade de asso-
ciação, permitindo-se o registro ãe quan-
tos Partidos se organizassem obedecidos
evidentemente critérios constitucionais e
legais. A depuração de tendências c a
concentração indispensável à estabilida-
de viria em fruição do sistema eleitoral, o
qual, assegurando o poder dc disputa, em
graus diferentes, a todas as correntes po-
líticas existentes no país, conduzisse as
diversas correntes a uma decisão final,
em termos eleitorais, de competição en-
tre duas forças dominantes, a principal
das quais assumiria o Governo com base
ãe sustentação assegurada. Basta ver co-
mo funcionam sistemas como o inglês, o
norte-americano, o francês e o alemão,
todos partindo do princípio da liberdade
de associação mas todos conduzindo à
formação final de dois agrupamentos do-
minantes com força suficiente para con-
duzir estavelmente a Nação.

Carlos Castello Branco
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CONSULTEMOS SOBRE CONDIÇÕES-

DE PAGAMENTO

abreutur

Liderança Laerle Vieira
preocupa exige o
deputado pleito em 76

Brasilia ¦ o Deputado
iHonrlquo Alves (MDB-RNi
kllíi.sc ontem t|iic n bancada
de .sen Partido "(love lutar
ipara que a escolha do líder
oposicionista na Câmara se-•Ja livre c o eleito tenha•condições tie desenvolver
mm trabalho dentro do.s
princípios traçados pelo
programa do MDB".

RIO DE JANEIRO: Rua Mc.ico 21 A-t oj.t'tclelí. 23'.'-2300 6 7 8!)ih,wsiwm,ji.h
SAO PAULO: -
releia Jü-bl/fi

oniíInS.ío loSo 665-loja
34-7833 •Hwuraeiawuis

MAQUINAS
escrever e calcular

RECONDICIONAOAS
preço a partir de

CrS 400,00 com garantia
de funcionamento

MAIORES INFORMAÇÕES
222-9545

Venda e oficina
J. BATCIUNAS

r.Evaristo da Veiua, 47s/202
. Centro-lei.: 222-9545

RUA
T

0 GRITO
traga qualquer anúncio

com preço marcado
12 fábricas de móveis garantem

VENDER MAIS BARATO

'¦— ---¦¦*•

! ?HONÓRIO ; estacionamento I* 500 canos -Js

. ;iUt"Jfl*PV-iA --*- .---? 4765--1;-.'

RUA H0N0RI0
móveis de iacarandá, vinhático e cerejeira

TODAS AS FABRICAS NA MESMA RUA
Nabaiak 633
Jacaban 1169

Sojet 1237
Palhoça 1290
Mobica 1321
Rebeca 1341

Sobradâo 658
togio 1193
Madebril 124a
Movibras 1310
GG Móveis 1332
Sakurá 1395

Diariamente até ás 20 horas, inclusive sábado

CHina PRSSRGEM fiBERIR
FEVEREIRO - ABRIL -MAIO - SETEMBRO.76'

US$ 1.3O0.0O - USS 1.50000

15 Dias.
ESCOLHA A ROTA E A CIA. AÉREA DE SUA' PREFERENCIA
JAL ~ PANAM - AIR FRANCE - VARIG - ALITALIA
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A SAÜNA AVAPOR QUE XM TRAZER
SAÚDE E BELEZA RARA TODA AIMÍUA.

Agora é muito fácil Você tomar sauna
todos os dias em sua própria casa.

Instale ainda hoje em seu banheiro
a revolucionária BELL SAUNA.

*Em qualquer espaço, sem complicações,
basta ligar a tomada e Você transforma ;

seu banheiro na mais gostosa sauna a
vapor com que sempre sonhou.

É fantástico! Basta ligar o botão e dois
minutos depois o balsâmico vapor da I

essência de Eucalipto, envolve seu |
corpo, eliminando toxinas e I

realizando autêntico tratamento de :
saúde e beleza. \

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS
DA BELL SAUNA:

facilita a circulação sangüínea nas artérias,
veias e coração, pela vaso-dilatação.

elimina as toxinas e líquidos através
da sudorese interna. |

dilata os poros da pele, eliminando
impurezas,
relaxa toda

musculatura, pela:
desintoxicação das j

| mio-fibrilas. j
W coadjuvante no
f tratamento da j

obesidade e
? : dauricemia.

PREÇO LANÇAMENTO:
2.400 CRUZEIROS

CK
DEMONSTRAÇÃO E VENDAS: 

PONTO PROMOÇÕES LTDA.

Rio: R. Álvaro Alvim,21 Gr. 1109/1110-Tel.232:9633-
R.André Cavalcanti, 26-Tel. 224-2879

S.Paulo: Largo do Arouche,337 S/606/607-Tel.221-8920

ATENDEMOS PEDIDOS DO INTERIOR ATRAVÉS DO REEMBOLSO MEDIANTE
PRÉVIO SINAL DE 20% ACEITAMOS DISTRIBUIDORES NOS ESTADOS

A PRAZO: FINANCIAMENTO ATÉ 10 MESES

Belo Horizonte ~~ o liclor
do MOR nu Camarn fede-
ral, Deputado Laertã Vlnlra
fMDB-BC), afirmou ontem,
nesta Capital, que somente
uma outra revolução é tine
Impedirá as eleições diretas
em 1D7H. pois sua revogação
significará rasgar u Consti-
tulçào e a ordem jurídica
vlgoiite no país,

O Deputado Laorte Vieira
n.*isiniiloii que, dentro da lei,
não existe qualquer pera-
pectiva de mudança das re-
gras do jono eleitoral para1978, uma vez que nem a
Arena nem o MDB tem os
dois terços necessários do
Congresso para a aprovaçfip
dc emenda constitucional
sem a contribuição do ou- '
tro Partido.

ELEIÇÕES UK 1976
Quanto às eleições muni-

clpals cie 1976, o Deputado
Laerte Vieira afirmou queespera a. vitória do MDB,"que é um Partido em as-
censão.'' Alem disso "o.s pro-
blcmas que existiam em
197*1 no pais. tanto de or-
ciem econômica, como so-
ciai, bem como as distorções
do sistema, se agravaram'
daquele ano pára cã."

O MDB, disse ainda, jaestá se preparando para as
eleições cie 1976 cm todo ò
pais, certo de que consegui-
rá aumentar o número* clé
Prefeituras. E, se houvesse
eleições para Prefeito nas
capitais, em todas elas o
Partido elegeria seu candi-
dato, como deverá eleger a
maioria nas Câmaras dn
Vereadores.

ELEIÇÕES DE 1978
Com relação a.s eleições

cie 1978. o lider do MDB dc-
clarou que não existe qual-
quer dúvida de que serão
mesmo diretas e que o MDB
vai concorrer com grandes
perspectivas. E.explica:

E' a primeira vez que
o MDB tem oportunidade
de eleger Governadores, já
que o quadro atual decorre
de condições impostas de ci-
ma para baixo c não cie
manifestação da livre von-
tade popular. Por Uso é que
náo temos nenhum Gover-
nador. apesar de termos
maioria em muitas Assem-
bléias Legislativas.
ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS

Quanto à sucessão presi-
dcncial. o líder do MDB
afirma que "se trata de um
jogo de cartas marcadas,
em que se sabe. com ante-
cedência, os resultados e do
qual o povo não participa:

Acho bom que candí-
datos civis se habilitem, pa -
ra demonstrar que é impôs-
sivel manter, por muito
tempo, o.s privilégios atuais.

O líder do MDB não acre-
'dita que. depois da.s eleições
•tie 1976. venha a obter êxi-
•lo. qualquer movimento, "se
existir movimento neste'
sentido", visando á extinção
¦dos atuais Partidos políticos
nacionais:
¦ — O surgimento de novos
Partidos náo pressupõe a.
extinção dos atuais. Assim,
náo há ameaça de se aca-'
'bar com o MDB, antes das'
eleições de 1978, visando |J
impedir sua vitória n a s.
eleições diretas.

M. Pinto
convoca ;:
uventucle

COMUNICAÇÃO
INTERNA

^V)»»»»,m

SYMPUX
TELEFONES INTERNOS
Solucionamos o seu problema de comunicação interna.

Vários modelos de 2 a 48 ramais em diversas cores.
Instalação grátis.

, SYMPAX-Indústria de Aparelhos Eletrônicos Ltda.

Rua República do Líbano, 46-1.° and.

235-2526
221-48451

Belo Horizonte -— O presi-_
dente do. Senado federal. Sc-
nador José de Magalhães
Pinto (Arena—MG), ao pa-
raninfar ontem os fonnan-
dos de todos os cursos mi-
nistrados pela universidade
do Trabalho de Minas Ge-*
rais — Ultramig convo
cou "os. 18 milhões de novos
eleitores para participarem*
da escolha dos governantes
do nosso pais em 1978".

Disse o Senador Magaf'
lhães Pinto que a revolução.
de 1964 define mais do que-
duas épocas e "a velocidade

ida Renovação nacional tra-
duz esta realidade que nos
impõe o esforço para a obra
comum, liderada pelo emi-
nente .presidente Ernesto
Geisel, de construir com os
moços a (pátria de amanhã".

O Senador Magalhães
Pinto chegou na noite de
ontem a Belo Horizonte, vin-
do do Rio de Janeiro, espe-
cialmente para paraninfar
os formandos da Ultramig e
hoje viajará para Brasília.

VEJA SUPLEMENTO DE OFERTAS mmn
NAS PÁGINAS 35, 36, 37 E 38
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São Paulo — O presidente da
Arena estadual, Sr Cláudio Leni-
bo, está convicto da realização
uns próximas ololções, Acha que"ó Importante, no momento, é a
manutenção do debute político,
visando a orlaçRo de uma estru-
tura política nacional, E' um tra-
balho de todo e que deve contar
com o auxilio <|o |)ovo".

JORNAL DO BRASIL 
jg^Domlngo^^^S g 1.» Caderno

Pedro Simon
condena
especulação

Porto Alegre ~~ Ao crlll-car os lideres arenlutns mienrtnniiin que nnõ.s 7fl serãoextintos os attínls Portldooo Demitado Pedro Slmoiinfirmou que "ao Invés do.s-ses hdore.s aceitarem a pa-lavra de ordem do Presi-dente Geisel - trabalhar cesforçar-se para ganhar a.seleições - jú querem a e.\-Wnçõo do próprio Partido,atemorizados com a cons-clencln de que não terãocondições de vitória",o presidente do mdb
gaúcho comentando as de-clarações do Deputado Hu-
go M ardi n I (Arena-RS)
afirmou também que "para
alguns, a democracia, só cvalida quando se ganhaQuando se perde, quando seimagina a derrota, modifi-
ca-so o conceito de demo-cracia".
TUBO
DE EXPERIÊNCIAS

A.s afirmações do liderarenista na A s sembléia
Raúcha foram consideradas
estranhas" pelo Deputado

Pedro Simon, levando emconta a realização, nestefim de semana, de um con-
grosso de todos os vereado-
res da Arena do Rio Grande
do Sul, c com a presença do
presidente nacional do seuPartido. "Qual o estimulo ea orientação aos vereadores
convocados para prepara-rem a campanha de 1976,
quando o lider afirma queo Partido será extinto?",
perguntou o presidente do
MDB do Rio Grande do Sul.— Sáo inúmeros os politi-cos que desejam tumultuar
a hora em que estamos vi-
vendo, em vez de partirem
para a luta da organização
partidária, da escolha de
candidatos, de divulgação
da doutrina — acrescentou
o Deputado Pedro Simon."O que querem o.s responsa-
veis pelas destinos da
Nação? Até quando vão
brincar com o povo brasi-
leiro? Até quando vão
transformar esse povo em
tubo de experiências? Já se
passaram 11 anos de mu-
danças e alterações".

O Deputado Pedro Simon
apoiou a proposta do Go-
vernador de Sáo Paulo, Sr
Paulo Egidio Martins, da
realização de um plebiscito
nacional para "o povo c.sco-
lher o .sistema politico r a
forma de Governo que pre-
tende no futuro". Afirmou.
por outro lado, que o MDB
não deseja a extinção da
Arena. "Partido que tem a
maioria no Senado e na Ca-
mara federal, os 22 Gover-
nadores, todos os Ministros
de Estado, o Presidente da
República e. se acha frágil,
pedindo a autodestruiçáo".

Aureliano
defende
o Ato 5

Salvador — o Governa-
dor de Minas Gerais. SrAu-
reliano Chaves, que está
participando nesta Capital
de um nrograma promovido
pela Ala Jovem da Arena
baiana, voltou a se manifes-
tar contra a extinção do
AI-5, "por razões que aí
estão, visíveis ainda".

Acrescentou que "precisa-
mos ter uma democracia
combatente, porque a de-
mocracia precisa de instru-
mentos de ação política.Uma democracia passiva
não subsiste em parte ne-
nhuma do mundo". O Go-
vernador mineiro condenou,
também, o pessimismo de
alguns líderes arenistas,"pois não se pode pertencera um Partido pensando queo teto vai desabar sobre as
nossas cabeças".
CRENÇA

O Sr Aureliano Chaves
afirmou, ainda, que "o are-
-lista precisa ter, sobretudo
crença". Indagado sobre o
que poderá ocorrer, se o
MDB conquistar vitórias
importantes em 1976, não
quis, no entanto, fazer
prognósticos, sob a alegação
de que "não sou eu quem
faço as negras do jogo".

Lembo prega o debate—
política e governo - 3

^
O Sr Cláudio Lombo encerrou

o X Curso Político da Arena —
que forma mais 250 jovens, to-
tallzundo 1 500 formados até ago-
ra, Explicou que "35% dos lor-
mudos são .procedentes de elên-
cias exatas, o que demonstra que
o tecnocrata também esta se In-

tercssinulo pela ciência política,
Outro luto curioso é que 50% dos
participantes são do sexo remi-
nino, o que demonstra o Intoros-
se da mulher pela política".

Em seu discurso, o Sr Cláudio
Lembo disse que "o Brasil som-
pre esteve envolvido por estrutu-

ras políticas procedentes do ex-
terior, Nunca pensamos em criar
um modelo próprio pura o pais
o que agora é chegado o moinou-
to para que isto ocorra, Pedimos
aos jovens que aqui so formam,
que façam estudos o apresentem
projetos de um modelo politico à
direção partidária";

Superofertas
3

Veja na 19.° página
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... MAS NAO É PELO PREÇO MENOR!
É PELO STATUS MAIOR

QUE VOCÊ DEVE ESCOLHER!
Aqui o preço é apenas um "também"... Você
compara, vê a situação, olha o verde em volta, a
praia junto, vê o apartamento maior, vê o belo'
arvoredo seu e nosso (550 árvores escolhidas),
vê as áreas de lazer e esporte, as grandes
piscinas, a planta flexível (que você pode mudar
facilmente), vê as muitas coisas a-mais e
exclusivas que o Village São Conrado oferece.
Vê tudo isso e olha apenas o preço. Compara
outra vez. E conclui; o preço também é melhor!
Melhor porque é mais barato por metro quadrado.Melhor porque, em apartamento de 4 quartos,você não encontra mais barato em São Conrado.
E melhor porque é mais fácil de pagar.
Num apartamento, por exemplo, com
327 m2, você paga, até as chaves, apenas
CrS 327.000. Já pensou? É fixo e sem reajuste
até as chaves. O restante é pago em 5 anos!
É uma aquisição da mais alta classe. E é também
um investimento incomparável, tranqüilo!
Porque em São Conrado os edifícios são em
número limitado. As áreas livres em volta são
previstas por lei. (No Village São Conrado elas
excedem mesmo todas as previsões, a proporção
é de um edifício para cada 6.355 m2 de terreno).
Excluídos os prédios construídos, em construção
ou em lançamento, novos edifícios não há, nem
haverá. E o apartamento melhor e maior, com
terreno maior, com status maior, está no Village
São Conrado. Além de custar muito menos, vai se
valorizar muito mais. São fatos, são fatos, são
fatos. É de vital importância para sua família, quetem direito a viver com vista para o mar, o
Gávea Golf e todo aquele cenário de beleza.

Construção Incorporação ,

CARVALHO H0SKENS. A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Projeto: SlomoWenkert
Arquitetura e Planejamento.

U|0AS FESTAS
.^PHILCO

na sunonR

» Preço a partir de Cr$ 1.090.000 30'/. fixos até a entrega das chaves

Incorporação Planejamento eVendas

SÉRGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBIIIÁRIOS

CríCi J367 Coti.ror FJ-.p S«g -Uo.rid.Lopei Dtti 1178

>am

PHILCO 650
DE BOLSO
6 dígitos, 4 operações
aritméticas, constante
na adição e subtração,
lógica algébrica. "

' Garantia 1 ano.

3x80,
TOTAL ¦«? 240,

PHILCO 850
DE BOLSO

, 8 dígitos, 4 operações
aritméticas, ponto
decimal flutuante,
lógica algébrica.
Garantia I ano.

3x111,
TOTAL = 333,

PHILCO 821
DE BOLSO
8 dígitos, porcentagem,
constante memória,
ponto flutuante,
lógica algébrica.
Garantia lano.

3x136,
TOTAL=408,

wc

PHILCO 823
DE BOLSO
8 dígitos, memória
independente das de-
mais funções, cons-
tante, quadrado auto-
m.itico, porcentagem

direta, ponto decimal,
lógica algébrica. .
Garantia 1 ano.

3x210,
I TOTAL = 630,

£IUÍ f* A T t^l MÍÍSKÍ T 2 SSR ROSAR,° ,7« • 5JJA URUGUAIANA114/116
|EM CALCULADORAS 'Sü^mSMS&S' •&ty*DORO*m»sa,.3e

DO MERCADO
RUA CONDE DE BONFIM 591«|uc«-»l>ert_a«_2_ hora» --PRAÇA DAS NAÇÕES 394bonaucoaso
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France li
Porto Alegro — "Não se iludam.

O nosso Partido vai vencer tt.s olol-
CÕcs tlc 11)70" — disse ontem o Pre-
sklc-ntc Nacional clu Arena, Dcpu-
lado Francelino Porolra, que iiilinl-
tl/u espooulaçõos "tino fazem parto
do processo político", sobro o que
sucodora depola daquele uno. "A
Constituição está ai". No capitulo
da Organização de Partidos Politi-
eo.s, estabelece condições para a
criação de novos Partidos. Por que
o mistério?" — Perguntou.

— A Constituição íiNii o.s re-
quisltos mínimos para a criação dn
outros Partidos, Basta que apare-
çam lideranças e idéias para mo-
bllizar a opinião pública, bem co-
mo lideres que correspondam a cs-
sa.s Idéias, para fundar três ou
quatro Partidos políticos — afirmou
ele, antes de declarar que ''não
existe qualquer Iniciativa, estudo
ou solicitação, para transformar o
Congresso Nacional em Constituiu-
te".

Parlido iuslninicnlado
Na entrevista que concedeu ao

Clube dos Repórteres Políticos lo-
ro após sua chegada, ao meio dia
de ontem, a esta Capital, o Dopu-
fado Francelino Pereira afirmou
que o .seu Partido está presente
através de Diretórios nos 3 mil 0:11
municípios brasileiros e que, du-
rante o recesso parlamentar, visi-
tara todas as Capitais brasileiras
e grandes cidades de todos os Es-
tados, para que na última quinze-
na de março a liderança partida-
ria tenha unia visão completa do

no asseg
Partido no pais para o novo Plano
Nacional do Ação Partidário,

A Arena, assegurou, passará
então a debater o seu imiuraiua 0111
praça pública, divulgando também
as realizações do Governo, já vlsan-
do á eleição de li)7ii. "que conside-
ro multo importante. Quando o
¦eleitor comparece c deposita na
urna suas convicções democráticas,
c um fato muito importantes Ven-
cendo cm 70, estaremos complcmen-
laudo a estrutura para 1!)78. A Are-
nu é hoje um Partido Instrumento-
do, para aperfeiçoar sua coesão in-
torna e atingir cada vez mais as
camadas da população brasileira".

Conquista de aíclo
Depois de dizer que o fortale-

cimento do processo partidário o a
revitalização do processo eleitoral
ocupam atualmente todos o.s lide-
res da Arena, o Deputado France-
Uno Pereira lembrou que "eonquis-
tar o afeto do povo é também a
nossa preocupação c de todo o Par-
tido. Sem afeto popular, não há
Partido e sem Partido não há de-
mocracia". O programa da Arena,
que considera "um dos mais avan-
çaclos nos quadros do.s Partidos po-
líticos", engloba tcda.s as metas
arenistas e será a sua bandeira,
alem da divulgação das realizações
do Governo Geisel. que "pertencem
ao Partido".

— Mas somente' as realizações
Jião bastam. A Arena se preocupa
fundamentalmente em proclamar

a necessidade de trabalhar por tu-
do aquilo que multiplicadamente

ura que Arena vencerá as eleições
está por ser feito no pais. Náo <se-
rá só apoio no Governo, mas tnm-
bém levara no Governo as aspira-
ções populares — disso •— rcssal-
tando que, com n descoinpre.s.sào po-
lltleo do GovorilO Gel.sel, rs enti-
dades de cliísse e categorias profls-
sloiiiiis já procuram viabilizar suas
reivindicações junto ao Governo
através da Arena,

Modernização
institucional

Ao considerar o Brasil um dos
¦maiores centros de decisão poli-
tica por possuir 117 milhões de elei-
lorns, o Presidente Nacional da Are-
na diíisc que a modernização Instj-
tuclonnl pode ser procurada pelo
estimulo a cada eleitor pnra que
vote, embora considere que a "rc-
novação política brasileira merece
um estudo, í: um novo quadro, cm
que lideranças jovens começaram
a atuar. Cumprindo nossa inten-
ção. que é a de desenvolver c exe-
ciliar o programa do Partido, esta-
remos aprimorando a.s instituições
no Interesse da democracia brasi-
leira".

Favorável á sublegenda, por-
que os dois Partidos foram con.sti-
tuídos de tendências políticas de
Partidos extintos, vè no processo
uma utilidade que vem sendo ado-
tada também pelo MDB, que cai- ,
ni em desuso "na medida em que
se obtém a coesão e o íortaleeimen-
to do Partido, captando os anseios
da opinião pública. A sublegenda é
um instrumento episódico".
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BOAS FESTAS
1 Instruments
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M SUPER OFERTA
TEXAS TI-1200 DE BOLSO
8 dígitos, constante
automática nas 4 Ópé-
rações, porcentagem
direta, ponto decimal
flutuante, lógica algé-
brica, indicação de cál-*
culo em. excesso, te-
cias para limpeza par-
ciai e total;
Garantia1"! ano.

349,
ou 24,60 mensais
Entrada Zero
1.° págt.0 só em Fevereiro

»__'____ 1
B_|__|_0 _B I
SBjsslei es I
alB!)|g_Bs! II

TEXAS TI-2550 DE BOLSO
H dígitos, memória ele.-
irônica versátil, porceíi-
tagèm direta simples ou
composta, constante
aulomátit a, ponto rio-
< mi,il ílutuante, inclíc a-
1..111 iic i ,il( uli i cm i'\-

ifiptí t esso. \t dmpítnhii
/mí»^ adaptadi ir t airegadi ir.

[ / ~.\ Gçiranlia I ano.

I
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km 30 mensais

TEXAS SR-50 A DE BOLSO
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|M5^____________B
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is--Bi ___-&

Científica, 12 dígitos
c/2 expoentes, me-
mória, fatorial, raiz
quadrada, seno, co-
seno, logarítmo co-
mum e natural, fun-
ção hiperbólica, tan-
gente, conversão e
seleção de graus ra-
dianos, notação alge-
brica. Acompanha a-
daptador carregador.
Garantia'! ano.

1.990,
ou 134,30 mensais

Entrada Zero
~\° 

pagt.c só em Fevereiro

TEXAS Tl-3500 DE MESA
'10dígitos, cálculo constanteeem cadeia, decifra!
flutuante G pré-fixada, indicador de cálculo em
excesso, sinal negativo, teclas de. limpeza parcial
e (-ot:a|#
Garantia'! ano.

Entrada Zero"!.° 
pagt.-9 só em Fevereiro

íí-i___r-iii^] Z

TEXAS SR-51 A DE BOLSO

^Vibíb ie^f:'0:!.%

l_f*^I^_^_-^^_s
iB_jfi|laJ|_igs^íJ^j |

m si si si
..BI.B-.BÇI-
bi ___"»*£[;
m m pfilr
mi H':_iH"

Super científica 3 me-
mórias, 12 dígitos c/2
expoentes, raiz qua-
drada, recíprocos,
cálculo trigonomé-
tricô, fatorial, loga-,
ritmo, notações cien-
tíficas, conversões,
aerodinâmica, cálcu-
lo hiperbólico, aná-
lises de tendências.

¦Acompanha adapta-
dor carregador.

• Garantia 1 ano.

3.499,
ou 235,60 mensais

Entrada Zero
1.° pagt.° só em Fevereiro

810/ 'S^mmn (xW

TEXAS TI-4000 DE MESA
"12 dígitos, memória versátil, cálculos mistos em
cadeia, porcentagem direta, decimal flutuante e
pré-íixada, multiplicação e divisão por fator cons-
tante.
Garantia'I ano.

1.125,
/__n_mB-a__E 
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LOJAS
ESPECIALIZADAS' EM
CALCULADORAS

CENTRO - RUA SENADOR DANTAS, 28 a 36
. CINELÁNDIA

CENTRO - RUA DO ROSÁRIO, 174
QUASE E.SQUINAC/UfiUGUAiAMA

BONSUCESSO - AV. NOVA YORK, 21
>•;*. fSQUIljlA C/PRAÇA DAS NAÇÕES

COPACABANA-RUA SANTA CLARA, 26
ABERTA ATEM HORAS

TIJUCA - RUA CONDE BONFIM, 597
AflERTA ATÉ 22 HORAS

N «tcíhIoivs

fazem reunião
i Hão Paulo o presidente
nacional da Arena, Deputa-
do Pranc-ílino Pereira, esta-
rá nesta Capital no dia » do
próximo mé.s, onde em com-
piiiihlu du secrotirlo-ffõral
do Partido, Deputado Ncl-
son Marohczan, presidirá a
.solenidade de Instalação do
Seminário de Vereadores o
Dirigentes Arenistas da Rn-
Bião Metropolitana de São
Paulo.

O encontro tem como ob-
Jetivo básico possibilitar a
apreciação d e problemasurbanos, políticos e institu-
cionais, e a organização e
estratégia para a ação poli-
tieo-partldárla, com vistas
ás eleições municipais do
próximo ano.

O SEMINÁRIO

' A reunião foi organizada
pelo Presidenta do Caimra
Municipal de São IMulo, Ve-
reador Sampaio Dória. c pe-
lo presidente regional da
Arma, Sr Cláudio Lembó è
sorá ccorclnnnciu pelo Verea-
dor Naylor de Oliveira. Na
instalarão, o presidente da
Arma, Drput:<clo Francelino
Píèrelra fará um pronunciar
monto; séguirido-se u m a
conferência do Vicc-Govcr-
nador Manoel G o nç a 1 ves
Ferreira Filho.

Menezes
critica
a reforma

São Paulo — "Sr o Oover-
no pensa em nron.oyer rc-
forma no sistema político,
que o fnça agora e náo após
as eleições de 1976. o que se-
ria uma violência contra a
vontade popular". Afirmou
ontem o Dcputn/ío federal
Dias Meneses (MDB-SPi.
Acrescentou "não acreditar
que o Senador Franco Mon-
toro seja favoráyíl à mon-
tagem de um Partido nos
moldes do ex-F^C, que é
elitlzantc, e ítao o levaria
à governança do Estado,
numa eleição de votação di-
reta."

O Sr Dias Meneses desta-
uou que "apesar das decla-
rações do presidente nacio-
nal do MDB. Deputado Ulis-
ses Guimarães, e dos líderes
d o Governo, reafirmando
constantemente que haverá
eleições diretas em 1978, há
ainda muita expectativa,
ante uma reforma no siste-
ma político nacional. Creio
que qualquer modificação
que seja feita será como
uma conjura contra o
MDB."

TRÁGICO

O parlamentar quç per-
corre o interior participan-
do de concentrações d o
MDB, disse que pessoalmen-
te. "analisando a situação
nacional, não posso deixar
de estar preocupado com a
afirmação dos analistas
mais percucientes, de que
após as eleições de 1976 é
que o Governo poderia pro-
cessar uma reforma no sis-
tema político."

Acho que seria um cr-
ro fundamental e trágico.
Creio que o Governo, se
pensa em fazer reforma,
deve fazè-la agora, permi-
tindo a formação de mais
dois ou três Partidos.

Sobre a intenção do Sr
Franco Montoro em formar
um Partido nos moldes do
ex-PDC, disse "duvidar que
o Senador tenha levantado
esta hipótese, pois ele pensa
em ser Governador do Esta-
do. Se aquilo ocorresse, es-
taria derrotado, pois o MDB
já demonstrou que tem con-
dições de elegè-lo em 1978.
O PDC era um Partido sec-
tário, sem bases populares,
como é o caso do MDB."

Duvido que o Sr Fran-
co deixe o MDB para for-
mar um outro Partido. O
PDC seria, nas atuais cir- '
cunstancias do Brasil, o
Partido menos indicado pa-
ra atender as aspirações
populares, um agrupamento
filosófico religioso. Poderá
eleger deputados, mas não
governadores.

Carreira denuncia invasão
cia Amazôniaestrangeira

Brasília — o Senador Evandro Car-
rcira IMDB-AM) denunciou ontem que
empresas do.s Estados Unidos e de El
Salvador tem procurado comprar gran-
des Arcas de terras na Amazônia, com
objetivo de construir cidades destinadas
a abrigar excessos populacionais, princi-
palmento de sul-viotnamitas.

Afirmando quo "o Brasil poderá
perder parte do seu território nos pró-
ximos 10 unos", o Senador amazonon-
se disse ainda que "somente uma nova
corrida da borracha poderá consolidar
nossa .soberania sobre a Amazônia, hoie
cobiçada por diversos paises, Caso con-
trário, seremos obrigados a uma opera-
ção militar, na qual gastaremos de 2 a
5 trilhões de cruzeiros só cm perdas ma-
feriais, além do .sangue derramado dos
nossos filhos ou netos, o para qual não
lui preço monetário que justifique".

Estrangeiros
Segundo o Senador Evandro Cariei-

ra. durante um recente seminário pro-movido pelo Clube cie Engenharia, na
Associação Comercial do Amazonas, o
Governador do Território de Roraima.
Coronel Fernando Ramos Pereira foi
procurado "por alta patente reformada
do Exército dos Estados Unidos que, cm
nome de uma empresa norte-americana,
propôs a compra de uma área para ;i
construção de uma cidade pura 100 mil
habitantes onde seriam abrigados sul-
vietnamitas".

O parlamentar disse ainda que tem
informações oficiais de uma proposi í do
empresa de El Salvador — que tem uma
área de 21 mil quilômetros quadrados e
seis milhões de habitantes — para aqui-

siçuo do extensa área, na Amazônia. \r,\-ra colocação tle excessos populacionais
daquele pais na América Central,
OCUPACJAO

Para o Senador Evandro Carreira,"ainda é po.ssivel a ocupação da Amazu-
nia por brasileiros, se for executada po-litlca idêntica á da construção de Bra-
silia: salários dobrados, incentivos excep-
cionais o outras vantagens, tudo recluii-
dando em "fator .sedução" para atrair o
homem para aquela região".

Em carta enviada ao chefe da Su-
perlntendcneia do Desenvolvimento da
Borracha, Sr stpnio Henri Gultton, o Se-
nador assinala quo uma da.s maiores po-tcnclalldados da Amazônia é a borracha
natural. Ele preconiza utn subsidio, a
completar a diferença entre o preçomercantil do quilo da borracha e o mon-
tanto equivalente ao "preço sedutor",
como fator atrativo de colonização:

— Isto representaria nada mais, na-da menos do que um empréstimo gover-namental, cujo ressarcimento volveria
aos cofres públicos a curto prazo, e comaltos lucros, pois os beneficiários — pri-vllegiados pelo aumento do poder aqui-sltivo resultante do.s lucros obtidos —
passariam a ter alta capacidade de com-
pra e solvência. Poderiam então adqui-
rir bens do consumo e de capital, estru-
turando patrimônios e, o que é maiorfator de compensação, recolhendo par-celas tributárias e prevldenciárias, alemda.s vantagens inestimáveis representa-
das pela valorização econômica da.s mi-
crorreglões atingidas, acarretando o en-riquecimento colateral. Assim, a Amazó-
nia estaria sendo efetivamente ocupada
por brasileiros.

Fábrica de Móveis?
1-427 itens para você

pí decorar o sen lar
neste Natal. ^k

Arcas, grupos estofados, poltronas moduladas. Dor-
mitórios: Linhas reías, Luiz Felipe, Luiz XV, Luiz, XVI Barrocos e Renascença.
E mais: Colchões medicinais, estantes, canapés, consoles c/ espelhos, vitrines,
bancos de Igrejas, mini-cõmodas, mini-sapateiras, mesas retangulares enta-
lhadas, cadeiras c/floróes. e outros artigos diversos de nossa fabricação.
Fabricamos também, em vinhático e cerejeira. Atacado e Varejo.

ARMÁRIOS DUPLEX
MODULADOS - Laquoado.

843,

M [\ ,

W. v 'l' ^ *m®mk* -íil APenas

Ip Lm^^m^ zflPf-' CARRO DE CHÁ,
W4. '(^__i_áí " ^SÊÈ EM JACARANDA
$§tf% is.v :'*IÍllp! c^2 bandejas decorativas

%4 Apenas' 143 f

Íp-.€ I^^P**^! GRUPO ESTOFADO M-70|'^^r|

^^ >v! -/*¦ ou xadras, nas cores da moda. '.:)
ip -—.f-—¦ QQfl

|í| MESA COLONIAL IMPÉRIO |flÍ_^B^^_Í^_^^

^^ Apenas 
¦|,3lJjr ^^"""^^^^S

f» CONJUNTO 

ALPHA-Jogo de ¦'. y' •,
'/f 3 mesas p/frente e lados de sofá," S' \ j /
fÁ . em madeira de lei, c/tampos de már- .¦¦¦ -'.:-': -

WW/ \ more de Io. Belíssimo Acabamento."* y':'". "" /'x

|Z.!,Z... v,.39S,/.IZ.

% 

ESTANTE EM JACARANDÁ
c/ amplas prateleiras, 2 bufeis c/
portas corrudiças, bar e escrivaninha,
espaço p/discos e revistas. Finíssimo
acabamento. 4 n|Jf)

ABERTA DIARIAMENTE ATÉ ÀS 20 HORAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS • iltW3_H
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Nova sede provisória do metrô custou Cr$ 53 milhões
A Companhia do Metropoll-

Luno o-tftrn funcionando nnianhá
cm sim sedo provisória, no Con
Junto Paroquial de Nossa Sénlio-
ra de Copacabana-, que tem 11
andares (18 mil ma do itivu cons-truida) e custou Cr5 nu milhões,Mas, a omprasn .so floaril no uri-
dio até o Inicio do funçlonamen-
t-o de todas a.s Unhas do nutro.

A mudança começou sexta-
feira e deverá se estender até a
próxima sexta-feira. Mobiliza -10
homens e 10 caminhões. Na sede
dl Botafogo deverá ficar apenas

O setor de .seleção de pessoal. O
prédio de Copacabana, mi fron-
te i\ Praça Seiv.edelo Corrêa, ain-
da esta recebendo os últimos re-
toques no acabamento e nas Ins-
lalaçõps elétricas c cie telefones.

NO PRAZO
o dlretor-admlhistrátlvo do

Metro, Sr Bruno Soares, Justlfi-
ca a mudança na falta de espa-
Co da sede velha, que já não aten-
dia às necessidades da Compa-
nhla. O Metro ocupava Ò prédioonde funcionou a estação dos

bondes ria Light, "Pelos estudos,
chegamos á conclusão de que nau
valia n poná Investirmos na área
ocupada",

"Optamos, então, pela com-
pra de uma sede que, embora
provisória, nos dará retorno no
futuro", O edifício que a empresa
ocupará custou CrS 53 milhões,
panos com financiamento cio BEG
e da Copos;. O prazo é de nove
anos, com duas parcelas Inter-
medlarlas, anuais, de CrS 4 ml-
lhões 500 mil, incluídas as taxas
de Juros.

Sobre a escolha do prédio
em Copacabana, o Sr Bruno Sou-
res disso que antes da escolha de-
flnltlva, foram examinadas vá-
nas áreas no Centro e na Tijuca,"todas além da.s possibilidades da
Companhia". Verllicou-.sc. en-
tão, que a olerta feita pela Casa
do Pobre de Copacabana, cucar-
regada da construção, "era mui-
to intils Interessante do que nós
havíamos pensado'1,

Disse o diretor administraiI-
vo do metrô, que o.s estudos com-
paratlvos mostram multas van-

tagens: a forma de pagamento
»ioo% financiado pelo BBO e Co-
pog)| taxas de Juros de acordo
com a Resolução 113 do Banco do
Brasil (repasso externo»: edlfi-
cio Intclramorito construído pelo
vendedor o pronto para ser
ocupado; embora tenha nove
anos pura pagá-lo, em menos de
Chico a Companhia estará com o
Imóvel inteiramente quitado; e o
aluguel de área Idêntica, por no-
ve anos, custaria CrS 1!0 milhões.

TAMANHOS GRANDES - Na Camisarla Novo
Mundo, roupas cio iodos os tipos, cm mana-
quins fite o n,° 62. As camisas esporte vão ati i
o ii,° 9 e as camisas sociais térn manejas mais
compridas, de até 70 cm. Av. Passos, 83 a 89,
no Centro. A c-edilo A vc-tes sem aumento. (P

ii i: ii \ i a s
INCOMODAM FONTEDENERVOSOEMEDO.PERIGOUTENTE A
Funda Dobbr; elimina cr, pengos So loca no corpo om 2 pomos.Proloçáo lolal, Lsvável Uso invisível Av Rio Branco 133 -18 ° •
Copac 94ÜSU06 •ConrjfiBonlim370SL9 • DlasdaCrÚ- 155/601•MailaFfoitas98/602 *Av DfásdePina.-l.C.tM • NltèróisR.Cel.GomosMachado38/<t0*1 • B.Horl-onln: Av AlonsoPena952/52? •
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é o nosso objeti
«

lOdo mundo sabe que criança gosta mesmo
é de brincar. Correr, pular, gritar, divertir.

A Veplan-Residência sempre se preocupou
com isso.

os os seus empreendimentos, reservou
o.s maiores espaços para as crianças.

Agora, por exemplo, vamos lançar, no
mo fim de semana, um outro lugar parainças brincarem. Um lugar gostoso, com

scinas, grama, flores, sol, escorregado!,
nho, gangorra, salão de festas e jogos,espaço - e todas essas coisas tão
ntes. E até uma sauna para os adultos.

No meio de tudo isto, excelentes
apartamentos de living-sala de jantar,

4 quartos (suíte), varandas,toileite,
2 banheiros sociais, copa-cozinha,

dependências, 2 vagas na garagem já
incluídas no preço.

orqiie é preciso pensar no conforto e no
repouso dos guerreiros.

E também porque os pais precisam de
uma vida melhor. Aqui, neste
lugar das crianças, essa gente

grande vai aprender
depressinha o que e alegria.

E um dia, todo mundo vai
em-ício entender as crianças.wvr

SOIAR,
Rua
Felix cia Cunha) 60
TijucaREY

Lançamento semana próxima.

VEPLAN-RESIDÊNCIA ^Empreendimentos e Construções S. L_irSJ
Capital e Reservas - CrS 247.'l()7 402.00 V.. ,(iüa í ÀOl.Mi ¦-.
Correuir ri*sponsavt*l I.O. Sodre - |-590 - Crèci 6li

panema: Ru.i Visconde de Pirajá. :í07 - pp|, 287-4041)
entro: Rua México, 148 - U*l. 252-881:1
ijuca: Rua Cohcle.de Bonfim l'10-A - lei. 264-9152
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Ca rias
rios leitores

A|)0Í0 «' leinlirelc
"Digna do oncómlos, som

dúvida, ,1 humnnu e enér-
nica posição do PresWènto
Ocisel em favor das vitimas
do acidento da Central do
Bra.sil, determinando o
paga m o n to das Indoni-•/.ações som as delongas dos
tortuosos caminhos da bu-
rocracla Iníqua.

Menos dltosas, porém, as
vitimas ou beneficiários dos
seguros ítccoent, c,uc só tem
a contempla-los, na hterar-
quia administrativa gover-namontal, a Susop,

Kafelcs l''arla — Niterói."

JORNAL DO BRASIL La/i

i; eelaiuacan
"Tivo a Infelicidade de

comprar um imóvel utili-
-ando o sistema de empres-
tinio, com correção monetá-
ria, da Caixa Econômica
Federal. Além da antipática
correção, luto ha anos com
o ultrapassado sistema bu-
roerá tico da CEF.

Anualmente, a CEF faz
seus Infelizes compradores
irem ao Centro da cidade
para apanhar os carnes de
p a g amento. Enfrentamos
enorme fila o perdemos
tempo precioso. Já preson-ciei várias pessoas retorna-
rem, após horas na fila, só
pelo fato de não possuírem
os referidos documentos.

Eu, depois da fila e de
provar tudo, recebi m e u
carne o fiquei surpreso, poiso carne só possuía três re-
clbos para pagar o não
constava, no espaço próprioo saldo devedor. Conclui
que a CEF náo o coloca pa-¦ra não matar de susto o in-
feliz comprador.

Álvaro Sousa — Kio."

Loteria
"Publica o JB a noticia

relativa à declaração feita
pelo eminente Cardeal
Vicciue Schcrcr, de Porto
Alegre, considerando "injus-
tiflcávcl desacerto" queos prêmios dí. Loteria E.s-
portiva "subam a cifras as-
trono micas, acumulando
nas mãos de alguns favori-
tos da sorte riquezas e
somas que náo sabem apro-
veitar".

Há muito que penso se re-
almente não seria mais
conveniente aos fins a que.se destina o estabele-
cimento de um teto de mais
ou menos CrS 5 milhões pa-ra prêmios individuais. Tal
quantia serviria perfei-tamente para resolver avida dos pobres e remedia-
dos e melhorar ainda mais
a dos ricos. Evitaria o "im-
oacto" individual e social
dos prêmios de maior valor.
O que sobrasse da distribui-
ção feita desse modo seria
acrescido ao recolhimento
da semana seguinte e assim
sucessivamente.

Affonso Lucci — Kio."

TV :i cores
"O aparelho Philco,

modelo B-812, de 20 pole-
gadas apresenta um defeito
que até o presente momen-
to não foi corrigido por ne-
Tihuma das firmas autori-
zadas que foram chamadas,
o que me levou a comunicar
o fato a o Departamento
Técnico da Philco, através
de carta para São Paulo, na
qual forneci todos os deta-
lhes dos defeitos, inclusive
ilustrando com desenhos.

Posteriormente, acredito
que em decorrência de mi-¦nha carta, embora não me
tenha sido respondida, com-
pareceu um técnico da pró-
pria Philco, segundo afir-
mou à minha esposa, obser-
vando os defeitos e pro-videnciando o transporte do
aparelho para determinada
oficina autorizada, que o
devolveu com os mesmos
defeitos, razão por que não
o recebi.

O aparelho em questão jáíoi duas vezes para duas
oficinas autorizadas dife-
rentes, sendo devolvido nas
mesmas condições e com aafirmativa de televisão per-feita, conforme ocorreu na
primeira vez.

Sebastião Simões — Rio."

Nova Iguaçu eín crise
"Li no JB que o Prefeito

de Nova Iguaçu não está
sabendo a que facção do
seu partido deve contentar,
a fim de sair da crise. E'
fácil, Sr Prefeito. Escolha
homens, para ajudá-lo na
administração, que pensem
mais nos interesses do povo.O centro da cidade pre-cisa de um homem de cora-
gem e ação para fazer uma
limpeza total, de buracos,
entulhos, entupimentos,
transito, etc. Que o povosinta o seu Governo através
de ação e obras. O povo es-
tando com o Prefeito, os po-liticos também o estarão.

Joaquim da Costa Santos— Nova Iguaçu (RJ)."
As cartas dos leitores sorão

publicadas só quando trouxerem
assinatura, nome completo • legi-
vel • endote-o. Todos esses dados
• •rão devidamente verificados.

VloPreildeni» taicUlivot M. 1 do Neiiimetilo Britas
Cdilori Walter 'on-ouia

Rio de Janeiro, 30 de novniubin lie 19/5
DireloM-PrasIdoiitei Condena 1'araita Carneiro

Ditetori lywal Sallas
Diretor. Dainaril da Costa Campes

Editor de Oijlniao: luli Albeile Balita

Partidos sem Partidários
O fiMeuia biparthliírio brasileiro tem pra*

ko pnra firmar Mia represeulalividadc. Cubo
•contrário lera falhado irremediavelmente cm
.-na missão principal que é captar a confiança
ila população eleitoral. De volta a Porto Alegre,
depois de nina estada no centro do pais. o Gover-
nador Sinval Guazelli abordou a questão <U>a
Partidos na perspectiva dos interesses imedia-
los. Objetivo no esboço do quadro político, o
Governador do Rio Grande ilo Sul concedeu no
entanto tempo excessivo ao leste de autentici-
dade. Afinal, os dois Partidos já contara 10 anos
de experiência, sem lograrem os resultados pre-
tendidos na Mia adoção.

Antes de 1978 a questão precisará estar re-
solvjda, dentro do próprio raciocínio oferecido
pelo Sr Guazelli, ao desaconselhar a iniciativa
da revisão partidária agora. As eleições munici»
pais de 1976 — segundo o Governador gaúcho
— seriam perturbadas pela cogitação de mudar*-
ça do sistema em què se prepara a renovação re-
prcschtàtiva 6 executiva no plano municipal eni
lodo o país.

Pela mesma razão, o assunto teria de -«er
resolvido a partir dos resultados eleitorais do
próximo ano. Mesmo porque sobre esses resulta-
dos se montará naturalmente uma expectativa
eleitoral para 1978. A perda de tempo na inicia-
tiva para modificar o novo quadro também se-
ria entendida como modificação das regras do
jogo. Qualquer que venha a ser o vencedor no
(•¦"imputo final do pleito, considerará a vitória
•"•>  patrimônio político e defenderá a manu-
tenção do bipartidarismo por motivos óbvios.

.lá que o problema assumiu a feição da re-
jire.-eiiiiiti\idade, como assinala o Governador
Guazelli. é necessário examinado de outros pon-
lo.-de-\i>la. além da simples expressão iiuiiiéri.
eu de votos. Kuquanln a maior parcela do elei-
lóratlo mostrar indiferença pelos Partidos, no in-
Icrvalo cri Ire eleições, será baixo o grau de au-
tcutiuidatlc política de nossas agremiações repre-
senlalivas. Como o voto, além de um direito, •'•
lambem um dever cívico, todos votam. Só o com-
pareeiniento eleitoral não serve para medir a re-
preseutiitividaile partidária.

Criados de cima para baixo — como lem-
bra o Sr Guazelli —- a Arena c o MDB mostra-
ram-.-e incapazes de despertar e sustentar o in-
teresse partidário da maioria dos brasileiros. A
indiferença dos que deveriam ser partidários
confirma que essas agremiações falharam na
formação de uma atividade política interna, rc-
crutadora de valores novos e capaz de. elevar o
nível de participação política no plano social.

O malogro do bipartidarismo decorre de
que. na avaliação do Governador gaúcho, parce-
Ia suficientemente expressiva dos brasileiros rc-
cusa-se a tomar posição política radicalizada: ser
contra ou a favor do Governo é uma simplifica-
ção excessiva para a índole brasileira. O bipar-
tidarismo sustenta um clima de plebiscito per-
manente, que reduz a política a um maniqucís-
mo indesejável. A maioria dos brasileiros aspira
a ter um campo mais amplo de expressão politi-
ca. j\o bipartidarismo falta espaço para posições
intermediárias e de transigência. O insuficiente
grau de confiança partidária mostra que a expe-
riência falhou e. quanto mais cedo pudermos re-
ver a situação, melhor para todos.

"Détente" e Heresias
A visita do Presidente Ford a Pequim

acontece conforme o programado e dela não t>e
espera nenhum resultado espetacular. Talvez a
circunstancia mais especial da visita esteja no
fato de que se dará num momento de esfriamen-
lo da ãélenlc. A própria visita seria um dos com-
ponenles da distensão esfriada com Moscou, de-
pois (pie outros fatores têm confirmado as sus-
peitas chinesas sobre o inalterado expansionis-
nio soviético. A citada circunstancia poderá não
aliviar expressivamente os conflitos de interes-
se nacional entre a China e os Estados Unidos.
Mas reforçará a argumentação chinesa sobre o
valor real de acordos parciais na área do contro-
Ie das armas em desenvolvimento com os sovié-
ticos. Esse valor tem sido questionado em mui-
Ias capitais a partir da premissa de que as con-
versações SALT são em si mesmas uma questão
política. Mas são uma questão de importância
relativa. Ou seja. o desarmamento só terá a sig-
niíicação que se deseja a partir de alterações
de comportamento político que instalem confian-
ca entre as partes em causa. Ora, o comporta-
mento soviético em Portugal e Angola, para citar
dois exemplos, está longe de gerar a confiança
que daria realce aos progressos nas conversa-
eões SALT.

Os comportamentos políticos é que valem
para que o desarmamento resulte em riscos me-
nores. Se o comportamento político soviético re-
vela desígnios incompatíveis com a distensão,
qualquer avanço no campo do desarme terá de
suscitar suspeitas de capilulacionismo e de im-
prudência mililar-diplomática. Não adianta dis-
ciilir quem vem à frente: o carro ou os bois. O
ideal será realizar progressos nas questões poli-

ticas em geral, para pròduzjr confiança c me-
lhor progredir na questão política específica do
desarmamento.

Os chineses não escondem sua crítica à ten-
dência americana de aceitar acordos de arma-
mento sem contrapartida de confiança. Aparen-
temente ele-- perderam a fé na União Soviética,
onde localizam o maior perigo para a segurança
nacional de Pequim. Terão razões agora para
confiar mais nos Estados Unidos, depois que es-
tes saíram do Sudeste Asiático e apesar de se
manterem em Formosa. Na verdade, não se di-
visa qualquer conflito de interesse nacional en-
tre Pequim e Washington, a não ser aquele nas-
cido da suspeita de que Washington e Moscou
praticam o congelamento do poder mundial cm
detrimento de outras nações.

A política natural de entendimento entre
Pequim e Washington teria fundamentos geopo-
liticos históricos fortes que são bem compreendi-
dos também pelos ingleses. A diplomacia brita-
nica dá sinais de confiar menos na distensão so-
viético-americana e fiar-se mais na proposta de
conservar o expansionismo soviético em xeque
cm duas frentes, isto é, essa diplomacia supõe
que os chineses e os europeus se entendam para
ocupar devidamente Moscou dos dois lados do
mundo. O ponto fraco dessa diplomacia clássi*
ca estaria no resultado sempre imprevisível dos
comportamentos de heresias anotadas tanto no
comunismo soviético como no comunismo mao-
ísta. Os maoístás e stalinistas portugueses com-
põem um caso digno de meditação sobre a con-
íiabilidade diplomática de compromissos que
não comandam heresias nacionais, em sua rela-
ção aos centros pólítieo-idcólógicos.

Arbítrio Desarrazoado
Já por 

'diversas vezes ficou comprovado,
da parte das mais altas autoridades, o interes-
se de apurar casos em que são Ariolados direi-
los humanos e de cidadania. Nas esferas superio-
res do Poder, o excesso de arbítrio está sob con-
trole. A violência tende naturalmente a dimi-
nuir. fiscalizada como se encontra pela opinião
publicai Em níveis mais baixos da escala, o exer-
cicio do poder assume, no entanto, formas extre-
mas que caracterizam a persistência do abuso,
da intolerância. Em mãos de pessoas desprepa-
radas e por isso ressentidas, a delegação do po-
der comete violações que, em geral, estão isen-
tas de fiscalização. E' mais difícil conter em tais
setores de autoridade o arbítrio desarrazoado.

Quanto menor o nível de exercício de po-
der,.mais ele está exposto à prática de atos con-
deiiatórios à dignidade e ao respeito da pessoa
humana. Nas bases, ou seja, nos Estados e sobre-
tudo nos municípios, o poder de polícia trans-
põe os limites demarcados, ferindo não somente
direitos políticos, mas igualmente direitos de ci-
dadania e de exercício profissional. Advogados e
jornalistas são as vítimas mais freqüentes dos
transbordamentos de poder praticados por agen-
tes da autoridade culturalmente desqualificados
para a função de representantes da sociedade. O
noticiário tem sido farto na denúncia de violên-
cias, as quais, poucas vezes ou muito raramente,
são investigadas coni o empenho de punir a es-
calada de arbítrio.

Como o Judiciário opera, em nosso país, cm
condições reconhecidamente penosas, despido
que íoi de certos paramentos essenciais à sua
caracterização como um dos Poderes, o poder
de polícia atinge em cheio o cidadão em geral— e não apenas o militante político. O arbítrio,
nesse caso, é tanto mais incontrolável quanto
menos visível à fiscalização.

A violência aos direitos em abstrato e em
sua aplicação,, que hoje tanto se observa nos cs*-
calões mais distanciados do Poder central, é um
estacio de coisas que escapa à simples manifes-
tação de boas intenções e bons propósitos. A so-
lução não será encontrada de repente, através
de fórmula mágica ou de um modelo de mais
justa convivência.

A saída para essa situação deve ser busca-
da antes, em forma de processo firme e contí-
nuo que instaure mudanças de comportamento,
alterações da mentalidade agora mesquinha e re-
trograda. Há nesse processo toda uma reciclagem
ética, moral c educativa a ser feita, implicando
um investimento nos recursos humanos disponí-
veis e nos que vieram a ser recrutados como
guardiães zelosos da sociedade e dos direitos de
cada um.

O processo reeducativo do agente da auto-
ridade, em esferas onde essa mesma autoridade
se predispõe, pela dispersão do poder, a come
ter arbitrariedades, é o único meio de criar a
saída válida a uma situação de intolerância c ar-
bítrio que atinge ate mesmo os profissionais jio
seu direito de atuação.

jjÊfi^h>4
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1" Tràbâllip de Peso dn Novo Eslado

A libra de carne dos subdesenvolvidos

i Confesso que não sei dis-
'tinguir entre o Estado c os
'particulares, guando se
'apresenta uma situação de
linsolvência ou de dijicidda-
'de crescente, no resgate das
'obrigações existentes. Com
'os particulares, todos subc-'mos o que acontece. Con-
'cordata ou falência não
'chegam a ser remédios.
'Nunca é agradável procurar'os credores, para obter no-
'vas condições ou 7iovos pra-'zos, para o pagamento das'dividas. A situação do Esta-
'do oferece outras possibili-'dades ou outros recursos, a'começar pela emissão do
papel-moeda, que não deixa
'de ser um processo ilusório,'quando se verifica que, a
'cada rodada da máquina de
'imprimir dinheiro, corres-
'ponde a necessidade da des-'valorização da moeda na-
cional. Acaba tudo dando
'na mesma, quando se sabe
'que o gradualis7>io não con-
'vence ou não dá para con-
'tentar credores.

Novos empréstimos
'também não chegam a re-
'solver cousa alguma. Já fi-•zc77ios, nesse assiuito, no
'Brasil, u?7ia longa apre7idi-
'zagc7n, quando co7itratáva-
mos, para o resgate dos e?;i-'préstimos de 1S24-1S25, o'einprcstimo de 1S63, qua7ido'afiliai pagamos 12 milhões
de libras pelos quatro mi-
ihões que nos haviam sido'e7/iprestados. Numa Expo-
sição de Motivos, já dizia'Osvaldo Aranha, em 1934,
que "7ião nos era possivel
co7itinuar a usar desse ex--pedie7ite, acrescendo as
bossas dividas «wt a'emissão de novos tittilos,
veiice7ido juros para pagar
juros ve7icídos". Emprèsü-
mos 7iovos para o resgate'de ei7iprésti7iws velhos.
Vi7ia velha canção, dos'tempos de Pedro I, qua7ido'Martim Fraiiciseo defe7idia,
•C77i vão, a vantage7ti dos
¦e77iprésti7nos internos, para
fugir à dependência, que
não podia deixar de resul-
tar dos empréstir/ios exter-
ws, nu7tia situação em que
'o único 77iüagre real era o
'de obter divisas, para o pa-
'gamento do ouro 7-ecebido.
fQuando ainda se recebia
touro. Porque, depois dessa
ifase, a norma se tomou a
politica do faz-de-contas,
W/ia vez que o ouro ficava
miesmo co7/i os credo7-es, pa-
va o paga77ie7ito de dividas
já ve7icidas.

Por isso, te7iho sempre à
mão O Mercador de Veneza,
de Shakespeare, com aquela
criação de Shylock, que é

u/na das maiores dc/no/is-
trações de sua indiscutida
genialidade. Bassunio preci-
sava de 3 mil ducados, para
inii e7npree7idÍ7ncnto, q u c
lhe poderia dar condições
para casar-se com a /noçu
de alta estirpe que vi7iha
cortejando. Balia à porta
de Shijlock, que era um dos
ba7iqueiros da época, sufi-
cie7ite77iente rico pura um
e7>iprêsti77io de tal porte. O
ba7iqueiro conhece a si-
tuação do devedor c não
dispensa o fiador. que seria
A7ÚÒ71ÍO, um Ii07iie7n tam-
bém rico. mas que envolvi-
do cm grandes e7iiprcsas,
não dispimha da quantia
que B as san i o solicitava.
Shylock não esquecera os
agravos que Antônio lhe fi-
zera. de público, 7ia prcse7i-
ça dos freqüentadores do
Rialto. O pedido de Bassa-
nio abria perspectivas para
unia vinghiça cxc/nplar. E
os 3 mil ducados foram C7ii-
prestados a Bussanio, com
lu/ia cláusula p enal sur-
pree/ide7ite. Se o paga7iie7i-
to 7ião se fizesse no prazo
estipulado, o fiador. que era
A7itônio, e 7ião o devedor,
ficava obrigado a dar, de
seu próprio peito, o 7iiais
perto possível do coração,
luzia libra da própria carne,
para a satisfação do credor.

Corrido 6 tempo, e não
resgatada a divida. Shylock
exige a execução da cláusu-
Ia pe7ial, a que Ant.ô7iio se
obrigara. Não faltaram me-
diaáores, para. oferecer até
10 vezes a quantia e7iipres-
tada a Bassanio. Mas Shy-
loek 7ião trmsige, para pro-
va de qua7ito era profimdo
o resse7itime7ito.

O pleito vai baier 7ios tri-
bimais. O Direito encontra
os advogados, que são a77ii-
gos do fiador e o quere77i
salvar daquela cláusula
cruel.

Bastou pensar 7io assim-
to, para que a solução sur-
gisse de imediato. O co7itra-
to falava muna libra de
canie. Mas não se referia
ao sangue, que a sua exe-
cução derra7iiaria. Com a

agravante de que se tratava
de sa7igue cristão. 07ide es-
taria a cláusula, que permi-
tisse ta77ibé7ii que se jimtas-
¦se, à libra de came, o san-
gue do fiador? Sutilezas, de
certo, mas que explica7ii a
prese7iça dos tribimais. O
dese7ilace da peça acabou
sacrifica7ido o banqueiro e
Ube7-a7ido o devedor e o fia-
dor, perdidos definitiva-
me7ite os três mil ducados
no emprésti77io. Não verifi-
quei se Shakespeare figura-
va e7itre os signatários da

Barbosa Li/nu Sobrinho

recente decisão du Organi-
zação das Nações Unidas.
Mas a sua peça é «-i/i-semi-
Ia. sem qualquer dúvida.
Mas antes de ser unti-semi-
ta. é profundamente huma-
na, quando procura retra-
tar a mentalidade, se não
de todos os credores, ao me-
7ios du 7iiaior parte deles,
judeus ou cristãos, sobretu-
do se à operação fi7ia7iccira
se juntam agravos, co/no
aqueles que Shylock náo
esquecera. O que acaba sen-
(lo verdade, tanto para os
particulares como para os
Estados, quando chega a fa-
se do pagamento e faltam
recursos para a sua exe-
cução.

As cláusulas penais é
que podem variar de con-
trato a contraio e de país
a país. As vezes até podem
ser esquecidas as cláusulas
penais, se há outras vanla-
gens a pleitear. Nem sevi-
pre o interesse dos credores
está em emprestar o mc7ios
que seja possivel ou pleilca-
do. Muitas vezes a política
acertada está e?1* oferecer
7WVOS recursos, para au-
7>ie7itar a dependência. Sa-
bem o que os devedores po-
tíem pagar e, não raro, o
que se deseja é proporcio-
7iar 7!iais recursos de que
aqueles que podem ser res-
tituídos. Como credores que
procuram arrastar o deve-
dor a U77ia situação de in-
solvê7icia. para adquirir o
ace7-vo, na bacia das almas,
pelos preços do desespero
ou da capitulação. Os pre-
juízos aparentes acaba7/i se
tiwisfomianâo em l u c r o s
desliunbrcmtes. Nesse po7ito,
Shylock pc7isava ape7ias
numa v'mga7iça. Os seus su-
cessores, 7ias nudti7iacio7iais
de nosso te77ipo, preferem,
não a vi7iga7iça, 7/ias o lu-
cro, pois que o prazer dos
deuses 7ião é 7/iais a vi7ig(ui-
ça e sim o lucro, pelo pra-
zer de lucrar. Um prazer
que acaba se desdobrando
e77i vantage7is i7iu7/ieráveis.

Por tudo isso, a figura de
Slujlock deve estar presen-
te, a todos os 77W7iie7itos, 7ia
Ie7nbra7iça da hii7iia7iidade.
Co7iio uma experiência que
não deve ser esquecida. Co-
mo uma lição, que todos
precisam eo7iheccr. Seria
mes7/io favorável a que se
derrubasse a maior parte
das estátuas, que atrava7i-
ca7ii as praças públicas de
todos os poises subdesenvol-
vidos, para que em lugar
delas se construísse o mo-
nüvienio a Slujlock. Pc7i-
sando inenos cm Shakcs-
peare do que na libra de
carne dos subdesenvolvidos.
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Ea o ai
2 salas, 3 quartos (1 suite)
sun-deck na varanda
2 vagas (com 25 m2 cada)

Esta é a vista do melhor apartamento 3 quartos que Você já viu
na vida. Só no Edifício Solari, do São Conrado Green, Você
encontra um assim, diferente de qualquer outro do seu tipo.
Acesso direto à Praia, bem em frente. Estude bem a planta.Repare no tamanho da suite. Sinta-se desde já numa espre-
guiçadeira no sun-deck da varanda, junto ao jardim suspenso,
contemplando o oceano. E o Edifício Solari tem sua sauna, sua
piscina, seu playground, seu salão de festas e seus jardins,
próprios e exclusivos. Se existisse um apartamento igual a
esse em Ipanema (que fica tão perto do São Conrado Green
e sem todas as suas todas as suas bondades), custaria 35%
mais caro. Pense nisso.

mensais ****
após as chaves 7.6o5«

(juros incluídos) (em IO anos)

Você só paga 36% até as chaves. Nesse dia, seu apartamento
estará valorizado em mais de 80% sobre o total do preço.
Que investimento!

construção em 18 meses
preço fixo durante a obra
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Vá hoje mesmo ao stand de vendas que fica no próprioterreno do São Conrado Green, de onde Você já podeverificar a vista real dos apartamentos.
Indo pelo Túnel 2 Irmãos, retorne no Largo de São Conrado
e entre à direita, logo depois do Gávea Golf. Se for pela*
Nyemeyer, passe por baixo do Hotel Nacional (entrada
principal) e cruze o portão do São Conrado Green.

Incorporação, Construção e Acabamento-

POMES DE ALMEIDA,
FERNANDES

\V\ GREtN Y"
YV\ DO GÁVEA GOLF \

••.\.NSAO CONRADO* „ GREEN

IIÍTERCONTIMENTÃl

TÚNEL DOIS IRMÃOS* 1,..,. ' ~? cAU10 E51RADA LAGOA-BARRA  J

\m<mm
••AV. NIEMEyER

Melhor qualidade, maior segurança e assistência total.

V Planejamento e Vendas:

LOPES-RIO
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

Financiamento
PRAIA DA GÁVEA

A.SSÜUADOS A AOLMI
Garantia de assistência completa. Caixa Econômica Federal

'4*1

Informações no São Conrado Green e na sede da LOPES-RIO em Ipanema: R, Prudente de Morais, 302, Telefones: 256-2620(PABX) / 287-1559 / 267-5164 / 287-3796 / 287-0363 / 267-4511 / 227-5269.
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Os táxis aumentaram as suas ta-
rijas em conseqüência do aumento dos
preços dos combustíveis derivados do
petróleo, mas não apresentaram ao
público usuário nenhuma contra-par-
tida válida. Aluda por chna torna-
rum-sc mais ávidos cm busca da fa-masa lotação, que è tcrmlnantcmente
proibida.

A partir dus 16 horus, quem está
na Avenida Rio Branco e precisa dl-
riulr-sc à Zona Sul, tem de submc-
ter-se às ordens dos motoristas de táxi;
que desejam ganhar numa viagem o
que ganhariam cm cinco, que c o nú-
mero de passageiros que cabem nos
automóveis maiores.

Esses motoristas, cm grande nú-
mero, praticam o ato proibido sem se-
rem incomodados pelos guardas que,
sendo abundantes nas esquinas da
Avenida Rio Branco, existem como
também poderiam não existir, pois
náo fazem coisa nenhuma.

Ficam nos sinais a praticar o
óbvio: apitam quando o sinal fecha e
apitam dc novo quando o sinal abre,
como se os motoristas fossem cegos.
E enquanto isso, os motoristas dc táxi
fazem lotações e mais lotações.

Organização arenista
O presidente nacional da Arena,

Deputado Francelino Pereira, teve
ontem em Porto Alegre uma amostra
nítida das dificuldades que cercam o
exercício do seu cargo, principalmen-
te em relação ã.s eleições municipais
marcadas para o ano que vem.

Para que o Deputado Francelino
Pereira entrai.se na sede da Arena,
foi preciso arrombar a porta, pois o
único funcionário que tem chave cs-
tava de folga.

Os arenistas gaúches também não
conheciam os hábitos da administra-
ção do edifício onde está localizada a
sede do Partido e o Sr Francelino Pe-
reira teve de entrar pela porta dos
fundos.

Como se vê, o presidente nacional
na Arena começa a enfrentar os ca-
vacos do oficio, justamente pelo Es-
tado onde o Partido é melhor organi-
zado.

Outras dificuldades virão.

Fábrica de alumínio
A fábrica de alumínio que se-

gundo o Ministro dás Minas e Ener-
gia, será Instalada no território do
Estado do Rio de Janeiro, vai substi-
tuir aquela planejada para a Amazô-
nia e que só poderá funcionar depois
de construída uma potente hidrelé-
trica.

Na medida cm que a função dos
parlamentares é falar e legislar, os
integrantes da Câmara Federal podemdormir tranqüilos, pois falaram peloscotovelos e demonstraram uma rara
avidez leglsfcrantc.

Ajuda direta
A Fundrem acaba de entregar asua primeira ajuda direta à Ereféltú-

ra do Rio de Janeiro. São Cr$ 10 ml-
lhões, destinados á reforma nos hos-
pitais públicos.

A ajuda, que tinha um sentido
plural, foi slngulurlzada rapidamente,
pois a reforma do Hospital Sousa
Aguiar vai consumir toda a verba.

Formação antiga
O Partido Democrático Republica-

no, que é seguramente o mais velho
Partido em formação do mundo, revê-
Ia que Já dispõe de 1 milhão 25 mil as-
slnaturas no processo de registro, íal-
tando apenas mais 450 mil assinaturas
para que cumpra a exigência da lei.

Os organizadores do PDR preten-
dem conseguir as 450 mil assinaturas
entre operários e estudantes.

Leveza do plano
O Secretário de Planejamento do

Rio de Janeiro, Sr Ronaldo Costa Cou-
to, espera que o Plan Rio, que tem
1 quilo 890, diminua substancialmente
de peso.

A sua principal esperança reside
no tipo gráfico e no papel a ser usa-
do pela Gráfica do IBGE na impres-
são do documento, que ainda está mi-
meografado.

Arena tranqüila
Segundo um observador político,

será preciso que a Arena regrida mui-
to para que a Oposição vença as elei-'
ções municipais de 15 de novembro
de 1076.

Atualmente, dos 35 mil 267 verca-
dores brasileiros, sâo da Arena nada
menos do que 29 mil 331, sobrando pa-
ra a Oposição a modesta quantidade
dc 5 mil 936.

Será necessário que o MDB tripli-
rjue o número de vereadores para
preocupar a Arena.

Como há abundância de energia
nesta região, principalmente à noite,
a fábrica.será instalada no Rio de
Janeiro.

Este empreendimento não consta
do Plan Rio.

Os deputados
Segundo um levantamento recen-

temente feito na Câmara Federal, os
deputados pronunciaram em plenário
este ano nada menos do que 4 mil 800
discursos, uma média de 30 por dia,
e apresentaram 1 mil 500 projetos de
lei.

Correção
Em Niterói, uma cidade onde a

água é artigo de luxo nos bairros da
Zona Sul, já tem muita gente com
saudade da extinta Sanerj — Compa-
nhia de Saneamento do antigo Estado
do Rio, absorvida pela Ccdae, Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgotos —
depois da fusão.

. Ê que nos tempos da Sanerj ha-
via uma indústria de pipas de água
que custava a cada comprador Cr$ 50.
Houve denúncias e a Ccdae, ao que se
informa, trocou os motoristas das pi-
pas e os encarregados de autorizar
suas saídas.

Resultado: os novos mandatários
las pipas, oriundos do Rio, resolveram
itacar de correção monetária em cima
Jos niteroienses que clamam por água.
5 a taxa passou de Cr$ 50 para Cr$
200.

Lance-livre
O movimento de, compristas bra-

sileiros em Buenos Aires já está tão
intenso que as casas comerciais de
Florida, Comentes e Santa Fé apre-
sentam os artigos na vitrina com pre-
cos em peso e o correspondente em
cruzeiros.

Centenas de telefones da Zona Sul
estão mudos.

O novo diretor do DAC, Brigadei-
ro Sílvio Gomes Pires, toma posse no
cargo no próximo dia 5, em substitui-
ção ao Brigadeiro Deoclécio Lima de
Siqueira, que assume a Chefia do Es-
tado-Maior da Aeronáutica.

Está sendo estudada a proibição
de venda do skate. Nos últimos três
meses, somente no Estado de São
Paulo ocorreram 50 mil acidentes re-
gistrados em hospitais e casas de saú-
de particulares em conseqüência do
uso do brinquedo.

O aerograma foi. a fórmula en-
centrada pela ECT para facilitar a.
expedição - de telegramas. Agora, a
Agência Centrar de Niterói resolveu
instituir uma sobretaxa de 10. centa-
vos no momento em que o aerograma
é apresentado. ¦¦

O professor João Marcos Ávila Pa-
rantaos da Costa falará dia 11 em Pa-
ris, no auditório Segos, sobre Proble-
mas Fiscais de Implantação de Indús-
trias Francesas no Brasil.

No próximo ano todas as cópias de
filmes estrangeiros terão de ser obri-
gatoriamente feitas no Brasil.

Muitos bares e restaurantes no ei-
xo Rio—São Paulo encontraram uma
solução para anular a proibição da
cobrança de 10% nas contas a titulo
de gratificação. Elevaram os seus pre-
ços em 20%.

O Embaixador brasileiro em Pa-
ris, Sr Delfim Neto, estará no Brasil
no dia 20 de dezembro. Passará o Na-
tal em São Paulo e dois dias no Rio.

O acadêmico Afonso Arinos não
será mais candidato à presidência da
Academia Brasileira de Letras. Mas
vai apresentar uma proposta de alte-
ração do Regimento determinando
que a presidência da ABL terá man-
dato de um ano e só poderá ser reno-
vada uma vez.

Retornando no mesmo avião, da
Europa, os Srs Giulite Coutinho e Ro-
berto Abreu Sodré.

O Prontel — Programa Nacional
de Teleeducação — tem novo ende-
reco. Deixou uma casa alugada na
Avenida Pasteur para ocupar todo o
novo andar do antigo prédio do MEC,
no Rio.

O Senador Marcos Freire chegou
de Nova Iorque, onde ficou durante
dois meses como observador parla-
mentar na ONU.

A Ford vai aumentar cm 1976 a
sua produção de Maverick de quatro
cilindros. Aproveitará para diminuir
a fabricação dos motores com seis ci-
lindros.

O Presidente Geisel sanciona esta
semana o projeto extinguindo o INC
e criando o Conselho Nacional de Ci-
nema, que deverá ser dirigido pelo Sr
Luiz Eduardo Esteves Almeida.

A Cessna, que vai associar-se à
Cavu, poderá instalar-se no Rio Gran-
de do Sul. No entanto, durante dois
anos toda a sua produção será desti-
nada exclusivamente à exportação.

Quem mais se beneficia com o aú-
mento do número de participantes do
Campeonato Nacional é a CBD. Co-
brando 5% da renda bruta de cada
jogo, quanto maior a quantidade de
partidas tanto maior será a sua re-
celta. No atual, já arrecadou.mais de
6 milhões de cruzeiros. E sem um tos-
tão de despesas, já que todas elas in-
cidem sobre os clubes participantes.

Censura descentralizada
libera teatro mais rápido

Brasília • Dois motivos básicos de-
terminaram a descentralização da Ccn.su-
ra Federal, delegondo competência ao Rio
e São Pnulo para também liberarem pe-
ças teatrais: .são os dois maiores centros
produtores dcs.se tipo dc espetáculo artis-
tico, com o maior número e os mais cx-
perientes técnicos de censura.

Segundo o diretor da Divisão de Cen-
sura Federal, Sr Rogério Nunes, esse me-
canlsmo se refletirá principalmente no
apressamento da liberação cie uma peça
teatral, embora o certificado das supcrln-
tendências tenha caráter restritivo, per-
mltlndo a exibição somente na jurisdição
do Estado, enquanto aguarda a expedição
do certificado para todo o território na-
cional. Também esse processo será provi-
sório, assegura.

Questão de tempo
A descentralização do trabalho cen-

sórlo no pais é um dos importantes ob-
jetivos do DCDP, tanto quanto sua ra-
clonallzação. Pretende deixar a cargo da
sede a tarefa única de expedir o certifl-
cado definitivo, baseando-se na cópia dos
pareceres emitidos pelas suas filiais. Es-
se documento, após utilização, será ar-
qulvado, dentro das modernas técnicas
eletrônicas.

Isso será possível com o funciona-
mento do centro de processamento dc
dados do Departamento dc Policia Fe-
deral. cujo prédio, no momento, está em
fase final dc construção. Ali o DCDP te-
rá amplas instalações, o que lhe dará
melhor condição de executar seu traba-
lho censório, principalmente dc progra-mas de televisão em tape, filmes e livros.
Será também mantida uma troca perma-nente de informações entre a sede e as
superintendências regionais.

Gente, outro problema
Um grande entrave impede que seestenda aos outros Estados, a medida

agora adotada pela DCDP, descentrali-
zado nas outras superintendências e em
quantidade suficiente para permitir che-

gar ao objetivo principal que a motivou• - eliminar a morosidade,
Enquanto as filiais do Rioie São Pau-

Io têm mais dc 20 técnicos om censura,
além dr assistentes com boa formação
Intelectual, algumas só possuem um oudois daqueles funcionários, como em San-ta Catarina e Espirito Santo, respectiva-
mente. Nas sedes da.s superintendências,
eles devem, além de coordenar toda o fls-
calização de espetáculos públicos — cl-
nemos, teatros, boates — examinar tex-
tos publicitários, letras musicais e assls-
tlr a ensaios gerais de programações ar-
tísticas,

E, explica o Sr Rogério Nunes, são
necessários três técnicas de censura pa-ra examinar cada texto de poça teatral.
Assim, a ampliação está diretamente
condicionada ao aumento gradativo de
pessoal, no mínimo 20 técnicos, para ca-
da filial. Atualmente, faltam 300 fundo-
nárlos para a maior eficiência du serviço
em todo o Bra.sil.

Prossegue o diretor da Censura, di-
zendo que o Ideal erri termos de número
de pessoal será conseguido gradativa-
mente, com acréscimo dc parcelas anuais.
Em meados dc 197G, o.s centros mais ca-
rentes serão beneficiados com a dlstrl-
bulçáo de 45 técnicos.

Classe teatral
A medida em favor dos interesses da

classe teatral, adotada recentemente, é o
segundo passo, e amplia apenas, o me-canlsmo já executado quando se trata de
peças de grupos dc teatro amador como
a de peças infantis. Tanto no Rio como
cm São Paulo, há algum tempo, esses
textos já eram' liberados para exibição
apenas nos Estados, embora as superin-
tendências enviassem regularmente à se-de da DCDP os textos originais. Com es-se mecanismo, há oportunidade dc. caso
os autores pretendam levar a exibição aoutros pontos do território nacional,
obter, sem grande burocracia, o certifica-
do definitivo de liberação. O parecer dasfiliais, no caso, é arquivado em Brasília.

CONCURSO DE
SELEÇÃO

Ub vagas]

f 1! GRAU ]
COLÉGIO CPS

Rua Mariz e
Barros, 572

TIJUCA «228 8120

INSCRIÇÕES
ABERTAS

eu nao tenho tempo para o inglês!

JbTyL

m..
método para aprender inglês
enquanto dorme:Hipnopedia.
Método moderno, cem anos na frente na tecnologia do

ensino de idiomas: Aprende-se Inconscientemente como as
crianças aprendem .o idioma natal.

Desenvolvido no exterior para. Executivos, Empresários,
Liberais.' Peça informações do método.

Telefone para o n.° 288-0101 ou envie ctipon para caixa
postal 1618. ZC 00 RJ

INSTITUTO BRASILEIRO DE MOTIVAÇÃO

_ Pioneiro e lider na Indústria da Educação, Conhecimento e Comu-
meação.

Nome
End ..!.'.'."."!.'!:!!!!.".'.".'!!.'!!!!"'".'" 

'
Cidad» Est.

tel.
CEP

ATEND€MOS TAMBÉM AOS DOMINGOS/

SUPERVISOR (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ÚlTIMA OPORTUNIDADE P/CURSOS INTENSIVOS - INÍCIO !.°/12 - TÉRMINO 30/19/75

POUCAS VAGAS - CASCADURA - BONSUCESSO - MÉIER - AU1AS SOMENTE AOS 5ABADOS,
DOMINGOS, E SEGUNDAS, OAS 8,00 ÀS 18,00 HS.

Técnico em Prevenção de Acidentes do Tr3bi-
lho, obrigalório nai empresas com mais de 10C
empregados (Portaria 3.237/72 — MTbi. Colo-
cação garantida. Indispensável 1,° grau ccmplc-
Io. Campo de trabalho também para militares,
universitários, contabilislas, professores, técnicos
em eletrônica, em construção civil, e outro.'.
Professores altamente especializados — Material
didático gratuito — Pagamento em 2 parcelas de
CrS 750,00 cada — Havendo vagos faremos ma-
triculas até 6/12.
Documentos exigidos: Xerox autenticada do Cer-
tificado de conclusão do ginásio, no mínimo, da
Carteira de Identidade e do CPF — Min. Fa:on-
da, e 2 retratos 3x4.
VENHA CONVERSAR CONOSCO:
MÉIER: CURSO GEBÊ

Rua Constança Barbosa, 125 — 4.° andar
tel. 229-6697 - próx. R. Dias da Cruz.

CASCADURA: COLÉGIO MOSSA SENHORA DO
AMPARO

Rua Oscar, 70 - lei. 2-19-9815 - próx.
Av. Suburbana, 9.415

BONSUCESSO: UNIDADE EDUCACIONAL
GAMA E SOUZA

Av. Teixeira dc Casiro, 72, tel. 260-9114
REALIZAÇÃO DO INSTITUIU DF EDUCAÇÃO
AFRÂNIO PEIXOTO - Entidade Mantenedora RUY
AFRÂNIO PEIXOTO - Certificado' dc roncius o
reconhecido pelo Ministério do Trabalho, conf.
convênio - Proc. 105.730/75 - DNSHT.
ATENÇÃO: Em 1976 não mais haveiá Cur:os
Intensivos.
MAIORES INFORMAÇÕES: PROF, ARTHUR SI-
MÕES MONTEIRO

Av. Guilherme Maxwell, 391, esquino cie
Av. Roma - Tels. 230-4042 o 260-9814
— Bonsucesso.

(P

m FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN
VESTIBULAR - 76

PEDAGOGIA - ESTUDOS SOCIAIS
CURSOS DE: LETRAS (Literatura/Inglês) - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
(Reconhecido pelo Decreto U° 75.753)

INSCRIÇÕES ABERTAS
Documentos: Xeiox Autenticada da Carteira de Identidade, 1 Retrato 3 x 4 e
Taxa de Cr$ 210,00. ...
Informações e Inscrições: RUA IBlTlÚVA N? 151 - Padre Miguel - Tel.: 393-3022.

Tire a teima no Meier
Fábrica de móveis Mokame

Estantes Moduladas
Bicama Box
Bicama Estofada
Duplex - Modulados e Fixos

COLCHÃO ORTOPÉDICO
PROMOÇÃO casal 550,
DA SEMANA S0LTEIR0 4$%

ALMOFADAO .49,

ESPECIALIDADE EM LINHA RETA SSâ L0UR0
Rua Lopes da Cruz, 61,- ao lado do Shopping Center em frente ao colégio Metropolitano

JE331 cama box
com 4 ou 6

gavetas
1.299,

Roteiro 

I qualidade

CH0ZIL
em excelentes

empreendinieiüos
imobiliários

*****

TIJUCA
(pronto)

RUA CARLOS DE VASCONCELOS, 44
Sala. 2 quartos (1 suite). 2 banhei-
ros sociais. Cozinha. Dependências
de empregada. Garagem.

Prédio recuado 15 m da rua com jardins.Hall em mármore com blindex de cristal.
Entrada  Cr$ 65.000,00
Prestações mensais .... Cr$ 4.160,00

%'
Condições: 53,6% fixos e irreajus-
táveis. E tem mais: você recebe seu
apartamento pagando somente 27,5%
do preço total.

Informações com os corretores no local até 22 horas.

*****

TIJUCA
RUA URUGUAI, 507

(quase pronto - entrega em maio de 76)
2 salas. 2 quartos (1 suite). 2 ba-
nheiros sociais. Cozinha. Depen-
dências de empregada. Garagem.

Prédio sobre pilotis com salão de
festas e magnífico play-ground. Aca-
bamento esmerado.

Condições:
Sinal a partir de Cr$ 11.500,00
Escritura Cr$ 46.000,00
Prestações mensais Cr$ 3.680,00

Obs.: 56,8%% do preço fixo e irreajustá-
vel.
Informações com os corretores no local até 22 horas.

*****

LARANJEIRAS
RUA DAS LARANJEIRAS, 280

- LOJAS -
Em local privilegiado de grande movi-
mento, excelentes lojas para entrega em
90 dias.
Pagamento em 24 meses. Preço fixo e
irreajustável. A partir de Gr$ 520.000,00

*****

Informações com os corretores no local até
às 22 horas ou em JÚLIO BOGORICIN - Av. Rio
Branco, 156 gr. 801. Tels.: 232-3428 e 222-8346.

1
*****

Incorporação
e Construção:

CH0ZIL
Uma forte razão
para a sua preferência,

I
db

VENDAS

JÚLIO BOGORICIN
CRECI o

VI
<

Centro - Av. Rio Branco, 156 - loja 18 tel.: 224-0774
Copacabana - R. Barata Ribeiro, 586-A tel.: 256-9397
Leblon - Av. Ataulfo de Paiva, 1.135 tel.: 294-1635
Meier - R. Dias da Cruz, 380 tel.: 249-3758
Tijuca - Rua Conde de Bonlim, 429 tels; 238-9522,

268-2046 e 268-9262.

j
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ANGOLA - 9

No começo, abrigos improvisados

Rio se mobiliza na
ajudoi aos angolanos

Toda a renda obtida no conceito
que o pianista Jacques Klein fará depois
de amanha, no Teatro Adolfo Bloch --
•seguido de ceia para 500 pessoas, a Ci$
300 o convite — reverterá cm beneficio
do Movimento de Apoio ao.s Emigrantes
Portugueses. E a do Festival Lu.so-Bia.si-
leiro do próximo dia 6, promovido pelo
jornal Voz dc Portuçial no Maracanãzi-
nho (convites a CrS 15 e CrS 30i .será
doada á Federação da.s Associações Por-
Uiguesa.s.

Estas .são apenas duas da.s muitas
maneiras com que atualmente, no Rio.
diferentes tipos de movimentos c pessoas
procuram ajudar o.s recém-chegados
imigrantes portugueses. Além de senho-
ras da sociedade, que se reúnem em chás
beneficentes, há também os funcionários
mais humildes, que não raro pagam a
passagem de ônibus para uma familia
angolana ou compram uma boneca para
a íilha de dois ano.s de um técnico de-
sempregado,

O ex-Governador c Embaixador Ne-
grão de Lima é um do.s diretores do
MAEP, fundado há cerca de seis meses
por um grupo de brasileiros e portuguc-
ses residentes no Rio. Numa sala luxuo-
sa da empresa Aliança da Bahia Capita-
lização, onde tem seu escritório parti-cular, ele contou que entrou para o mo-
vimento porque "fui Embaixador em Por-
tugal, morei lá durante quatro anos, fiz
boas relações de amizade e tenho muito
apreço pela gente e pela terra portuguc-
sa, da qual descendemos".

No aeroporto, a família completa
Do dia 3 de agosto até hoje o MAEP

atendeu a mais de 2 mil pessoas, enca-
minhòu cerca de 1 mil 300 profissionais,mas só recebeu 500 confirmações por
parte dc empresas ou dos empregados,"porque a maioria, depois que consegue
emprego, não se comunica novamente
conosco". Maceió é o centro que mais
imigrantes tem absorvido, na indústria
açucareira e na de produtos alimentícios.

Já na Federação das Associações
Portuguesa e Luso-Brasileira, mais' de
1 mil 600 dos 3 mil imigrantes atendi-
cios nes últimos deis meses já consegui-
ram empregos no Rio, em sucursais de
empresas em outros Estados e até mes-
mo em fazendas do interior do país.Duas vezes Comendador — o Gover-
na cie Pc; tugal concedeu-lhe as comen-• das da Ordem da Benemerência e da
Ordem cie Dom Afonso Henrique "por
bens serviços prestados à colônia no
Brasil" — o presidente da Federação, Sr
Artur dos Santos Pereira, explicou quehá em todas as associações filiadas àFederação "um espírito de solidariedade.
Todos, portugueses e brasileiros, toaba-
lham com prazer e satisfação esponta-
neos, enfrentando cem um sorriso mes-¦mos os serviços mais difíceis.

Atualmente, a Banda Lusitama abri-
ga 112, a Casa dos Poveiros 72, a deTrás-os-Montes 58, a dos Açores 46, a
de Portugal 11, o Vasco da Gama 24, a
Obra Portuguesa de Assistência e a Be-
neficência 9 cada uma. Somente na se-
mana passada 601 estiveram na sede da
Federação, dos quais 33.1 "vieram apenas
com a roupa do corpo, sem dinheiro,
sem conhecidos, sem lugar para morar".
E mais 180 chegaram na última sexta-
feira.

Os movimentos proliferam. Além
dos mais antigos, como a Federação, o
MAEP e cs dois padres que atendem'às
segundas, quartas c sextas-feiras na no-
va catedral, surgiu ha pouco anais de
duas semanas o Fraul — Movimento Na-
cionai de Fraternidade Ultramarina. —
Diversas empresas já fizeram promessas
de investimento nos planes fabulosos do
Sr Eduardo Salvação Barreto.

Segundo seu substituto, Sr Pedro' Mesquitela. "já temos projetos para cria-
ção dc empresas no Rio e planos agro-
pecuários para Mato Grosso e Minas Ge-
rais". Ele definiu o Fraul como "uma

agencia matrimonial, que tenta casar
pessoas d? dinheiro com pessoas dc
idéias, para gerar pequenas c médias em-
presas, no Brasil, dando novas possibi-
lidades de emprego a esses imigrantes".

Denominada de Força-Tarefa, e não
Crupo-Tarcfa, por determinação do
DASP ique em caso contrário teria dc
pagar um salário extra a essas pessoas
por estarem realizando serviços fora dc
sua função legitimai a ecjulps que desde
.setembro trabalha no Itamarati tem
funcionários da Saúde do.s Portos, da
Identificação da Policia Marítima, do
Serviço de Registro dc Estrangeiros
(SRE), do Comitê Internacional de Mi-
gração Européia iCIMEi e dos Ministé-
rios da Agricultura (INCRA), Trabalho e
Justiça.

Trabalhando cm esquema de horário
integral. Marlene Silveira (loura, 35
anos presumíveis, desqultada, sem fi-
lhos. morando no Flamengo com o.s
paisi, Maria Dativa Teixeira Mattioli
(jovem funcionária do Ministério do
Trabalho, grávida de sete nies:s. mora-
dora do Leblon i e Darci Moura io bem-
humorado representante do CIME. mo-
rador do Méier), fazem parte do grupo
de colocação do.s imigrantes.

Segundo Marlene Silveira, "dos 3 mil
imigrantes que de 29 de setembro até ho-
je passaram pelo setor dc identificação
c documentação da Força-Tarcfa. menos
cie 10'/;> se apresentaram aqui para pediremprego. A maioria já está cadastrada
em algum dos movimentos existentes,
aguardando trabalho".

O INCRA não tem empregado muita
gente. Marlene contou que sua função
real na Força-Tarefa deveria ser apenas
a de dar orientação jurídica aos que che-
ga.ssem com interesse e possibilidade de
comprar terras no interior. Mas como a
quantidade de gente de recursos tem si-
do insignificante, "eu estou tentando
ajudar a quem puder, mesmo porque dc-
testo ficar parada".

A maioria dos imigrantes atendidos
pelo CIME icujo objetivo é promover a
imigração seletiva e dirigida para o Bra-
siii se compõe dc engenheiros, absorvi-
do.s principalmente por Recife. Salvador,
Feira de Santana, cidades de Minas Ge-
rais e Mato Grosso. Já Maria Dativa,
atende mais a operários se-ml-qualifica-
dos: pessoal de escritório, datilógrafos,
bancários. "Serralheiros, carpinteiros e
marceneiros quantos vierem estão mie-
diatamente empregados. Chove pedidos,
principalmente da zena rural".

Na sala do setor de colocação exis-
te um clima de amizade quase familiar.
Seu Darci está preocupado com o siste-
ma nervoso dc Maria Dativa. "pois com
essa barriga enorme cia passa o dia to-
do sofrendo os problemas desses infeli-
zes".

Os três se interessam realmente pe-las dificulades de seus novos "clientes"
lou "filhos", como diz Marlenei e têm
uma certa revolta contra "a prolifera-
ção dc movimentos envolvidos no assun-
to. Tem muita gente ganhando dinheiro
nisio, enquanto nós trabalhamos de ver-
dade. às vezes até gastando do nosso
bolso", comentam.

Os angclancs estão "satisfeitíssi-
mos com a acolhida brasileira. Em Por-
tugal, as pessoas nos xingam e agridem
nas mas, quando descobrem que somos
de Angola. No próprio Consulado de Por-
tugal aqui no Rio fomos todos mal-tra-
tados", contam eles.

Ao contrário dos ex-colonizadores de
Angola, o Embaixador Negrão de Lima,
o Comendador Santos Pereira, o Almi-
rante Rodo vai de Freitas (presidente do
MAEP) e até mesmo brasileiros de pou-
cas posses (que têm oferecido alimentos,
roupas ou um lugar em suas casas) são
unanimes ao afirmar que "essa fcnigra-
ção, altamente qualificada, só poderá
contribuir para o desenvolvimento sócio-
econômico do Brasil".
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BOAS FESTAS
COM

iUPEROFERTAS
CINE-FOTO I SOM
y^^^r

YASHICA JtojMgEjJl P

CÂMARA YASHICA
35 AUTOMÁTICA

CÂMARA MINOLTA
sub-miniiilur*

CÂMARA CASTLE 35mm
íoi o re^ulavel-importada

CÂMARA POLAROID
Color Pack III):.

CÂMARA RICOH
eletrônica ..„..

CÂMARA OLYMPUS
gnilis I filme K.írhm

CÂMARA YASHICA
elelro Ji>

PROJETOR RAYNOX
D-BWIZ-cinelISuperlI 

PROJETOR CABIN
cine-8 Super II

PROJETOR SONORO
cine II Super II

PROJ. KODAK SONORO
cine II Super II 

PROJ. IEC SONORO
cine Himm

PROJETOR CABIN
slides - com aulo

PROJETOR KODAK
slides mod. S-zoòm - r/limer. ...

PROJ. PAXIMAT
slides mod. 1730-Àlcmão

EDITOR MAGNON
para filmes H Super I) 

EDITOR YASHICA
para filmes II Super 

FILMADOR HALINA
Super H - zoom

FILMADOR YASHICA
Super H - zòom

FILMADOR CANON
Super 8 - macro-zõom

FLASH YASHICA
eletrônico

890,
325,
350,
590,
855,
870,

1.690,
2.090,
2.490,
2.950,
4.990,
6.120,

899,
3.690,
1.990,

650,
735,
999,

1.890,
2.310,

229,

XEg_Ã
PRESENTES

TOCA DISCOS BSR
Ç-123-stcréo-complclo1.290J

•í.'•'£-•• / / •• -y Y-a \

SINTONIZADOR CROWN
( ornn,i-,im Im-sterco

SINTONIZADOR FBL
ain/lm stereo

AMPLIFICADOR FBL
slereo-r.l 

AMPLIFICADOR FBL .
stereo-U(l v\ - 4 canais

TOCA DISCOS BSR
mod. 1211 - slcreo-c omplelo

TOCA DISCOS PHILIPS
(lA-JOII-c cápsula mag, GP-400

1.160,
1.450,
1.290,
1.850,
1.590,
2.600,

ÊNTRÂ_"ZERÕ"""
1.° PAGT.0 SÓ EM MARÇO

213, *.
234„.2°,
231, ™
336,1°,

AMPLIFICADOR *
HOLWOXM)w-5ti.*n*i)

AMPLIFICADOR
Sl'l( 1KO I0ü"*.v-sit;ri*()4canais

RECEIVER PHIUPS
.invlni slrrcn-rj \\

RECEIVER FBL
..mi lm jjlcren - IIHIvv

RECEIVER PIONEER
am. lm - Mer™ - A (.mais

RECEIVER KENWOOD
.un lm stereo - 4 (.m.iis

SINTONIZADOR
1'IOMIK ani/fm stiwci

SINTONIZADOR
KENWOOO àm/fm estéreo 

TAPE DECK AKAY
c/dúluy

TAPE DECK TEAC
Cftloll))'

TOCA DISCOS PIONEER
prolisNion.it - si (.'roo

TOCA DISCOS DUAL
profissional - slcrcu

60356,
180,™
177,??
449,1°,
488, ÍL
221 40
MmAmm I f mental

282,

APARELHO JANTAR
porcelana Stea.tita
42 peças-super luxo 450,

APARELHO REAL
janiar-'j pis. decoradas

APARELHO REAL
cltá-c.lfó-bolo-peças dei oradas

APARELHO SCHMIDT •
janlar-42|)çs. decoradas

APARELHO SCHMIDT
ihá-caíé-ltolo-peças decorailas ,

APARELHO GOYANA
jantar-várias coros

FAQUEIRO HÉRCULES">l 
peças-inox 

FAQUEIRO HERCULES
MH peças-inox

FAQUEIRO HERCULES
no peças-inox

BAIXEL/\ FRACALANZA.
jattlar-llpeias-inov. 

BAIXELA FRÂCAIÂNZA
janiar-it) peças-inox

BANDEJA FRACALANZA
Rclangular-52x31cm-inox

ESTOJO C/6 XÍCARAS CAFÉ
C/Sitporle itiox '.

ESTOJO C/6 TAÇAS
SORVETE c/colheres-inox

ESTOJO C/6 TAÇAS
SORVETE c/colheres-prala

ESTOJO C/6 CINZEIROS
prata

SOPEIRA TIPO INGLESA
trábalhada-prata

BAIXELA FRACALANZA
jantar-II) peças-prata

20
"final

releRio
í?TIMES SQUARE

Il ' Km\w\ \LjV I

LOJAS
ESPECIALIZADAS

EM
CINE-FOTO-SOM

PRESENTES E
CALCULADORAS

I

BANDEJA RETANGULAR
Irali.illt.ula-prata 

RELÓGIO FRIGIDEIRA
c/desperlador-varias cores

JOGO CRISTAL HERING
61 peças-rosas

280,
139,
315,
155,
290,
155,
285,
499,
199,
285,

69,
51,
76,

155,
29,

349,
1.295,

59,
89,

819,
CENTRO - RUA4ENADOR DANTAS, 28 a• ¦' V :„,,'•„'• ciNE^trtA^^..-,:'
CENTRO - RUA DO llOSÀRIO, 174

OUASE ESQUINA C/ URUGUAIANA

BONSUCESSO - AV. NOVA YORK, 21
ESQUINA C/ PRAÇA DAS NAÇÕES

COPACABANA - RUA SANTA CLARA, 26
ABERTA ATE 22 HORAS

TIJUCA - RUA CONDE BONFIM, 597'•' 
ABERTA ATÉ 22 HORAS

Comunistas pedem
apoio mundial
para o MPLA

Moscou e Washington — Comunicado con-
junto divulgado ao término de uma visita a
Moscou de uma delegação da Tcheco-Eslová-
quia condena a "ingerência dos racistas sul-
africanos e de outros mercenários estrangel-
ros nos assuntos internos de Angola" a ma-
nifesta solidariedade para com as "forças de- •
mocráticas e progressistas de Portugal e An-
gola".

Em Washington, o Secretário de Estado
Henry Kissinger mais uma vez condenou o
apoio dado pela União Soviética ao Movimen-
to Popular de Libertação de Angola, afirman-
do que "tal comportamento prejudica as rela-
ções entre nossos paises". Em recente visita a
Detroit, Kissinger havia advertido Moscou de
que sua ajuda militar ao MPLA põe em perigo"o processo de distensão entre as duas super-
potências".

Imóveis é conosco!
cmi

O jovem trouxe tudo o que foi
possível

Ed. Avenida Central-CENTRO • Visconde de Pirajá, 444-IPANEMA

-•.-:. - :-';-.;'.. ¦¦.-.-.-..¦-:.yasm«m<
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Síria dificulta renovação do acordo no Colai

Americanos temem

chantagem atòrnica

em suas centrais

Washington — Guerrlüréíros iWánd^Scsi tSVro-
ristas palestinos ou mesmo comandos latino-anícrl-
canos podem, a qualquel momento, sabotai' uma
central nuclear norte-americana. nenhuma delas
protegida contra atentados — advertiu ontem a
Nuclear Regulatory Comission, comissão que regú-
lamenta as atividades nucleares nos Estados Uni-
dos.

O documento, escrito por dez especialistas ta-
millarlzudos com a.s técnicas nucleares c as ativi-
dadc.s terroristas, recomenda a adoção de rápidas c
eticazes medidas para melhorar a segurança da-
quclas instalações. "Não há dúvida", escrevem os
autores do documento, "de que em troca de muito
dinheiro, integrantes do crime organizado também
poderiam tentar uma ação sabotadora".

"Enquanto os terroristas buscam armas cada
vez mais aperfeiçoadas — prosseguem os técnicos —
• rs Nações se deixam levar pela engrenagem da
proliferação nuclear, é muito possível que os crimi-
no.sos comuns convertam-se numa ameaça maior".

Naçòcâ' Unidas — o CÍdíins-
llio de Segurança da ONU
prosseguiu ontem seus de-
liates sobre a imirrogacau
do mandato das fóruns de
paz. eslaeiomidns entre po-siçóes sirlas c Israelenses
nas eamtns «le Golnn, ile-
pois de várias horas de deli-
Iterações, em que seus 15
membros não chegaram a
um acordo.

A prorrogação por mais
seis meses do mandato, une
expira hoje, está esbarran-
¦In chi um impasse: a Sirín
mostra-se disposta a ceder
apenas se for aceita a In-
clusão tios palestinos, em
Igualdade de condições com
os demais participantes,
nas conversações sobre a
paz global para o Oriente
Médio, convocadas para 15
de janeiro na ONU.
FXIGÊNOÍA

Esta, exigência da Siria
está contida em um projeto
de resolução, apresentado
ao Conselho no último dia
10. O projeto, que atual-
mente está em discussão,
renova por seis meses o
mandato dos "capacetes

azuis" e convoca o Conselho
paia a reunião de janeiro,
propondo a presença dos
p a I e slinos, representados
pela OI.I\

1 n I' o r m o u- s e que seis
membros do Conselho vota-
ram a favor da resolução,
mas i|ue o Ivmhaixador nor-
tc-americano na ONU, Da-
niel iMoynihan, d e c t a r o u
que qualquer referência a
ela "teria que ser retirada"
antes que os !'stados Unidos
votassem pela prorrogação
do mandato. Diplomatas da
ONU disseram que Mò.v-
niliam manifestou-se preo-
eu pado com a possibilidade
dr cònoeder-sc à Siria algo
que este pais deveria obter
somente em negociações di-
relas com Israel.

O S eo re t li rio - Gera I do or-
g anis ni o i u tcrnacioíial,
Kurt Waldlicim, participou
das reuniões do Conselho,
informando aos seus iiieni-
br os sobre sua viagem ao
Oriente Alédio. "Tenho mui-
tas esperanças de que seja
possível resolver o proble-
111:1", disse depois.

Dm Moscou, porém, a
agencia de noticias Tass di-

vuljpiii um comunicado em
que a ol.l' (Organização
para l.ibertaçao da 1'aÍcsll-
nu) e a União Soviética se
opociu eiiergleamente a to.
da solução parcial do confli-
to levniitino. O comunicado,
que comenta a visita feita
pelo ilh igente palestino
Yasscr Arafai ao pais, mula
esclarece sobre a.s flnalida-
d es do seu encontro com o
Chanceler Andrei Gromiko.
Supõe-se que o tema prlnci-
pul foi discutir o reconheci-
meu to do Kstado de Israel
pela Ol.l'.

Enquanto Isso; o c\-Minis-
trn do Kxterior israelense,
Àlm Kbban, afirmou que o
Governo de Jerusalém deve
adotar "uma atitude mais
positiva", e não se limitar a
declarar que não negociará
com organizações palestinas
dispostas a destruir Israel."O Governo deve munifes-
tar sua disposição de confc-
renciar com toda organi-
zaçãò que reconhecer o Ks|
lado <le Israel; deve, tani-
béin, indicar que territórios
devolveria aos árabes em
troca de uma solução paci-
fica".

FELIZ NflTRL

E PREÇO BAIXO

PHILCO 

Bemoreiro

De fama mundial pela qualidade

_ Jill1 Jlji

Radio Relogio Digital Philco, B-499. I
Radio totalmente transistorizado com 7
iransistores de silicio e 6 diodos. Ondas I
medias e antena de ferrite, I

55, ensais iguais sem juros I
Radio Relogio Digital B-502. Radio I
totalmente transistorizado com 10 Iran- I
sistores de silicio e 11 diodos.'Ondas B
medias e frequencia modulada. Erttrada ¦
para antena externa. I

80, ensais iguais sem juros I

Rádio Phiico, B-497, com 3 faixas da
ondas. Alcance mundial. Com 8 tran-
sístores e 4 diodos. Com duas antenas,
de ferrite para ondas médias e telescó-
pica para ondas curtas.

lilMl

PROVA

32, mensais iguais sem juros
Rádio Phiico, B-498, com ondas mé-
dias FM, 11 transistores de silício e 5
diodos. Controle automático de fre-
quência. Antenas de ferrite para ondas
médias e telescópica direcional, articu-
lada, para FM.

mensais iguais sem juros

TV Phiico B-262. Portátil, totalmente
transistorizado, Seletor de canais de 3
estágios. Totalm9r.t9 protegido para
evitar interferências nas linhas da
imagem.

13 prestações <\ (S O
mensais de JL

TV Phiico B-263, tela retangular, por-,
tátil, Com circuito impresso,' chassi
cromatizado e frio, Som instantâneo,

16 prestações
mensais de 152,

Calculadora Phiico Novus 823. O ma-
temático de bolso. Com 8 dígitos. Sim-
pies de operar, executa todas as funções
que você mais utiliza nas suasativida-
des, Constante memória independente
das demais funções,

1% mensais iguais sem juros
Calculadora Phiico Novus 650. Com
6 dígitos. Soma, subtrai, multiplica e
divide. Lógica alqebrica. Quadrado
automático.

30, mensais iguais sem juros
Calculadora Phiico Novus 821. Com 8
dígitos e constante memória. Ponto de-
cimal flutuante, Quadrado automático.
Porcentagem, soma, subtrai, divide e
multiplica.

56, mensais iguais sem juros

TV Philco' B-253. Teleportatil, 12". I
Funciona com bateria e corrente I

11 prestaipoes I
mensais de Jk&rnmj I

Bemoreirt

101 lojas
Rio de Janeiro • Minas Gerais 9 São Paulo

do conglomerado UNIÃO DE EMPRESAS'BRASILEIRAS 
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( ouve denuncia intervenção externa
Beirute —. Após entrevistar-se tlu-

rante 11 dias com os lideres das facções
em luta 110 Líbano, o ex-Prlmelro-Mlnis-
tio o mediador francês Maurlce Couve
de Murvillc reconheceu a existência de
ingerências externas por parte da Siria,
Líbia, Estadas Unidos e União Soviética,e mostrou-se desanimado quanto á pus-Mbllldado de solução para o conflito.

Ainda assim, a Rádio de Beirute
qualificou de "histórico" o acordo a quechegaram os elementos de esquerda c dedireita do Gabinete, que se reuniu numambiente de relativa calma para c.stu-
dar o plano de paz proposto pelo Mlni.s-tro do Trabalho Ghassan Tucnl c os re-suitados da missão cie Couve de Murvillc.

DIVERGÊNCIAS

Segundo o jornal Al-Muharrir, há
graves divergências entre o Presidente
Suieiman Frangleh e o mediador fran-cês. Esse, apesar de declarar numa cn-(.revista que perdeu as esperanças deêxito, fez propostas concretas para ten-tar pôr fim a uuerra fratricida. O pontomais Importante .seria que a OLP decla-
lasse oficialmente sua neutralidade no
conflito.

Para Isso, torna-se necessário queBeirute entre em entendimento com o
Governo de Damasco, que tem grandeinfluencia sobre a organização palesti-

11a. Kraiuíleh não aceitou e.-.sa. propostae respondeu: 'Taça como quiser", quan-do Couve de Murvillc perguntou-lhe .sevalia a pena continuar sua missão.
A 14a. trégua parece frágil como a?

que a antecederam: ontem reinava .1tensão no Norte do pais, verlficando-sçchoques armados nas regiões de Tripoll etambém no.s arredores da cidade dóZalile. Em Beirute, os bancos novamen-le nao abriram e 20 pessoas foram se-
quc.sLrada.s. Entre outros Incidentc.s, no-ticiou-se a morte de um diplomata dnKuwait. Os comandos de muçulmanos-esquerdistas e cristãos-direltlstas num-têm-se em sua.s posições. O Presidente Su-leiman Prangieh lançou um apelo á na-
Çáo, observando que a luta pode ultra-
passar as fronteiras do Libano.

Por sua vez, o Comitê de Investiga-
ÇÔes Libanesas, formado por personàii-dados de várias áreas e diferentes ten-
delicias políticas c crenças religiosas;
afirmou num documento que o Libano
pode ser dotado de um estatuto de neu-
tralidade permanente, como a Suíça e a
Áustria. Uma das exigências para isso,
assinala o documento, é que "os jornaislibaneses deixem de comportar-se como
porta-vozes dos países vizinhos".

O texto observa que "a neutralidade
não_ poderá ser decidida por uma decla-
ração unilateral, mas que necessitará do
acordo de vários Estados e cm especial
dos cinco grandes das Nações Unidas".

Beirute, uma nova imagem do caosO

Beirute, Libano — Enquanto os gru-
pos antagòüícos inicia/n outro ciclo dc
violência, pcrccbc-sc que Beirute esta
atingindo um novo estágio dc degrada-
çáo humana c social.

Algumas pessoas simplesmente não
têm o que comer. Mesmo nos bairros ele-
gantes. crianças catam, nas latas dc li-
.ro. jolhas sujas dc alface. que cuidadosa-
mente guardam cm sacos dc papel.

Durante o dia. prostitutas andam pe-
la Iiua Hamra. anteriormente ocupada
pela classe média-altu libanesa. .4 noite,
após o toque de recolher, policiais vá-
gueiavi pelas ruas desertas, cartucheirus
nos ombros, iluminados pelas luzes ber-
rantes dos bares.

Alguns meses atrás, quando os com-
bates começaram, não havia quase casos
dc roubo cm Beirute; conviviam parado-
xalmente atiradores rondando a cidade e
as chamadas ruas seguras.

Mas atualmente, segundo estimativas
de um sindicato. 100 mil trabalhadores
Joram demitidos, devido á paralisação do
comércio; dois terços do Produto Nacio-
nal Bruto foi perdido nos últimos sete
ineses dc lutas.

Numa cidade onde quase todos os
chefes dc jamilia possuem uma pistola,
se não um rifle automático, o assalto à
mão armada está se expandindo rapida-
mente.

Em Sojar, Malik Saiam, ex-Ministro
c cunhado do Premier Rashid Karame,
foi assaltado em sua casa por três mas-
curados, que levaram 500 dólares (cerca
dc CrS 4 mil 500) e seu carro. "Nós o
devolveremos em dois dias", disse um dos
ladrões, antes de fugir.

Extorsão e dinheiro para fins de pro-
teção fazem parte de uma luta suposta-
mente política. Assim Raji Chakib Aziríi;
demitido dc um pequeno estabelecimento
da Rua Verdun, pensou em aproveitar-
se disto. Enviou uma carta ameaçadora

Jornes \l<irltltnm
do The New YorV Times

a seu antigo patrão, exigindo mil dólares
(cerca de CrS !) mil1 como pagamento
por proteção, em nome dos Guardiães
dc Ccdar, um grupo dc extremistas,
cristãos.

O desafortunado rapaz foi preso, e,
ao ser interrogado pela polícia, alegou,
que os sete meses dc lutas levaram-no à
miséria c a seu ato desesperado.

Depois que a Embaixada americana
retirou seus funcionários, conservando
apenas os essenciais, um jornalista retor-1
nou à zona dc Katari, onde vivera, en-
conlrando quatro homens transportando
os móveis do apartamento vago de um'
diplomata num caminhão dc mudanças.'

O jornalista achou diversos cartu-,
chos novos dc munição no local e tcle-'
fonou á Embaixada para avisar que a
carga deveria ser examinada no caso dc
outros cartuchos Lerem sido empaetados
inadvertidamente. Foi informado que não
havia sido dada nenhuma ordem dc mu-
dança. O lugar fora saqueado.

Os grupos muçulmanos e curdos, que•
pilharam a próspera zona dc Katari, es-'
tão executando o que uma testemunha
local intitulou de socialismo libanês —'
redistribuição de riquezas.

Os franco-atiradores são as pessoas
mais odiadas e temidas de Beirute. Con-
tudo dificilmente são presos ou. quando
isto se dá, suas identidades não são reve-
ladas. Isto seria embaraçoso para as fac-1
ções políticas que os contrataram.

Consta que, há algum tempo, o se-
tor encarregado da segurança do Movi-
mento de Guerrilha Palestino localizou¦
um franco-atirador num telhado, dispa-'
rando tanto contra o subúrbio cristão de
Am El Rummaeh quanto contra o bair-,
ro muçulmano adjacente dc Chiyah.

Os palestinos cercaram o prédio de-
oito andares, subiram, detendo o puto-'
leiro, interrogaram-no e diz-se que o jo- ¦
garam lá de cima.

Jf iL:

Diretores, engenheiros, arquitetos e

demais funcionários da Servenco,

direta ou indiretamente ligados ao

empreendimento que hoje. representa

marco e orgulho da cidade, vêm de

público agradecer ao Clube de

Aeronáutica a oportunidade que lhe foi

oferecida de dar um passo adiante na

indústria de construção civil brasileira.

O brilhante resultado final, que

culminou com a festa de inauguração

promovida pela Direção do Clube de

Aeronáutica, só foi possível graças ao

nível, competência e alto espírito de

colaboração que dignificam ainda mais

a imagem da Força Aérea Brasileira.

PHILCO EM ATÉ 30 MESES,SEM ENTRADA!
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Eãfldo QtarksBaudekàre.
Uma verdadeira viagem pela França.

Aqui: Praia do Flamengo 370.

Varanda Cap Ferrat

Suíte George V,
onde você tem o mesmo

luxuoso conforto
que exige dc um grande

hotel, lugar
ideal para uma eterna

¦ lua-de-mel.

Quarto llivc Gaúche, o mais
versátil, que pode

ser convertido
em sala íntima, ou escritório,

ou biblioteca.
Durante o dia, lugar
de criação, à noite

mais um ambiente para receber.

Varanda Cap d'An tines

.Este é o Living Champs Elysées, um salão com piso dc
táboas corridas, dando para uma varanda sobre

o Aterro do Flamengo. Não tem um Arco do Triunfo, evidentemente,
más ao andar por ele você se sentirá um vencedor.

O Banheiro
da Suíte,com'
baiihcira-box

Toalete,
para

os amigos.

O Banheiro dos Quartos,
em mármore, com bancada.

Jardin des Plantes,
esse é o

nome do quarto de um de
seus filhos,

onde ele terá a amplidão
necessária a

suas horas de lazer.

Jardin d'Acclimatation,
o outro quarto,

luminoso e confortável.

Na sala dc jantar Máxima
a comida ganha

um sabor de requinte.

Almoçar ria
Brasserie Lipp é o que você

sempre desejou.
Pois nesta sala de almoço

você pode viver
diariamente esse sonho.

Quarto de
empregada IÍ-

¦f . tf
Com cubas de aço inoxidável e bancada seca

em granito, esta magnífica
cozinha bem merece o nome

de Paul Bocuse, o cozinheirodos presidentes.i—tr

Área de serviço
com luz e

ventilação diretas.
Quarto de

empregada I.

Emais: piscina, play~gwmd,2 vagas de garagem, eavistaparaosjardmseo mar do Aterro.

Corretores da MG 500 no local até às 22 hs.
Mais um grande acontecimento Servenco.

sfjiy A partir de
XU Edifício |fi

Charles Baudelaire Mensalidades

1.500.000,
75.000,
75.000,
í 5.000,

mg 500 i
INVESTIMENTOS IMOBIUÁBOS 5 A. ^Fi

ÍWWCO

INVESTIMENTOS IMOBILIÁSOS 5 A.
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Bomba
mata um
em Dublin

Dublin, Londres c. Bclfasl— Duas bombas explodiram
no saguão do aeroporto In-
fernaoional de Dublin, oau-
sando um morto e vários
feridos ~- no primeiro atcn-
tado ocorrido na Irlanda
tipos 18 meses de calma, o
aeroporto foi encerrado c a
policia informou estar ten-
tando localizar um carro dr-
plano da Irlanda do Norte
com dol.s suspeitos.

Em Londres, o Exército
Republicano Irlandês (IRA)responsabilizou-se polo as-
sa.ssinato do editor Ross
McWhirter, simpatizante da
ala direitista do Partido
Conservador, morto quinta-
feira cm frente á sua casa.

NEGOCIAÇÕES
SUSPENSAS

A Porca Voluntária da Ir-
landa abandonou as con-
vcrsações secretas entre
católicos e protestantes des-
finadas a pôr fim à guerra
religiosa na Irlanda do Nor-
te. revelou-se ontem em
Belfast.

JORNAL DO BRASIL | | Domingo, 307 1 1'75 Ciclerno

Governo
PCP de

Lisboa — O Gabinete do Presi-
dente de Portugal, Francisco Costa
Góinòs, distribuiu nota criticando
peja primeira vez o Partido Comu-
nista por seu apoio à manifesta-
cão de quinta-feira da extrema-es-
qiiérda no Porto o afirmando que
o PCP "prestou um mal serviço à
revolução, ao colocar-se ao lado dos
golpistas contra-revoluclonários".

Ao mesmo tempo. Sottomayor
Gardla, membro da direção do Par-
tido Socialista, pedia a "volta do.s
militares ao.s quartéis", dcstaean-
do: "A única politica das Forças
Armadas deve ser a da defesa da
nação, do respeito à democracia e
do reconhecimento de que devem
so submeter no poder civil."

CONSOLIDAÇÃO DO PODER

As declarações de Cardla —
em seguida às do secretário-geral
do Partido Popular Democrático,
Sá Carneiro, no mesmo sentido —
foram feitas no momento em que
os militares prosseguiram sua cam-
panha para consolidar o Poder e
expurgar os esquerdistas em conse-

português acusa
apoiar golpistas

quenola da fracassada rebelião dos
pára-qucdlstas de Tancos de terça-
feira.

Ontem n Chefia do Estado-
Maior Geral das Forças Armadas
divulgou novo comunicado expli-
eando a rendição do último foco
rebelde, a base dc Tancos, ocorrida
sexta-feira. Revelou que foram pre-
sos três oficiais e seis sargentos"diretamente implicados na lide-
rança das ações contra-revolucio-
narlas" e sublinhou:

"A firme atitude dos coman-
dos militares e .sua intenção de
evitar o choque armado, que inc-
vltavelmente teria tido eonscquõn-
cias trágicas, o que permitiu que a
rendição se realizasse sem vloiêh-
cia c com dignidade."

O documento convidou ainda o
povo a "manter-se unido c confiar
nas Forças Armadas, cuja tarefa é
trabalhar para que o espírito do 25
de abril torne-se uma luminosa
realidade, capaz de constituir uma
barreira Invencível para qualquer
tentativa totalitária, tanto de dl-
relta quanto de esquerda".

Também foi anunciada a cie-
missão do Almirante Rosa Coutinho
do Conselho tia Revolução "por ru-
zões alheias à sublevaçáu do dia
25 de novembro'. A decisão foi "dl-
tada pelos ataques políticos aos
quais o militar e objeto". A cIpiiiIs-
são foi aceita mas deverá ser ra-
tificada numa assciubléla-geral do
Movimento da.s Forças Armadas da
Marinha.

Outro comunicado informa que
o Contra-Alinlrante Augusto Souto
Silva Cruz foi nomeado Chefe do
Estado-Maior da Marinha, em subs-
titulçào ao Almirante Filguelràs
Soares.

Os militares também nomea-
ram novos administradores para a
agencia de noticias oficial ANOP
lex-ANIi, que agora tem dois jor-
nalLstas não comunistas o um Co-
rbnel do Exército como seus direto-
res.

Mais Portugal na"Caderno Especial"
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Bemoreira

TV Colorado, a cores, 66 cm , 26".
O primeiro televisor digital a cores do
Brasil com tecnologia Blaupunkt.

1.032,

[Dücãil
PROVA //

i~~ ¦ lM I
TV Colorado Ipanema, 61 cm , 24",
ampla tela, visão total. Alta fidelidade
de imagem e som. Um grande televi-
sor de muita classe.

mensais iguais
TV Colorado Araguaia, portátil, 44
cm , 17". Controle de tonalidade, e
som. Circuito especial para estabiliza-
ção de imagem. Móvel emeaviúna.

mensais iguais

159, mensais iguais

SEM ENTRADA

I I I j SEM ENTRADA 1

COLORADO RQ Sr-r—!
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TV Colorado, a cores, :\ ^|
modelo COC-2, '-^d^ 1
66 cm , 26", com móvel mm^mmS^^" 9 N^HlU|mii|Mj|||i|| I
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Opus Dei exige saída
cie Árias cio Governo

Madri - A renúncia do Gabinete do
Premier Arlas Navurro foi exigida ontem
polo comentarista político espanhol Fe-
derico Y.sart, do Nuevo Diário, porta-vozda Opus-Dcl, segundo quem o Primeiro-
Ministro "não tom condições de rosppn-
der ás aluais necessidades da .sociedade
espanhola". Prisões e processos", disse o
comentarista"; "não refletem a imagem
que o Hei quer dar ao povo".

Destacando a necessidade de mu-dança de orientação no Governo, erltl-cou as atitudes de Árias nos últimos 20meses de Governo, ao aprovar a lei an-
tlterror è "perder a oportunidade de re-voj-á-la" através do indulto recentemente
decretado no pais. "o que contraria as
propostas iniciais dc Árias, ao assumir
seu posto em fevereiro de 107-1, de pro-mover uma abertura democrática no re-
giinc".

PERSPECTIVAS DE MUDANÇA

Em Madri, onde a vida retornou à
normalidade, as especulações sobre as
próximas decisões politlcas do Rei au-
montaram ontem á noite a partir de uma
visita do Premier a Juan Carlos I. Al-
guns afirmavam que fora apresentar sua
renúncia, o que não ocorreu entretanto.
Há quem acredite que ele não o fará até
marco, atendendo a podido do próprio so-
berano.

Observadores afirmam, cm sua maio-
ria, que Juan Carlos indicará um "poli-
tico liberal" para o cargo de Primeiro-
Ministro mas que esta decisão só será to-
mada após a escolha de novo presidente
das Cortes e do Conselho do Reino, car-
gos vagos desde o dia 26 último com o
término do mandato do ultraconserva-
dor Rodrigucz y Valcarcel.

Ainda aqui. a mudança não poderá
ser radical e um dos mais cotados para
substituir Valcarcel seria Torquato Fer-
nandez Miranda, um conservador mode-
rado, amigo pessoal de Juan Carlos, cx-
Vice-Primeiro-Ministro e. secundo cons-
fa, um dos políticos que mais influencia-
ram Franco em sua decisão de apontar
Juan Carlos como seu sucessor.

Entre os vários "liberais pró-rcglmè"
cogitados para Primeiro-Ministro esta-
riam Fraga Iribarne, ex-Ministro da
Informação, da ala mais à esquerda da"oposição permitida", Jasé Maria Areilza.
Conde de Motrico, ex-Embaixador cm
Washington e Paris e lider monarquista
pró-Don Juan i Conde de Barcelona l;
Fernando Maia Castiella, ex-Chanceler:
Antônio Garrigues, ex-Embaixador do
Vaticano, e o General Manuel Diéz-AIe-
gria, ex-Comandante da.s Forças Arma-
da.s, afastado por Franco por suas "idéias
liberais", que no entanto lhe valeram
grande simpatia entre setores militares
mai.s jovens.

Sinais de abertura, enquanto Isto, Jásão notados nu Imprensa conservadora, Ocatólico Ya sugeriu que o presidente da.sCurtes será certamente "um homem do
sistema, embora aceitável pela oposição
Interna o capaz de ser bem recebido no
exterior". O ABC (monárquico) pediu a
volta dos exilados políticos. Além de cri-
tlcahr "as contradições do Gabinete" dc
Arlas, o Nuevo Diário cy.lu.iu liberdade
para os nove Integrantes do Partido Co-
munlsta Simon Sanchez Montoro, Lo-
pez Salinas e outros — "pois sua preesn-
ça e participa cão no cenário político sáo
tão importantes comu a de qualquer ou-
tro cidadão".

Ninguém, exceto o Arcebispo Dom Vi-
cente Enrique y Tarancón tinha até ago-
ra falado tão francamente sobre "demo-
cratizacáo" o "liberdade". As vozes que se
levantaram neste sentido partiam sempre
da clandestinidade ou do exilio. De qual-
quer forma, as dúvidas são muitas. Será
examinada a questão Monarquia-Rrpú-
blica? O Partido Comunista será legali-
zado? Haverá eleições realmente livres?,
se pergunta em Madri.

A agência Ansa destacou que apesar
do pado firmado entre a Junta Demo-
crátie.a e a Plataforma de Convergência
Democrática para atuar pacificamente
pela democratização imediata da Espa-
nha este objetivo "estaria encontrando
obstáculos entre certos setores socialistas
e democrata-cristãos". Há dias, entretan-
to, integrantes das duas frentes amplas
anunciaram que defenderão os lideres co-
munistas presos, no primeiro passo con-
creto depois da aliança.

Grande expectativa gira também cm
torno de como reagirão os falangistas an-
te "a.s mudanças". O comentarista Jules
Stewart da UPI responde que "violenta-
mente" citando uma recente reunião dos
Camisas Azuis da Falange. Segundo Ste-
wart. o líder falangista José Antônio Gi-
rón dirige "um Exército dc meio milhão
dc veteranos da Guerra Civil, preparados
para pesar em armas paar manter a Es-
panha livre da democracia parlamenta-
rista decadente".

Violenta, ainda segundo a UPI. se-
ria também a disposição da FRAP, maois-
ta, cupos integrantes, numa entrevista co-
letiva em Paris, rejeitaram qualquer
aproximação com Juan Carlos I c apela-
ram para "uma batalha armada do po-
vo espanhol contra o facismo". Tais pro-
nósticos, segundo analistas, indicam que,
mais unia vez, os extremos se tocam, uma
vez que tanto a extrema-direita quanto a
extrema-esquerda cogitam em pegar em
armas o que certamente não conviria a
Juan Carlos e pelo menos, por enquanto,
está afastado dos planos da oposição per-
mitida ou clandestina.

Socialistas fazem apelo a MCE
Roma, Frankfurt — O Partido Sócia-

lista Italiano pediu ao Mercado Comum
Europeu para negar o ingresso da Espa-
nha na comunidade, como membro as-
sociado, enquanto não for "completa-

mente restaurada a democracia parla-
mentar no pais" e exortou o Governo da
Itália a tomar posição neste sentido na
próxima reunião dos Chefes de Estado
do MCE, a realizar-se em Roma.

Em artigo de Paolo Vittorelli, mem-
bro da comissão executiva do PSI, que
será divulgado na próxima semana pela
revista Lavoro, de Gênova, sublinha-se:
"Os primeiros atos de Juan Carlos I con-
firmam a tese da Oposição de que nada
mudou na Espanha. Os antifascistas
continuam a ser presos como antes. Mes-
mo a anistia, que deveria pôr em liber-
dade os presos políticos, foi concebida
como gesto de clemência aplicável ape-
nas aos criminosos comuns".

De acordo com os socialistas italianos,
"se a Espanha quer ser admitida na co-
munidade européia deve colocar cm li-
berdade incondicionalmente, os presos
políticos, restaurar os direitos civis e po-
liticos e realizar eleições livres. Em re-
sumo, o regime espanhol não deve optar
pelo testamento político de Franco, mas
sim pelo livre consentimento, expressado
por intermédio do sufrágio universal".

"Se a Espanha não pagar este preço
não poderá considerar-se merecedora de
pertencer a uma comunidade formada
por nações democráticas" — afirma o
PSI, Partido do qual o Governo' italiano

— formado por uma coligação democra-
ta-cristã e republicana — depende para
manter-sc no Poder.

Também a Federação da Juventude
Comunista. Socialista e Republicana, a
Juventude Católica e o.s movimentos ju-
venis da Democracia Cristã enviaram
carta conjunta ao Chanceler italiano
Mariano Rumor, presidente do Conselho
de Ministros do Exterior do MCE, des-
tacando que "as portas da Europa co-
munitária só podem abrir-se plenamente
para uma Espanha democrática e livre
do fascismo e de toda forma de continui-
dade. a uma Espanha cuja soberania te-
nha sido integralmente restituída a seu
povo".

Em Frankfurt, a Associação de Anti-
fascistas pediu ao Rei Juan Carlos I "o

fim imediato do terror contra antifas-
cista.s e democratas e a libertação de to-
dos os presos políticos" e em declaração
ao Governo de Bonn afirmou .ser neces-
sário que a Alemanha Ocidental "con-

tribua para o desaparecimento do último
regime fascista da Europa".

Em entrevista à imprensa, os dirl-
gentes democrata-cristãos espanhóis dc-
clararam estar "muito decepcionados"
com as medidas adotadas pelo novo Che-
fe de Estado da Espanha. Joaquim Ruiz
Gimcncz (Esquerda Democrática) e Gil
Robles (Federação Popular Democráti-
cai disseram que a anistia mostra que"não há muitas esperanças dc se chegar
a muito mais".

Mais Espanha no ''Caderno Especial"

FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL
SOUZA MARQUES

ESCOLA DE ENGENHARIA
CENTRO DE PRODUÇÃO COORDENAÇÃO DE CURSOS

TÉCNICOS EM SEGURANÇA
(EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DOTRABALHO)

CURSO DE ALTO NÍVEL
Acham-se abertas as inscrições para nova turma, das 18,00 is 20,00 hs. na

Av. Ernani Cardoso, 317 Cascadura, Tel.: 390-6365.
CONDIÇÕES DE INCRIÇÃO:

Cópia xerox de carteira de identidade,
Cópia xerox do certificado de conclusão do Curso Secundário.
(Três) retratos 3x4
Taxa de inscrição: Cr$ 500,00
01 Mensalidade: Cr$ 500,00

tocai de funcionamento do curso: Av. Ernani Cardoso, 317, Cascadura, das 19 às 22 horas.
Aos que concluírem o curso será concedido o certificado de SUPERVISOR DE SEGURANÇA

E HIGIENE DO TRABAIHO. (P
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Bomba
mala uni
cm Dublin
5 Dublin, Londres c Beijas!— Dua.s bombas explodiram
no saguão do aeroporto In-
Lcrnactona) do Dublin, cau-
sando um morto o vário.*-;
feridos — no primeiro uten-
Indo ocorrido na Irlanda
após 18 meses de calma, o
aeroporto foi encerrado o a
policia Informou estar ten-
tando localizar um carro clc
plano da Irlanda do Norte

i com dois .suspeitos.
Em Londres, o Exército

Republicano Irlandês (IRA)
responsabilizou-se pelo as-
sassinato do editor Ross
McWhlrter, simpatizante da
ala direitista do Partido
Conservador, morto quinta-
feira em frente ã sua casa.

NEGOCIAÇÕES
SUSPENSAS

A Força Voluntária da Ir-
landa abandonou as con-

j vorsações secretas entre
católicos e protestantes des-

I tlnadas a pór fim á guerra
| religiosa na Irlanda do Nor-

t,e, revelou-se ontem e m' 
Belfast.

Governo
PCP de

Lisboa - o Gabinete do Presi-
dente de Portügálj Francisco Costa
Gomes, distribuiu nota criticando
pela primeira vez o Partido Comu-
nista por seu apoio á manifesta-
cão de quinta-feira da extrema-es-
querda no Porto e afirmando que
o PCP "prestou um mal serviço á
revolução, ao colocar-se ao lado dos
golpistas contra-rcvoluclonários".

Ao mesmo tempo, Sottomayor
Cardla, membro da direção do Par-
tido Socialista, pedia a "volta dos
militares aos quartéis", destacai)-
do: "A única politica das Forças
Armadas deve ser a da defesa da
nação, do respeito ii democracia e
do reconhecimento de que devêm
.se submeter no poder civil."

CONSOLIDAÇÃO DO PODER

A.s declarações de Cardla --
em seguida às do secretário-geral
do Partido Popular Democrático,
Sá Carneiro, no mesmo sentido —
foram feitas no momento em que
os militares prosseguiram sua cam-
panha para consolidar o Poder e
expurgar os esquerdistas cm çouse-

português acusa
apoiar golpistas

quenciu da fracassada rebelião do.s
páia-quedistas de Tancos de terça-
feira.

Ontem a Chel ia do Estado-
Maior Geral da.s Forças Armadas
divulgou novo comunicado oxpll-
çando a rendição do último foco
rebelde, a base dc Tancos, ocorrida
sexta-feira. Revelou que foram pre-
sos ires oficiais c seis sargentos
"diretamente Implicados na lide-
rança das ações eontra-revoluclo-
mirins" e .sublinhou:

"A firme atitude do.s coman-
dos militares e sua Intenção cie
evitar o choque armado, que inc-
vitavelmente teria tido conscqüôn-
cias trágicas, o que permitiu que a
rendição se realizasse sem vlolén-
cia e com dignidade."

O documento convidou ainda o
povo a "manter-se unido e confiar
nas Forças Armadas, cuja tarefa é
trabalhar para que o espirito do 25
de abril torne-se uma luminosa
realidade, capaz de constituir uma
barreira invencível para qualquer
tentativa totalitária, tanto de dl-
relta quanto de esquerda".

Também foi anunciada a de-
missão do Almirante Rosa Coutinho
do Conselho da RsvolllçAo "por ra-
zóc.s alheias à .sublevttçáo do dia
25 dc novembro", A docls&o foi "di-
tada pólos ataques políticos nos
quais o militar é objeto". A demis-
são foi aceita mas deverá ser rn-
tlflcndn numa nssenibléin-gcral do
Movimento da.s Forças Armadas da
Marinha.

Outro comunicado Informa que
0 Cuntra-Alinirante Augusto Souto
Silva Cruz foi nomeado Chefe do
Estado-Maior da Marinha, em subs-
fituiçào ao Almirante Fllgueiras
Soares.

Os militares também nomea-
ram novos administradores para a
agencia de noticias oficial ANOP
(ex-ANI), que agora tem dois jor-
niilistas náo comunistas e um Co-
ronel do Exército como seus direto-
res.

Mais
''Cado in o

Portugal na
/¦;• potiittl"

Presos políticos são ¦
libertados na Espanha

WdrJrl e Painplona Por decisão do
Tribunal dc Ordem Pública o no abrigo
da anistia decretada pelo nei Juan Car-
los I, foram libertados ontem a noite, da
prisão de Carabanchel, o lidei* sindical
Marcellno Camacho, um das principais
condenados no julgamento das "comis-
sões operárias" realizado em Burgos, em
junho de 1072.

Outros sele presos políticos foram
igualmente libertados, entre eles o poe-
ta Carlos Alvarez, um sacerdote e mu
estudante, todos aguardados nas portões
da prisão por familiares e amigos que os

aplaudiram entusiástica m e n t c.
Camacho declarou que "o Indulto não

é suficiente e que era necessária uma
anistia geral", acrescentando continuar
disposto a lutar pela liberdade demoerá-
tica, mesmo correndo o risco de pudervoltar a ser preso.

Em Pamplona, uma centena de pes-sons reunidas Ilegalmente em manifesta,
ção considerada antlgovcmamental fo-
ram dispersadas pela Policia, tuic fez
disparos para o ar. Quarenta prisões fo-
iam feitas na altura, mas apenas seis
ficaram detidas, sendo a.s outras liberta-
da.s após Interrogatório.

Opus Dei faz
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A renúncia do Gabinete do Premier
Árias Navarro foi exigida ontem pelo co-
inentarista jiolítico espanhol Federico
Ysart, do Nucvo Diário, porta-voz da
Opus-Dei. segundo quem o Prlmclro-MI-
nistro "não tem condições de respon-
der ns atuais necessidades da sociedade
espanhola". Prisões e processos", disse o
comentarista, "não refletem a imagem
que o Rei quer dar ao povo".

Destacando a necessidade de mu-
dança de orientação no Governo, critl-
cou as atitudes de Árias nos últimos 20
meses de Governo, ao aprovar a lei an-
titeiTor e "perder a oportunidade de re-
vogá-la" através do indulto recentemente
decretado no pais, "o que contraria as
propostas iniciais de Árias, ao assumir
seu posto cm fevereiro de 197*1. de pro-
mover uma abertura democrática no re-
gime".

PERSPECTIVAS DE MUDANÇA

Em Madri, onde a vida retornou à
normalidade, as especulações sobre a.s
próximas decisões politicas do Rei au-
montaram ontem à noite a partir de uma
visita do Premier a Juan Carlos I. Al-
guns afirmavam que fora apresentar sua
renúncia, o que não ocorreu entretanto.
Washington e Paris e lider monarqtüsta
Há quem acredite que ele não o fará até
marco, atendendo n pedido do próprio so-
berano.

Ainda aqui. a mudança não poderá
sor radical e um dos mai.s cotados para
substituir Valcarcel seria Torquato Fer-
nandez Miranda, um conservador mode-
rado, amigo pessoal de Juan Carlos, ex-
Vice-Primeiro-Ministro c. segundo cons-
ta, um do.s políticos que mai.s influencia-
ram Franco em sua decisão de apontar
Juan Carlos como seu sucessor.

Entre os vários "liberais pró-regime"
cogitados para Primeiro-Ministro esta-
riam Fraga Iribarne, ex-Mirilstvp da
Informação, da ala mai.s a esquerda da
"oposição permitida", José Maria Areilza,
Conde de Motrico, ex-Embaixador cm
Washington e Paris e lider monarquista
pró-Don Juan (Conde de Barcelonai;
Fernando Maia Castiella. ex-Chanceler;
Antônio Garrigues, ex-Embaixador do
Vaticano, e o General Manuel Diéz-Alc-
gria, ex-Comandante das Forças Arma-
das, afastado por Franco por suas "idéias
liberais", que no entanto lhe valeram
grande simpatia entre setores militares
mais jovens.

Sinais de abertura, enquanto isto, já
são notados na imprensa conservadora. O
católico Ya sugeriu que o presidente das

exigências
Cortes será certamente "uni homem do
sistema, embora aceitável pela oposição
interna e capaz de ser bem recebido no
exterior". O ABC (monárquico) pediu a
volta dos exilados políticos, Além de cri-
tlcahr "as contradições do Gabinete" oe
Árias, o Nucvo Diário exigiu liberdade
para os nove integrantes do Partido Co-
munista Slmon Sanchcz Montero, Lo-
jicz Salinas e outros — "pois sua preesn-
ça e participação no cenário político sáo
tão importantes como a de qualquer ou-
tro cidadão".

Ninguém, exceto o Arcebispo Dom VI-
conte Enrique y Tarancón tinha até ago-
ra falado tão francamente sobro "demo-
crátização" c "liberdade". A.s vozes que se
levantaram neste sentido partiam sempre
da clandestinidade ou do exílio. Dc qual-
quer forma, a.s dúvidas são muitas. Será
examinada a questão Monarquia-Repú-
blica? O Partido Comunista será legali-
zado? Haverá eleições realmente livres?,
se pergunta om Madri.

A agência Ansa destacou que apesar
do pacto firmado entre a Junta Demo-
crática e a Plataforma de Convergência
Democrática para atuar pacificamente
pela democratização imediata da Espa-
nha este objetivo "estaria encontrando
obstáculos entre certos setores socialistas
e democrata-cristâos". Há dia.s. entretan-
to, integrantes da.s duas frentes amplas
anunciaram que defenderão os lideres co-
munistas presos, no primeiro passo con-
creto depois da aliança.

Grande expectativa gira também em
torno de como reagirão o.s falanglstas an-
te "as mudanças". O comentarista Julcs
Stewart da UPI responde que "violenta-
mente" citando uma recente reunião dos
Camisas Azuis da Falange. Segundo Stc-
wart, o líder falangista José Antônio Gi-
rón dirige "um Exército de meio milhão
de veteranos da Guerra Civil, preparados
para pegar em armas para manter a Es-
panha livre da democracia parlamenta-
rista decadente".

Violenta, ainda segundo a UPI. se-
ria também a disposição da FRAP, maols-
ta, cupos integrantes, numa entrevista co-
letiva em Paris, rejeitaram qualquer
aproximação com Juan Carlos I e apela-
ram para "uma batalha armada do po-
vo espanhol contra o facismo". Tais pro-
nósticos, segundo analistas, indicam que,
mais uma vez, o.s extremos se tocam, uma
vez que tanto a extrema-dircita quanto a
extrema-esquerda cogitam em pegar em
armas o que certamente náo conviria a
Juan Carlos o pelo menos, por enquanto,
está afastado dos planos da oposição per-
mitida ou clandestina.

Socialistas fazem apelo a
Roma, Frankfurt — O Partido Sócia-

lista Italiano pediu ao Mercado Comum
Europeu para negar o ingresso da Espa-
nha na comunidade, como membro as-
sociado, enquanto não for "completa-
mente restaurada a democracia parla-
mentar no pais" e exortou o Governo da
Itália a tomar posição neste sentido na
próxima reunião dos Chefes de Estado
do MCE, a realizar-se em Roma.

Em artigo de Paolo Vittorelli, mem-
bro da comissão executiva do PSI, que
será divulgado na próxima semana pela
revista Lavoro, de Gênova, sublinha-se:"Os primeiros atos de Juan Carlos I con-
firmam a tese da Oposição de que nada
mudou na Espanha. Os antifascistas
continuam a ser presos como antes. Mes-
mo a anistia, que deveria pôr em liber-
dade os presos políticos, foi concebida
como gesto de clemência aplicável ape-
nas aos criminosas comuns".

De acordo com os socialistas italianos,
"se a Espanha quer ser admitida na co-
munidade européia deve colocar*em li-
berdade incondicionalmente, os .presos
políticos, restaurar os direitos civis e po-
liticos e realizar eleições livres. Em re-
sumo, o regime espanhol não deve optar
pelo testamento político de Franco, mas
sim pelo livre consentimento, expressado
por intermédio do sufrágio universal".

"Se a Espanha não pagar esle preço
não poderá considerar-se merecedora de
pertencer a uma comunidade formada
por nações democráticas" — afirma o
PSI. Partido do qual o Governo italiano
— formado por uma coligação democra-
ta-cristã e republicana — depende para
manter-se no Poder.

Também a Federação da Juventude
Comunista, Socialista e Republicana, a
Juventude Católica e o.s movimentos ju-
yênis da Democracia Cristã enviaram
carta conjunta ao Chanceler italiano
Mariano Rumor, presidente do Conselho
de Ministros do Exterior do MCE, des-
tacando que "as portas da Europa co-
munitária só podem abrir-se plenamente
para uma Espanha democrática e livre
do fascismo e de toda' forma de conünui-
dade, a uma Espanha cuja soberania te-
nha sido integralmente restituida a seu
povo".

Em Frankfurt, a Associação dc Anli-
fascistas pediu ao Rei Juan Carlos I "o

fim imediato do terror contra antifa.s-
cistas e democratas e a libertação de to-
dos os presos políticos" e em declaração
ao Governo de Bonn afirmou ser neces-
sário que a Alemanha Ocidental "con-
tributa, para o desaparecimento do último
regime fascista da Europa".

Mais Espanha no ''Caderno Especial"

FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL
SOUZA MARQUES

ESCOLA DE ENGENHARIA
CENTRO DE PRODUÇÃO COORDENAÇÃO DE CURSOS

TÉCNICOS EN SEGURANÇA
(EM CONVÊNIO COMO MINISTÉRIO DO TRABALHO)

CURSO DE ALTO NÍVEL
Acham-se abertas as inscrições para nova turma, das 18,00 às 20,00 hs. na

Av. Ernani Cardoso, 317 Cascadura, Tel.: 390-6365.

CONDIÇÕES DE INCRIÇÃO:
Cópia xerox de carteira de identidade,
Cópia xerox do cerlificado de conclusão do Curso Secundário.
(Três) retratos 3x4
Taxa de inscrição: Cr$ 500,00
01 Mensalidade: Cr$ 500,00

Local de funcionamento do curso: Av. Ernani Cardoso, 317, Cas;adura, das 19 às 22 horas.

Aos que concluírem o curso será concedido o certificado de SUPERVISOR PE SEGURANÇA

E HIGIENE DO TRABALHO. IP
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Veja as ofertas
da lamakavy Móveis

nas páginas 47,48,49 e 50

Conservadores vencem na Nova Zelândia
- 13

Wclllm.itun -- "Só posso
dlaer n voeôs que me* sinto
csintistulo com no.s.-in vitória
dessa noite", afirmou o li-
dor do Partido Nacional,
conservador Rota Muldoon,
no sabor os resultados do
pleito parlamentar da Nova
Zelândia que deu a vitória
ao seu Partido por uma dl-
ferença dc 10 cadeiras cm
relação ao Partido Traba-
IhLsta, ora no Governo. Mui-
cloon deverá ser apontado
Premiei- nos próximos dias,
em substituição ao atual
Prímeíro-Mlnlstro Wallacc
RowIíiir-.
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VULCAPIS0
55DIBRAMA S.A.

DAMOS DESCONTOS PARA M ¦ M ¦ g\f%COLOCADORES ^J \JI IIfl
R.-FREI CANECA, 115 

* 
Tel: 224-4780 224-5241

RAPHAEL PACI
LUSTRES

CLÁSSICOS e MODERNOS

ESTILO COLONIAL.
(6°-saberta até 22 h.)

R.BARATA RIBEIR0.752-A- 2^79461

ÍJm

OFERTA DA SEMANA
CACO DE CERÂMICA
14,50. MOGI-GUAOJ varejo da

AZULEJOS LISOS E
D E COR ADOS-PISOS
V I T R I FI C A D O S E
ESMALTADOS»

FABRICA
C ÓN S U LTÇW N ÒS-aO. CREDIÁRIO

-xMxxMWlf Rascan c Cardoso ittla.è^iii-TrT-yn' :. i .NB^.iti , i,i,i,i,i_iri: r. r. _, i --.-i, ? lírTrSSnSin1
RUÁ;CÓI>ítÍÊ BTÒ^PíWl^-TiJUCA
TELS. 264-2667,564-5773,24»5983

VULCATEX-VULCAP1S0
CAMURÍAS-MILACRON-COLAS
TUDO-PARA REVESTIMENTOS DIRETAMENTE DAS

FÁBRICAS VOCÊ COMPRA EM

CENTRAL DE REVESTIMENTOS©
Av. Princesa Isabel 323-A

TEL, 257-6166 COPACABANA

OS MAIS SOFISTICADOS MODELOS
EM FIBERGLASS (fibra de vidro) *
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FÁBRICA DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS MODULADOS

Í.MARQUESdeABRANTES,
!07-Tel.266-3618

PAGAMENTOS SEM JUROS•ORÇAMENTO
I COMPROMISSO
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A ajuda militar
em discussão

Ihtvid A. •liMelmnn
cio Th» Now Yotk limai

Jacarta -¦ A Indonésia,
enfrentando om casa um
terrível escândalo financei->'o e nu ilha dc Timor uma
guerra que tenta ao máxi-
mo negar, leme perder sua
ajuda civil c militar estran-
geira, que gostaria de ver
ampliada.

Nos círculos não gover-numcntals c no exterior,
parece-se considerar q u c
um auxilio adicional náo c
necessário, nem desejarei.
Com o objetivo de neutrali-
zar estes pontos de vista,
diplomatas indonésios con-
saltaram Washington, onde
consta que encontraram
perguntas c ceticismo.

Contudo, devido cm gran- >
de parte aos esforços dos
grupos dc pressão atuantes
aqui e á reestruturação das
r e tações norte-umericanas
no Sudeste Asiático desde
as vitórias comunistas na
Indochina, os Estados
Unidos propuseram dobrar
a assistência militar no pró-ximo ano e aumentar a
ajuda econômica, em véz dc
reduzi-la como eslava pia-nejado até um ano atrás.

As outras principais fon-tes de auxílio da Indonésia
parecem agir da m c s m a
maneira, c o problema pro-vavelmente terá prioridade
nas conversações entre os
Presidentes Ford c Suharto,
durante a breve visita do li-
der norte-americano no
próximo mês, quando voltar
du China.

Durante algum tempo cn-
tão, pelo menos até o Con-
gresso aprovar uma quantia
superior a 40 milhões de dó-
lares (CrS 356 milhões) cm
vendas c subsídios militares,
os indonésios, segundo um
oficial graduado, estarão"bem -comportados".

Em conversas c o m cs-
t r a ligeiros, especialmente
norte- americanos, diplo-
inatas indonésios procuram
aludir a sua politica de não
envolvimento com respeito
à guerra civil que está-arra-
sando o Timor Português,
na parte oriental do arqui-
pclago indoi\ésio.

Entretanto a Indonésia
tem um interesse real no
conflito. Três contra-
torpedeiros da Marinha in-
áónésia, fornecidos pelosEstados Unidos, navegam
ao redor dc Timor, com o
objetivo de impedir o envio
dc armas para os rebeldes

. esquerdistas, que lutam pc-lo controle da colônia desde
agosto.

As Forças Armadas, cons-
ta que sob as ordens diretas
dc Suharto, têm-se mostra- ¦
do de uma moderação nota-
vel, porque é só a assistén-
cia bélica norte-ariiericana
este ano que está em jogo,

i mus uma quantia adicional
dc mais de 400 milhões de
dólares (CrS 3 bilhões c 500
milhões), em ajuda que os
militares tentam obter de
diversas fontes.

Apesar de o Partido Tra-
balhisla' ter manifestado¦uma nítida antipatia peloGoverno militar dc Jacarta,
a Austrália está planejando
um. programa trienal simi-
lar, totalizando 30 milhões
dc dólares (CrS 267 ml-
lhões) em subsídios milita-.
res. Para os australianos, a
Indonésia é um Estado-
tampão ao Norte.

As outras principais fon-tes de ajuda são Japão,
França, Alemanha Ociden-

. tal, Inglaterra, o Banco
Mundial c o Banco dc
Desenvolvimento Asiático.

No cena rio.doméstico,
perto de 50 mil presos poli-ticos são mantidos sob eus-
tódia, a maior, parte sem
acusação formal. De um
grupo de 1 mil e 300 prisio-neiros libertados até agora,
neste ano, numa tentativa
reconhecida de melhorar a
imag e m governamental,
muitos estão sob vigilância
c cerca de uma dúzia foidetida novamente.

Outro fator de influência
em Jacarta são as mudan-
ças no Sudeste Asiático —
o retraimento americano
para a "periferia" do Paeí-
fico, incluindo as Filipinas
e a Indonésia, e sua retira-
da, da Tailândia.

As reservas petrolíferas
da Indonésia, nono pro-
dutor mundial de petróleo
c membro da OPEP, ren-
dem anualmente cerca de
3 bilhões de dólares (Cr$ 26
bilhões .e 500 milhões) em
exportação — mais de 30
vezes a assistência econô-
mica norte-americana.

Em vista disto, considera-
va-se em Washington que
a ãyüda deveria ser' inter-
rompida. Mas a Pertamina,
companhia petrolífera es-
tatal, envolveu-se num es-
candalo financeiro que qua-
6» a levou à bancarrota.'

DR. GILVAN TORRES
UROLOGIA - Doenças genil- urina
rifls, perturbações sexuais — prénupcial. CRM - J?J. 602.2.

Av. Rio Branco, 156 s/913
Tel.r 242 1071.

Quatro Partidos
anexam Timor
à Indonésia

Jncarta — Quatro organisMigõos
políticas da colônia portuguesa de Ti-
mor proclamaram a ancxaijáo do ter-
rilorio a Indonésia, om resposta u de-
clarnçRo unilateral de independência
feita .sexta-feira pela PreUHn, «ocla-
lista, (pie tem se sobressaído na rhct-
ra civil tlmoren.se Iniciada em ap.osto.

O documento de anexarão, divul-
gado em Jacarta. ressalta que o falo
da Frctllin ter anunciado unilateral-
mente a independência de Timor "da

a liberdade de unirmos por nossa con-
ta" e náo descarta a possibilidade dc
serem realizadas negociações pura"resolver a atual crl.se na Ilha".

A ANKXAÇAO

"Consideramos que nfio existe Go-
verno legitimo em Timor Portuguô/i,
no momento, e portanto, a fim de
manter livremente os fortes vínculos
de sangue, identidade o relacílo étnl-

ca e moral que temos com o povo ln-donósld, abalados polo jiiko colonial
português durante mais de quatro sé-culos, e a sogurança o bem-estar de
nosso povo, declaramos que este ter-vitorio c, de agora em diante, partodo território da Indonésia" — üiz adecliiraçíio.

O documento foi assinado porFrancisco Xavier Lopes da Cruz, doMovimento Anticomunista icx-UUTi
por um delegado do Apodetl, que .sem-

pie defendeu a união de Timor a In-
donósia, por jodr Mestylnd, do Parti-
di» do Trabalho, e por um represen-
tante do Partido Kotii.

Desdo o início da guerra civil ti-
morense, om agosto, o Governo do
Jacarta advertiu Portugal de que mia
permitiria um "Governo comunlírtn
em mui fronteira" e passou a apoiar os
adversários da Frotllln, que afirmam
estar recuperando várias cidades (pie
caíram cm poder da Frente socialista.
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• r^^E-^\ ^* —~^A PHILCO mod. 18P51/52 1 70 60
PHILIPS Â CORES 3/4 HP. 110/220 Volts. I / 7 „.„„|

.PH.I.CO-ÀCORES-Mod.B-»l3 I ;Q1 SINGER,FLEXIPONTO- M^m-^n^) PHILco mod. 25 C 31 OAQ 30¦66 cm (26 .i A#\/\ i-^J C/Molor *%#%#% AAftin "ip.-.,nv„.s ZÜO

TnTAI - •mitmi -?=. MÁGICA \lxMmM Mg entrada Zm, 2 HP,.-220 Vo.s. 2oU1QTAL IQ.HOI) TO I Al 3.58», i. |...Ki. 4i> ,li.,s ,„ó,

r^^BSjfllF JjL !' i*V ADMIRAI, mod. 1(1 K12/23
iii(rKbiu\-jni(.i«.rcs * 

"~" ^ »^ ADMIRAL mod. 18 R 23
PHILIPS Mod RI-.iHi) de U/4 de HP cada ,_âl 2HP.220Volis
sZ IM -1"- no/22» volts. ADMIRAL Mod. ;I2R 12 PHILIPS- L-50- Mod. T-671 

"ovoiis...

li 40C f" MáP*-â*m lr25HP- +% _V âf± Luxo - 61 cn, •_ **_ _*% ADMIRAL mod. 21R 23:;;;„ 425, 5.490, 362, 198,
^^__ ***"Y' wZAZT' to,a' >a!' :?^ró- "5 R"

jfei=:^:"r".í::.:íK=::!:-::H:id t 1 ^S~JjíSS__A^^ tgfe^—ss»~^—— 3/4 HP.-.110/220 Volts

fe:::;:::::.:..;L....::.::-:-:: MIÕ1 lÜ BRASTEMP mod. 33 - E
B:Snj[:|JH:l::Ê.-íf:':'=!" lll ***** Si 2 HP. 220 Volls

mirfWl: lll mm Mm BRASTEMP mod. 40 F
Pd/ l|M L?!R Lk HI 2.3 HP. 220 

Bfc---"-;;*; ^mmum^mMmmMMMt\ ^^^^^!5Í HHI ^r

: suc^RDEAirtir s^magnus :^z~£_ z:yr«MiL-ccANTAo ,106, 1.350, 55, 195,TOTAL: 1.272,- '^^X/ TOTAL 660^ TOTAL = 2.Z/

^Ar^iT zs&fâàx- '^.Ar^rr"- .'SÍÊ:™loo, 77*' 5oo, 1.095,
TOTAL-2.232, J TQTAL 
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Avista I
<é^T~r=^^~] ÂTi =~:-^. GELADEIRA.G.ELETRIC 1 QOH ^iTTir—Üí. SM\
[§»!'! "^ ¦ ^SH 326 Litros I.O/V; S^ ^~~] <W\ «bH
i 'I MÁQUINA SINGER 1 O/LA
p:;i FACILITA C/CABINETF... It/Wf .' JT]

|iif '1 MÁQUINA SINGER QQf_ I
m 
"5 P. 

OURO C7MOTOR OOVi ...NrTnk] .. , ,„ .. .»¦¦, I [llll KtMINGTONMod. 10 W*i/ 4

IM MÁQUINA ESCREVER OOO '•. 
j i REMINCTON10 _^, SSVf li. I

MÁQUINA ESCREVER 1 1 Af\ I
• REMINGTON20. __ml 1 . I *f"W/ I

''¦ 
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PHILCO mod. 50 M 32 Q 1 T 90
2 HP. 220 Volts OI/ „#ni(i,

1861°.,
29111
216?°,
303*
3518.0.,
21490
16020
235 %

VENTILADORES

35 £,
331°.,

._22I?.„
40 60

35 &
35?.?,
4280,
545V

DIVERSOS

ELETROMAR mod'. V-40
dcMesa .:.

G. ELETRIC mod. 12 S/L
Oscilantu Super Luxo

ARNO 'METÁLICO
Giratório dc I líxti

ARNO-CIRCULADOR
Turbo - Cir.imle

FAET mod. 1053
Metálico Super Luxo „,,,,_,„ „.,

FAET mod. 1070
Çirculador de Ar ,,.„„„„.

ELETROLUX-50cm
Çirculador de Ar.

BOM CLIMA LUNICK
Çirculador de Ar

RADIOFONO PHILIPS
Mod. RF-685- Estéreo

CÔNSUL Mod. 28.15
285 litros Super luxo

210,
TOTAL =-2.520,

BRASTEMP Mod. 34-S"
345 litros S/Luxo

375,12 X
TOTAL = 4.500,

MÁQUINA ESCREVER 1 OOfi
OLIVETTI-STUDIO 45  l»Á\mj\Jj

FOGÁO CONTINENTAL 1 0702001-LUXO-Cõr.  I «W/ Wj

675,
650,

ÇIRCULADOR DE AR
BOM CLIMA ^_

ASPIRADOR DE PÓ
G. ELETRIC  ,

C. ELETRIC Mod. 20-13
345 litros S/Loxo

1^x260/
TOTAL = 3.120,

LAVADORA BRASTEMP O 1 Z
Super Plenqmáticá  JU I O m.n.oV

BATERIA MARMICOC
Com 29 peças

I70

32?°,
MÁ.Q. SINGER FACILITA 1 AQ 80
Móvel dc luxo  I nrO m.m,|

MÁQ DE ESCREVER
REMINGTON Mod. 10

BRASTEMP DUPLEX
355 litros

448,12 X
TOTAL = 5.376,

relefíio
\mt—7

CENTRO ¦" RUA URI jr uÍIamÍ 
'l COPACABANA ¦ AV N S COPACABANA. SO 7

LOJA MATRIZ E DEPART. DE ATACADO - RUA ENG. ARTHUR MOURA, 26
NOVO TELEFONE GERAL - 280-8822

ENCERADEIRA ELETROLUX A7 20
Mod. .107/09 ¦+/ .„."„,„,

TOCA DISCOS GRUNDIG
Mod. PS-50

AMPLIF. GRUNDIG
Mod.SV-500

RÁDIOS

PHILCO mod. B-502
Relógio Digital com FM „,,

PHILCO mod. B-498
Portátil

NATIONAL mod. RF-859
Portátil-3 Faixas FM

65 *i
^mmwmmW, mmntn%

77 °°
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Brejnev escreve
para Tito com
ofertas de pa,»r

Moscou - Nuiuit mqnsajiom no
Ohofb da Estudo da iunasluvlii, Mtv-
raolí&l Tito. o sòorot&rlò-gòrnl do
pcus Lõonld Brejnev úxprossou sun
"proooupaçfto puni cimentar unia àt-
mosfora de credibilidade entre os dois
países", ao mesmo tempo em que pe-
dia ao lider Iugoslavo, afastado de
Muscou, há alguns anos, pura voltar
a depositar suas confiança na URSS.
Os contatos Moscou-BelRrado têm se
Intensificado ultimamente o o ói'Büo

do pcus, Pravda, já uno fu/, ataques
violentos uo reulme de Tito,

Leonld Brejnev Insistiu, na nota
enviada n Belgrado, que ''uni tal eu-
rator de cooperação mútua serviria
aos Intoresses de ambos os paises it
consolidaria a poslçoo do sociullsino
no mundo".

Ao mesmo tempo — numa evldcn-
ela de que os comunistas soviéticos es-
tão mesmo dispostos a reatar com os
antigos aliados europeus — o Jornal

Iztwstlu, iiiiin editorial por motivo do
31? aniversário cln libertação de Ti-
nina, conclamou os comunistas uiba-
neses, ligados idoologloamonto aos elil-
nese.s, que normalizem suas rolaçòes
com a União Soviética o não .ie dei-
xeui mais envolver pela "inainlstosa
propaganda maolsta".

Insistiu o Jornal do Governo de
Moscou que é antiga a amizade UíiSS-
Albunlu e o articulista aproveitou pa-
ra lembrar a "abnogada ajuda" pres-

tada ao listado balcânico. A Alliiuiiu é
o único pais comunista da Europa In-
teiruniente hostil a Moscou e luvoril-
vel a Pequim.

Uma bomba explodiu na nindrii-
liada tle ontem diante do edifício on-
de funciona, no México, o escritório
comercial du União Soviética, A expio-
são destruiu a poria do edifício c estl-
lhaçou us vidraças dos prédios do
quarteirão, sem causar vitimas.

¦• 177" 7 ¦ i&*

TV. À CORES 'ili IR
ENTRADA ZERO { Mlí ¦ \\ ^g^B |í1.° PAGAMENTO 40 DIAS APÓS . L_JjT L X~_J. ^^===i^

PHILCO mod. B-820 A"% 1 40 \[L——— SANYO AÇORES
5,cm,2,n  *tl IX ,., pHlUPS A CORES- Mod. K-192 NOVA LAVADORA BRASTEMP 1 

""l^JL 
*±

PHILIPS mod. K. 197/98 ÇQO00 66 cm (26") f\mmj "'Super *%V#t 1 MMTM < 10consou-m,™,-*-... . DOA  VI #* Plenomátka" J 1 ff% lÁW»!
SANYO mod. P-14 OCZOO 

'V., mod. bl-L 12 x W ¦ ^0 \ \e***^ erilra.l.vZêro
35.cmti4") - OOO- I0TAL= 11.004, TOTAL = 3.720, mftSW i !»•'«<• °40dinsapôs

NATIONAL mod. 201 4.ÂÇ60 "^"IfcSFjP'"^"'"" 
mmm~m^mm—'^m,^mmm— i 

^_^j

PHILIPS mod. T., 620 ÍOI 90 çgft Q ^SlSS^ , 
- -~^-----—

PHILCO mod. B. 141 1/IQ50 ^X^ Í!1P5 ^^^^aJI^ W* mt ikoiux . _u^d). '
>-J^ lcle.il p.ira Hotéis, ' —

I 21 „.„.„! SINGER - PONTO DL OURO PHILIPS -L-SO - Mod. T-640 2dúilJrtàíétcP',?ÍS' BRASTEMP Mod. 25 I 10
Gabinete m ^ ** .11 cm (20") ¦ f% gHk - aj^a 1 hp-_ ' w/™*% èf\èf%fogões ,123, ,182, 4.290, v ,300,

TOTAL l.47(,, TOTAL--2.1B4, AVISTA* TOTAL 3.600,

2282. ^=k__L ^.Í^^„!^J~~ 
~ 
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>< jw Xj.'v1 "'"V !•_•• .'^3^'-"^ [_ ^W^^êr^kWÍ

' i4oÍ %*™jp IlíSlilBBHP ^ (K^ T* ' M\\
GELADEIRAS PHILÍPS 

- Mod. T-522 GENERAL ELETRIC BRASTEMP- IMPERADOR PHILIPS Mod. RF-.Í86 - Estéreo

1138, -xl^lS, -'",.249, ;,263,
TOTAL-1.656 TOTAL =¦ 4.980, : TOTAL =2.988, TOTAL = 3.156,

PHILIPS L-50 - Mod. T-681 C. ELETRIC Mod. 69/44 PHILCO mod. B-139. PHILIPS - L-50-Mod. T-660
61 cm (24") AH|| 44 cm (17") m M g\ 61 cm'(24") |wa 61 cm (24") ¦ MAno, ,2,i4Ui nstiDg ,2,i/yA

''¦¦' TOTAI = 2.580, TOTAL = 1.680, TOTAL =2.100 TOTAL = 2.148, '

AVISTA II
^Xl yCf ENCERADEIRA CÓA .^. • ¦,-

:-^Sl ELEaROLUXSESCOVAS.^.^^... JOV; ^ ' =—) S pi XnTT]NAUTILUS COA I ! 
"^ IÍP

m.""°l li| Coila 
p/cozinha JZVi ¦ 7X
H I10 CIRCULADOR /ICC II IIELECThOLUX 40cm  tjj, ^H ffi

lll;:; I ENCERADEIRA WALITA - AOt\ I f|l I í"""""¦' W-:t Moderna   «TAVi ^H I

BATERIA DE COZINHA QQA I
MARMICCX:-29 Peças OOVl ¦ !

Z/ I ™f BARBEADOR WALITA OCA I* t°! X -SB^^ÊÊÊ ¦\.,-Ã^^0 110/220VOLTS  jLOXJf ^M JJX^^I ji* ~~i3720, x^~=-=-^ Xii^^gs;^ GR,LL G_ ELETR,C oca ^i^^^*^ N^^^^^im'""" AUTOMÀTICO..„_  
ijUf

FRIGIDAIRE Mod. M-230 . GENERAL ELETRIC LIQÜIDIFICADOR ARNO O AC G. ELETRIC Mod. 20-Í2 CÔNSUL Mod. MIS
¦i.il» litros Mod. 20-10-286 litros LUXO-5 Velocidades . XVJf 326 litros S/luxo MAXI-340Íilrós

II ,185, ,.207, s—^i_ 75, 12224A - *,250#
W- TOTAL = 2,220, I TOTAL«2.484, DUCHA CORONA ZA TOTAL = 2.688/ TOTAL = 3.000,

3 TEMPERATURAS WWf

C. ELECTRIC mod. 61/61
81 cm 124")....

BRASTEMP mod. 51-GS. 1 07 50
Principc Super Lu»» I W»

BRASTEMP mod. 76-GS
Imperador - b bocas S/Luxo

BRASIL mod. 2001
( ontinenl.il - 4 bocal luxo .

SEMER mod. 3040
Kadianle - Luxo

SEMER mod. 6060
Linea 0'ORO - 6 bocas

CÔNSUL mod. 2817
2115 litros - luxo 

1531°.
154!?.
320??
149!?
246 ü.

ELETROFONES

86??
84?.?

GRAVADORES

18830

FRIGIDAIRE D-230-A
230 litros luxo

FRIGIDAIRE D-360-A
2 Portas S/luxo

BRASTEMP mod. 27-E
270 litros

BRASTEMP mod. 34-G
345 litros Super Luxo

CRUNDIG mod. Studio 85
. Estéreo 

PHILIPS mod. GF. 447
Lsléreo - Portátil

PHILIPS mod. 2506
Tape Deck estéreo

PHILIPS mod. 3302 753°
K-7 Portátil

NATIONAL mod. RQ-7TI
K-7 Portátil 40

9370
PRODUTOS WALITA

NATIONAL mod. 309-S
Aulo-slop "Micro embutido".... ..

BATEDEIRA DE BOLO
Jubileu

ASPIRADOR DE PÓ
Portátil de luxo

PRODUTOS ARNO
LIQÜIDIFICADOR
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Nova divisão
preocupa KCs

Flovn LowU
üo lln New York Tlmfi

ParLs — O fracasso don
comunistas europeus cm
Chegar a um entendimento
sobre a conferência que pia-
ncjuin realizar este ano as-
sinala um novo passo para
a solidificação dc uma divi-
são básica no movimento
C o m u nista internacional,
s c (/ u n d o declararam, dln-
gentes de muitos dos PCs
envolvidos.

Depois que representai)-
tes dc 28 PCs encerraram
na semana passada uma
reunião preparatória em
Berlim Oriental, dizendo
que tornariam a se reunir
cm janeiro de 7.176', tornou-
se claro que o lider soviético
Leonld Brejnev provável-
mente não conseguirá reu-
nir, como esperava, todos os
PCs europeus antes do 26'?
Congresso do Partido
Comunista, em fevereiro
próximo.

Brejnev quis a principio
realizar u m a conferência
comunista mundial, mas
quando isso se tornou im-
possível, optou por u m a
conferência dos PCs curo-
peus, a fim dc dcmosnlrar
o apoio internacional do
movimento antes da reu-
nião do Soviete.

Essencialmente, a rcivin-
dicação da liderança por
Moscou bloqueou a sessão
européia. Pela primeira vez
desde a ruptura entre Mos-
cou c Pequim, outra divisão
se tornou patente — entre
os PCs europeus que acei-
tam o direito dc Moscou de
traçar uma politica global
e os que se recusam a
seguir essa orientação e in-
sistem no direito à aulono-
mia.

A cisão vai de Leste a
Oeste, e revela os obstücu-
los entre os comunistas no
Poder, os que se consideram
em posição de alcançar o
Poder em breve e os PCs
menores do Ocidente, relê-
gados a uma condição peri-
férica.

Alemanha Oriental. Tche-
co-Eslováquía. Hungria. Bul-
gária e Portugal possuem os
PCs mais pró-soviéticos. a
ponto dc falarem algumas
vezes em nome da URSS
nas longas negociações in-
ierpartidárias.

Iugoslávia e Romênia, on-
dc os comunistas estão no
Poder: Itália, onde esperam
participar dc uma ampla
coalhão. c Espanha, onde
apesar de agirem ria clan-
destinidade também espe-
ram entrar numa coalizão
tão à direita que inclua os
monarquistas, são os países
em que os comunistas se
opõem às ordens de Moscou
e contam com o forte apoio
dos pequenos PCs britânico
e belga. E o importante PC
fr a ncês. tradicionalmente
pró-soviético, dá sinais de
encarar com simpatia essa
rebeldia.

Já houve períodos de dis-
sidência na história d o
c o munismo internacional,
mas o atual alinhamento
na Europa não tem pre-
cedentes. Semana passada.
Moscou parecia disposto a
fazer importantes conces-
soes aos PCs "nacionalis-
tas", para evitar uma rup-
tura oficial. .

Algumas vezes, os PCs in-
dependentes são chamados
de "protestantes" por se re-
ousarem a obedecer aos
éditos da Igreja comunista.
Recentemente, altos diri-
gentes dos PCs "proteslan-
tes" disseram-se confiantes
em que Moscou desista da
insistência de pHmazia re-
conhecida, porque adiam
que Brejnev está tão empe-
nhado na realização dessa
conferência que aceitará
suas reivindicações.

Esses dirigentes suspei-
tam que haja divergências
em Moscou quanto às con-
cessões destinadas a paci-
ficar os PCs rebeldes, pro-
vavelmente sobre as van-
tagens e a extensão ãa
détente.
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PehâáKaís
satisfaz
Vaticano
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Roma — Pol com alivio
e ou for In que a [grojo Cutó-
lica reoobou a decisão de
uiiiii oorte romana ao con-
denar o escritor nor to-
americano Robert líntz —
qiip aCÚSOÚ o falecido Papa
Pio xii de colaborado-
nismo com os nazistas -— o
que de algum modo isentou
o Pontífice de qualquer enl-
pa no Incidente de 1944,

quando  muna nçflo de
vingança — 338 civis Itália-
nos foram mortos pelas SS,
fato que orn d o conho-
cimento do Papa, segundo
Kkitz.

Em sna última edição,
/,' Osse r va torr. Romano
aplaudiu o fim da "campa-
nha caluniosa" e afirmou
qne "foram dissipadas de
voz ás sombras qno exis-

liam sobre uma SU postaconivência do falecido Pio
XII com Hitler".

Quanto no n O r t, c -
americano, recebeu o vero-
dito com "decepção e afli-
çáo", acrescentando que "a
obra de um historiador não
merece o tratamento que
leve na Itália, um pais livre
e democrático. Eu confiava
na Justiça", finalizou.

Reunidos no Quênia, os
delegados á Assembléia Ge-
ral do Conselho Mundial de
Igrejas ouviram o n t e m
depoimentos d o mulheres
sobre sua situação. A jor-
nada dn Mulher, promovida
|)elo Conselho, alcançou
uma Importância Inespera-
da durante a conferência,

^*Uftjíj Sears

Use o seu CCS
Cartão de Crédito

,v Sears

DeCr$49,Sacos plásticos Sears - para lixo
Embalagem econômica com 100 unidades

Em polietileno super-resistente, muito higiê-
nico, proporciona proteção total contra poei-
ra, umidade, bolor e insetos. Com fecho de f ¦ %\W fbarame afixado em fcada saco, prático e se-
guros. Capacidade para 20 litros.

Sacos plásticos de 40 litros - embalagem com 75 unidades De Cr$ 65, 48,
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Economize Çr$ AA^

Coletor de lixo

De Cr$ 29,

Economize Cr$ 1T*
Coletor de lixo

Ç De Cr$ 75, De Cr$ 49, 32
Em arame plastificado, àhtifer» Automático, você levanta a tampa
ruginoso, com tampa de plástico sem necessidade de tocá-la com as
e ponteira de borracha nos pés. mãos. Fabricado em plástico, com
Para sacos de 20 litros. capacidade para 30 litros.
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Sears

Em plástico reforçado, de grande
durabilidade. Com tampa higiênica
e alças, que facilita o transporte.
Diversas cores.

Desculpem, man não vendemos ¦ revendedores'
HORÂklO: DE 2.» A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HORAS

Praia de Botafogo, 400-Tel. 246-4040

Democratas-cT islàos
ouvem apelo do Papa
Cidade riu Vaticano e Roma Ao re-

ceber ontem dezenas de políticas de todo
o unindo ligados ao movimento democra-
ta cristão, o Papa Paulo VI pèdlu-Ihcs
que encarem sempre o termo críaído co-
mo um Incentivo para que suas respon-
sabilldades aumentem, advertindo quetalvez .seja preciso uma boa dose de lie-
roismo para que suas consciências n&o.sejam traídas.

O pedido e o aviso de Paulo VI ocor-
reram quando - em meio a uma con-
ferência democrata crista cm nivel mun-
cllal — aumentam as divergências entre
seus delegados europeus c latino-ame-
ricanos, esses últimos defendendo a ado-
Vão de posições miais á esquerda, enérgi-
cas contra o que chamaram dc 'capita-
llsmo imperlallsta",

REALIDADES

Segundo o Senador venezuelano LuisHerrera Campins, tudo ò uma questão de"realidades diferentes, já que na Ame-rica Latina sabemos de perto o que sejaa exploração capitalista. Na Europa
quando se fala de Revolução, todos pen-sam em lutas armadas e sangrentas comvistas á Implantação do comunismo, en-
quanto que nós latino-americanos a ve-,mos como uma mudança politica, eco-nômica e social, que respeita os direitoshumanos e as liberdades fundamentais
e põe fim às desigualdades sociais".

Na mesma linha do pronunciamen-to.de Campins, o chileno Radomiro To-mie, vencido nas urna.s pelo socialistaSalvador Allende em 1970, completou: "O
conceito que se tem de capitalismo na Eu-ropa é bem diverso do que temos. Hámuitos anos temos sido vitimas da in-cessante exploração capitalista imperia-

lista". Tomlc divide com Bernardo Lei-
ghton a liderança da exilada democracia
cristã chilena, Esse último loi vitima deuma tentativa de assassinato ha alguns
meses na Capital italiana, perto dos mu-
ras vatleiinos, O atentado, segundo o Cie-
neral Augusto Pinochet, foi urdido peloscomunistas, versão que 6 negada pelos re-
fuglados chilenos na Europa, inclusive os
democratas cristãos, correligionários de
Lclghton.

Os dirigentes do Hemisfério, mesmo
os exilado.^, concordam num ponto: queserá multo difícil adotar um programad.moc rata-cristão, único em todo o mun-
do. Dos delegados europeus, o que t im
mais .se aproximado das posições de To-
mie, Campins, Ponsáttl c outros é o es-
panhol Jcaquin Ruiz Glmcnez, lider da
Esquerda D. mocrátlco Espanhola que, ao
confirmar a existência de discrepancias
na.s políticas adotadas nos dois contlncn-
tes, afirmou que os europeus deveriam
eleger a posição latino-americana comu a
mais correta.

O argentino Luis Ponsáttl, mesmo re-
conhecendo que a DC mundial deve opor-
se ao "marxismo totalitário", afirmou que- com a mesma energia - deve ser re-
pudlado o "càpital-lmparlallsmo", defen-dendo "ura desi nvolvimento sem capita-
ILsmo. uma socialização sem cslatismo euma democracia de plena participação".O Chanceler e chefe da DC italiana,
Marlano Rumor, tomará algumas deci-soes após ouvir as duas correntes, na
qualidade de presidente da União Mun-oial Democrata Cristã. Na conferência,
uma da.s afirmações que provocou as maisdiversas reações foi a do chileno Rado-
miro Tcmic, que acha significativo que"cm nenhum das 103 paises tm desenvol-vimento do mundo, a democracia cristã
pode .-ubir ao poder".

cr.

Vborlo, um teste para o
compromisso Histórico"

Iraújo \ello
Corrcspondenre

Roma — Hoje idomingoi um comi-
cio do Movimento Radical, investido das
funções dc Tribunal Político c Popular,
decidirá se o Deputado Socialista Loris
Fortuna deve ou não continuar cumpriu-
rio o seu segundo mandato dc represen-
tante dc Udine no Parlamento italiano.
O comício está programado pura esta
manhã, far-se-á dentro de um grande
cinema romano, no máximo será assisti-
rio por 2 mil pessoas, terá como presidên-
ir ric honra o próprio deputado que re-
conheceu c atribuiu ao Movimento Radi-
dal — uma minoria muito ativa que sem-
pre se bateu com eficiência pelos direi-
tos c pelas liberdades civis da Itália lai-
ca, embora nunca tenha logrado eleger
um deputado ou senador — a missão dr
julgar r decidir sobre a sua permanência
na Câmara dos Deputados.

Já recusada pela unanimidade dos
Partidos representados na Câmara, a de-
missão do Deputado Loris Fortuna poderá
consumar-se a partir da sentença que
venha a ser proclamada por este comi-
cip-tribunal político, que já é visto como
um acontecimento sem precedentes na
história parlamentar da Itália e da Eu-
ropa.

DECISÃO INCÔMODA

Ex-comunista, ex-partigiano da Re-
sistência ao nazismo e ao fascismo, ex-
prisioneiros ric guerra rios alemães (con-
denado a trabalhos forçados numa fá-
brica da Baviera). Um dos homens pú-
Micos mais populares da Itália desde que
há 11 anos apresentou o primeiro projeto
ric lei pela instituição- do divórcio, o so-
cialista Loris Fortuna a partir de hoje
pode transformar-se num ex-deputado
incômodo para a reputação do Parla-
mento e para os jogos políticos que vêm
se fazendo entre comunistas e democra-
tas-cristãos visando ao "compromisso
histórico" entre os dois maiores Partidos
italianos.

Sua decisão de demitir-se foi toma-
da como uma denúncia e um protesto
contra o que ele chamou de conchavo de
todos os Partidos representados na Ca-
mara para evitar um referendam popu-
lar que teria todas as condições de ins-
tituir a lei do aborto livre e gratuito na
Itália. Referendum que normalmente de-
veria realizar-se nos primeiros quatro
meses do próximo ano — desde que os
magistrados já reconheceram como sufi-
cientes e válidas as quase 700 mil assina-
iuras de homens e mulheres de todo o
país que subscrevem e apoiam o recurso
a uma consulta plebiscitaria para deci-
dir-se sobre a legalização do divórcio, um
lema e uma decisão que o Parlamento
vem evitando e protelando sistemática-
mente.

¦ Preocupados com as perspectivas de
uma campanha eleitoral que — a exem-
pio do que aconteceu com o divórcio há
um ano — pudesse estabelecer um con-
fronto direto entre a Itália taica e a Itá-
lia católica, entre o moderno e antigo
qus compõem a sociedade italiana, co-
munistas e democratas-cristãos lança-
ram-se numa batalha parlamentar que
anulasse as razões do referendum sobre
o aborto.

A existência de seis projetos de leis
— de diversas origens e tendências —
submetidos ao exame das comissões téc-
nicas da Câmara acabou por conceder
aos Partidos menos interessados na ba-
taha pelo aborto legal uma grande opor-
tunidade. Sem grandes dificuldades, to--
dós os oito Partidos nacionais com ban-
cadas na Câmara concordaram em cons-
tituir um grupo de trabalho encarregado
de apresentar um projeto síntese, que
submetido à votação do plenário pudesse
aprovar até o final desta sessão parla-
mentar uma lei regulamentando o prá-
tica do aborto.

CONTESTAÇÃO
"Uma lei que seria (ou será) —

diz-nos o Deputado Loris Fortuna — a

T" /W$M
Aiquiv

Loris Fortuna

recusa dc tudo pelo que sempre nos ba-
temos, que não reconheceria nem a dig-
nidade nem os direitos da mulher. E mais
grave ainda: que acabaria 'ou acabará)
por desrespeitar alé mesmo o direito
constitucional reconhecido a todos os ci-
dadãos italianos dc exprimir a sua pró-
pria opinião através de um referendum.
Manobra que toma impossível a nossa
permanência no Parlamento que a con-
cebeu e apressa-se a executá-la."

Analisando as diferenças essenciais
— entre o seu projeto de lei, que seria
também o apoiado pelo movimento que
conduziu a campanha de convocação do
referendum, e aquele do texto síntese ne-
gociado enlre todos os Partidos (inclusi-
ve velo Partido Socialista do Deputado
Fortunai — o parlamentar demissioná-
rio diz: "£' muito simples, O 7iosso pro-
jelo (que inicialmente foi apresentado
em nome do Partido Socialista Italiano)
baseia-se em dois princípios: o do re-
conhecimento do direito da mulher de dc-
cidir livremnete sobre a interrupção de
sua gravidez, com o recurso ao aborto, e
o da obrigatoriedade de unia assistèn-
cia médica responsável e gratuita à mu-
lher que não tem condições de ser mãe".

"O projeto síntese, negociado entre os
Partidos que receiam a prova do refe-
rendum, uo contrário, só aceita o princi-
pio da gratuidade do aborto, quando este
for decidido pelo parecer de um médico
nomeado por um conselho sanitário do
Hospital a que a mulher grávida lenha
recorrido. Restrição que transfere a um
médico todo o poder de decisão sobre a
prática de um aborto, levando em conta
uma série de fatores subjetivos c nem
sempre da competência específica dc um
médico: como a situação econômica da
mãe ou da família interessadas.no abor-
to".

A primeira decisão da Câmara dos
Deputados, recusando a demissão do
Deputado Loris Fortuna, reconheceu O
quanto o seu gesto sensibilizou e inco-
modou os meios parlamentares. Fortuna
não usou de meias palavras para dizer
qúe a tentativa de evitar o referendum
foi determinada por um jogo de conve-
nièncta do maior Partido de Oposição (O
PCI), hoje interessado em não contra-
riar e não afastár-sc do compromisso
histórico com a Democracia Cristã.
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ZMorales di
que fica
mais 6 anos

Llmn — A Imprensa soei-
allzucla saudou ns declara-
ções cio Presidente Francls-
co Morales Bormudoz, noanunciar que os militares
permanecerão no Podòr du-
rante mala seis anos, pelomonos. "A direita eleitoral
mais vlnilenta", escreve arevista Mundial, "éxporl-
mentou uma súbita desllu-
.são".

Tanto o Partido Aprista,
dc Haya de La Tone, quan-to a Áçiio Popular do ex-
Presidente Bclaunde Torry.
11 n h a m saudado esporan-
çosos o acesso ao Poder dcMorales e, ao mesmo tem-
l)o. pediram que se expres-
sasse a "soberana vontade
do povo".

Por outro lado, o Ministro
da Agricultura. General En-
rlque Gallcgos, declarou que"nas empresas chamadas
de propriedade social será
Jogado o destino da revolu-
ção peruana". Afirmou Gal-
legos que as empresas soei-
allzadas peruanas, prin-
clpalmentc as do setor
agrário, mostrarão ao num-
do um novo modelo, um
modelo diferente do capita-
llsmo e do comunismo".

Ford
AMÉRICAS 17

inicia viagem à China com otimismo
Washington e Pequim — o

Presidente Oorald Ford decla-
rou ontem quo nua viagem no
Extremo Oriente é uma conse-
quôncln lógica "do permanenteInteresse dos Estados Unidos
pela segurança e o bem-estnr da
Ásia". Ford, que fnlou aos Jor-niilistas no momento om (pio
embarcava no jato presidencial,
na Base Aérea de Andrews, afir-
mou que procurará consolidar a
paz que se .seguiu à guerra do
Vietnã e fortalecei' o relaciona-
mento dos Estados Unidos com
a China"."Por três vezes em nossa ge-
ração" — acrescentou — "as
guerras no Extremo Oriente per-
turbaram a paz do mundo e ar-
rastaram o.s Estados Unidos à
luta armada. Neste fim de sema-
na do Dia de Ação de Graças,
agradecemos a Deus por se en-
contrarem em paz os Estados
Unidos e o Extremo Oriente". A
primeira escala dc Ford será em
Falrbanks, no Alasca, onde in.s-
peclonará os trabalhos dc cons-
trução do oleoduto destinado a
escoar toda a produção petroli-
fera do Norte do Estado.
NOVA ESTRUTURA

Depois dc sua retirada da In-
dochlna, os listados Unidos dei-
xarain evidente que mudaram de
atitude cm relação aos paises da
região. Pequim c Washington

tem multo o quo discutir sobre
essa parte do mundo, onde ns
cllverRenoIns mais visíveis giram
om torno dó Formosa o das duas
Coréias.

Está previsto que Ford terá
quatro dias de discussão com o
Vlco-Prlmolro-Mlnlsl ro T e n g
Hslao-ping, O Presidente norte-
americano vai defender uma po-slção quo o Secretário de Esta-
do Henry Kissinger definiu re-
centemente como "busca do uma
nova estrutura do estabilidade
na Asla sul-orlenlal". A respel-
to das duas Coréias, recorda-se
que, há apenas um mé.s, a China
repeliu qualquer tentativa do so-
lução do problema por meio de
conferências Internacionais, co-
mo a quadrlpartita proposta porKissinger.

E' preciso ter presente tam-
bém que Pequim está vendo to-
dos o.s problemas internacionais
através de uma lente antl-sovlé-
tica e que, por temer uma possi-vol maior influencia de Moscou
na Coréia, acusou, faz um mès,
os soviéticos de serem "contra-
rios ao principio de uma Coréia
reunlficada e independente".

Pergunta-se agora como
Ki.sslngcr colocará essa questão
na mesa das negociações, ele querecentemente afirmou que a po-
litica sino-amerieana caracter!-
zou-se "por seu apego á reallda-
dc". Pequim tem dedicado par-

tlmilar atenção ás suas relações
com os paises não comunistas
do Sudeste Asiático o o Presi-
dente Ford, em seu regresso n
Washington, visitará a Indonc-
sla o a.s Filipinas.

As negociações do Ford em
Pequim, mesmo sem ospotaculã-
res resultados imediatos, quealiás náo .são esperados, serão
importantes, asseguram os ob-
servadores, porque pela primei-ra vez depois de assinado o Co-
munleado de Ohangal, há qua-se quatro anos, será feito um
balanço do.s acordos então pre-vistos,

Esse comunicado que eneer-
rou as convenções de Nlxon
com o Premier Chu En-lal, esta-
beleec, entre outras coisas, que"a questão de Formosa é uma
questão crucial, um obstáculo á
normalização da.s relações en-
tre a China e o.s Estados Uni-
dos". No documento, os Estados
Unidos prometiam "retirar pro-
gre.ssivamente suas forcas de
Formosa" o "desmantelar ali
suas Instalações militares." Re-
centemente. Kissinger reafirmou
que os Estados Unidos so man-
tém fiéis aos princípios do Cõ-
inunlcndo de OlVârigal, assinado
om fevereiro de 1972 pelo então
Presidente Richard Nixon e pelo
Premier Chu En-lal,

Desde a visita dc Nixon à
China, em 1972. alguns aconte-

olmentos Importantes vieram
modificar o quadro das relaçõesentre os Estados Unidos o a Chi-na:

Mulo de 1117-1, inicio da en-lermldacle do Chefe do Governochinês, Chu En-lal, quo, hospi-lallzado, é substituído de latocm .suas funções pelo vice- Pre-
mlor Teng Hslao-ping, que .seráo principal Interlocutor do Pre-sidente Gerald Ford; funciona-
mento de "escritórios de liga-
ção" slno-amorlcanos mn cadauma das capitais, os quais, nafalta de relações diplomáticas
normais, permitiram contatos
permanentes entre os dois Go-vemos; agosto cie 107-1. renúnciado Presidente Nlxon, pelo qual o.schineses continuaram a expres-
sar sua simpatia; primavera de
11)75. derrota da.s tropas norte-
americanas no Vietnã e no Cam-
baja, abrindo um "vazio" na re-
gião que os chineses temem queseja preenchido pela União So-
viética: abri! de 1975, fnlecimen-
to de Chiag Kal-chek, lider chi-
nés dc Formosa. Finalmente, em
agosto de 1975. foi assinado em
Hélsinqui a ata final referente
á segurança e à cooperação na
Europa, documento que consa-
gra uma politica de détente Les-
te-Oestc condenada pc'os chi-
neses. por considerá-la uma "ar-
madilha" montada pelo Krcm-
lln.

jusúcialistas
querem reorganização

Unonos Aires - ¦ "A mnbl-
llzaçáo de todos o.s peronis-
tas para a reorganização
partidária proposta pelaPresidenta Maria Esteia de
Porón" foi ordenada cm Bu-
oiios Aires por mais de 300
lídores sindicais, senadores
e deputados justleialistas,
que pediram ainda a con-
vocação de assembléia do

emPartido liara ratificar
ata tal disposição.

A visita á Maria Esteia doDr Antônio Puigvert, médico
de Porón no exilio, rvfor-
enrnin ns rumores divul-
gados através da Imprensa
tio que a Presidenta esten-
derla por mais tempo sua
licença médica.
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UNIÃO DE ESPECIALISTAS
TRATAMENTOS TÉRMICOS DE METAIS

A Scooquimíca S/A., congr,ilula-so com a 6rasicmpera
Binoficlamenlo de Metais fida,, pela Ia. reuni,io técnica
e exposição dc ;cus novos equipamento: de traiamcntos
lermicos e laboratórios, flüim como pela aiircse-ileçao de

Mais China c Estados Unidos no "Caderno Especial"

suas novas alividades comerciais dc representações a reali-
zar-se em sua sedo à Rua Flamínia, 257 - vila da Pcnln
no próximo dia 04 dc dezembro/75 das 15 àt 20 horas.

Leia editorial "Dclcntc r Heresias'

A Garson inaugura
a maior loja de
São Goncalo

Venha v0^j^ÊA ^fTtTn ¦lll I 1 1 1 \ \ \ \

Uo IJáiK \ \ \ \\\\\
A Garson inaugura sua 16£ loja. Desta
vez em São Goncalo, RJ. Uma loja tão
grande e bonita,que dá gosto
comprar nela.
E lá, você vai encontrar de tudo:
móveis, estofados, dormitórios,
discos, aparelhagens de som,
relógios, eletrodomésticos
e muito mais. Sempre com
entrega rápida e garantida;
assistência técnica
permanente; crédito
imediato; melhores
condições e as maiores
facilidades de
pagamento.

Garson SÃO GONCALO:NILO PEÇANHA,47.
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IL: CIDADE/ESTADO

INPS apura
dívidas de
colégios

A Sübsecrotarla de Arre-
eadaçfto c Fiscalização doinps está apurando o Lotui
do débito do.s colégios par-ticulares no Estado do Rio
de Janeiro, a fim dc hnbl-
lltú-los n firmai* convênio
com o MEC para a liqüida-
çílo dc suas dividas através
da concessão dc bolsas-do-
estudos. O débito dos esta-
belcclmentos particulares dc
ensino de todo o pais é cs-
limado cm CrS 300 milhões.

Em relação às empresas
particulares, até o momento
311 situadas no Estado do
Rio de Janeiro firmaram
acordos de parcelamento de
débito com as agências cia
Superintendência Regional
do INPS, na forma detcrml-
nada pela portaria mini.s-
feriai de 20 de agosto últi-
mo, que permite o parcela-
mento da.s dividas com a
previdência social. O prazo
para entrada dos pedidos
vai até 31 do dezembro.

JORNAL DO BRASIL lj Domingo, 30/11/75 D Io C,domo

* COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA^zy
SUBSIDIÁRIA DATELEBRÁS

CGC, 33.OOO.1I0/001-79 - GEMEC R-70/3630
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

EDUDEF-.il/75
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ENTREGA DE AÇÕES
A Companhia Telefônica Brasileira comunica que

para entrega das ações aos participantes do PLANO DE
MAIO/75, conforme REDIR de 31/07/75.

1 — A solicitação de emissão será feita pelo próprio ou
apresentação do(s) carné(s), Identidade, CPF ou CGC,

Nomes iniciados
Da'a pelas letras

01 e 02/12/75 A c B
03 a 05/12/75 C a F
08/12/75 G a I
09 a 11/12/75 J e i
Serão distribuídas, diariamente 300 senhas, a partir

a partir do 01/12/75, ro.cberá solicitação de emissão
EXPANSÃO, que integraIízbram seus carnes até

i
representante devidamente credenciado, mediante

de acordo com a escala Abaixo:
Nomes iniciados

Dota pelas letras
12 a 15/12/75 M
16/12/75 o
17 e 18/12/75 R
19/12/75 u

das 08:30 horas.

N
Q
T
1

de Tituioi Mobiliários,
horas e cs das demais

Os residentes na cidade do Rio de Janeiro serão atendidos no Departamento Gerallocalizado à Avenida Rio Branco, 156 - A." andar, no horário de 09:00 os 16:00
cidades do Eslado do Rio de Janeiro, alravós das Agências locais do UNÍBANCOOs representantes legais de PESSOAS JURÍDICAS deverão apresentar Procuração per instrumento pú-bico ou particular, om papel timbrado da(o) oulorcjantc, cem poderes específicos, onde consto a iden-hhcaçao da entidade, do(s) socio(s), diretcr(es) e do(s) procurador(es) consntuídc(s), Contrato Social ouEstatutos e Alas, conforme o caso. " '

Os residentes em ARACAJU, BELÉM, BELO HORIONTE, BRASÍLIA, CAMPO GRANDE CORUMBÁ CURITIRAFLORIANÓPOLIS, FORTALEZA, GOIÂNIA, JOÃO PESSOA, JUIZ DE FORA, MACEIó' MANAUS NATAL RECIFE, SALVADOR, SÃO LUIZ, PORTO ALEGRE e VITÓRIA, serão também atendidos nas Âgênci.. do UNI-
BANCO dessas localidades. a DIRETORIA

3vantagens
amais

para você
comprar

na Sears • /

• ATENDIMENTO RÁPIDO!
Assistência Técnica no mesmo ilia. ou mais
tardar cm 21 horas. Basta telefonar para 246-4169

SERVIÇO PROFISSIONAL PRÓPRIO!
Oficinas Próprias, com Técnicos diplomados:
você não sairá à procura <l<* uma oficina qiialuucr!
CONTRATO DE MANUTENÇÃO!
Uma segurança de assistência Técnica, que prole",você das despesas imprevistas:

Substituição ilimitada de peças!Você pode chamar o técnico quantas vezes precisar!Você não paga um centavo extra durante a vigência!
Adquira-o!

MODELO B-818 POP COLOR

Televisor Philco
em cores ¦ 43 cm (17")

Tecla AFT - dispensa os constantes
ajustes de sintonia.

mensais iguais clc

324f
Controle automático de cor, man-
tém constante a intensidade das
coros, assegurando imagens mais
nítidas c reais. Com circuito de
desmagnètização automático, evita
interferências c distorções nas
imagens coloridas.
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PHILCO
MOD. B-253

Teleportálil
Philco - 31 cm (12")

mensais iguais dc78
Totalmente transistoriza-
do. Funciona em 110, 220
e 12 volts, podendo ser
ligado no acendedor de
cigarros do automóvel.

1

MOD. B-263-MOBILE 17
Televisor Philco

44 cm (17")
mensais iguais de

06.
Com exclusivo sistema
DS-388: circuito total-
mente transistorizado,
com duplo sincronismo
de vertical e horizontal,
que se ajusta automati-
cam ente às condições
do sinal em qualquer
área de recepção.

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO

I DUM f*ry 11IIIIlili^RWmifilrvrllLL#lJ IJiwlH

MOD. B-813- MAGIC 26

Televisor Philco em cores-66 cm (26")

mensais iguais de 488.
Com tecla AFT, que dispensa os constantes rea-
justes, e tecla Magic, para a nitidez e o equilíbrio
das cores.

Sears Botafogo
Çruin dc Botafogo, 400
Tel.; 2.64040

DE VOLTA! SE A COMPRA NÍO AGRADAR, NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!
HORÁRIO: DE 2.» A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HORAS
Shopping Center do Móicr
Kuá Dias tln Cruz, 255
Tel.: 229-4626

Niterói
Una Suo João, 42
Tel;: 722-3716

Mntlurcira
Ri Carolinn Macliado, 362
Tel.: 390-4891

Professores reclamam dos
critérios para concurso clc
diretor clc escola no Rio

Depois clc ser acusada por professores do 1 u
grau. concursados pela ESPERJ, em 1073, e nor usi-côlogos escolares, a Secretária Municipal de Educa-eao, Sra Terezlnha Saraiva, enfrenta agora domin-cias de mais de 50 professores, responsáveis pelo ex-pediente das Escolas da rede (diretores). Reclamamdos critérios adotados para o Concurso dc Diretoresde Colégios cie 1.9 grau, qualificados por eles comoinjustos c arbitrarias".
, , E'« carta aberta, os queixosos afirmam que pe-Ia Lei 5602, a função dc diretor é cargo clc confiançac como tal não está sujeita a concurso (seria indica-
ção). E para as provas de títulos que instituiu "a
Secretaria está exigindo além do curso superior daFaculdade dc Educação — o que todos têm — o dePedagogia com habilitação em Administração Esco-lar, o que c impossível, pois .só teve início em 1073".

culnr — .são 750 colégios, no
total — os reclamantes per-
(juntam, na carta aberta, se
a Secretária clc Educação e
sua equipe tem esse curso;•se os 20 diretores nomeados
por ela, para os Distritos de
Educação e Cultura, têm
também o currículo complc-
to e se os antigos chefes
desses distritos, nomeados
diretores, tem a referida
habilitação,

— Nos sabemos multo
bem que a maioria deles
não c formada em cursos
superiores, nem a própriaSra Terezlnha Saraiva, queso completou o curso Nor-
mal. Então como se justifi-ca que para os que piei-teiam vagas de diretores
nas escolas, ela tenha exigi-
do o curso dc Administra-
ção Escolar, com quatroano--, se foi iniciado em
1973V

Os reclamantes acha m
que todos os diretores das
escolas do 1«* grau deveriam
ser nomeados pela Secreta-
ria Terezlnha Saraiva, jiui-to com os antigos chefes
dos Distritos de Educação
e Cultura. "Pois a maioria
exerce o cargo há muitos
anos, com Iodos o.s deveres
e responsabilidades que o
cargo exige, porém sem os
direitos que o cargo confe-
re."

NOMEAÇÃO
O.s professores respon-

sávels pelo Expediente de
Escolas Municipais expll-
cam que ocupam uma fun-
ção de diretor "dc fato c
não de direito". Dirigem a.s
escolas sem receber gratifi-
caçflo —- o que é contra a
Lei de Reforma de Ensino
50112 — esperando, há mais
de três anos, uma nomea-
ção. por merecimento, lií-dicaeão ou mesmo concurso"sem que fosse exigido otitulo de administrador es-colar".

Quando em junho a Se-cretaria Tcrczinha Saraiva
tomou ppsse, nomeou 20 di-retores para os Distritos deEducação e Cultura — ".sem
que a esses fosse exigida a
participação no concurso detítulos" -•- não dando aosantigos chefes desses distri-to.s nenhuma explicação ou
justificativa. "E muitos dc-les só souberam de suaexoneração através do I)iá-rio Oficial", afirmam nacarta aberta.

— Mas para que cies não
perdessem dc todo a funçãode diretor, a Secretária lhesdeu graciosamente o cargode dirigentes dc 20 colégios
de 19 grau no lugar dos
professores responsáveis pe-lo Expediente das Escolas
que voltaram às salas deaula. Nesse caso estava uma
professora, no cargo de res-
ponsável pelo Expediente
há oito anos e meio. Sãoinjustiça como essa que es-tão ocorrendo no Magistério
Municipal, queixaram-se.

Diante do fato de o con-curso para Diretor de Esco-
las de 19 Grau exigir habili-
tação cm Administração Es-

— Nós femos nomeados
pela administração anterior
e merecemos respeito da
atual pelo nosso trabalho
clc tantos anos. Caso con-
trário, que espécie dc jus-
tiça a Sra Terezlnha Sarai-
va pretende seguir, já que
ela fala tanto das irregula-
ridades cometidas pelas au-
toridades educacionais da
antiga Guanabara?

Caixas d9água e cisternas
sujas trazem tifo e hepatite
a Jacarepaguá e D. Castilho

Com o aumento do calor e o maior uso das eis-
ternas de casas e edifícios, apareceram casos de fe-
bre tifóide, hepatite e salmonela (virose que ataca o
intestino), causadas por água contaminada, princi-
palmente em Jacarepaguá e Del Castilho.

Os centros sanitários dessas duas regiões, entre-
tanto não confirmaram o registro desses casos —
que é obrigatório — mas um pediatra que tem clien-
tes dos dois bairros, Dr Osmar Luiz Mota, confirmou
que atenderia oito pessoas com febre tifóide, três
com hepatite e mais de 10 com salmonela. Comuni-
cados à Secretaria de Saúde cio Município, esses in-
dices foram considerados dentro des padrões nor-
mais.
SEM PERIGO

O médico Osmar Luiz
Mota, do Hospital Filinto
Muller, também admite que
o aumento de casos ainda
está dentro dos padrões, e
que é comum nesta época
do ano devido ao aumento
do calor o aparecimento de
viroses.

— Principalmente pelo
uso de cisternas das casas
que, em geral, não têm uma
limpeza adequada, sendo
ainda o local preferido de
ratos e baratas. Se na
época de serem utilizadas,
não forem desinfetadas,
certamente terão suas
águas poluídas e quem
beber dela pode contrair
uma doença infecciosa.

Esclareceu que, embora
essas doenças possam tra-
zer complicações, são total-
mente curáveis: "Apenas
em crianças subnutridas é
que os problemas podem ser
maiores devido à desidra-
tação."

NAO HÁ DADOS

O Secretário dc Saúde do
município, Sr Felipe Car-
doso, esclareceu que os cen-
tros sanitários do Rio não
apresentaram nenhum
dado de que exista febre
tifóide e hepatite na cidade.

Explicou que existem
casos isolados da doença,
mas nada de grave foi cons-
tatado nesses centros.

\ròi

População ribeirinha de
Campos teme cheia e muitas
famílias deixam suas casas

Campos — Mulheres e crianças desabrigadas e.
às margens da Rodovia Campos-Itaperuna, enquan-
to os homens procuram salvar móveis e utensílios de
seus barracos, refletiam ontem o drama da popula-cão ribeirinha da cidade, ante a primeira elevação
de nível do rio, que atingiu oito metros e 00 ceiití-
metros.

A situação é mais grave na Favela da Aldeia, à
margem da BR-40, onde mais de 15 famílias tiveram
de abandonar os seus barracos invadidos pelas águas
do rio Paraíba do Sul. A chuva parou ontem à tarde,mas não tranqüilizou as famílias. Oficialmente, aPrefeitura desconhecia os efeitos da cheia.
PREOCUPAÇÃO

Sem saber a quem se diri-
gir, a maioria das vitimas se
preocupando com o proble-ima de alojamento. Embora•disponha de seis caminhões,
dois tratores e de soldados
da PM, o esquema de emer-
gência da Prefeitura só
presta socorros quando cha-

mado. E como nenhuma
das pessoas atingidas pelas
cheias soubesse como recor-
rrer ao serviço, nenhuma in-
tervenção oficial houve na
.região.

A última grande enchen-
te no rio Paraíba do Sul em
Campos ocorreu há nove
anos.

Nile
inicia lula
contra rato

Niterói — Com o apoio daSuoam, o Secretaria Muni-cipal cie Saúde vai Iniciarsegunda-feira uma campa-nha de desratização nestacidade, distribuindo iscasembcbldas em substancias
químicas nos bairros de SãoFrancisco o Ponta D'AreIa,a.s áreas mais atacadas pc-los ratos.

Uma equipe dc técnicos
percorrerá todas as residón-cla.s submetidas á de.srati-zação, orientando sobre as
precauções em relação ao
grau de toxicidade do ve-
nenp. O Instituto Vital Bra-sil vai colaborar na campa-
nha, pesquisando a.s amos-trás do.s ratos mortos, alémde dar assistência em casosde possíveis acidentes, so-brcluclo com animais do-mestiços,
A CAMPANHA

O Secretário Municipal dcSaúde, Dr Waldenir dc Bra-
gança, explicou que. embora
a ex-Capital fluminense nãosela considerada uma áreade foco ou transmissão dc
peste bubônica, "os ratos eoutros animais domésticos
tem importância epidemio-
lógica na transmissão deoutras doenças, entre a.s
quais a leptoespirose".

O tipo dc veneno a serutilizado provoca a mumili-cação dos ratos, que serãorecolhidos no dia .seguin-
te á aplicação, juntamentecom a.s iscas não consumi-
das. A Secretaria Municipal
de Saúde iniormou que acampanha poderá se esten-
der também á Zona Rural,
atingindo os bairros de Pen-
dotiba. Rio do Ouro e Itaipu.

Cemitérios
terão fornos
crematórios

Os 13 cemitérios munici-
pais vão dispor de fornoscrematórios, medida que, jáautorizada pelo PrefeitoMarcos Tamoio no més pas-sado. contribuirá para re-solver o problema do espa-
ço para sepultamentos. Ainformação é do Sr ErnestoCatarino, que preside a co-missão de controle dc cerni-térios do município.

Disse o Sr Catarino quea Iniciativa de instalação
dos fornos depende somén-
te da aceitação por parteda opinião pública à cre-mação de cadáveres, medi-
da ainda longe de ser cogi-
tada pelo carioca. A crema-
ção levará à eliminação dosossários públicos, hoje uma
das principais causas dafalta de espaço nos ccml-
térios.
PREÇO DE TERRENO

O Sr Ernesto Catarino cs-cláreceu que no Rio não hánenhum forno crematório,
mas apenas unidades de in-cineraçáo, que consomem ocadáver deixando os ossosintactos. Os ossos são con-siderados partes de in viola-
bilidade religiosa que devemser recolhidas a ossários nocaso de não haver recla-
mação por parte das fami-
lias dos mortos.

O presidente da comissão
de controle de cemitérios in-
formou que foi baixada re-centemente uma resolução
aprovando tabela fixa paraos serviços funerários pres-tados pelas concessionárias.
A cova rasa é um serviço
grátis, enquanto o mais ca-
ro — urna laqueada de
adulto — custa CrS 483 e
constitui o mais caro.

Artesanato
abre escola
em janeiro

Niterói - O Governo fe-
deral marcou para janeiroa abertura das escolas maio-
res de formação de artesão
e aperfeiçoamento de mes-
tre artesão, a primeira no
país, que funcionará em Rio
Bonito. A escola terá dez• cursos, capacidade para 1
mil 500 alunos e já recebeu
mais de 600 inscrições.

A direção do estabeleci-
mento estará atendendo à
novos pedidos (cerca de 300)
até 20 de dezembro; deixaT,
rá as outras vagas para os
mestres que virão de outros^
Estados, encaminhados pela
Embratur, pelo Serviço de
Mão-de-Obra, pela Legião.
Brasileira de Assistência, e
pelo INCRA, órgãos respon^
sávels pelo funcionamento
dos cursos.

As escolas maiores de for-
mação de artesão e aperfei-
çoamento de mestre artesão
funcionará na área do atual
posto agropecuário de. Rio,
Bonito, Estado do Rio, com
área de 10 alqueires. Sua
abertura está dependendo
do esvaziamento das depen-
dencias do prédio, perten-,
cente ao Ministério da Agri-
cultura. .::.s. ¦
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INPS apura
dívidas de
colégios

A Subsecretária de Arre-
$££2?*° e fl.sciillzncão doiNPb estu apurando o totaldo débito dos colé«los par-Meulnrc.s no Estado do Riodc Janeiro, a fim de habl-
litá-los a firmar convênio
com o MEC para a liquida-
ção de suas dividas através
da concessão de bolsas-de-
estudos, o débito das esta-
bclcclmentos particulares de
ensino de todo o pais é cs-
limado em CrS 300 milhões.

Em relação às empresas
particulares, ate o momento
311 situadas no Estado do
Tiio de Janeiro firmaram
acordos de parcelamento de
débito com as agencias da
Superintendência Regional
do INPS, na forma detcrml-
nada pela portaria nüni.s-
terlal de 26 de agosto últi-
mo, que permite o parcela-
mento das dividas com a
previdência social. O prazo
para entrada dos pedidos
vai até 31 de dezembro.

•aoGlichõ JORNAL DO BRASIL |/j Domingo, 30/11/75 O !.• Caderrt

Pi COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
SUBSIDIÁRIA DA TELEBRÁS

CGC. 33.000.118/001-79 - GEMEC R-70/3638
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

EDÍ-DEF-Tl/75
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

a r« T , ,. ENTREGA DE AÇÒESA_Componh,a Telefônica Brasileira comunica que a partir cie 01/12/75, receberá solicitação clc omissãoEXPANSÃO, que Iníogralizaram sous carnes até
representante devidamente credenciado, mediantede acordo com a escala abaixo:

Nomes iniciados
,n°*ta, polfls letras12 a 15/12/75 M e N16/12/75 o a17 e 18/12/75 o a
19/12/75 ij .

Q
T
Z

• - •-'¦•?*»>itM wi U4IIUH ti v.yinuni

tf^Aln9* ddS a^0Ci àOS participantes do PLANOMAIO/75, conforme REDIR de 31/07/75.
- A solicitação de emissão será feita pelo próprio ouapresentação do(s) carnò(s), Identidade, CPF ou CGC,

Nomes Iniciados
„, '" Po'" lo'r«
01 e 02/12/75 a e 0
03 a 05/12/75 c a F08/12/75 G a I
09 a M/12/75 J e L- Serão distribuídas, diariamente 300 senhas, a parlir das"osíÓ'horas~ 
^^STa^^^&^ .d,endÍCÍf 

n° D?flr,a—o ^ral de Tílulos Mobiliários

3vantagens
amais

para você
comprar
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na Sears • /

ATENDIMENTO RÁPIDO!
Assistência Técnica no mesmo dia. ou mais
limiar cm 21 horas. Basta telefonar para 246-4169
SERVIÇO PROFISSIONAL PRÓPRIO!

Oficinas Próprias, com Técnicos diplomados:
você nao sairá à procura de uma oficina qualquer!
CONTRATO DE MANUTENÇÃO!
lima segurança de assistência Técnica, que pròte"cvocê das despesas imprevistas:

Substituição ilimitada de peças!Você pode chamar o técnico quantas vezes precisar!Você não paga um centavo extra durante a vigência!
Adquira-o!

MODELO il-818 PÓP COLOU

Televisor Philco
em cores ¦ 43 cm (17")

Tecla AFT - dispensa os constantes
ajustes de sintonia.

mensais iguais dc

324§
Controle automático de cor, man-
tém constante a intensidade dascores, assegurando imagens mais
nítidas e reais. Com circuito de
desmagnetização automático, evitainterferências e distorções nasimagens coloridas.

T

PHILCO {SIII

PHILCO
MOD. B-253

Teleportátil
Philco - 31 cm (12")

mensais iguais de

78,
Totalmente transistoriza-
do. Funciona em 110, 220
e 12 volts, podendo ser
ligado no acendedor de
cigarros do automóvel.

í

MOD. B-263- MOBILE 17
Televisor Philco

44 cm (17")
mensais iguais de

06,
Com exclusivo sistema
DS-388: circuito total-
mente transistorizado,
com duplo sincronismo
de vertical e horizontal,
que se ajusta automatí-
camente às condições
do sinal em qualquerárea de recepção.

II tÉ£r£iMHL 11 Mi IIII
I PHILCO l|||H

MOD. B-813-MAGIC 26

Televisor Philco em cores-66 cm (26")

mensais iguais de

Com tecla AFT, que dispensa os constantes rea-
justes, e tecla Magic, para a nitidez e o equilíbrio
das cores.
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SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA! SF Ar™.»» a x,t^SE A C°MPRA NX° AGRADAR, NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS»

HORARIOrDE 2.. A SÁBADO DAS 9 ÂS 22 HORASSears } Botafogo
Praia de Botafogo, 400
Tel.: 246-4040

Shopping Cen ter do MéierRua Dias da Cruz, 255
Tel.: 229-4626

Niterói
Hu» Sào João, 42
Tel.: 722-3716

Madureira
Ri Carolina Machado, 362Tei.: 390-4891

Navio com 311 pessoas se
choca na Amazônia eom uma
corveta e todos são salvos

Belém — O navio Leopoldo Purês, com 311 nes.soas, entre passageiros e tripulantes, níuíraíoíf nofuro (estreito) do Tajapuru Io Pará A d X .• .ca dc 600 quilômetros'dc Belém Z api ohodáSa"com a corveta Angpstura, da Flotilha lo ãSSSSmas mio houve vitimas. Todos foram salvos X.'própria, corveta que, com um enorme rombo Sproa, esta atracada no pequeno porto de uma s •rega na localidade clc Antônio Lemos, MunlSSio dêBreves enquanto espera a chegada clc StoA
hnM?«? aenle, de ucordo com nota oficial distri-buida ontem pelo Comando do IV Distrito Naval
S «** ^ 21hi5m de sexta-feira Sda ilha da Laguna, no furo do Tajapuru do Pará

San^rr (Enasa)*' condll*ia Passageiros
SiSXí? £ Manaus cumprindo linha regular, cn-
SS de •nn'nÍa V° taVa ^^ BClÓm' a'JÓS «™»
2™"£',,llna no Amazonas. Ontem à tarde dei-
Si S cPÍÉm'.Para P«»tar socorros à Angostura, a
o dÍ%SiZ°ZC ° TioJortalcza, que conclusaos passagenos para esta Capital.
O ACIDENTE

As causas cio ac lden toainda não foram csolarc-
cldas, mas sabe-se que após
a colisão o navio Leopoldo
Peres ainda flutuou 20
minutos, para cm seguida
desaparecer sob as águas dofuro do Tajapuru. O tempo,
porém, foi suficiente paraa rápida operação dc res-
gato, realizada pela tripula-
ção da corveta Aiujosluru.
Algu n s passageiros con-
seguiram ainda salvar par-te dc sua bagagem. O leo-
poldo Pcrcs. sob o comando
dc Raimundo Pinheiro, ha-
via saido de Belém na quin-ta-feira, 27. ãs 22h, com 23
tripulantes e 283 passagel-ros. entre os quais multas
crianças. Pela nota oficial
cia Marinha, não houve vili-
mas c todos e.stão recebeu-

do assistência a bordo daAngostura.
A corveta, sob o comando

do Capltão-de-Corveta Van-
derléy, após o choque e com
um enorme rombo na proa,se dirigiu para o pequeno
porto de uma serraria, da
empresa Salomasa, na loca-
lidade de Antônio Lemos,
Município de Breves, onde
ficou ancorada, aguardando
socorro. Para chegar até
àquele local, evitando um
possível naufrágio, foi feito
um reparo de emergência,
eom a utilização dc cimento
e lona 110 rombo.

Para prestar socorro à
Angostun c aos passagei-
ros. saíram ontem de Belém
a corveta Solimõcs, também
da Flotilha do Amazonas, e
o navio Fortaleza, da
ENASA.

Professores reclamam cios
critérios para concurso de
diretor de escola no Rio

Depois de ser acusada por professores do 1 °
grau, concursados pela ESPERJ, em 1973, e por psi-cólogos escolares, a Secretária Municipal de Educa-
ção, Sra Terezinha Saraiva, enfrenta agora denún-cias de mais de 50 professores, responsáveis pelo ex-
pediente das Escolas da rede (diretores). Reclamamdos critérios adotados para o Concurso de Diretoresde Colégios de 1.° grau, qualificados por eles como"injustos e arbitrários".

Em carta aberta, os queixosos afirmam que pe-Ia Lei 5692, a função de diretor é cargo de confiançae como tal não está sujeita a concurso (seria indica-
ção). E para as provas de títulos que instituiu, "a
Secretaria está exigindo além do curso superior daFaculdade de Educação — o que todos têm — o dePedagogia com habilitação em Administração Esco-lar, o que é impossível, pois só teve início em 1973".

Io Expediente das Escolas
que voltaram às salas de
aula. Nesse caso estava uma
professora, no cargo de res-
ponsável pelo Expediente
há oito anos e meio. São
injustiça como essa que cs-
tão ocorrendo no Magistério
Municipal, queixaram-se.

Diante do fato de o con-
curso para Diretor de Esco-
Ias dc 19 Grau exigir habili-
tação cm Administração Es-
colar — são 750 colégios, no
total — os reclamantes per-
guntam, na carta aberta, se
a Secretária de Educação e
sua equipe tèm esse curso;
se os 20 diretores nomeados
por ela, para os Distritos de
Educação e Cultura, têm
também o currículo comple-
to e se os antigos chefes
desses distritos, nomeados
diretores, tèm a referida
habilitação.

— Nós sabemos muito
bem que a maioria deles
não é formada em cursos
superiores, nem a própria
Sra Terezinha Saraiva, quesó completou o curso Nor-
mal. Então como se justifi-
ca que para os que piei-
teiam vagas de diretores
nas escolas, ela tenha exigi-
do o curso de Administra-
ção Escolar, com quatro
anos, se foi iniciado em
1973?

NOMEAÇÃO
O s professores respoh-

sáveis pelo Expediente de
Escolas Municipais expli-
cam que ocupam uma fun-
ção de diretor "de fato e
não de direito". Dirigem as
escolas sem receber gratifi-
cação — o que é contra a
Lei de Reforma de Ensino
5692 — esperando, há mais
de três anos, uma nomea-
ção, por merecimento, In-
dicação ou mesmo concurso"sem que fosse exigido o
titulo de administrador es-
colar".

Quando em Junho a Se-
cretaria Terezinha Saraiva
tomou posse, nomeou 20 di-
retores para os Distritos de
Educação e Cultura — "sem
que a esses losse exigida a
participação no concurso detitulos" — não dando aos
antigos chefes desses distri-
tos nenhuma explicação ou
justificativa. "E muitos de-les só souberam de sua
exoneração através do Diá-
rio Oficial", afirmam na
carta aberta.

— Mas para que eles não
perdessem de todo a função
de diretor, a Secretária lhes
deu graciosamente o cargo
de dirigentes de 20 colégios
de l"? grau no lugar dos
professores responsáveis pe-

Niterói
inicia lula
contra ralo

Niterói _ Com o apoio risSUenm, n Secretaria Muni.<-'i|'í)l de Saúde vai iniciaiHOBUiida-folrn uma campa.»ha dc desratização nesta'•idade, distribuindo tsca;ombebldas em substancia.-
químicas nos bairros dc SàcFrancisco e Ponta D'Areluas áreas mais atacadas pe-los ratos.

Uma equipe de técnico;
percorrerá iodas as resldén-cias submetidas à desrati-Zaçilo, orientando sobre a.'
precauções em relação ac
grau de toxicidade do ve-iieno. o Instituto vital Bra-sil vai colaborar na campa-
nha, pesquisando as amos-Iras dos ratos mortos, alémde dar assistência em casosde possíveis acidentes, so-bretudo com animais do-mestiços.
A CAMPANHA

O Secretário Municipal dcSaúde, Dr Waldenir de Bra-
«anca, explicou que, embora
a ex-Capital fluminense nãoseja considerada uma áreade foco ou transmissão dc
peste bubônica, "os ratos coutros animais domésticos
tem importância epidemio-
lógica na transmissão dcoutra.-; doenças, enlre as
quais a leptoesplrosc",

O tipo de veneno a serutilizado provoca a mumifi-cação dos ratos, que serãorecolhidos no dia seguin-
te a aplicação, juntamentecom a.s iscas não consumi-
das. A Secretaria Municipal
de Saúde informou que acampanha poderá se esten-der também á Zona Rural,
atingindo os bairros de Pen-
dotiba, Rio do Ouro e Itaipu.

Cemitérios
terão fornos
crematórios

Os 13 cemitérios munlcl-
Pais vão dispor de fornoscrematórios, medida que iáautorizada pelo Prefeito
Marcos Tamoio no mes pas-sado. contribuirá para re-solver o problema do espa-
ço para sepultamentos. Ainformação é do Sr ErnestoCatarino, que preside a co-missão dc controle de cerni-térios do município.

Disse o Sr Catarino quea iniciativa de instalação
dos fornos depende somen-
te da aceitação por parteda opinião pública á cre-mação de cadáveres, medi-da ainda longe de ser cogi-tada pelo carioca. A crema-
Ção levará à eliminação dosossários públicos, hoje umadas principais causas dafalta de espaço nos cerni-
térios.
PREÇO DE TERRENO

O Sr Ernesto Catarino es-clareceu que no Rio não hánenhum forno crematório
mas apenas unidades de in-cineração, que consomem ocadáver deixando os ossosintactos. Os ossos são con-siderados partes de inviola-
bilidade religiosa que devemser recolhidas a ossários nocaso de não haver recla-
mação por parte das famí-
lias dos mortos.

O presidente da comissão
dc controle de cemitérios in-formou que foi baixada re-centemente uma resolução
aprovando tabela fixa paraos serviços funerários pres-tados pelas concessionárias.
A cova rasa é um serviço
grátis, enquanto o mais ca-ro — urna laqueada deadulto — custa Cr$ 483 econstitui o mais caro.

Caixas cPágua e cisternas
sujas trazem tifo e hepatite
a Jacarepaguá e D. Castilho

Com o aumento do calor e o maior uso das eis-ternas de casas e edifícios, apareceram casos de fe-
pre tifóide, hepatite e salmonela (virose que ataca ointestino), causadas por água contaminada, princi-palmente em Jacarepaguá e Del Castilho.Os centros sanitários dessas duas regiões, entre-tanto não confirmaram o registro desses casosque é obrigatório — mas um pediatra que tem clien-tes dos dois bairros, Dr Osmar Luiz Mota, confirmouque atenderia oito pessoas com febre tifóide trêscom hepatite e mais de 10 com salmonela. Comuni-cadas a Secretaria de Saúde do Município, esses in-dices foram considerados dentro dos padrões nor-

XTlcliiS.

SEM PERIGO
O médico Osmar Luiz

Mota, do Hospital Filinto
Muller, também admite queo aumento de casos ainda
está dentro dos padrões, e
que é comum nesta época
do ano devido ao aumento
do calor o aparecimento de
viroses.

— Principalmente pelo

uso de cisternas das casas
que, em geral, não têm uma
limpeza adequada, «endo
ainda o local preferido deratos e baratas. Se n aépoca de serem utilizadas,
não forem desinfetadas,
certamente terão suas
águas poluídas e quem
beber dela pode contrair
uma doença infecciosa.

Artesanato
abre escola
em janeiro

Niterói — o Governo fe-deral marcou para janeiroa abertura das escolas maio-res de formação de artesão
e aperfeiçoamento de mes-*tre artesão, a primeira no
país, que funcionará em RioBonito. A escola terá dezcursos, capacidade para lmil 500 alunos e já recebeu
mais de 600 inscrições.

A direção do estabeleci-'
mento estará atendendo a
novos pedidos (cerca de 300)
até 20 de dezembro; deixa-;
rá as outras vagas para os
mestres que virão de outros
Estados, encaminhados pela"
Embratur, pelo Serviço de
Mão-de-Obra, pela Legião
Brasileira de Assistência, e
pelo INCRA, órgãos respon-
sáveis pelo funcionamento
dos cursos.

As escolas maiores de íor-
mação de artesão e aperfel-
çoamento de mestre artesão
funcionará na área do atual
posto agropecuário de Rio
Bonito, Estado do Rio, com
área de 10 alqueires. Sua
abertura está dependendo
do esvaziamento das depen-
dências do prédio, perten-
cente ao Ministério da Agri-
cultura.
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Pintor morto comove rua e
ganha rosa e muitas velas

CIDADE - 19

U

Eram 13h50m de quinta-feira
quando o estudante Lula Carlos Po-
reira, do 18 anos, passava polo edi-
Ciclo n<> 145, da Rua São Clemente,
cin dlroçílp à casa ele uma colega,
onde Ia estudar para n prova final
de Desenho. Nesse momento, um
ruído forte chamou .sua atenção:
um andaime acabava do despencar,
projetando de uma altura etc 15
metros o pintor Francisco de Oli-
velra, baiano, 51 anos, lmOOcm, cor
parda, Crs 35,00 por dia.

Nas sete horas que antecede-
ram a rcmoç&otdo corpo para o IML,
n Inquietação popular foi Intensa:
um padre desconhecido rezou du-
rante alguns minutos junto ao cor-
po, uma domestica providenciou o
lençol, um passante colocou ••.*- ve-
las, uma mulatinha ele 16 anos le-
vou três rosas, mai.s de 10 pessoas
pediram ao guarda para descobrir o
morto, duas moças choraram e vá-
rias crianças disseram o que pen-
sávani sobre a morte.

V queda sem grilo
- - Ele não gritou. Primeiro ten-

tou se agarrar ao andaime, mas a
macieira partiu. Depois, a cerca de
quatro metros rio chão, puxou o ca-
bo telefônico, que chegou a se sol-
tar da parede, mas foi inútil. Seu
corpo girou c ele caiu de costas, os
braços curvados para cima, a perna
esquerda dobrada. Corri para junto
do corpo mas ele já estava imóvel;
apenas a mão esquerda tremeu por
alguns segundos. Fiquei parado ,ali,
meio em estado de choque, não
consegui fazer nada. Um senhor
que passava na hora chamou os ou-
tros dois operários, que trabalha-
vam na marquisa sobre o Mlnimcr-
cado Kcnia. Eles desceram apressa-
dos, olharam o morto, subiram ao
último andar do prédio, trocaram
de roupa e desapareceram.

Luís Carlos ainda viu o padre
(".um velhinho, vindo não sei de on-
de"i rezar ao lado do morto, e de-
pois foi embora. Mas cinco minutos
mais tarde, quando voltou ao local
acompanhado da amiga de colégio,
todas as providências já tinham .si-
rio tomadas. Francisca, uma moça
nordestina que trabalha na casa de
Dona Pepita Gonzales (espanhola,
irmã do proprietário do Minimer-
cado Kênia, única loja do prédiol
apanhou um lençol da patroa (no
momento fora de casa) e cobriu o
morto. E Cinto, o dono do mercado,
contou que deu quatro velas para
ura senhor desconhecido, "que ves-
tia camisa branca e calça marrom".

— Eu voltava de uma reunião
na escola das meninas quando no-
tel a multidão aglomerada em volta
do prédio. Fiquei apavorada e disse
para uma vizinha que estava comi-
go: mataram o meu irmão, tenho
certeza que mataram ele. Há pou-
co tempo o minimercado fora assai-
tado, eu estava lá dentro e os ban-
didos levaram tudo, inclusive mi-
nhas jóias. Logo depois eu fui ata-
cada por um ladrão dentro do cie-
vador, o que me traumatizou mais
ainda. Falei com meu irmão para
ter mais cuidado, botar um vigia na
loja, e ele não me ouviu. Por isso
cheguei aqui já chorando de riér-
voso, certa de que tinham assassi-
nado ele. Não pude evitar de sentir
um grande alivio quando soube que
o morto era o operário — contou
Dona Pepita, moradora do 301.

O morto sem nome
Há cinco anos guarda de tran-

silo na esquina das Ruas Bambina
e,,São Clemente, o PM Damasccno
(conhecido como Marcelo por to-
dos os moradores do local) foi
a primeira autoridade a chegar.
Imediatamente procurou pelo sin-
dico e proprietário do prédio,
Sr Ramiro Fernandes, "mas no
apartamento ninguém atendeu".
Subiu então ao sexto andar, em
busca das roupas dos operários, mas
o quartinho estava trancado. Ten-
tou ainda passar para o terraço,
onde estava preso o andaime, e
também não conseguiu: a morado-
ra da cobertura, uma moça grávida
que estava sozinha em casa, ficara
muito nervosa e sairá, deixando a
porta de acesso fechada à chave.

Os companheiros de trabalho
do pintor haviam deixado às pres-
sas o lugar; o dono da firma que
os contratara, Sr João Fernando
dos Santos, estava percorrendo ou-
trás obras, segundo informação de
sua filha, ao telefone; e ninguém
dentre as mais de 50 pessoas que
rodeavam o morto sabia dizer nem
mesmo seu nome. Já passava das
15h quando dois PMs do 8? Bata-
Ihão (na RP 8/1233) avisaram que
tinham-se comunicado várias vezes
com a 10a. DP, "mas até agora o
comissário não chegou".

Enquanto isso, mais gente se
aproximava do corpo coberto, ago-
raf corri duas enormes manchas de
sangue no lençol, e o PM Marcelo
prosseguia em suas investigações
particulares. Conhecido de todos,
acabou obtendo de uni empregado
do minimercado a chave do quartoonde os trabalhadores trocavam de
roupa e a entregou, orgulhoso, ao
PM Carlos. Lá em cima esta vam os
shorls e camisas de trabalho de
quatro — uni estucador, dois pasti-lheiros e uni ajudante, identificado
mais tarde — além da calça de ter-
gal marrom escura, o cinto ocre e
a camisa preta da vítima.

Numa bolsa de papel com as
cores e o escudo do Fluminense ha-
via um pacote de algodão, pasta e
escova de dentes, um blusão cor-
de-rosa, uma atadura, duas facas
de pintor e um vidro de Citoneurin
<B12+B1+B6). Num short preto,dç trabalho, Cr$ 130,00. Numa ou-
tra bolsa branca, de plástico, ferra-
men tas.
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No bolso ria calça do morto se
achou apenas uma carteira do Sin-
dica to do.s Trabalhadores nas In-
dústrias do Trig», Milho, Mandioca
e de Massas Alimentícias e Biscoi-
tos do Rio de Janeiro, com data de
14 de agosto de 1057. Natural: Es-
tado da Bahia. Fábrica: Moinho
Fluminense. Função: industriado.
Endereço: Rua Mesquita Júnior. 21,
casa 7. Filiação: Aureliano e Maria
da Ora de Oliveira. Marcelo desceu
com a carteira na mão. comparou o
retrato ao rosto na calçada c con-
firmar: "É ele mesmo, o Francisco
de Oliveira".

— Já sei quem é. eu até con-
versei cnm ele outro dia, na loja - -
contou Dona Pepita. Estava eho-
vendo muito o ele entrou para to-
mar um café. Eu brinquei: que so-
pa. he'in! Quando chove voces não
trabalham. E ele então respondeu:
Pnis c. dona, mas quando não cho-
ve a gente arrisca a viria lá em
cima.

Eram quase 16h quando apare-
ceu o auxiliar de comissário Carlos
Ribeiro, irritado porque "so hoie iá
peguei mai.s de 10 ocorrências". Ele
também foi ao quarto dos onera-
rios. examinou tudo. botou o di-
nheiro achado dentro do caderno
de anotações e guardou-o consigo.
Depois forçou um pouco o alçapão
localizado no teto, na esperança rie
descobrir alguma outra passagem
para o terraço, mas em vão. Mais
irritado ainda, desceu novamente
para a Vila Maria Júlia. onde cairá
o pintor, e disse que ia voltar à 10a.
DP em busca de autorização paraarrombar o portão de acesso ao
terraço.

Nesse meio tempo, um maior
número de crianças (então voltan-
do da escola) tomou conta da vila,
comentando baixinho entre si suas
idéias sobre o acidente e sobre a
morte. Jorge Luis Ciriaco. de 12
anos, disse que sentiu "um troço na
barriga, me deu enjôo olhar aquele
sangue no lençol". Paulo César
Chiesa, do nove anos, tinha mais
coragem de ver "porque eu acho
que a morte é um descanso prá
pessoa, ela não sofre mais. não tem
mais nenhum problema".

A firma com culpa
Já Lúcia Regina de Miranda

César, de 13 anos, foi mais critica:"A firma é que é culpada, porque o
meu edifício, aqui ao lado, acabou
rie ser pintado e não houve nada
disso. O que eu acho errado é quesempre esperam acontecer o fato
para depois tomar providencias,como no caso do Viaduto. Eles pre-ferem pagar barato e correr risco
do que gastar um pouco mais de
dinheiro com prevenção. Olha só
essa escada que os homens usavam— apontou ela — toda podre,amarrada com corda e arame".

Completando o quadro de tu-
multo local. Horácio, uma espécie
de "louco de estimação" do.s mora-
dores do bairro, andava de um lado
para outro, gesticulando muito e"conversando" com o chão. Por
duas vezes ele parou diante do
morto, o dedo cm riste. e gritoumais alto: "Bem feito, seu desgra-
cado"! Denois falou baixinho, com
ar cúmplice: "Isso não é nada, meu
filho, não liga, náo".

Algumas meninas se afasta-
vam, assustadas, quando Horácio
chegava perto, mas Lúcia Regina,
sua conhecida, explicou que "ele
não é agressivo. Já fugiu cinco ve-
zçs rio lipsrilció; mas agora nem
vêm mais buscar, talvez por sabe-
rem que ele não machuca mesmo
ninguém. Todo mundo aqui das re-dondezas dá restos de comida práele e essa roupa aí foi meu paiquem deu", contou ela.

As 16h em ponto chamaram a
perícia e a RP foi embora, ficando
apenas o guarda de trânsito no lo-cal. Às 17hl0m muito agitado, elechamou os repórteres para conver-sar com o encarregado da obra, quetinha acabado de chegar. Tremen-
do muito. Paulo Vieira da Silva, es-tucador e homem de confiança do
proprietário da J F dos Santos De-corações, contou que mudou deroupa correndo e sumiu "para pro-curar o patrão. Andei por várias

Clirislino Ajns
obras, atrás dolo, mus náo consegui'
encontrar — disso. Voltei então até
aqui para ver como estavam as
coisas".

Paulo afirmou que loi o próprioFrancisco quem armou o.s ckil.s Jaús'havia um outro junto á entrada
de serviçoi. "Só pode ter sido falta
de atenção dele, pois na hora em
que a genle sobe o andaime tem de
fazer por Igual rios dois lados, en-
rolando o cabo esquerdo e n direito.
Sc não, quando desce dá um vácuo,
o Jaú tomba de lado". Ele náo fez
nenhuma observação quanto ao fa-
to de o andaime não ter madeira
de proteção cm toda a volta, como
deveria.

Segundo o estucador. o pintorera "um cara multo calado, de pou-
ca Intimidade A única coisa quesei é que era separado da mulher".
Quando Paulo saiu rio edifício e re-
tornou à Vila, se comoveu mais:
uma mulatinha multo bonita — Li-
na Tavares de Melo — de 16 anos,
colocava sobre o corpo do compa-
nheiro de trabalho Ires rosas
que comprara na casa de flores vi-
zinha. "

O anel de São Jorge
As 17h30m, algumas .senhoras

começaram a reclamar que as velas
Já tinham acabado c Cinto provi-
denciou mais seis no mercado, que
uma delas acendeu cm torno do
morto. Cinco minutos depois a joa-ninlia azul e branca regressou, com
o PM Roberto Cruz dt* Sousa, quetinha ordem para interditar o local.
La em cima. junto à janela rio quin-
to andar, o andaime estava imóvel,
pendurado pelo cabo direito, mas
por precaução o PM afastou todos
para a calçada defronte, o lado parda Vila Maria Júlia.

Só às 17h50m chegou a perícia.Três homens — um motorista, um
fotógrafo c o perito Juarez Lins —
descobriram o corpo: um par de
sandálias japonesas verde, a calça
de brim azul-escuro rasgada na
perna direita, mostrando um short
vermelho, a camisa roxa levantada,
o tórax coberto de cimento, um pe-daço de madeira do andaime ao la-
do de cada braço, um terceiro jun-to ao pé esquerdo. Sem capacete,
sem luvas, sem cinto rie segurança,
como proteção ele tinha apenas um
anel com a imagem rie São Jorge na
mão direita.-

A essa hora, Marcelo já tinha
convencido uma vizinha da moça
grávida a procurá-la na casa de
uma tia, onde se imaginava que ela
estivesse, para pegar a chave do
terraço. E pouco depois apareceu
com ela na mão. mais orgulhoso
ainda, ehtregando-a ao perito. "In-
suficiência da amarração" foi a
causa do acidente, segundo o enge-
nheiro Juarez Lins. que explicou:"Não foi colocado cavalete sobre a
mureta do terraço. Com o pe.so. uma
parte da alvenaria por onde pa.ssa-va o cabo que segura o andaime
cedeu aproximadamente 60cm. o '
cabo afrouxou, como também a
corda, erradamente amarrada a ele,
e o jaú caiu para a esquerda".

Nos 25 minutos que a perícialevou para fazer o exame, o corpo
ficou descoberto, atraindo número
ainda maior de curiosos. A saída, o
fotógrafo cobriu-o novamente, ten-
do o cuidado de colocar as rosas
por cima. Apenas às 18h35m o ca-
dáver foi liberado pela perícia.

A vela e as flores
As 19h25m chegou o dono da

empresa. Sr João Fernando dos
Santos, que muito nervoso afirmou,
repetidas vezes, ter sido este o pri-meiro acidente com empregado nos
10 anos de existência da J F dos
Santos Decorações. Seu advogado
mostrou a carteira de trabalho do
morto, registrada a 2 de setembro
deste ano: nascimento — 28 de ja-neiro de 1924. Profissão — Garçom.
Estado civil — Casado. Endereço
desconhecido. E comentou, com ar
teatral: "Olha aqui. CrS 35,00 pordia. coitado". Em seguida, os dois
se dirigiram à 10a. DP, para pres-tar depoimento.

Somente às 20h50m — exata-
mente sete horas após a queda do
pintor — o camburão JA 5 871 apa-
receu. Dois homens saltaram no
meip da multidão, que nesse ins-
tante se tornou ainda maior, abri-
ram a porta da viatura e tiraram
de lá uma bandeja com um cada-
ver enrolado num estranho panoestampado, que foi posto no chão. .'
Algumas pessoas se afastaram, ou- ;
trás cobriram o rosto, mas a maio-
ria se aproximou para ver melhor.

Outra bandeja foi retirada, c
desta vez surgiram protestos por-
que ela estava cheia de sangue.
Ninguém queria que o "seu" morto
viajasse até o Instituto Médico-Le-
gal no alumínio molhado e sujo,
mas o motorista, Otávio Curado
Ribeiro, calou logo a boca de todos:"Ele vai aqui nessa mesma, o san-
gue mistura com o rio outro e no
fim é tudo igual", disse. Sorriden-
tes. debochando da apreensão do
pessoal ("nós já estamos acostu-
macios com isso, só hoje já pegamosmais de 20") eles fizeram seu tra-
balho rapidamente e partiram.

A multidão foi se dispersando
aos poucos^ em grupos, comentando
o fato. Sobre a calçada ficou o len-
çol manchado e as flores;, junto ao
meio-fio restou apenas uma vela,
já no fim, quase apagando. Uma
menina chorava, impressionada"com o barulho que a perna dele
fez, quando esticaram". Até ontem,
ninguém da família fora reclamar
n corpo e buscar o atestado de óbi-
to ao IML, que acusava como cansa
mortis "contusão tórax-abdominal
com rutura do coração e dos pul-mões".

EST«o'â^Nro

/t0- G_nj^r~---2-__;

Os menores preços da cidade no maior centro comercial do Rio. Para sua maior facilidade de

1
próprio e estacionamento rotativo no maior edlffcio-garagem particular.

. policiamento

IRMÃOS CHAMI
R. da Alfândega, 342

TERGAL ESTAMPADO

Larg. 2,20m, variados padrões
Faça você mesma o seu lençol ou
toalha de mesa. Feito em casa ó
muito melhor e mais barato.

f 7£SUPEROFERTA SAARA Cr$ 35,00mLJQ o metro.

 (Vendas também no atacado)

il
BEDRAN - MALHAS

Pça da República, 86 e R. da Alfândega, 222-C

CAMISA DE TOALHA
Corn gola, tamanho adulto.'
Variedade em cores.
Preço normal CrS 59,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 39,00 \ .
(O maior sortimento da SAARA em malhas,'para presente)

CLAUDIA
R. da Alfândega, 222 A/B - Esq. Av. Passos

MALETA DILIGÊNCIA
KELSONS

De mão, superior courvin,
cores modernas,
super-resistente.

Preço normal Cr$ 160,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 129,90
(3." tetra inauguraremos nova loja: Alfândega, 323 A)

1/fU]
MICHEL LEVY

R. da Alfândega. 250 e 256 R. Senhor dos Passos, 174

PANO PARA COPA
LEPPER.
Caixa com 3.
Lindo presente.
Preço normal Cr$ 17,80

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 12,50

-_-_-W^T^*L']»T*»1-l^J-_yB--i LOJAS SIR
R. da Alfândega, 239 e 246

RETALHOS
COM 2.50M

0 padrões diferentes,
cores firmes, qualidade extra.
Preço normal CrS 30,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 20,00

M4
BEDRAN'S

R. da Alfândega, 340

MACACÃO LEVI'S .
I

Última moda,
rielavé, desbotado.
Preço normal CrS 260,00

SUPEROFERTA SAARA CrS 209,00

CAMISA DE TERGAL
NOVA AMÉRICA

Esmerada confecção,
6 lindas cores.
Preço normal CrS 39,50

SUPEROFERTA SAARA CrS 29,50

CALÇA DE BRIM
CAMURÇADA

Modelagem jóia
varias cores.

Preço normal CrS 105,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 79,00 •

N j

GABRIEL HABIB
R. da Alfândega, 297

IMPERIAL LOUÇAS
R. Senhor dos Passos, 117 - Esq. Av. Passos

ELEFANTE-BALL
GLASSILITE

Motorizado. çé.
A brincadeira
que é um tiro.

Preço normal CrS 415,00

SUPEROFERTA SAARA CrS 329,00
Ou 5 x CrS 96,00
(1.° pagamento 30 dias após)

0S>JEEP XERIFE GENOVESI*

Com farol e busina
Seu filho vai adorar
Preço normal CrS 260,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 219.00
Ou 5 x CrS 60,14

•(1.°pagamento 30 dias após)

CONJUNTO ROCHEDO
DIAMANTE

6 peças em lindo estojo
nas cores azul ou cereja.
Preço normal CrS 390,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 298,00

*^_-___-m^

DON BELL
R. Regente Feijó, 112 e R. da Alfândega. 260

BLUSAO CREPOM
XADREZ

Meia manga,
esmerada confecção.

Preço normal'Cr$ 115,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 75,00

fí_Rw_ífe7ar*»w^í_»
-_GL_AA_íA!__7^tí_r \£P^

^^***-"*4í_JjnSL/

BIG AN
R. da Alfândega, 285 e 106

LOJAS HELAL
R. da Alfândega, 325 e 322/4/6

iss-a

!1
-_fS^_i!

MODELADOR STIK
Elegância e vitalidade para você.
O fim do corpo mole.
Preço normal CrS 240,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 190,00
(grátis uma sacola especial)

Ü_J

&07-

JAVARY
R. da Alfândega, 334/6

JOGO DE CAMA
Lençol casal

com 2 fronhas.
Em cretone extra.

Preço normal Cr$ 95,00

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 59,90

^//rM^iíill iMjií****"5*^
^k!1 Síl//F ¦rUlar v-********1^

TIRA-TEIMA.
DA KODAK

A máquina das boas fotos

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 99,00
(grátis um filme Kodacolor 11
C-126/12).

APARELHO DE BARBÈAR
GILLETTE G-U

-O mais avançado.

SUPEROFERTA SAARA Cr$ 9,90
(Grande variedade de presentes
para o seu Natal).

«^A

UNIÃO..." Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
V**: Rua da Alfândega. 323 - 6° andar 224-7890 * 224-7213 * 224-7067

AÇÕES'* LETRAS DE CÂMBIO * LETRAS IMOBILIÁRIAS ' OPEN-MARKET
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Vôos balem recorde com ASTA
O Confesso da ASTA,

mes posando, foz ciue o
movimento de passageiros c
aviões roglatrasso o melhor
Indico cio ano, perdondoapenas para o mês do julho,

(|iip delem o recorde nacio-
nal, com movimento d e
..8..2Ü1 passageiros, 157 915
dos quais embarcados,
10U070 desembarcados o

Ü5 2U7 em transito.

URBI ORBI

06 e 09 Jan., 02 e 17 Kcv„

18 Jan., 18 Fev.,

EXCURSÕES PERMANENTES
FOZ DO IGUAÇU - PARAGUAI - 7 QUEDAS -

ARGENTINA - SUL DO BRASIL
ft».A\_ílH_?£A. V,IA0EM tM NAVI° HÜVIÀI (EXCLUSIVIDADE DAukbi tl ORBI) descendo o rio Paraní até Guaira. e continuado de' 
ffiÇ^ííÍHÍIP"!.1: Sd0 p',ul0' p""- Prudente, Pres. EiJltíeio, Guaira,ÍEIC QULDAb, CA1ARATAS DO IGUAÇU, Garnanta do Di.il.o, Pio Pres.Stroessner, ASSUNÇÃO (HOSPEDAGEM NO LUXUOSO H01EL GUARANI),
í,.í'„°.JPlarf't' ARGENTINA, Curillbe, Ptnta Grossa, Vila Velha.DURAÇÃO! 15 dias. SAIDAS: 0? De/. 75 - 06, 13 e 21 Jan., 03, 10,17 e 24 fev., 0° Março, 06 Abril 76.

FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA - PARAGUAI
DURAÇÃO: 10 DIAS

ROTEIRO: Rio - S. Paulo - londrina - Guarapuava - Cataratas doIguaçu - Puerto lauaru (Argentina! — Pucito P. Strae._r.-T (Paraguai) —
Poma Grassa - V*ia Velha - Curitiba - Parrnaquá - S. Paulo - Rio.
SAIDASi 05 Der 75, 15 Jan., 08 e 23 Fev. 76.

FOZ DO IGUAÇU - DURAÇÃO: 7 DIAS
ÔNIBUS COM AR REFRIGERADO: £!?- ."•fi!»1'* Cu.mbi,

V,la Velha, Ponta Gios-sa, Guarapuava, C.iu-atas rio Iquaçu, PARAGUAI (Pto. Pres. Stroeiinerl.ARGENTINA (Ptn. Ipua.u, Mit.ioncil. SAIDAS: 06 Der. 75 -'03, 10, 17e 24 Jan, 01, 03, 15, 22, 26 e 28 Fev, 04 e 18 Marco, 04 • 12 Abril 76.

BARIL0CHE
ÔNIBUS - NAVIO - AVIÃO

Rio, Curiti()a, P. Alegre, Montevidéu, Punia dei Este, Duenos Aires, taPlala. Mar dei Plala, Baía Blanca, Neunuen. Biriloche. BUENOS AIHS
embaroue. em transat^ntico, ou ccntlni__<.o de ônibus via Rosário,
Sítita Fc. Rcsistêncu. ;ilcom.vo. ASSUNÇÃO - Foz do Iguaçu - Pto.Pre;. Siroessnrr, Curitiba. Rio
IDA E VOLIA DE ÔNIBUS: 10 De_. 75
06 Março 76. Duração: 21 dias
IDA 0E ÔNIBUS VOLTA' DE NAVIO: 10 Dez. 75
02 Março 76. Duração: 20 dias.
IDA E VOLTA A.REA - (Opcional).
VIAf.PM 4(1 CHI A rnali comiíteta Encursão ao Sul do País,VIMOCm MU 3UL — abmnnendo: SANTA CATARINA, PARANÁ.
RIO GRANDE DO SUl - REGIÕES DO VINHO UVA E DO CAFÍ Ida oelolitoral. Volta pela Serra, São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Joinville. Blume-nau, Itaiaí, Cambor^, FlorianópoFs, Criciúma, Torres, P. Alenre. Gramado.
Caracol, Canela, Caxias do Sui, Gsribaldi, Bento Gonçalves, N. Hamburoo,
lanes, Vil. Velha, Ponta Grcssa, londrina, São Paulo, Rio. Duração 14
du. SAÍDAS: C4 Der. 75 - 8, 15 e 23 Jan., 03 c 19 Fev., 02 e 06
Março, 06 Abri', 07 Múio 76

ARGENTINA - URUGUAI - SUL DO BRASIL
São Paulo, Cunt.ba. Paranaqua Joinville, Blumenau, Itajaf, Carnbnr.ú.Florianópolis, Torres. Gramado. Crnela, Caracol, N. Hamburgo, C»»asdo Sul. P. Alenre. Pelotas, Chui, MON1EVIDCU, PUNTA DEI C..T_.
BUENOS AIRIS (5 DIAS) - Tigre y Delta dei Paraná, La f>ia'_. Mar
dei Plala. Duração 20 dias.
IDA DE ÔNIBUS, VOLTA EM IRAN5A1UN1ICO OU ÔNIBUS. Dura'..,--.
19 dias. SAÍDAS: 12 Dez. 75 - 02, II e 19 Jan., 04 e 18 Fev., 02

e 10 Maiço 76.

BUENOS AIRES - MONTEVIDÉU - M. DEL PLATA
Ida d« avião. Volta de ônibus ou navio. Rir - Curitiba — Vale Itajaí --
Florianópolis - P. Aícçire - Montevidéu - Punia dei Este - Buenos
Aires (5 DIAS!, La Plala. Duração: 11 dias. SAIDAS: 20 Dez 75, 10 e
19 Jan., 12 e 26 Fev. 76.

SUL DO BRASIL COM FOZ DO IGUAÇU
ROIEIRO; Rip, Curitiba, Paranarjuí, Joinvi'le, Blumenau, Vale* do Itaiaí,Camboriú, Ro-ianópdis, Criciúma, Torre-;, Osório, Porto Alegre, NHamburço, Grair.irb, Cdnela, Cascata do Caracol, Caxias do Sul, Lanes,Rio Nccjio, Curitiba, V!:a Velha. Foz do Iguaçu, C-tõratas do Iguaçu,
P. Pres. Stroessner (Paraguai). Puerto Iguazu (ARGENIINA) - Guai_-
Rusva. londrina, São Paulo, Rio. SAÍDAS: 04 Dez 75 - II r 14 Jan., 04
e 15 Fev., 08 Março, 06 Abril, 07 Maio 76. Duração: 17 dias.

NORDESTE
ROTEIRO: Rio — Gov Valadares — Vifória da Ccnauista — Joauié —
Salvador — Feira de Santana -• Sílvador — Aracaju — Penedo —
Maceió — Recife — Olinda (Cabo Branco o pento mais oriental de
Brasil) — N. Jerusalém — João Pessoa — Natal - Mosscró — Fortaleza- Juazeiro do Norte — Crato - Garanhuns - P.iuio Afonso - Jrre-
moabo - Salvador - Itabuna — Ilhéus — Por.c Seguro -- Viiória — Rio.
SAÍDAS: II Jan., 03 Fev. 76. DURAÇÃO: 19 dias.
RAHIA FMrAIMTJinnPA Rio, Gov. V»!..dares, Tcóíilo Olò-HMniM r.|\n.MINIAUUKA — ni V|,órla da Conouista, Jequíé,Salvador (5 rins), Itabuna, Ilhéus, Perto Seguro, Monte Páscoa!, SantaC.iuz, Cabrília, Vitória, C.mpc. e Rio. ,Dur_c.lo: 11 DIAS. SAIDAS:O-t Dez. 75 ¦ 15 Jan., 07 e 26 Fev., 06 Marco 76.

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

Rir Juiz de Fora, Bjibacena. B. HORIZONTE, Trôs Mari.s. Cris'alma, Bri-
sllta, Cidade Livre, Cidades Satélites. Anápolis, Goiánij, CAIDAS NOVAS
(fímoso balneáno Pousada do Rio Quente), Uberlândia, Uberaba, ARAXA,
Ribeirão Preto, Campinas, S..r> Paulo, Rio. Duração: 11 Dias. SAIDAS-
04 Dez. 75 - 16 Jan. e IO Fev., 07 Março 76.

TRANSBRASIL - BELÉM - BRASÍLIA -
TRANSAMAZÔNICA - MANAUS - NORDESTE

ÔNIBUS LUXO COM AR REFRIGERADO
Rio. Belo Horizonte, Brasília, Anàpoiis, Goiânia, "Iransamazflnica, 

RioTocantins, Imperatriz, Belém, Manaus (opcional de avião). Castanha!, Ca-dó».ema, Sia. Inós, Sho Luís, P-irque Nacional de Sete Cidades, Teresina,
Sobral, Fortaleza, Mossoró, Natal, Jcão Pessoa, Recife, Olinda, Nova Je-rusalcm, Maceió, Aracaju, Salvador, llabuna. Ilhéus, Vit. da Conqu;sta,Porio Seguro, Vitorio, Guarapari, Campos, Nitciói [Ponte) — Rio. OURA-
ÇÀO: 25 DIAS. SAÍDAS: 07 Jsn. e 04 de Fev. 06 Março, 06 Abril 76.

CHI! E D0 ATLÂNTIC°
AO PACIFICO

Ric, Curitiba, Foz, Assunção, Sta. Fé, Córdoba, Travessia dos Andes,
Santiago. Vina de! Mar, Região dos Lages Chilenos, Bariloche, Baia
Blanca, Mar dei Plala, Buenos Aires, Montevidéu, Punia dei Este, P.
Alcnrc, Curitiba. SAÍDAS: 02 Dez 75 - 04 c 07 Jan., 02 Fev e 03 Mar__*
02 Abril, 02 Maio 76.

URBI ET ORBI — Rua São José, 90 Gr. 2003
Tels.: 242-8300 - 242-0447 e 222-7579

Embratur n." 38 - Cat. "A" - GB. p

NIX-WATERGATE
O

NIX -r WATERGATE o controlador remoto para telefones. Aabsoluta segurança para sua Organização.
Memoriza a documenta suas conversações telefônicas, pa.dendo fornecer enumero do aparelho em ligação.
Totalmente automático, registra somente quando os telefone»estão em funcionamento.

I Um produto exclusivo da SECRETONICS IND. COM. LTDA.Representante Rio/Brasília:
SCORPION — Comércio e Empreendimentos Uda.
Rua da Quitanda; 199/810. Tels.-. 243;5942 e 243-5719

•SP

TELHAS METÁLICAS
TAPAMENTOS
REVESTIMENTO DE FACHADAS
FORROS

Sistema Roll Forminçi

A Roll For
Arti.fntos Metálicos l td_i
flu,. CosArio Alvim, 42H São Paulo

, Foris- 97 4624 .¦ 29;: 52?fi

Representante no Rio de Janeiro
JOSÉ CONZAIEZ CARPINTEIRO

Ru», João Silva, 38 - Olaria — Fone 28ÍM324

ATENÇÃO
INVESTIDORES E INCORPORA0ORES

EXCELENTE NEGÓCIO RECIFE PE.
-"''.' ¦ V

Vende-se "grande 
.área.'c/l. 101 hee,, servindo para vários proietos,

inclusive loteamento, situado no grande Recife, toda plana a 
'30 

.Km.
do Centro, estrada asfaltada, água, luz telefone, 50.000 coqueiros .ru.
tificando, mansão histórica e outras benfeitorias.

Informações: Edf. lgora.su 11.° A Coni. 1.102. Fone: 245-124. '

Barateamento das usinas no
país depende de doses de Franca foi 33
radioatividade mais alias SUStü/' Ofldü de violciiciü anos escravo

Psiquiatria nos EUA quer Polonês na
¦. FraiicafoÍ33

Técnicos da Comissão Nacional de Energia Nu-
óléai admitem a idéia de que em beneficio do bara-
teamento"das usinas brasileiras seja decidida a do-
sagem de radioatividade mais alta do que as pos-siveis de serem obtidas.

O custo médio de uma usina nuclear seria dois
terços mais barato se os padrões de segurança ado-
tados por elas fossem proporcionais aos das iiulús-
trias convencionais que utilizam material radioali-
vo. As emanações cie radioatividade da indústria são
15 vezes mais altas do que as das instalações nu-
cleares.
PROTEÇÃO E CUSTOS

Quanto mais perfeitos os
sistemas de proteção, mais
caro é o preço de uma usina
nuclear. O quimlco Herbcrt
Jacobs afirma que uma
usina pode não emanar nc-
nhuma radioatividade mas,
que os processos para isso
ainda não foram adotados
nas unidades alemãs.

Herbert Jacobs, que é do
Centro Nuclear de Julich e
participa, no Rio, do semi-
nário sobre Licenciamento
d e Instalações Nucleares,
esclarece, porém, que a
segurança da população em
face da radioatividade c um
dever do Estado. Segundo
ele, os atuais padrões mun-
diais de proteção ã radiação
nas usinas nucleares são
tão altos que não podem ser
medidos por nenhum apa-
relho, apenas calculados
matematicamente.

De acordo com esses cál-
culos, a radioatividade
média desprendida de uma
usina nuclear é de apenas
0.5 virem por ano (o mili-
rem c uma unidade de dose
de radiação que produz o
mesmo efeito biológico que
unia unidade absorvida de
raios-X ordinários i. Fontes
radioativas naturais, como
as de Poços de Caldas e as
areias monaziticas do lito-
ral capixaba, submetem o
homem a uma dose anual
de radioatividade 10 mil
vezes maior do que a cie 0,5
virem.

HISTÓRIA

Na verdade, comenta o
químico, desde o inicio do
mundo a.s fontes naturais
de radiação submetem o
homem a cerca de 100 virem
por ano, aos quais os efeitos
da civilização acrescenta-
ram uma dose anual de
mais 50 mrem.

Refugiado
estuda peixe
no Pará

Belém — Angolano de
Bénguela e veterinário, Al-
bino Laia Fernandes está
desenvolvendo há mais de
um mês, na Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará,
pesquisas sobre a Piramuta-
ba, peixe mais conhecido da
região, e alimento básico da
população, pela abundância
e baixo preço. Sem vínculo
com a escola, Albino querficar na cidade "até que a
coisa melhore no meu país".

Bénguela fica a 700 quilo-metros ao Sul de Luanda,
e é a terceira cidade mais
Importante de Angola. Al-
bino trabalhava no Institu-
to de Investigações Veteri-
nárias, como diretor do La-
borátório Regional, chegan-
do em outubro, com a mu-
lher Maria.de Fátima e as,
duas filhas gêmeas, quando
sua instituição foi fechada.

— A violência da crise po-
litica, que culminou com a
guerra civil, paralizou todos

.os nossos programas de
: desenvolvimento, contou o
veterinário. Antes o povo
angolano considerava seu
pais como um segundo Bra-
sil, agora vieram a estag-
nação e o caos.

Albino é licenciado em
Medicina Veterinária pela
Universidade Técnica d e
Lisboa. Maria de Fátima é
paraense, e em 1969 viajou
em férias para visitar pa-
rentes dé -Bénguela, onde os
dois se conheceram.

. LAMBRIS
MACIÇOS I
FOLHiADOS

RIGA
CEREJEIRA
LOURO
PEROBA
ETC. y NA

' FABRICA
VOCÊ

COMPRA
MELHOR!

. COMO . .

TRENA - Com. Ind.
Rü» S.cadura Cabral, 203' Tel.: 223-3552 (PBX)

Destes 50 mrem adício-
nais que o homem recebe
anualmente, cerca de 80'.;>
se devem ao.s efeitos da
medicina, 15% à pesquisa c
Indústrias convencionais e
apenas 5% ao total mundial
de indústrias nucleares (c
das 5% só 1% se desprende
de usinas).

Assim como o físico Heinz
Geiser, da consultoria de
engenharia da firma Bon-
nenberg & Drcschcr, Herbcrt
Jacobs diz que não há razão
para se temer o.s efeitos de
usinas nucleares, desde que
se garanta a proteção, atra-
vés de medidas adequadas.

Para reforçar tal ponto-
de-vi.sta, citam uma pesqui-
sa americana, segundo a
qual uma tragada de cigar-
ro provoca mais prejuízo à
vida humana do que as ra-
diações recebidas por ai-
guém que more nos limites
de uma usina nuclear.

FISCALIZAÇÃO

Os dois técnicos alemães
con sideram indispensável
um controle rígido e uma
fiscalização periódica dos
sistemas de proteção das
usinas. Pelo critério básico,
só se pode deixar que se
desprenda o nível de radi-
o a ti vidade absolutamente
necessário para o funcio-
namento da usina.

O nivel permitido, no en-
tanto, varia. Nos Estados
Unidos, o máximo é de 5
mrem por ano, grau a ser
adotado também para a
usina de Angra dos Reis,
em construção. Na Alemã-
nha. entre a.s diversas
usinas, os niveis vão de 1
a 3 mrem. São tão baixos
que não podem ser medidos,
porque os aparelhos exis-
tentes registram apenas ra-
dioatividade superior a 30
vire?n.

Novtt lorqua — O.s repetidos sit.on-
t udos contra o Próãldonto Ford o o nu-
monto progressiva da violência nos úl-
timos anos, não só nos EUA como em
outros paises, fizeram reacender o de-
bate sobre "o concolto de perlculosidii-de de uma pessoa", entre os psiquiatrasnorte-americanos, c a certeza de quenão há ainda um método válido paru
predizer quando um Indivíduo se tor-
na perigoso.

Para o professor Frederic Wer-
thain, por exemplo — que analisa a
violência em seu livro Sinal de Calm~- a diferença entre aquele que mata
ou não mata "não se baseia num só
impulso ou nuina só atitude mental",
não Importando quanto destrutiva se-
Ja. Mas, acrescenta um outro fator, ao
lado de emoções negativas que possuiuexistir numa pessoa: a atmosfera de
violência é tão contagiosa como a sa-
ra ni))o.

OUTRO DEPOIMENTO
O especialista Judd Marmor, pre-sidente da Associação Nacional de

Psiquiatria e professor desta cadeira
na Universidade da Califórnia, con-
corda com a escalada da violência,
mas lembra que a ampla diáponiblll-
elude de armas tem contribuído, sem
dúvida, para a afirmação dela no
mundo."Essa atmosfera provém em par-te da publicidade que recebem as ma-
infestações de violência. E c tema foi
igualmente tratado por muitos dos
que comentaram os diversos atenta-
dos contra Ford e o coso da jovem
Patrícia Hearst. E não devemos dar
a assassinos em potencial o tralamen-
to de heróis folclóricos", frisou o Dr
Judd Marmor.

PRIMAVERA DA PISTOLA
Enquanto um funcionário do Con-

solho Nacional de Prevenção contra o
Crime e a Delinqüência assinala que"vivemos a primavera da pistola" c
que a violência é uma doença do nos-
so tempo, contagiosa e muitas vezes
fatal — já que não existem vacinas
nem diagnósticos conhecidos — o pro-
fessor Aliar. A. Stone. da Universidade
de Harvard. afirma:

"Como o comportamento violento
dos doentes mentais dá uma média
básica intima, conforme sugerem os
estudos empíricos, qualquer prediçáo
tende a resultar em conseqüências
exageradas".

Do ponto-de-vista do professor
Allan Stone. autor de recente trabalho
sobre a saúde mental e a lei, pode-se"admitir ter encontrado um método
válido para diagnosticar a periculosi-
dade. assim como a beleza encontra-se
nos olhes do espectador", escreveu.

O público em geral — acrescenta
— relaciona a periculosidade com a

perturbação mental, mas «ó 10'; dos
cloontes montais recolhidos aos hospt-
Uns sáo perigosos. Mesmo assim, esse
cálculo baseado em conjecturas é bas-
tante exagerado.

BUSCA DO DIAGNOSTICO
A primeira dificuldade localizada

pólos psiquiatras e diagnosticar quemse tornará perigoso numa sociedade
democrática. Motivo: qualquer prcdl-
ção falsa resulta numa vitima.

Se, por exemplo, uma prova for
concreta para predizer características
perigosas em 95'í, dos casos — o queé praticamente impossível — de qual-
quer lorma haveria 5',i de identifica-
ções errôneas, "como assassinos em
potencial que seriam vitimas do teste".

E' capaz até que um teste de diag-
nóstico acabasse prendendo mais ino-
centes suspeitos do que criminosos
possíveis, afirmou ainda o professorAllan Stone. que pertence á Associa-
ção Psiquiátrica Nortc-Americana.

A DROGA E OS NÚMEROS
O.s números são fantásticos — afir-

ma, por sua vez, o Dr Harold > N. Le-
vinson, referindo-se a pessoas pertur-badas e potencialmente perigosas na
.sociedade atual. E frisa como professor
de Psiquiatria do Centro Médico de
Nova Iorque: "Todo viciado em dro-
gas é um assassino em potencial".

As autoridades envolvidas no caso
de Sara Moore, antes do atentado con-
tra a vida do Presidente Ford, do qual
é acusada, podem ter-se deixado enga-
nar por sua aparente debilidade. E
acrescenta o Dr Harold Levinson:"Às vezes a aparente fraqueza de ca-
ráter oculta uma determinação férrea
c. em muitos casos, pessoas assim são
os suicidas que se matam sem qual-
quer aviso ou mesmo uma nota".

Levinson culpa ainda os meios de
comunicação "por endeusar um grupo
de psicopatas, classificando-os como
guerrilheiros ou guerreiros da liberda-
de. cm muitos casos dando-lhes uma
designação racional que. na realidade,
nào lhes corresponde". Um outro psl-
quiatra com experiência em assuntos
relacionados com a violência, o Dr
John Spiegel, da Universidade de
Brandeis. acha, no entanto, que em
certos casos de comportamento evi-
dente, pode ehegar-se a identificar o
indivíduo perigoso.

Uma compilação de estudos recen-
tes sobre a violência mostra muita
contradição, mas acima de tudo a ine-
xisténcia de um método válido para
predizer a periculosidade. Como saber
quem está louco numa rua? — per-
gunta-se finalmente um outro estu-
dioso do tema. lembrando a impossi-
bilidade de encontrar um traço mar-
cante no assassino. "As vezes, quan-
to mais calma uma pessoa tanto mais
perigosa — e não o contrário".

Parts — Um homem que
com iu anos, em 1042, foi
capturado pelns tropas
nazistas nu Polônia viveu 33
anos como esc rato na ai-
dela francesa de Rinaiige,
perto do Thlonville, expio-
rado por um camponês e o
filho que conseguiram ocul-
tar-lhe o fato de que a II
Guerra M u n dial tinha
acabado. Só agora Piotr
Sboriwtz descobriu, fugiu o
protestou.

Durante todo esse tempo
Piotr, hoje com 49 ano.s,
viu-se obrigado a trabalhar
sem ganhar um níquel, mal
alimentado c dormindo no
inverno junto a vacas, num
cstábulo, para amenizar o
frio.

Americanos
maltratam
os os
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NaTaL viscomti

Para ter o
panettone VISCONTI •
na festa de Natal de
sua casa, de sua empresa
ou ainda se você deseja
oferecè-lo como presente
aos seus clientes,
amigos e fornecedores,
faça agora a sua reserva,
que o Natal jà está aí.
E como você sabe
a qualidade Visconti
limita a produção do melhor
panettone do Brasil.
Faça o seu,pedido ou
solicite a visita de seu
distribuidor WEINZETTL
através destes telefones:
248-4572-228-0090
248-1228-264-9131
264-7571

REPRESENTAÇÕES L.TCA.
Rua Jorge Rudge, 71
V.lzabel-RIO DE JANEIRO

Wasliim/lon — Mais de 1
milhão de meninos sáo mal-
tratados fisicamente ou
d e s a ssistidos anualmente
nos Estados Unidos e um de
cada cinco deles morre de
suas conseqüências, infor-
mou ontem em Washington
Douglas Besharov, funcio-
nário do Ministério paraAssuntos Sociais.

Besharov esclareceu queesses dados são resultado
de uma primeira investiga-
ção oficial realizada em 30
Estados federados. Em vir-
tude de não existirem es-
tatisticas anteriores, não se
sabe se a situarão agora le-
vantada aumentou ou dimi-
nuiu nos Estados Unidos.

ECONOMIZE

COMPRE
DIRETAMENTE

DQ FABRICO
ESTRADA

JACAREPAGUA 7725-A

FREGUESIA
DUPLEX
EM 24 MESES
SEM ENTRADA
2 portas1330,

mensaislOO,
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3 podasir;
mensaislí.,40
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õportas 3.120,- mensais234,70

.Grande variedade demóveis
em todos os estilos.

Estr.Jacarepaguá 7725-A
Ao lado da ChurrascariaTe.ilTem
Segunda a sábado das 8 as 20 K

TEL.392-3564FREGUESIA

APETR0C0QUE
E A ECONOMIA DE DIVISAS

Com a inauguração da Ia. Fábrica de Coque
Calcinado da América Latina, o Brasil, a partir de 1977,
economizará divisas no montante de US$ 
50.000.000,00, por ano.

Esta inauguração é mais um grande passo dado
no sentido de minimizar as importações de mate-
rias necessárias para produtos acabados.

A PETROCOQUE quando atingir a plenitude de
suas instalações, além de suprir totalmente .nossas
necessidades de coque calcinado para atender basi-

camente à indústria de alumínio, usando como ma-
teria prima o coque verde, exportará o excedente,
concorrendo ainda mais para a entrada de divisas
tão necessárias a um país em desenvolvimento.

A TECH INT, 
'com 

orgulho participou da Monta-
gem deste grande empreendimento e participará de
todos os empreendimentos necessários ao crescente
desenvolvimento brasileiro. Por isso, congratulamo-
nos com as autoridades e dirigentes brasileiros pela
inauguração da PETROCOQUE.

^Kj2__£j_IT_ê_S

TECHINT - COMPANHIA TÉCNICA INTERNACIONAL
28 ANOS DE BRASIL

PROJETO - CONSTRUÇÃO - MONTAGEM
Praça da República, 468 - Telefone: 36-6984 - Telex: 011-22335
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NOVO PHILCO EM CORES
B-818 - 44 cms. (17") — Portátil,
com tecla AFT. Sintonia Fina Auto-
rnatica. Pressionando esta tecla o
anarelho se mantém em perfeita
sintonia em cada canal.

De:"_£eô$fl" Por:349,
mensais "
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PHILCO
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A marca que introduziu oTV em cores no mundo.
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NOVO" PHILCO B-813 — MAGIC - 66 cm. -
Totalmente automático, 2 teclas maqicas mantém
a imaqem deste aparelho sempre bem ajustada.
Tecla AFT-Sintonia lina automática. Tecla MAGIC
cor, contiaste e brilho automático.

NOVO PHILCO EM CORES B-815 51 cms. (20")
Portátil com tecla AFT. Sintonia Fina Automática.
Pressionando esta tecla o aparelho se mantém em
perfeita sintonia em cada canal.

De:: .Por:499, mensais.
De:58$Cíg Por: 379, mensais
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RADIO SPORT B-497 - Com este
super portátil, você leva a música, o
esporte e a noticia a tiracolo. 3 faixas
de onda. 2 antenas. Alça removível.
Ponteiro fluorescente e botões cromados.

RÁDIO RELÓGIO DIGITAL PHILCO
B-499 — Várias cores. A maneira
moderna de dormir e despertar. Equi-
pado com uni dial iluminado, que per-
mite a visão perfeita, mesmo nos locais
mais escuros.

De:$&Ge;
Por: 19,90

w mensais

te-.^SiiSl
Por:. 39,90

v mensais'

NOVA CALCULADORA PHILCO
NOVUS 850 -.8 digitos. Lógica ai-
gèbrica, decimal flutuante, quadrado
automático, indicador de bateria des»
carregada. 1990

^De:^^Por: fl MMM mW
T mensais

CALCULADORA ELETRÔNICA
NOVUS 650 - 6 digitos, 4 operações
aritméticas, constante na adição* e
subtração. 'Sistema "OVER-FLOY"*e
"UNDER-FLOy

De:58r«IPor: 17,90,
mensais s/ entrada

PHILCO-Assistência técnica
em todo o Brasil.
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PHILCO TELE-PORTÁTIL B-253 31 cms. - Or de
rste televisor funciona, nenhum cutro funcicna. O
Tele-Portatil que pode ser ligado na bateria e ser
assistido no carro, lancha, canino, etc.

De:"j»<QPar:79,90 mensais.

í DS3881 ! 1
I muausMotc. nmcc# | lll^fll

•TV PHILCO MOBILE 16 B-262 41 crr.s. - Tela
Retangular. Resistente ao máximo a variações de
voltagem. Sem necessidade de pré-aquecimento,

De:j>>cGP"or 79,90 mensais
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TV PHILCO B.HO DE MESA - Prrto e branco.
61 cm (24 ) Totalmente transistorizado Controles
Impares deslizantes. Móvel em madeira do lei. Fun-
ciona em 110, 127 e 220 volts. Imagem inabalável.

Dc.l&nçS. Por: mensais

S

M NOVA UNHA I

ÍDS-3881
»EXCIUSMDAD£ PMIlCO* I

I
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TV PHILCO B-139 6! cms (24") -Tela Retangular.
Visão Tct-íl. Imagem sem distorções. Um rncdelo
Philco, ao alcance de todo:*.

De: 
"ySdfZ Por.89,90 mensais

^^"^^^^^^^^^^***55________iiiiíl B^Hh

a NOVA unha % ! Ifl

(DS3881 ¦
mExciusrviDADc m\coM I

TV PHILCO MOBILE 17 B-263 - Tela Retangu-.
lar. -Mcms. Som instantâneo, sem pré-aquecimento.

De: 
"]_*&£__; 

Poi 89 90:^LW ^FWj Jm ^mw mensais

CONDICIONADOR DE AR PHILCO LINHA
COMPACTA — Equip.iJ.v. cem dir.-cionjdor d.

'SOO KCAt IY\ (IO OCO BTU)

k De :ifKÍ He

CONDICIONADORES DE AR PHILCO -um modelo para cada ambiente.

CATETE R. DO CATETE, 235 CENTRO R. BUENOS AIRES. 126; R. DA ASSEMBLÉIA. 104. R. URUGUAIANA. 154 COPACABANA AV COPACABANA 673
PENHA AV BRÁS DE PINA. 96 BONSUCESSO R. CARDOSO DE MORAIS, 68 MÉIER R. DIAS DA CRUZ. 92. R ARQUIAS CORDEIRO 278 MADUREIRA
AV. MIN. EDGARD ROMERO. 233. ESTR. DO PORTELA. 54. R DOMINGOS LOPES. 795 BANGU AV. MIN. ARY FRANCO, 35 CAMPO GRANDE R VIUVA
DANTAS, 60 VICENTE DE CARVALHO ESTR VIC DE CARVALHO. 661 NITERÓI R. VISC. DO URUGUAI. 535. R JOSÉ CLEMENTE 47 S. GONÇALO
^Y-^A? PEÇANHA, 14 N. IGUAÇU R DO OUVIDOR, 25; R. OTÁVIO TARQUlNIO, 165 S. JOÁO MERITl R DA MATRIZ. 44 NILÔPOLIS AV.'MIRANDELA 58PETRÓPOLIS AV 15 DE NOVEMBRO 171 TEREZÓPOLIS R FRANCISCO SA, 166 CAXIAS AV. NILO PEÇANHA. 207; AV. PRES. KENNEDY 1499

NOSSAS LOJAS FICAM
ABERTAS DIARIAMENTE

ATÉ AS 22 h.
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NOVO CONJUNTO ESTOFADO V ML //HOLIDAY SUPER LUXO - Em super- ¦ ¦¦ ¦§ CKff /£
espurna. Divorsas core;.  H H Dp: ££»j*5£J'or; ^hpPVk^P «—

- 459, 
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cu 99,90 mensais fSfiu "vfe.
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s—. | F ! d!': MAIOR CREDlARIO - Na Ultra la r, MATORES OFERTAS - No Natal Maior
X y i I j — — • TTTT"X7^^fc Credito Amigo faz tudo por voce: Credito da Ultra I a r, voce compra muito mais barato:• T 

"tCrH *—^ '¦— JHHU—r-rr , M&. rjjPf f Ik fi sem fiador, sem entrada, sem juros, Cre- a vista o menor prepo da praqa e a prazo-
^— ~" 'r— r~~ •—j "K fj,\ |k\ mlf dito noivos e Credito familia. o menor preqo total, sem nenhuma entrada*

mAoiiikia nc ccrsrw™ i '! ARMARIO DUPLEX EM CERE-IK^. IM #i Ml Ml
"JOVEM REMINGTON" - Com- ' i f ' ll! y,?1^-il° acab[imerii0'8 porlas' "TO llJn^ IM :¦ i I
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ou 69,90 mensais^gjm*. ' KITINETE AMERICANA-Tampo ^

PlBiif'' 1.° PAGAMENTO SO EM

jasb POJt m mm ^l"up|[|f j«®r 1
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^Inger 

g^binet^ 
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^^:^59,90 

mensais^ ^

f''' 'M  ,f r«wftmt-i« atM, tura em madeira de lei laqueada Ifflws. ""^Por; 3r De: 3J68^Xjcom portas em Formica,. 3 gave- 'iQn&c. - _ _ Po?r 10^9 .i^ 1
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N0V0 ^^^^(^0'paRA Ev 'fll uamcmq aiitnma? im Pnm M ^tlN MA I TINATA — 4 faixasoe* ^v;,
Xl'NOVAMinillMmrrnQTim. COLCHAO ORTOPEOICO SU- ^ndTrio^Caixa^ nulseir'a em^aco*8" °ndii inclusive FM. Cambiador au- NOVO RADIOFONE ZEfflTlf

SINGER PORTATIL.Com motor. PERANAT6MICO - CASAL 80LTBIR0. Mostradorde v^rias cores. Garan: tg68'Sl^: ins^lan^m^el

<890. »399, ^ 319, 
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659,%^. 199, 99,
ou 69t-00 mens-ais- ou 29/90mensais • ou 25/00 .mensais, ou 65/90 mensais ^AGefc* mensais mens^

Grátis:
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NOVO DORMITÓRIO MOBRASA
CONTINENTAL SUPER LUXO ¦ Emni.tdeiM Gonc.ilo Alves o Marfim. Ca'!uido c.iSiil c/meslnhiis enn|ugadas-Guarda*
roupa de •( portas - Cimodii/penteadcira
c/espolho c banqueta estofada.

BICAMA MARQUESA
tecido / idip.- c<. t. iv
lei c ;curec ) i. _,

NOVO CONJUNTO ESTOFADO
HOLIDAY SUPER LUXO - Em siespuma. Diversas cores.

jnensai
De. nSBWÒITor:

OU 59,50 mensais
s/entrada

CONJUNTO ESTOFADO
STATUS SUPER LUXO -
o poltronas com encosto e asd» espü" -i maciça Rovr-Mn.
Soft-Courviii fistujturj rc . :•
f inissifno acabamento.

f GRÁTIS:' Colchão d*
\ Espuma

CONJUNTO ESTOFADO LOS
ANGELES - Tipo exporlaçao. For-
raçao err "soft courvin

NOVO DORMITÓRIO
BÊRGAMO GRAN LUXO
LINHA 76 ^

ESTANTE DECÓR-MIDI - Combar e escnvaninha. Em madeira da
mensais

s/ entrada

mensai

MAIOR CREDIÁRIO - Na Ultralar, o
Crédito Amigo faz tudo por você: Crédito
sem fiador, sem entrada, sem juros, Cré«
dito noivos e Crédito familia.

'MAIORES OFERTAS - No Natal Maioi*
da Ultralar, você compra muito mais barato:
a vista o menor preço da praça e a praz»
o menor preço total, sem nenhuma entrada*

ARMÁRIO DUPLEX EM CERE-
JEIRA - Fino acabamento. 8 portas,MÁQUINA DE ESCREVER"JOVEM REMINGTON" - Cot

pacta. Criada para atender as e;
qéncias do 'estudante ou dr, joveexecutivo de hoje. Portátil para i
editar o trabalho em c,isa oj
escritório.- som*, mam

mensat;

KITINETE AMERICANA-Tampo
revestido em foimiplac. Tornada p/aparelhos eletricos. _ PAGAMENTO SO EM

NOVA MÁQUINADE COSTURA
SINGER GABINETE

NOVA ELETROLAIMPORTADA
COM RÁDIO - Poiiatil, A pilha e
luz. Toca-discos de -15 e 33 rotações.
Caixa de polistfreno.

NOVO CONJUNTO DE SOM
STEREO ZENITH - Toca-discqp
automático de 4 velocidades e 2caixas acústicas.

KITINETE MODERNA - Estru-
tura em madeira de lei laqueada
com poitas em Formica, 3 gave-tas, <t portas e cristaleira em pa-drâo jacarandá e vermelho.

BWBfci&ii-r-M' '•;• P '{'• iM.fl^ftiwfr- ifc étf
NOVO DORMITÓRIO JEPIME
CONTINENTAL

mensais
s/entrada U mensais

s/ enlradaGrátis:
moldes
.Singer

Grátis:
moldes
.Singer

OU 45/00 mensais s/ entrada

**»««*

NOVO RADIOFONETELEFUN-
KEN MATTINATA — 4 faixas deonda inclusive FM. Cambiador au-
tomático 'de.4 velocidades. Tomada
para gravador.

NOVO RELÓGIO SEIKO PARA
HOMENS - Automático. Com ca-
lendário. Caixa e pulseira em aço.
Mostrador de várias cores; Garan.
tia de t ano,

NOVO RADIOFONE ZEfflTK
VILA RICA - Solid-State;:*#òfli
instantâneo, móvel de alto.- luxo»-»*-

COLCHÃO ORTOPÉDICO SU-
PERANATÔMICO - CASALNOVA MÁQUINA DE COSTURA

SINGER PORTÁTIL - Com motor. SOLTEIRO

319,
25/00 .mensais,

659,
j 65/90 mensaismensais mensais mensais

?2 - Suplemento Especial JB/UITRAIAR H Domlnrio, 30/11/75
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^ BHH (j(j ^s\. ou 89,00 mensais /^\. NOVA 
GELADEIRA CÔNSUL LUXO li

/1AIOR RAPIDEZ NA ENTREGA
i Ultralar dispõe da maior frota de cami-
hões da cidade para entregar instante-
pamente a sua compra no Natal Maior.

MAIOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Ao comprar na Ultralar você terá à sua
disposição toda uma equipe de assistência
técnica, atendendo rapidamente em qual-
quer ponto da cidade.

y^B^^_wcê pediu a
MAIOR VARIEDADE - Tudo para você
e para o seu lar: móveis, eletrodomésticos,
geladeiras,fogões, copa e cozinha, relógios,
bicicletas, utilidades para o lar e presentes
das melhores marcas nacionais ou impor-
tadas.

MAIOR COMPRA EM MASSA-AUItralar
não deixa faltar nada para o seu Natal: nosso
sistema de compra em massa garante o maior
estoque da cidade, dos mais variados produtos,
além de obter grandes descontos e vantagens,
transferindo-os a todos os nossos Clientes.

MARÇO
Uiveíjí NOVA ELETROLA

IMPORTADA COM RADIO
Portátil -funciona c/ pilhas comuns
de lanterna ou corrente elétrica.
Reprodução perfeita de som. Co-
bertura em actilico lume.

I /n

De;"T5SS£3T Por: 399,
35/50 mensais

s/entrada

BATERIA ROCHEDO "MAY
FAIR"-Fino acabamento. Em alu-
mlnio reforçado. Tampas anodizadas
na cor azul. Embalagem p/presente.

De" Por: 119.
ou 9,90 mensais

s/entrada
NOVO GRAVADOR
CASSETE COLLARO IM-
PORTADO C/RÁDIO AM/FM
Portátil. Comando por teclas. Mi-
crofone embutido de alta sensi-
bilidade.

De: JtSrü^Por: 89, mensais

NOVO RÁDIO TELEFUNKEN
BELSON PORTÁTIL - 3 faixas
de onda. Som de grande fidelidade.
Antena telescópica de longo alcance.

De:~3rj&9ecPor: 269,
ou 15,90 mensaíi

RÁDIO PARA AUTOMÓVEL
NISSEI FM/OM-4faixas-l2volts.
Assistência técnica permanente.
Instalação grátis.

Dergo&.OO. Por: 489,
ou 39,90 mensais

MINI-CALCULADORA ELETRÔ-
NICA REMINOTON SUPER Cl-
ENTlFICA - Logaritmo, conversão
sexagesimal,.etc. £%^
De:-JfiScflO Por: w ar, mensais

PANELA DE PRESSÃO
ROCHEDO —Em duraluminio po-
lido. Válvula de dupla segurança.

De: jSftflff Por:
GRAVADOR TRANSICORDER
Portátil. Translstprlzado. Funciona
com 4 pilhas comuns. Nivel de gra-vação automático. Microfone com
controle remoto,

De:>^Por: 39,90
mensais

NOVA CALCULADORA CCE
PORTÁTIL - 8 digitos. Raiz qua-
drada. Porcentagem. Fator constante.

Papai Noel
4Í r*»^ -^Fr^^^— ,„ -rrnrriTrSri

69,90

De: Ig&.aí Por: 399,
ou 36,30 mensais»

s/entrada'
NOVO DESPERTADOR
WESTCLOX — Fácil leitura de
horas, mesmo à distância. Diversas
cores,

De:>9rrPor: 49,90
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NOVA GELADEIRA GE - Poria
magnética. Puxador clássico. Cores;
branca, azul ou vermelha.

De:^C H9, TÍ)
^~jsg—7», mensais. | 1

NOVA GELADEIRA CLÍMAX
LINHA 76 - Porta magnética. Pu-
xador clássico. Cores: branca,azul
ou vermelha. é&BtléGm, HA

De:^ ——®V,
FOGÃO BRASIL CONTINEN-
TAL 2.001 MIRAGEM LINHA 76
Potentes queimadores gigantes. Lu-
xuoso painel de controle. Amplo forno
c/visoi e luz interna. Tampão de luxo.
Estufa tipo gaveta,
vermelho e azul.

Cores: branco.

NOVA BICICLETA MONARETA
MONARK KROSS 76

P) Por: 49;90

mensais *J~W_vSSk õ\í%

Por: ' ** ~\\)
mensais

CAMA DUPLA MARQUE-
SA-.Com carrinho cama-ie- De:"B0MQT
serva e rodizios.-Em madeira Por:

, NOSSAS LOJAS FICAM ABERTAS DIARIAMENTE ATÉ ÀS 22 h. de lei- "" 24,00 mensais
CATETE R. DO CATETE, 235 CENTRO R. BUENOS AIRES, 126; R. DA ASSEMBLÉIA, 104; R. URUGUAIANA, 154 COPACABANA AV. COPACABANA, 673
PENHA AV. BRÁS DE PINA, 96 BONSUCESSO R. CARDOSO DE MORAIS, 68 MÉIER R. DIAS DA CRUZ, 92; R. ARQUIAS CORDEIRO, 278 MADUREIRA
AV. MIN. EDGARD ROMER0, 233; ESTR. DO PORTELA, 54; R. DOMINGOS LOPES. 795 BANGU AV. MIN. ARY FRANCO, 35 CAMPO GRANDE R. VIUVA
DANTAS, 60 VICENTE DE CARVALHO ESTR. VIC. DE CARVALHO. 661 NITERÓI R. VISC. DO URUGUAI, 535; R. JOSÉ CLEMENTE, 47; S. GONÇALO
AV. NILO PEÇANHA. 14 N. IGUAÇU R. DO OUVIDOR. 25; R. OTÁVIO TARQUlNIO, 165 S. JOÃO MERITI R. DA MATRIZ, 44 NILÓPOLIS AV. MIRANDELA, 58
PETRÓPOLIS AV. 15 DE NOVEMBRO. 171 TEREZÔPOLIS R. FRANCISCO SÁ, 166 CAXIAS AV. NILO PECANHA, 207; AV. PRES. KENNEDY. 1.499
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MAIOR

•COM A NOVA LINHA'

ARNO

^^^^¦•¦¦uv^-^- .--ARNO 

ARNO
Sr-* — v'LIQÜIDIFICADORES ARNO — Prepara rápida e facilment..vitaminas, refrescos; sucos de frutas, purês. etc. Modelos: Linhaftetaí Super Base, Eletrônico, RL e Super E. Várias cores. •

, • • • • •••&•••••

Batedeira arno-Leve, práücae portátil. Prepara: massas, boi":;,
maioneses,''Cremes, etc. 3 veiocida-
des. Nas coic-s: branca e cerejd.

A partir de: 9,90

«•••••'

•mensais

? ••'•'••• • »

De:^5^3r;Pot;'19,90? niFniensais

ESPREMEDOR DE FRUTAS
ARNO - racil extraçao de sucos
de Kjutás, ja coados. Jarra coletora
que pode ser levada à mesa. Silen-
clCSG.
D«.à*CF%12v90 ,• '•* mensais
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ASPIRADOR DE PÓ ARNO —
Piatico, leve e silencioso. Facilita a
limgSza. Grande poder de sucção,
o modelos a sua escolha: portátil,Júnior e tamanho iamilia.

VENTILADOR ARNO JR.
Silencioso, Para mesa ou parede,

A partir de;29,90* ' rr
De: ^p°r;5.90i

mensais
'mensais

Enceradeiras arno-Lustra.
ern menor espaço de tempo. Com
cinta protetora para não arranhar
os móveis.
A partir de: 25,00m

• SECADOR DE CABELO ARNO
Motor silencioso. 3 temperaturas.
Alça anatômica. Com acessórios.

mensais
V

De: -29£ec Por:13,90mpimensais

VENTILADOR ARNO GIGANTE'
Para mesa ou parede. Silencioso,
Oscilante, 3 velooidades.

De:3?^gr Por:25,00* mensmensais

£ 

^I

TURBO CIRCULADOR MID|-
ARNO-Grade direcional. Silenciosa,
3 velocidades. Leve e portátil.

19,90» * nif
De:-5>werPor: * "mensais

TURBO CIRCULADOR *
EXAUSTOR GIGANTE ARNO
Silencioso. 5 velocidades. Em pias-,tico inquebrável. Grade direcional,'

Dé:38^0CPor:49,00* menmensais.

ultralãn
NOSSAS LOJAS FICAM ABERTAS DIARIAMENTE ATÉ AS 22 h.

CATETE R. 00 CATETE, 235 CENTRO R.'BUENOS AIRES, 126; R. DA ASSEMBLÉIA, 104; R. URUGUAI ANA, 154 COPACABANA AV. COPACABANA, 673
PfiNHA AV. BRÁS DE PINA, 96 BONSUCESSO R. CARDOSO DE MORAIS, 68 MÉIER R. DIAS DA CRUZ, 92; R. ARQUIAS CORDEIRO, 278 MADUREIRA. f,v. MIN. EDGARD ROMERO, 233; ESTR. DO PORTELA, 54; R. DOMINGOS LOPES,,795 BANGÚ AV. MIN. ARY FRANCO, 35 CAMPO GRANDE R. VIUVA
BANTAS, 60 VICENTE DE CARVALHO ESTR. VIC. DE CARVALHO, 061 NITERÓI R. VISC. 00 URUGUAI, 535; R. JOSE CLEMENTE, 47 S. GONÇALO
AV. NILO PEÇANHA, 14 N. IGUAÇÚ R. DO OUVIDOR, 35; R. OTÁVIO TARQUlNIO, 165 S. JOÃO MERITI R. DA MATRIZ, 44 NILOPOLIS AV. MIRANDELA, D8
PETROPOLIS AV. 15 DE NOVEMBRO, 171 TEREZÓPOLIS R. FRANCISCO SÁ, 166 CAXIAS AV. NILO PEÇANHA, 207; AV. PRES. KENNEDY, 1.499.
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FAET SUPERy

FERRO ELETRICO FAET DE 7 
r..e^af#

dJ|j>*cC Pol

• GRILL WAFFLES FAET - Auto- ft
/\I >< q matico. Reveitido de silicone que :,|jteB3.|ra3 II
KKp dispensa c m: ic gordura. j®SSiraa II

/ «A AA #

/•.- • De:3MCCPor 19,90 •
mensals •

NOVO FERRO AUTOMATICO TORRADEIRA FAET - ffodsma•FAET SUPER LUXO - Extia-iove, e pratiaa. Prenara rapidamente toiw
Termostato de 6 temperaturas, ^^ radas e sanduictfes quentea. £atru«
Anatomico. iura

t)e:^s5T Per: 7if Dc.l^cC Pol 59,90
ciensdis

NOVO VENTILADOR FAET NOVO VENTILADOR FAET
LUXO GIGANTE 16" (40 CM) OSCILANTE - Grade cromada.
Pas de acrilico. De mesa ou pare- .Silencioso. De mesa ou parede. Pas
de. Silencioso. de acrilico.

De:"35£QC Por: 34,90 •' Der>,«C£ .Por: 24,90
m'ensais mp.nsals

NOVO VENTILADOR FAET
LUXO - Silencioso. Oscilante. -D®
mesa ou parede. Grade cromada,
Pas de acrilico.

De:'2i^^, Por: # mensalS

NOVO VENTILADOR FAET
SUPER LUXO DIPLOMATA -
GIGANTE - bscil .•1 nte. Pás de acn'-
lico. Silencioso. Teclado de luxo ae
3 velocidades. Para mesa ou parede,

DeuãB^T for:' 39,90' mensais

NOSSAS LOJAS FICAM ABERTAS DIARIAMENTE ATÉ ÂS .22 h.

ultralar
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Somente até o meio-dia a. mão era dupla na Avenida Semambetiba

Pouco movimento facilitou
esquema do Detran na Barra

Com o reduzido movimento ontem
na Barra cia Tijuca, o primeiro dia do
esquema do emergência elaborado peloDetran pura o.s lins de .semana e feria-
do.s funcionou e foram poucos o.s proble-mas na hora de inversão cie mão. ao
meio-dia. na Avenida Scr.numbt.Ubii c na
Rua Coronel Enrico de Sousa Gomes.

Segundo os guardas do 8." c 12."
BPM, auxiliados por dois motociclistas,
¦só quem não leu o.s jornais e, consequen-
temente, deixou de tomar conhecimento
das modificações previstas", tentou cir-
cular pelas vias afetadas pelo esquema.
Entretanto, hoje poderá ser um dia cri-
tico, principalmente se fizer sol".

Os 22 soldados da Policia Militar e

as três viaturas distribuídos da Barra até
o Recreio dos Bandeirantes limitaram-se
a orientar o.s motoristas, sem aplicar
multas, quanto ao melhor caminho a se-
guir, para os que iam c voltnvam da
praia. O Detran concentrou a maior par-
te do seu pessoal na esquina das Aveni-
das Semambetiba o Alvorada onde, ao
meio-dia, a primeira passava a dar mão
no sentido do Recreio do.s Bandeirantes.

Naquele cruzamento, ponto critico
do esquema, muitos motoristas reclama-
rum da falta de sinalização c, logo. eram
Informados que nos próximos fins dc se-
mana as placas indicativas orientarão
melhor os freqüentadores da Barra da
Tijuca vindos da.s Zonas Norte e Sul.

Niterói reforça patrulhamento
Niterói — O reforço do patrulha-

mento do.s postos cie Tribobó e do Laruo
da Batalha e o esquema que a Patrulha
Rodoviária Estadual montou para rece-
ber o movimento dc retorno das regiões
das praias, previsto em 50 mil veículos
para a tarde dc hoje.

O movimento de ontem para o in-
terior não causou congestionamentos na
saída de Niterói porque o tráfego foi cli-
luido pelos horários Intercalados, mas
o das praias internas da Baia de G-ua-
nabara, principalmente Icarai, São Fran-

cisco e Charitas. levou as empresas dr
ônibus a aumentarem as viagens de ma-
nha e de regresso à tarde.

O esquema começa a funcionar hoie
pela manhã no cruzamento do Largo da
Batalha, cm Niterói, que dá acesso às
praias de Italpu, Itacoatlara e Piratl-
ninga. onde o movimento nos domingos
de sol chega a mais dc 20 mil veículos.
Nesse cruzamento, segundo a Patrulha,
existe "uma falha técnica da engenha-
ria rodoviária, que permite 12 alterna-
tívas de tráfego ao mesmo tempo".
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O contador Justino Correia Pereira, 46 anos, mergulhou ontem de ma-nha com o seu Opala branco no canal do Mangue e dali foi retirado acorda por dois garis, apenas sujo e com pequeno corte no nariz. Justino
fuwa? *¦? RÀia %arã0, ãe UaPaaiVe> 245, ap. 132, dirigia o carro (chapaLH-8279) pela Av. Presidente Vargas rumo ao Centro e levou uma fechadade outro na altura da Rua Machado Coelho. Desgovernou-se, abalroou umposte e mergulhou nas águas lodosas. Mas conseguiu abrir a porta Anta-mo Silva e Alcino Garcia, da Comlurb, varriam o meio-fio e viram tudoCom uma corda amarrada à ponta de uma vassoura, içaram-no. Justino foipara o HSA, enquanto bombeiros retiravam o Opala e a 6a. DP registrava

PROFESSOR
Se você deseja receber o JORNAL DO PROFESSOR toda quinzena,gratuita-mente, preencha o cupom abaixo e remeta-o ao Departamento Educacionaldo JORNAL DO BRASIL-Avenida Brasil, 500 -ZC-08

Rio de Janeiro.
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CIDADE/TRAN5ITO - 25

Pedra na
UIMOI será
dinamitada

A pedra qup caiu quarta-
feira 110 acostamento dn Ro-
cioviii Rio—Santos, no km
!i7, será dinamitada amanhã
ou depois. Seu deslocamento
6 mais um Indicio de que
tem fundamento o temor do
técnicos, que prevêem um
verão difícil para dotorml-
nadas estradas do pais. co-
mo a própria BR--101. a
Rio—Petrópoli.i e outras da
ReRlão Sudeste.

Além dn bloco, que rolou
de uma encosta c parou an
lado direito da pista do
quem vai do Rio. ocorreram
outros deslizamentos na
BR—101 no dia "26. um do.s
quais soterrou parte do mu-
ro dc contenção — feito de
pedra qnrbrada protegido
por tela de arame — quevem sendo construído no
km 32.
PONTOS CRÍTICOS

Até o km 60 a Rio—San-
tos apresenta quatro luga-
res .sujeitos a deslizamen-
tos, como o existente logo
depois da saída do túnel
Sal—Mangaratlba, onde nos
Últimos dias houve movi-
mentação de uma encosta.
Antes, num morro junto ao
km 37. há sinais de erosão.

Ao longo do trecho que vai
até MÜrlqul, o DNER reali-
zou diversas obras de con-
tenção e proteção de encos-
tas. mas alguns pontos ain-
da estão desprotegidos, par-
ciai ou totalmente. No km
20. junto ao túnel Itacuru-
çá—Muriqui, estão sendo
montados também os sacos
de tela de arame com pe-
d ras.

Colocados um an lado cio
outro, e superpostos, os Mo-
cos formam um muro con-
siderado pelos técnicos co-
mo ótimo recurso para con-
ter encostas. O que está
em montagem no km 32, an-
tes de surtir efeito, foi da-
ni ficado pela queda da bar-
reira da encosta que deve-
rá conter. Ontem de ma-
nhã um trator removia a
terra que rolou até o acos-
tamento.
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SOUZA MARQUES
ENGENHARIA
Avenida Ernonl Cardoso, 335 |j(J|
Tel.: 390-6368 - Cascadura -4»wxfe7,

A F»culdad« d« EngonharU ria Fundnçâo ^^aT!^7^ant\SOUI. Marque. !„,„. público qu. („,., raallsar no cump m"n o"su» «lividHdfls o.uacurrlculnrcs os lãgüllít-ii eu,-,». ol,nDEZEMBRO 75 - MARÇO 7C; d, 18,00 .is 2,S ho,"

FUNDAMENTOS DE
ENGENHARIA MECÂNICA
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INICIO DO CURSO • 6 DE DEZEMBRO
MATRÍCULAS ABERTAS

INTRODUÇÃO À
ENGENHARIA NUCLEAR
'•""' '"" ' inlormi.,.

locnolôgii ii*.rtHlNI)U.StRIANUc;LÜAR doslm-ndo<• BACHARÉIS l.M FÍSICA I. OUIMICA

sobre .ii>v,ri.idoí
«ENGENHEIROS

INICIO DO CURSO -6DE DEZEMBRO
MATRÍCULAS ABERTAS

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO
EM

QUÍMICA ANALÍTICA
(Cr»OMATOGRAFIA • ELETROFORESE)

PromoçãotloINSTITUTOOEQUJMICADAF.T.E.S.M.
Pratrocinio da Cia. MERK GO BRASIL SA.

DE 92 A 28-2-1976 -vagai limitada*.

* f.J*S*iCe>»«í..4*' <t-, -#%l jr* ¦<¦':- ¦—¦ \» ¦ I
A pedra não prejudicou a pista da Rio—Santos ^**- APOSTILA - PRÁTICA - CERTIFICADO __Jl/'

^L
Inscrição previa: dc 30/11/75 a 20/12/73Condições; Aprovado cm Química Analítica
Informações: Laboratório do Química Anahtlca

Av.Ern.-im Cardoso, 325.
De 17 as 19 horas-Diariamente I!

Preseiitearé Ama*.
Ponto Frio Bonzão. Natal 1975.

Óculos legal de classe. Made in Italy.
Lentes no seu grau. Pra você esticar
seu dinheiro, à vista ou j <%**

a prazo só 1 99,

Óculos legal Made in Italy. Pra nin-
guém fazer vista grossa. Lentes no
seu grau. Pra você esticar o seu
dinheiro, à vista ou _ft

a prazo só 284,

Óculos legal longa-vida. Zilo com len-
tos no seu grau. Pra você esticar o
seu dinheiro, à vista só _ _88,

Óculos legãT Christian Dior fim-de-
papo. Lentes no seu grau. Pra você
esticar o seu dinheiro, ftft

. à vista ou a prazo só %/«/,

^fc^--1 " ::-''-:^^F^ ^VkT"'^'^¦'¦^LV

Óculos legal Christian Dior, três chie.
Pra você deixar suas amigas, com
ciúme. Lentes no seu grau. Pra você
esticar o seu dinheiro, n />ft

à vista ou a prazo só 1 >£«/j

Seus olhos
merecem

um presente.

w
Óculos legal Made in Italy intérnacio-
nal. Via Venetto, pela ai. Lentes no seu
grau. Pra você esticar o seu dinheiro,

à visla ou a prazo só 484

Z\ /N.

Óculos legal super-leve. Supermo-
derno, super-resistente. Lentes no
seu grau. Pra você esticar o seu
dinheiro, à vista ou ag*%

a prazo só I OO,

Óculos legal importado. Entrou legal-
mente no pais. Lentes no seu grau.
Pra você esticar o seu dinheiro, avista

ou a prazo só 228

Óculos legal Made in France. Pra cur-
tir a vida com bons olhos. Lentes no
seu grau. Pra você esticar o sou
dinheiro à vista ou . "TQ

a prazo só I I%f ,¦muicas brasil
CENTRO: Buenos Airi-s. 210 • Buonos Aires, 228 • Gonçalves Dias. 75 • Mal. Flonano, 102 • Pça.dt»
Bandona. 18 • COPACABANA:Av. Copacabana, 695 • Av. Pune. Isabel. 323 • Av. Copacabana, esq.
Miguel Lemos,, IPANEMA: Vise. de Pira|a. 285 t TIJUCA:Saons Pena. 7 • C. Bonlim, 307 • MEIER:
Dias aa Cru?. 203 • MADUREIRA: Caiolina Machado, 422 • PENHA: Romenos, 80 • CAMPO GRANDE:
Ctil. Aguslmho, 36 • NITERÓI: S. João o.sq, ViSjC. du UrugUa- • CAXIAS: Av. Prps. Kunnndy esq. Pç»,
Facitnmdor • MERITI: R. Assia Bedran, 7B • 

' 
NOVA IGUAÇU: Ani.ii.il PciíoIo esq. Nilo Peçanha •

BARRA MANSA: Av. Joaquim Leile, 380 • JUIZ DE FORA: R. Halfcld, 816 •
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l-ÜVa/??.or Santos Giavarina traça o roteiro cumprido em Apucarana por José Godói Viana

Ex-vereador reafirma que
íoi vítima de violências

Apucarana — o ex-Vereador
José Godoy Viana confirmou que foi
esbofeteado e sofreu choques elétri-
eus numa sala Improvisada de tor-
tiirns. sob o comando do capitão Is-
mar Moura Romariz, do 30° Bata-
lhão de Infantaria Motorizada, que
tinha a ajudá-lo o sargento Guedes,
da mesma unidade militar.

Disse o ex-vereador que "o ca-
pitão sentou-se em sua mesa, onde
havia um motorzinho com manive-
Ia. Saiam dois fios longos, um dos
quais foi amarrado nas algemas e o
outro na sandália que eu usava na
ocasião. O capitão rodava a maqui-
ninha.

A HISTÓRIA

O ex-vereador contou de novo
tticiü o que o Deputado José Domin-
gos Scarpelini, do MDB, leu na
Assembléia Legislativa do Paraná e
que consta da escritura pública de
denúncia lavrada no cartório de
Apucarana .

No dia 12 de novembro —
disse — eu estava conversando na
calcada da Câmara Municipal com
Ariovaldo Abreu Zanoni. Eram 14h
30m quando parou um Volkswagen
verde, tendo na direção um colega
de colégio, o cabo do Exército Jorge
Kaway. O capitão Romariz aproxi-
mou-se e me deu voz de prisão. Pu-
scram-me um grande chapéu enter-
rado na cabeça c uns óculos escuros
muito opacos. Notei que uma pessoa
se aproximou e o cabo,Kaway infor-
mou que eu estava preso, mandan-
do-a circular. AU fui visto pelos ve-
readores Alcides Ramos e Satir
Káyokuwa.

Pelos quebra-molas. pela
parada na Rua Clotário Portugal
(onde mora o Capitão, que se diri-
giu a um familiar seu) e pelas vol-
tas que o carro deu — disse o ex-
vereador — tenho certeza de que
tomamos o rumo da Rodovia do
Café. Pensei que íamos para o quar-
tel, mas tomamos uma estrada de
terra c ouvi o barulho de britadei-
ras, na Pedreira Brasil. O carro pa-
rou numa sombra. Fui levado a uma
casa. Ouvi as explosões de cinco ou
seis dinamites e o Capitão, para me
assustar, disse que eram tiros de
canhão. Vendado e algemado, fui
esbofeteado. Uma série de 10 per-
guntas foi feita e repetida à exaus-
tão. Nada respondi que os satisfi-
zesse. Aproximou-se um automóvel.
Pelo ruído do motor devia ser um
Volkswagen. Desceu gente. Alguém
riu. Notei que era o Prefeito Luís
Antônio Biacchi pela gargalhada.
Alguém fez: "Psiu". E as pessoas
(pelo menos três ou quatro) saíram
tomaram o carro e foram embora.

Continuando, o ex-vereador Jo-

sé Godói Viana diz: "Andamos para
o carro e fui levado para um local
próximo. Sai do automóvel, andei e,
ao entrar numa sala, tiraram-me a
venda. Estava na sala de torturas
do Capitão Romariz. Ele sentou-se
em sua mesa, onde havia um motor-
zinho com manivela, do qual saiam
dois fios longos. Um foi amarrado
nas algemas. O outro na sandália
que eu usava na ocasião. Já era noi-
te. Antes, na pedreira, ouvi os sa-
pos coaxarem. Assinei alguns pa-
pois que não me deixaram ler. De-
})ois o .Capitão telefonou para ai-
guém. Acho que era a esposa dele,
pelo tratamento. E mudou inteira-
mente de tom. "Vamos acabar com
isso" — disse ele. E me soltaram.
Obrigou-me a comer um sanduíche.
Tentei comer, mas não me contro-
lei: vomitei tudo. Eu já tinha gri-
tado, chorado e esperneado. Urinei
nas calças. Pu.seram-me no carro e
depois me deixaram numa rua es-
cura, atrás do Moquém uim posto
de gasolina, nas proximidades da
Rodovia do Oaféi.

Se você disser alguma coisa
eu te mato — avisou-me o capitão.
Encontrei um amigo e fui para a
casa de minha mãe, no Bairro de
Vila Feliz, onde falei com Valmor

i Valmor Santos Giavarina, dentis-
ta, advogado e ex-prefeito de Apu-
carana).

ADVOGADO FALA

No dia 12 de novembro —
diz o advogado Valmor Santos Gia-
varina — eu estava, as 15 horas,
numa audiência criminal, no Fo-
rum, quando entrou o capitão Ro-
mariz e entregou ao juiz um ofi-
cio. O juiz comentou, depois da lei-
tura:

O processo é público. O se-
nhor terá quantas cópias quiser.Na quinta-feira, dia 13 —
continua o advogado — estava-me
preparando para iniciar meu pro-
grama na, TV Tibagi, quando fui
avisado por Maresi de que Godói
havia mantido contato com ele e
que havia sido torturado, mas já
estava na casa, de sua mãe. Disse-
lhe: volte e diga que vou lá depois
do programa. Cheguei à casa de Go-
dói e ele me contou toda a história.
Disse-me que seus tortu.adores exi-
giam que confesasse que eu havia
cometido crimes de responsabilidade
durante o exercício de meu manda-
to de prefeito e que tanto ele quan-
to eu e Ariovaldo Abreu Zanoni es-
távamos envolvidos em movimentos
comunistas em Apucarana. Após a
conversa, concluímos que o inicio da
operação de tortura tivera inicio na
Pedreira Brasil, de propriedade de

José Inácio Neto, candidato à su-
cessão municipal, apoiado pelo pre-
feito Luis Antônio Biacchi. Se há
algum engano, Godói foi levado en-
tão para a chácara do presidente
da Arena local, vereador José Fu-
gueyama, dentista, que fica vizinha
á pedreira, onde há um banhado e
os sapos coaxam.

DLsse o advogado Valmor San-
tos Giavarina que "encontrei Go-
dói com escoriações no pulso e no
pescoço. Levei-o então ao Fórum e
ele contou tudo ao Juiz Cícero da
Silva. Dali, saímos e fomos à dele-
gacia de policia, onde procedemos
a um exame das lesões corporais.
O delegado relutou, mas, quando
ameacei chamar o juiz pelo telefo-
ne. ele determinou o exame, feito
pelo legista Celso Spack e pelo or-
topedista Nazlr Baubbe. da Clínica
de Ortopedia e Traumatologia de
Apucarana. O exame foi retido no
arquivo da delegacia e o delegado
nos forneceu uma certidão. No
mesmo dia fomos ao Tabelionato
de Novas Vinhedo Marques e, pe-
rante testemunhas, José Godói
Viana fez uma declaração em es-
critura pública, contando tudo.

O advogado Valmor Giavarina
acrescentou que "o Prefeito muni-
cipal Luís Antônio Biacchi foi vis-
to, por volta das 17 horas do dia 12,
em companhia de duas pessoas, di-
rigindo uni carro Volkswagen bran-
co em direção á Pe,rimetral Sul,
pela estrada do Cemitério Cristo
Rei. Nas imediações da Perimetral
Sul está localizada a pedreira. Tes-
iemunharam esse passeio do Pre-
feito um assessor seu, Aparecido Pi-
res de Camargo, e Luís Pernambuco.
Aparecido comentou o fato com
outras pessoas, inclusive com Egré-
gio Vitor de Carvalho, dizendo-lhe
que sua atenção foi despertada
porque o Prefeito procurava es-
conder-se para não ser reconhe-
cido.

Disse também o advogado que"como Godói náo estava bem, nós
o internamos no Hospital São Jo-
sé", sob os cuidados médicos de
Miriíis Filippus, que assinou um
atestado esclarecendo que "o Sr
José Godói Viana, internado neste
hospital, não deve receber visitas,
como requer o seu tratamento cli-
nico." O Capitão Ismar Moura Ro-
mariz procurou Arlindo Godói, ir-
mão de José Godói Viana, para sa-
ber onde ele estava internado. Foi
ao hospital mas não conseguiu fa-
lar com ele, obstado pelo médico
Minus Filippus. Ao sair do hospi-
tal, Godói foi para São Paulo, on-
de ficou alguns dias e depois vol-
tou para Apucarana, "onde se en-
contra em lugar Incerto, mas se-
guro."

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUIZ DÉ FORA
ADMINISTRAÇÃO

SAU LO PINTO MOREIRA

CONCORRÊNCIA NÚMERO 04/75-SA
OBJETO: CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO

DA NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE
JUIZ DE FORA ¦ ESTADO DE MINAS GERAIS
A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, faz saber a quem In-

tere.sar possa, que às 14:00 horas do dia 14 de janeiro de 1976,
na sala de concorrências da Secretaria de Negócios Jurídicos, à
Avenida Barão do Rio Branco número 2234, perante Comissão Es-

pecial de Licitação, terá lugar a Concorrência Pública número 04/75
destinada à construção e exploração da nova Estação Rodoviária de
Juiz de Fora — Minas Gerais, nos termos e condições constantes
do Edital completo e de acordo com projetos e especificações téc-
nicas que se encontram à disposição dos interessados, na 5ccre-
taria de Planejamento o Urbanismo, no horário de 14:00 às 18:00
horas, mediante pagamento da taxa estipulada.

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 28 de novembro de
1975.

SAUIO PINTO MOREIRA
Prefeito Municipal de Juiz de Fora — MG

(P

MICROSCÓPIOS
PARA TODOS OS FINS

Espectro-Fotômetros, Polarfmetros
Refratômetros, Acessórios, etc.

VENDAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA IMEDIATA

íflRLZÈlSs]
JENA

JENA DO BRASIL
Instrumentos Científicos S/A

Rua Alice, 175 - Laranjeiras- Te).: 285-4633

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Presentear é Amar.

Sapena exalta
os acordos
com o Brasil

Fomieca Filho
Enviado especial

Assunção — "O tratado do amizade e coopera-
cão a ser assinado pelos Presidentes Geisel c Slrooss-
nor na próxima quinta-feira será o mais Importante
na história das relações entre o Brasil e o Para-
guai. Na realidade, trata-se de uma conseqüência
direta do acordo para a construção da Hidrelétrica
dn Itaipu, que marcou época na diplomacia dos dois
paises", disse ontem o Chanceler Sapenü Pastor.

Acrescentou quo ns duas Chancelarias ainda
não concluíram a redação do documento. Portanto,
poucos aspectos podem ser antecipados, entre eles
a confirmação de que será definida a soberania de
algumas Ilhas do rio Paraguai, como a de Margari-
ta, que ficará com o Paraguai, o a de Chapéu, para
o Brasil. O atual relacionamento entre os dois pai-
ses, destacou o Ministro paraguaio, "é verdadeira-
mente extraordinário."

FORÇA DE ITAIPU

O Chanceler Sapena Pastor passou a manhã de
ontem em seu gabinete do Palácio Lopes, estudando
com assessores o.s detalhes do documento, obedeceu-
do aos entendimentos mantidos com o Itamarati, em
Brasília. No seu entender, o novo tratado "permiti-
rá uma ação solidária dos dois Governos em aspec-
tos econômicos, sociais, culturais e de toda natureza,
mas isso não quer dizer que estejamos satisfeitos".

Explicou que, apesar de muito amplo, o acordo
não esgota as possibilidades no relacionamento e co-
operação entre os dois paises, "pois se considerar-
mos que atingimos o nivel ótimo caímos na estagna-
ção. esquecendo que a insatisfação é o motor do
progresso".

Queremos sempre mais, não podemos ficar
satisfeitos. Isso tudo que agora ocorre é decorrência
do acordo de Itaipu. que não será apenas a maior
hidrelétrica do mundo, mas o marco do desenvolvi-
mento de dois paises amigos.

Esclareceu que a construção da usina e a exce-
lência das relações paragualo-brosllelras não tem
constituído problema nas relações do seu pais com
os demais vizinhos do Prata, especialmente a Ar-
gentina. ^^^

Cada pais-defende o seu interesse, mas
quando dois paises atuam conjuntamente devem ter
também o cuidado de não prejudicar terceiros. Isso
é exatamente o que está acontecendo cm nosso rc-
laclonamento com o Brasil.

VISITA HISTÓRICA

Ao recordar que o último Presidente brasileiro
a visitar Assunção foi Getúlio Vargas, em 193I), o
Ministro do Exterior paraguaio disse que a viagem
do Presidente Geisel será um acontecimento his-
tórico na diplomacia dos dois países.

Os Presidentes Geisel e Stroessner já deram
provas reciprocas de amizade e cooperação mútuas,
de cujas conseqüências práticas, como é o caso de
Itaipu, haverá novos meios para Impulsionar o de-
senvolvimento de seus paises, além de enriquecer
a obra de Governo de cada uim.

Entende o Sr Sapena Pastor que as relações
entre o Brasil e o Paraguai passam no momento
por uma ampla fase de realizações concretas. Não
são simples documentos protocolares, embora tal
nivel de pragmatismo não afaste os aspectos sen-
timentais das relações entre os dois pauses.

Ambos os Governos, acrescentou, mantêm na
atualidade um estreito relacionamento que justifi-
ca a tradição histórica de amizade e cooperação
entre os dois povos.

COMUNICADO DISPENSÁVEL

Até o momento — disse o Sr Sapena Pastor
— a Chancelaria paraguaia e o Itamarati estão
considerando dispensável a elaboração de um co-
municado conjunto sobre o encontro dos dois Pre-
sidentes, porque o tratado de cooperação será
abrangente e esclarecerá detalhadamente todos os
itens propostos.

Essa atitude, entretanto, poderá ser revista, em
face do desenrolar dos estudos ainda não.concluí-
dos e de nova troca de opiniões com o Itamarati.

Quanto ao encontro oficial entre os Presiden-
tes Geisel e Stroessner, na manhã de quarta-feira,
o Chanceler paraguaio disse que a conversa não
obedecerá a temário pré-estabelecido, seguindo as
conveniências propostas pelos dois governantes.

OAB no Sul quer
ver a Justiça
soberana de novo

Porto Alegre — O presidente da seção gaúcha
da OAB, Sr Justino Vasconcellos, afirmou que "o res-
tabelecimento de todas as garantias da Magistratti-
na é a principal reforma judiciária que deveria ser
feita, para garantir a soberania da Justiça, que não
pode coexistir com o AI-5".

Desejamos uma Magistratura que possa agir
com soberania, condição inerente a todos ,os países
civilizados do mundo — acrescentou o Sr Justino
Vasconcellos, na entrevista que concedeu à impren-
sa, no lançamento do V Congresso dos Advogados,
a ser realizado em Porto Alegre, de 10 a 12 de de-
zembro.

PRESOS POLÍTICOS

A uma pergunta sobre a sugestão da Justiça Ml-
litar, de propor diminuição de penas para presos
políticos, o Sr Justino Vasconcellos disse que "só te-
mos que aplaudir essa sugestão, como aplaudimos
qualquer diminuição de penas.

N_ caso da Justiça comum, não temos muita
confiança nas penas de prisão, e seria mais interes-
sante estabelecer penas privativas de direitos —
como a de impedir de guiar nos acidentes de tran-
sito — substituindo as de prisão".

No V Congresso dos Advogados, serão analisadas
a reforma estrutural do Podei- Judiciário; a organi-
zação judiciária do Estado; e os Códigos Penal, de
Processo Penal e Civil. O coordenador-geral do Con-
gresso e conselheiro da OAB, Sr Walter Tschiedel,
que participou da entrevista, afirmou que a seção
gaúcha não vê nenhum obstáculo para que a Ordem
dos Advogados do Brasil preste contas ao Tribunal
de Contes da União, como está sendo estudado
atualmente.

"Há opiniões divergentes em outros Conselhos
seccionais da OAB, mas consideramos que não cria-
ria nenhum tipo de vínculo essa prestação de con-
tais, como já o fazem o Poder Judiciário e a própria
Presidência da República. E essa prestação de con-
tas esvaziaria, também, a pretensão de vincular a
OAB ao Ministério do Trabalho" — acrescentou.

Heleno inicia em [ta per una
visitas <Ie estímulo aos
Diretórios da Arena do Rio

O presidente regional da Arena, Almirante He-
leno Nunes, iniciou ontem, por Itaperuna, um ro-leiro cie visitas ao Norte fluminen.se, pára estimularo.s Diretórios arenistas cia região a prepararem osseus primeiros esquemas de candidatos às eleiçõesde prefeitos e vereadores.

A visita estendeu-se a Bom Jesus do Itabapoa-na, Nativldade e Porciúncula, tendo acompanhadoo presidente regional cia Arena, os Deputados esta-(liais Luiz Fernando Linhares, Geraldo André e Frc-elenco Padilha. Hoje, o Almirante Heleno Nunes es-Iara cm Laje de Muriaé, Miraccma e Santo Antôniocie Padua, esta última cidade, na expectativa apenascias eleigòcs de vereadores, porque na condição deestância hidromineral, tem prefeito nomeado.
O QUADRO

No Norte do Estado do
Riu. dentro de uma sub-
região conhecida como Poli-
gono das Secas, a Arena
concentra uma da.s suas
mais Importantes bases elei-
torai.s. caicacia, ainda, no
tradlclonaüsmo e conserva-
dorismo rural. Dos muni-
ciplos que o Sr Heleno
Nunes começou a visitar,

somente o de Itaperuna é
dominado pelo MDB.

Dentro do Polígono das
Secas, a Arena conquistou,
no pleito de l\m. vencido
amplamente pelo MDB no
resto do Estado, 80',; das le-
gendos federais e estaduais.
Seu candidato ao Senado.
Marechal Paulo Torres,
venceu, ainda, em todas as
cidades da sub-regiao, pormaioria expressiva de votos.

Ex-vereador ameaça
processar prefeito

O ex-Vereador Zilmar
Borges Costa, de Caslmiro
de Abreu, que renunciou há
dois dias ao mandato,
anunciou, ontem, no Rio,
que va; entrar na Justiça
do Município, com ação
penal contra o Prefeito Wil-
son Vieira, a quem acusa de
crimes de responsabilidade,
entre eles o de realizar
obras sem abrir concorreu-
cia pública.

Explicou <| u e renunciou
ao mandato, "envergonhado
com o.s atos irregulares queestão ocorrendo no Execu-
tivo de Casimiro de Abreu,
praticados com a co-autoria
da Câmara". O Sr Zilmar
Borges Cosia é da Arena, o
único Partido reconhecido
num Município onde o
MDB, desde 1!)Ü6, náo elis-
puta a Prefeitura por falta
de organização e nunca ele-
geu um vereador.

A Câmara de Casimiro de
Abreu, Município produtor
de bananas, é integrada por
nove vereadores. O Sr Zil-
mar' Borges era um deles,
reeleito em 1972 pela segun-
da vez. Ele abandonou o

mandato, .segundo disse,"porque na Câmara todos
fazem ouvidos de mercador
aos abusos que o Executivo
comete".

— Solicitei várias vezes a
criação de Comissões de In-
quérlto para apurar demin-
cias cie corrupção adminis-
tratlva no Executivo, mas
todos os meus requerimen-
tos foram negados. Senti
que tudo estava perdido
quando alguns vereadores
subtraíram documentos
oriundos do Tribunal de
Justiça para aprovar a.s con-
tas do prefeito. O jeito íoi
sair para denunciar tudo de
fora e tentar, por via judi-ciai, a devolução de um cli-
ma de moralidade pública
a Casimiro de Abreu.

O Sr Zilmar Borges Costa
será substituído pelo pri-meiro suplente arenista, Sr
Marcos Medeiros. Poderá
propor a ação penal contra
o Prefeito Wilson Vieira,
dentro de cinco dias, "pois
me faltam, apenas, para
.justificar as denúncias que
coietei, poucos documen-
tos".

Lázaro sugere campanha
para devolver autonomia
política às Capitais

O Deputado Lázaro de Carvalho (MDB) anun-
ciou ontem que vai sugerir ao presidente nacional
de seu Partido, Deputado Ulisses Guimarães, cam-
panha em favor do restabelecimento da autonomia
política das estâncias hidrominerais, capitais e mu-
nicípios de interesse da segurança nacional, "porque
são falhas até aqui as administrações dos prefeitosnomeados".

Para ilustrar a sua tese disse que em Duque de
Caxias, um dos seis mais importantes municípios do
novo Estado do Rio, incluído na área de segurança
nacional, a partir de 1971, "o primeiro prefeito nó-
meado, General Carlos Marciano de Medeiros, rea-
lizou administração desastrada, estimulando a cor-
rupção, endividando a cidade e atrasando a marcha
do desenvolvimento que o povo espera".
IMPUNIDADE

Estranha o Deputado Lá-
zaro de Carvalho que os
prefeitos nomeados "gozem
de relativa impunidade,
porque não estão sujeitos
ao processo de impedimento
pelas Câmaras de Vereado-
res." E assinala:

— Eles têm mostrado, na
prática, geralmente aureola-
dos de técnicos, que não são
melhores do que os políticos
que o povo elege, indo
buscá-los, numa identifi-
cação de propósitos, junto

às lideranças comunitárias
mais atuantes.

Concluindo, o Sr Lázaro
de Carvalho diz acreditar
que a campanha do MDB
Nacional, que vai propor ao
Sr Ulisses Guimarães,"acabará sensibilizando o
Governo federal, porque eu
não acredito que o Pre-
sidente Geisel, que se revela
um hábil reparador da his-
tória, queira insistir com
um programa que não deu
certo, como esse dos prefei-
tos nomeados."

Deputado protesta contra
secretários que despacham
apenas em horas certas

O Deputado Edésio Frias (MDB) está propondoaos seus colegas da Assembléia Legislativa uma gre-ve parlamentar contra os despachos com hora certa
que os Secretários de Estado passaram a conceder
aos parlamentares, "porque a medida é fator de des-
gaste da classe política".

Disse que os deputados para comparecerem às
audiências com os Secretários de Estado, que obe-
decem a uma tabela de horário — máximo de duas
horas, para todos os representantes da Assembléia,
uma vez por semana — ficam privados dos debates
parlamentares "e ainda correm o risco de não serem
atendidos".
DESCORTESIA

O Deputado Edésio Frias
acha que o MDB, principal-
mente, "um Partido de
Oposição e que é majorltá-
rio, deve protestar contra a
tabela das audiências ou
então recomendar aos seus
representantes, a atitude de
greve que eu proponho".— A classe política mere-
ce um pouco mais de respei-
to — afirmou — porque
afinal de contas ela é que
garante a sustentação da
tecnocracia, um fenômeno
administrativo que criou
fortes raízes. Os deputados,

portadores de justas reivin-
dicações populares, devem
ser recebidos pelos Secreta-
rios de Estado, sempre que
necessário.

Lembrou o Deputado
Edésio Frias que há poucos
dias tentou ser recebido de
audiência pelo Secretário de
Transportes, Sr Josef Ba-
rat, mas depois de 20 minu-
tos de espera nas ante-salas,
até ser atendido por uma
telefonista, desistiu. Não
chegou sequer à sala da se-
cretárla do Secretário. E
soube, pela telefonista, que
o Sr Barat estava despa-
chando com o Governador
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Francelino acha boa idéia Arena lutar na cidaèO

Leriici' aponta direito
dos homens na cidade

Brasilia - Para um pie-nário lotado, no último pai-nel cio simpósio o Homem
c a Cidade, promovido pelaEmulação Milton Campos, o
arquiteto Jaime Lerner dis-
.se que "a qualidade da vida
deve ser perseguida com oempenho de uma salvação
prioritária, e que essa quali-
ilude da vida còmóça a par-tir do respeito aos direitos
do homem".

Jaime Lerner, o Senador
Catete Pinheiro — que pro-
pós a cidades gêmeas —¦ e
o arquiteto João Ricardo
Serran — que afirmou quen qualidade da vida urbana"vai d e pe n d e r exclusiva-
mente das decisões políticas
que o pais tomar hoie" —
encerraram o .simpósio da
Fundação arenista.

PONTES
LUMINOSAS DE HOJE

Lembrou o arquiteto Ja!-
me Lerner que, segundo a
Secretaria de Planejamcn-
to, a receita tributai ia bra-
sileira contempla o Governo
federal com 559Í, os estados
ficam com 30'; c os muni-
eipios tèm que acomodar
suas necessidades nos res-
fnnte.s 0%.

O Governo federal, disse
cie, corre o risco de se ápro-
veltar desse esvaziamento
financeiro que ele mesmo
criou, para substituir-se a
autoridade local, exercendo
um poder que é estranho as
suas próprias funções. O ar-
quiteto Jaime Lerner acha
oue existem outras manei-
ras de se garantir ao muni-
cipio a escolha dc suas prio-ridades, sem fazer com queesse, tolhendo sua iniciativa
e criatividade, recorra cada
vez mais ao Governo fede-
ral, o que "diminui a par-
iieipaçáo du comunidade".

"Parece haver por parte
do Governo federal" 
acrescentou -— "uma des-
confiança com as ádminis-
trações municipais, resqui-
cio talvez da época das fon-
tos luminosas. Não podemos
nos iludir com o fato de que
uma centralização maior
vai evitar administrações
semelhantes. As fontes lu-
minosas de hoje são os
novos centros administra-
tivos, os autódromos, os via-
cintos, u m a parafernália
mais cara e danosa que as
própria; fontes luminosas.

"Não que exista espirito
pró-coiicobldò em relação a
esses equipamentos" — dis-
se o Sr Jaime Lerner —"mas voltamos a insistir na
escolha daquilo que é prio-
ritárlo. O transporte de
massa para uma cidade
média seria equivalente a
um o meio autódromo ou a
um estádio. Todo o progra-
ma cie revitalização de Curi-
tiba custou melo viaduto.
O programa de parques cor-
respondeu a dois viadutos."

DISTANCIA MUDA ÓPTICA

O arquiteto Jaime Lerner
frisou que "o Prefeito jxnle
errar na sua decisão", mas
errará menos, disse ele, "do
que uma óptica distante e
insensível à realidade cotl-
diana. A distancia " —
comentou — "modifica a
óptica com que se vè os
acontecimentos."

Para ele. "a cidade deve
ser pensada para o dia a
dia e não dimensionada pa-ra a máxima tragédia. Há
que se pensar numa estru-
tura voltada para a nossa
realidade. Nesse sentido,
deve-se pensar no ideal
e executar o possível".

O homem urbano de hoje,
segundo u arquiteto, "é um
indigente que vive numa es-
tintura superdimensionada
e milionária. A grande crise
das cidades, conta Doxiadis,¦não é devida à explosão
demográfica, ao êxodo rural
ou ás populações marginali-
zadas."

CIDADES GÊMEAS

O Senador Catete Pinhei-•ro defendeu ontem no sim-
posio O Homem c a Cidade,•como solução dc uma poli-•tica urbana moderna, "a
•soma do funcionalismo ar-
quitetõnlco e da otimização
urbana". O funcional, vali-
do como principio intelec-'tua] de transformar as col-•sas, disse ele, "tornaria a•cidade mais útil ao ho-¦mem."

1 O "ótimo seria a situação•do núcleo urbano em rela-'ção a o dimensionamento
•ideal". Atingido esse ótimo,
afirmou o Senador, c ha-•vendo tendência à expan-•são, novo núcleo poderia
surgir, em área cuja distan-•cia o urbanista apontaria."

Brasília — O presidente
da Arena. Deputado Fian-
collno Pereira, se declara
entusiasmado com a suges-
tão do Prefeito de Porto
Alegre, Sr Guilherme Soolaa
Vilela, para que o Partido
governi.sta "assente seus
procedimentos numa sólida
política tle base urbana, dis.
pulando posições num mer-
cado competitivo que ato
há pouco lhe era, quase
totalmente estranho, já que

o Partido se ostrlbava nos
alinhamentos pró-exlstontcs
que caracterizam a classe
política de base rural".

O Prefeito da Capital ga-
ficha conseguiu que a Idéia
fosse consagrada como uma
das recomendações do sim-
pósio sobre politica urbana
promovido pela Fundação
Milton Campos, órgão do
estudos políticos c pesquisas
sociais da Arena. Na sua
opinião, o Partido do
Governo precisa abandonar
a linha rigida de compro-
metlmcnto com o quadro
político rural c buscar as
Inspirações dinâmicas quo
nascem no meio urbano.
Das teses sustentadas na
reunião — que se encenou
sexta-feira — essa foi a
mais comentada pelo pro-
sidente da Arena.

USO DO SOLO

O simpósio encareceu a
necessidade d e legislação
federal para disciplinar o
uso do solo, abrangendo seu
parcelamento, direito dc
construir, zoneamento, in-
tensidade do uso, infra-
estrutura e equipamentos
urbanos, terrenos de Mari-
nha e outros aspectos.

Sugeriu o aperfeiçoa-
mento da legislação sobre
desapropriação, particular-
mente no que se refere ao
interesse social, tendo em
conta a melhor utilização
do solo urbano c a adap-
tação do aparato legal, para
que o Banco Nacional dc
Habitação tenha suas fina-
lidades ampliadas para a
execução dc uma politica dc
uso do solo.

INFRA-ESTRUTURA

Na área de infra-
estrutura, a reunião re-
c o m e n d o u c o m o pré-requisito para a segurança
comunitária a criação de
oportunidades dc emprego e
de alternativas para a qua-
lificação profissional, bem
como o estabelecimento dc
equipam ento comunitário
que garanta Índices mini-
mos dc saúde

No tocante á poluição, o
simpósio recomendou alto-
rações no Decreto nv
7ii :!!iii/7.r), roBiPambntndor
do Decreto-Lei n" ll '11:1/70
(que dispõe sobro o controle
da poluição tio melo-
ambiente provocada por
atividades Industriais), pa-
ra quo a s competências
federal, estaduais e muni-
cipals .sejam real in en to
definidas nu matéria,

TRANSPORTE COLETI VO

Na área dc transporte co-
letivo, a reunião opinou•que, pelo seu alto custo, o
sistema de metrô deveria
ficar restrito às cidades do
Rio dc Janeiro c São Paulo,
a médio prazo. "Somente
apus estudos a p ti rado .s
deverá esse .sistema d o
transporte ser adotado cm
outras grandes cidades".

Defendeu prioridade para
o.s transportes coletivos, es-
tabelceendo-.se, se necessá-
rio. restrições ao transporte
Individual; estimulo aos"transportes solidários", sob
quaisquer formas, e a apre-
.sentação de alternativas
que permitam a mudança
dc hábitos, substltulndo-se
o transporto individual pelo
coletivo.

u simpósio pediu a mobi-
llzaçào de recursos nos três
níveis de Poder — federal,
estadual c municipal — pa-ra o atendimento básico
das necessidades dc infra-
estruturas: água c esgoto,
eletricidade, transporte dc
massa, pavimentação, segu-
rança, serviços de saúde,
educação c equipamento dc
lazer.

ASPECTOS POLÍTICOS

Entre os aspectos poli-
ticos da urbanização, o sim-
pósio recomendou que se es-
tabeleçám meios para uma
redistribuição cia r e n d a
nacional, com uma altera-
ção nos critérios do fundo
de participação, cm bene-
ficio des municípios brasi-
ieiros, com uma conséquen-
:.' alteração do Código Tri-
butário.

Pediu a revogação do dis-
positivo que limita o mon-
tanta cia divida consolidada
interna dos Estados c mun;-
eipios a 70',, da receita re..-
lizada no exercício finaneci-
ro anterior. Entr:' varias
outras sugestões, propôs
ainda que as administra-
ções metropolitanas sejam
consultadas no ca.-.o dc pro-
jetos financia d os pelo
Governo federal em suas
áreas de ação.

Prefeito defende administração política
Brasília - o Prefeito cio salva-

dor, Sr Jorge Unge Sobrinho, disso
no simpósio O Homem e a Cidade

promovido pela Fundação Milton
Campos, tia Arena — que o.s admi-
nlstradorc.s "evoluíram 

para uma
po.ieào de perda do acanhumento'
no quo se refere ao reconhecimento
público o explicito cia "conotação
política que devem dar às suas
ações no Governo".

A realização do simpósio, de ou-

fia parte, pura ele, é uma afirma-
ção do que a Arena "verdadòlra-
mente pretendo c tem condições de(lar uma volta por cima om lace do
que lhe aconteceu na.s eleições de
1074".

ABERTURA

Disse o Prefeito baiano que orecoiiiieclmeiito da necessidade deconotação política om alo.s gover-

iiitmeulitls deve ser atribuído à"abertura autorizada pelo Presi-
dente Geisel em sou discurso na
Convenção Nacional do Partido,
quando não só autorizou mas es-timulüu os governantes o aclminis-
traclores a ganharem as eleições
para a Arena".

"A 
possibilidade real de alcaii-

caímos essa vitoria" acrescentou"dependerá fundamentalmente
de outros fatores.

QUE VOCÊ
AINDA IA

ENCONTRAR UM
APARTAMENTO

_ DE 3 QUARTOS
EM COPACABANA

POR MENOS DE 700 MIL?
E o mais importante é que está quase prontoe sáo apenas 3 por andar.

O seu apartamento de 3
quartos em Copacabana está
em final de acabamento.
O apartamento é exatamente
aquilo que você esperava:
sala, 3 quartos (1 suite). 2
banheiros sociais,
dependências completas e
garagem. Por menos de 700
mil e com financiamento em até
15 anos.

'"«rooràÇao
eConstrução: MBÊSá

Hi jseryas a partir de hoje.
Vendas

JÚLIO BOGORSCIN
Rua Barala Ribeiro. 586 tels: 256-9396 e
256-9397
aberta diariamente até às 22 horas.
Ou na Secie: Av. Rio Branco, 156 — 8.°
andar
Tel.; 224-1717

NaAv. MS. Copacabana
nWO,

onde era o Rei da Voz,
bem em frente ao Ponto Frio,

pertinho da Ultralar,
quase ao lado da Tele Rio,

a Rlova Brastel Copacabana
com tudo a preço de banana

Lançamento breve
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D Paulo Evaristo
Anis comp leia
30 anos clc padre

¦n ¦

A.

São Paulo — Ordcníido padre da
Ordem Franeiscana em 1045, com-
pléta luijc 30 unos de sacerdócio o
Arcebispo dc São Paulo, Cardeal
Paulo Evaristo Anis, que desde 1906,
quando foi nomeado Blspo-AuxUlár
de D Àgnelo Rossi, atua nesta Capi-
tal. Antes tle sucedê-lo no cargo, cm

1070, foi Vlgarlo-Geral da Região
Episcopal Norte.

D Evaristo, além dos cursos
usuais para formar-se padre, é dou-
tor em Letras, pela Sorbone. Antes
de vir para São Paulo, fui, cm Pe-
tropolis, no Rio clc Janeiro, proles-

sor, educador n diretor da Editora
Vozes. E' jornalista c escritor.

A edição desta semana de O São
Paulo traz um editorial do primeira
página sob o titulo 30 Anos dc Su-
oerdóoio, que Indaga: "Quem nao o
viu na periferia, cuidando do povo?
Quem não o viu nu visita aos presos?

Quem não o viu Interessado pelas
crianças, pelos jovens? Quem náo o
viu levando o seu conforto aos dopo-
tes, excepcionais, idosos, lutando !>*-Io bem-estar da.s famílias e k frente
dos meios de comunicação social, es-
palhando largamente a sua palavra
de pai, dc pastor, de amigo?"

Ponto Frio Bonzão, Natal 1975.
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(l/U MACICLICK. Modelo /f-OControles deslizantes. Total Z4*Z60y ^^^Mjjj ff UHM %T ^* M-V^nél pistola' '

Bm.-m-m.-mS3BmM Total3»62ft J^^^^^jj To.tai3*250» -^Blll[jIUII Ij fl

25x43| Brn! A/M ir ananco <**•*% ^^^•^HSbÍ^^--H^HImMm)--Í* ¦ UjJ^ i! x ot#Uj 25 xij-Uji 11 Hnr^T^

TV PHILCO B-253 MOD.
CAMPING. Com- cabo de
bateria. 12/110/220 volts.
Portátil.

FOGÃO JANGADA
SEREIA. Azul ou
vermelho.

ELETROFONE
TELEFUNKEN BATUQUE.

LIQÜIDIFICADOR
WALITA CAMPEÃO
LUXO. Esmaltado. . À vista,

ASPIRADOR DE PO
GENERAL ELECTRIC. 16x60}

Total 960*9
GRILL CHURRASQUEIRA *9<9_T%
GENERAL ELECTRIC. A vista A^Ã^fy

ronfffftvo. WíZffü
Visite nosso salão de brinquedos: Rua Uruguaiana, 134/144 sobreloja
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HOJE
EM COPACABANA

APARTAMENTOS
SALA E 2 QUARTOS

COM SUITE.
Rua

Miguel Lemos,
115

ESI ig) vvc i 
DEEup ii

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ;¦ /^Xm

5ALA DE JANTAR L

Este é o apartamento certo
para o tempo que você está
vivendo. Um apartamento

do tamanho exato que você
precisa, num dos lugares

mais desejados em todo o
mundo: Copacabana,

junto da praia, das escolas,
do comércio, vizinho a

uma praça, rodeado pelos
melhores cinemas e

restaurantes.
Com um detalhe de conforto até
então só encontrado nos edifícios
de alta sofisticação: entrada
coberta para automóveis,
proporcionando completo abrigo
e a salvo da chuva ao entrai' e sair
de seu carro.
2 quartos com garagem incluída
no preço
Apartamentos com sala de jantar,2 excelentes dormitórios

SALA DE ESTAR

QUARTO
SUITE

(inclusive 1 suíte), 2 banheiros
sociais, cozinha, dependências
completas de empregada e garagemincluída no preço.
Pela entrada, se conhece o prédio
Hall social com paredes em mármore
bege Bahia e material cerâmico
decorativo. Fachada cm mármore bege
Bahia, material cerâmico c
esquadrias de alumínio
anodizado.
2 elevadores sociais e 2 de serviço.
Banheiros com azulejos em cor e
decorados.
Cozinha com painel de azulejos
decorados.
85 meses para pagar - construção em
20 meses.
Preço a partir de 467.280,00
Sinal - 12.750,00
Mensalidades durante a obra - 3.040,00
Mensalidades após a obra - 5.872,42- Outros planos de financiamentos à
sua disposição.
Mesmo sendo proprietário de outros
imóveis, você também poderá comprar.
Valorização garantida
Os imóveis na área de Copacabana
apresentaram nos dois últimos anos,
índices de valorização superior a 100%.
Assim, o Edifício Prince George surge
como a grande oportunidade de você
aliar a compra de seu próprio
apartamento, à possibilidade de fazer
um investimento de características
absolutamente desejáveis.

Memorial dc Incorporação Registrado no 5.° Ofício cio RGI -
Livro SI5 folhas 75 sob o n." -17.! (.|Mi dc incorporação) cm 21/11/75

HA TANTO TEMPO NÃO APARECE UMA OFERTA ASSIM,
QUE ELA NAO VAI DURAR MUITO. ANDE DEPRESSA.

•®I
Jl
íiliiíi_L_.

RUA MIGUEL LEMOS

PÇA. EUGÊNIO /JARDIM /

IV
Empr
Capital e reservas: Cr$ 247.907.402,00
Corretor responsável: /. O. Sodré - f. 590 -- Creci 66.

Ipanema: R. Vise. de Pirajá, 507 - Tels.: 2874039- 2874040 - 2874041 - Centro: R. México, 148 - Tel.: 252-8811Tijuca: R. Conde de Bonfim, 190-A - Tel.: 264-9152 *

SS
Empresa associada a ADEMI
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Crenaques e guaranis, rivais de outrora, ainda com ressentimentos, foram reunidos à força pela mão do branco: hoje, sofrendo fome e nostalgia, guardam só a alegria da esperança

Guaranis e crenaques vivem exilados à espera da Funai
Guleinbera da Mola e Silvu

Fazenda Guarani — Trazidos
para esta árida fazenda pratica-
mente contra a vontade — o velho
Joaquim Grande, orenaque 73 anos,
chegou algemado — os Índios gua-
ranis e crenaques, agora brigando
entre si e passando fome, já não
suportam mais viver nesta antiga
penitenciária indígena, onde não
encontram nada do que era farto
em suas terras, e. muito inquietos,
esperam que a Funai cumpra o
mais cedo possível a promessa de
levá-los embora.

Os guaranis, cuja enorme no.s-
talgia do mar, onde nasceram seus
ancestrais, é evidenciada a cada
momento, serão transferidos para
Aracruz, no litoral do Espirito San.
to, aldeia de remanescentes dos in-
dios tupininquins, mas ainda não
foi decidido se os crenaques. retira-
dos quase à força de suas terras às
margens do rio Doce, em Resplen-
dor e Conselheiro Pena iMG), vol-
tarão a viver em sua reserva.

Inquietação
Enquanto o presidente da Fu-

nai. General Ismar de Araújo, não
autoriza a mudança tão ansiada —
o desejo de voltar se manifestou
nos guaranis logo após a chegada
— 43 guaranis e 46 crenaques vi-
vem um clima de inquietação, gera-
do pela fome (há três meses não
recebem alimento) pela incompati-
bilidade entre as duas tribos, pela
revolta com os responsáveis por
sua transferência e também pela
incerteza da data do regresso.

O angustiante clima da Fazen-
da Guarani, onde os índios já não
transitam com tranqüilidade devi-
do ás desavenças, foi observado pe-
io presidente da Funai, General Is-
mar de Araújo, que este ano esteve
aqui duas vezes e sentiu de perto
que a permanência dos dois grupos
nesta região contrasta radicalmen-
te com a política indigenista do

Governo, segundo a qual o índio
não deve ter o seu idealismo con-
trariado.

Corrupção
Pretende essa política que o in-

dio brasileiro seja mantido onde ele
se sente bem, fator que parece náo
ter sido levado muito em conta, em
primeiro lugar, pelo Capitão da Po-
licia Militar de Minas, Manuel do.s
Santos Pinheiro, que em fins de
1971, na qualidade de chefe da A.ju-
danoia Minas—Bahia da Funai.
trouxe para a Fazenda Guarani os
crenaques e, em segundo, por seu
sucessor, o índio juruna João Ge-
raldo Itatuitim Ruas, responsável
no ano seguinte pela vinda, de
Guarapari. dos índios guaranis.

O Capitão Pinheiro é acusado
pelos crenaques de ter ganho muito
dinheiro para promover a troca de
suas terras no extinto Posto Indi-
gena Crenaque, às margens do rio
Sioce, pelas da Fazenda Guarani,
no Município de Carmésia, a 210
quilômetros de Belo Horizonte e
antes pertencente à Policia Militar
de Minas, que antes a utilizou para
outros fins, entre eles treinamento
de ação antiguerrilha.

A fazenda tem 1 mil 200 alquei-
res, aproximadamente a mesma
área do antigo posto Crenaque,
mas a infertilidade de suas terras,
a topografia acidentada — que
praticamente impede a atividade
agrícola — e a ausência de cursos
dágua para a prática da pesca, to-
dos esses inconvenientes fazem
com que apenas 40 alqueires no rio
Doce valham toda a sua área.

Embora acuados pelos brancos,
que, para não fugir à regra de ou-
trás regiões de Minas e do pais,
avançam cada vez mais nas áreas
indígenas, os crenaques desejavam
permanecer no rio Doce, tendo em
vista sua melhores condições de so-
brevivência. Lá, além de cultivarem
vários produtos e de pescarem, os

crenaques encontravam farta ma-
téria-prima para seu artesanato, e
que é escassa na fazenda.

Exploração
Mas o Capitão Pinheiro, volta-

do para outros interesses, náo to-
mou conhecimento disso, dizem os
crenaques. e os ameaçou até com
prisão caso não concordassem com
a transferência. Como Joaquim
Grande, líder da tribo, hoje demen-
ciado io processo de debilidade
mental começou depois da mudan-
ça forçada), não concordasse com
a medida, o que dificultava sua
execução em face de sua força no
posto, o Capitão Pinheiro levou-o
algemado para a Fazenda Guarani.

Itatuitim,, seu sucessor na Aju-
dancia, depois transformada na
lia. Delegacia da Funai, discordou
da iniciativa do Capitão Pinheiro,
mas fez a mesma coisa com os gua-
ranis ao encontrá-los em Guarapa-
ri. no litoral do Espirito Santo, "ex-
piorados como atração turística pe-
Ias autoridades locais e vivendo a
beber, a vagabundear, a esquecer
suas tradições, seus costumes, seus
rituais", conforme explicou.

Peregrinação
Os guaranis que estão aqui per-

tencein a uma mesma família que,
há 27 anos, sob o comando do Ca-
pitão Miguel Veninte, deixou suas
terras no Rio Grande do Sul, onde
vinham sofrendo constantes In-
vasões, para iniciar uma longa e
ainda inconclusa caminhada em
busca da Terra do Sem Males, es-
pécie de Terra Prometida à beira-
mar ou não longe dele em que pu-
dessem finalmente trabalhar e vi-
ver em paz.

O grupo era maior e foi se dis-
persando pelo caminho, no Paraná
e cm Sáo Paulo. A maior parte, po-
rém, continuou a marchar até o
Espirito Santo, apenas mais uma
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etapa de sua peregrinação que só
deverá acabar, segundo a visão ni-
tida absorvida dc um missionário
jesuíta com quem conviveram,
quando for encontrada a paradisia-
ca Terra do Sem Males.

No Espirito Santo, desenvol-
yeu-se mais ainda o processo de
aculturação dos guaranis. Eles
aprenderam o Português e se tor-
naram protestantes, descobrindo
na leitura do Evangelho, conforme
as palavras do Capitão João. filho
de Veninte. que a verdadeira Terra
Prometida era "estar com Deus e
em Deus."

Essa nova concepção os fez tal-
vez abandonar o litoral, percorrido
des-de o Rio Grande do Sul. para
buscar a paz no interior de Minas,
numa região cercada de monta-
nhas, bonita mas fecunda, triste,
enfim, para quem viveu contem-
plando o mar, dele recebendo não
só o aumento que agora dramática-
mente lhes falta como também a
magia marinha que lhes abranda
o espirito inseparado de suas ver-
dadeiras raízes.

Inadaptação

Poucos meses depois da alegre
chegada à fazenda — na época em
que eles acordavam cantando — os
guaranis já demonstravam sua
completa inadaptação ao novo ha-
bitat e o próprio Itatuitim falava
da necessidade de promover o seu
regresso, declarando que a Fazenda
Guarani não se prestava para re-
serva indígena, podia, no máximo,
ser utilizada para fins como o trei-
namento de lideres comunitários
tribais.

Itatuitim foi afastado da Dele-
gacia da Funai, ocupada atualmen-
te pelo Coronel Clodomiro Broisi,
e hoje os guaranis guardam a
grande mágoa de se terem deixado
seduzir por suas palavras, as de
que, na fazenda, teriam tudo o que
precisavam. O então delegado da
Funai recomendou-lhes que deixas-

sem seus pertences em Guarapari
pois na fazenda teriam tudo. Auro-
ra. filha de Veninte, queixa-se de
que não havia em sua casa, na fa-
zenda, sequer uma prateleira para
colocar os poucos objetos que tei-
mosamente trouxe.

Nos primeiros anos, a assistên-
cia da Funai era melhor. Agora o.s
índios das duas tribos afirmam —
sem que o a tendente de saúde da
fazenda, José da Costa Lage. con-
teste — que há cerca de três meses
não recebem qualquer alimentação,
drama que se agrava porque a.s
crianças — e são muitas — não
estão acostumadas a passar fome
com os adultos.

Os crenaques se a 1 i m e n t a m
parcamente da incipiente agricul-
tura que desenvolvem na fazenda
e os guaranis dos minguados sala-
rios recebidos por 14 deles da Fio-
resta Rio Doce, uma subsidiária da
Cia. Vale do Rio Doce que os em-
pregou em projetos de refloresta-
mento para minimizar o problema
social dos índios. Alimentam-soain-
da, diz um morador de Carmésia,
de reses vez por outra furtadas a
fazendeiros da região.

Com pouca matéria-prima para
a fabricação de peças de aitesana-
to e praticamente sem ter onde
vendê-las, guaranis e crenaques,
além das dificuldades financeiras
dai decorrentes, vão perdendo cada
vez mais as características primiti-
vas de suas tribos, ao mesmo tem-
po em que adquirem os vicios dos
brancos com quem convivem.

Desintegração
A essa desintegração tribal as-

siste-a com desolação a figura má-
xima dessa família guarani, a ve-
lha octogenária Tatatim, viúva do
Capitão Miguel Veninte. Sua pala-i
vra é sagrada e vale mais do que
a dos seus filhos João, o Capitão*
Paulo, o cacique, e Aurora, a quem,
se tem também muito respeito, na,
fazenda, por repetir os conceitos e.

a filosofia de vida do ídolo morto,
para quem era melhor fugir do que.
guerrear.

Aurora, que teve um "sinal" de
que algo de ruim aconteceria à tri-
bo caso ela tomasse outro caminho
senão o do Norte, sempre pelo lito-
ral, diz que a miséria não causa
mortes no seu povo porque ele ora
e tem fé, afastando de si todos os
males. E assegura ter sido essa
mesma fé que levantou da cama,
quando se pensava em morte, a ve-
lha Tatantim, já plenamente resta-
belecida de grave doença.

O "sinal" recebido por Aurora
no Espirito Santo, pouco antes da
vinda para Minas, se confirmou 16
dias depois, após a chegada: seu fi-
lho Sérgio da Silva, de 21 anos,
morreu picado por uma cobra ia
pessoa que lhe aparecera em sonho
a advertira de que um guarani
morreria vitima de cobra ou onça).
A morte de Sérgio, enterrado na
própria fazenda, significou para os
guaranis que eles tinham vindo ao
lugar errado.

Nos últimos meses, crenaques
e guaranis recebem da Funai, com
regularidade, apenas os medica-
mentos. Uma equipe volante de
saúde visita a fazenda de três em
três meses, com um médico, um
dentista, um enfermeiro, que
dispõem de um laboratório para os
exames. Estoques de remédios fi-
cam com o atendente para as ne-
cessidades mais urgentes.

Monótonos, como esse córrego
estreito daqui que só tem piabas e
no qual, em momentos de desespe-
ro, os crenaques têm visões do pis-
coso rio Doce, monótonos correm
o.s dias nesta fazenda cujas casas
dispostas uma em frente à outra
formam uma verdadeira rua, onde,
atrás de poucas janelas abertas so-
brevivem esses seres sem destino
certo, alimentados apenas pela es-
perança de voltar, pelo ódio aos
confinadores e a todos os que não
pertencem à própria raça t, sobre-
tudo, pelo amor à inesquecível ter-
ra natal.
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Terra seca e falta de matéria-prima na Fazenda Guarani condena os índios a ócio permanente
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Serviço militar encerra
simpósio hoje e conclusões
serão enviadas a Geisel

Brasilia — Depois de uma semana de
duração; encerrou-se ontem o L Simpósio
Nacional do Serviço Militar, qíio reuniu
280 pessoas do vários pontos do pnis pa-ra debate c apresentação do sugestões
que serão levadas ao Presidente da Rc-
pública, em minuta a ser preparada poloRstudo-Maior das Forcas Armadas,

Organizado pelo EMFA, o simpósio
contou com n participação dó mulheres,

NACIONAL - 31
padres, políticos, empresários, militares t-
estudantes, Uma comissão especial doEslado-Malor das forças Armadas hitua responsável peia apresentação dti su-
gestão ilnal a ser encaminhada no Presi-
dente Geisel,

PONTOS-DE-VISTA
Ontem o Senador José Llndoso tAre-

im—AMi afirmou, ao fazer rápida análl-

so dn simpósio, que a "Constituição atrl-
bill comu responsabilidade de todo eldn-
dito brasileiro a seguraiiçn nacional, ho-
Je conceito muito amplo, pressupondo de
fesu nacional, mobilização da opinião
pública na defesa contra » guorra pslco-
lógica e a subversão",

Os estudantes levantaram o proble-

ma da participação do universitário, opi-
nando no sentido dc que "o serviço mili-
tar possa ser prestado após a conclusão
dos estudos, estendendo esta participa-
ção ás outras áreas que não sejam ape-
nas as ligadas n blomcdica", Do oncer-
ramento, hoje, participará o General
Antônio Jorge Correia, que discursará.

Seãrs] DECORE SEU LAR
rARAO NATAL

ECONOMIZE AGORA!
Conjunto Provençal

De Cr$ 64909

S444
m

mensais iguais

Um conjunto requintado e luxuoso,
conjuga a beleza do veludo broca-
do, com a sobriedade do couro.
Assento com almofadas soltas de
espuma sintética, encosto fixo em
capitonet.
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Conjunto Colonial
Dc CrS 2 690,

1955,
mensais iguais 107,

Estrutura cm pau-rosa escu-
recido, cora estofamento em
manta de espuma sintética.
Braços almofadados,com a-
pliques de tachas. Revesti-
mento vinílico.

Economize Cr

Conjunto Moderno
Uma exclusividade Sears, para você de-
corar a sua sala de estar com bom-gosto.
Assento com almofadas soltas de espu-
ma sintética, braços almofadados. Revés-
timento em tecido e vinílico.

De Cr$ 3999,

3222
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Economize 6069

Conjunto Colonial
De CrS 3099,

3333,
mensais iguais 183,

Estrutura muito resistente em
imbuia envernizada, livre de
empenamentos. Estofamento
confortável com almofadas sol-
tas de espuma sintética. Ex-
clusividade Sears.

CENTRO DE DECORAÇÃO SEARS
Atendemos também a domicílio

Telefone para D. Cecília i!gf Fone: 246-4040
• Chame a Sears! D. Cecília enviará à sua residência,

sem nenhuma despesa ou compromisso seu, um dc-
corador profissional. • Projetos, Orçamentos e Instalação Grátis!

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears Botafogo
Praia dc Botafogo, 400
Te.I: 216-4040

HORÁRIO: DE 2.« A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HORAS
Shopping Center do Méier Niterói
Rua Dias da Cruz, 251-*- Rua Sao Jo3o, 42
Tel.: 229-4626 Tel.: 722-3716

Madureira
R. Carolina Machado, 362
Tel.: 390*4891
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Cidades têm em quatro anos 78 milhões de pessoas
D» lufvrilll é» Irnllli, Si* fiulo, Minai Oaralt, Parnimbutt; Ithla X

Recife Ittnunta o
mal da perijeriu

Recife -~ Os contingentes
migrantes, que nos últimos
anos se radicaram no Re-
cife, procedem, na maioria,
do próprio Nordeste. São
extremamente Jovens — de
10 a 10 anos — e aqui .se
concentram na periferia da
cidade. Esse crescimento
periférico c cm parte devi-
do à condição econômica
dos que chegam, como tam-
bém pela falta dc mais cs-
paço na Capital.

As Informações são do
técnico Hélio Augusto de
Moura, do Banco do Nor-
deste do Brasil, que realiza,
a pedido do Ministério do
Interior, uma pesquisa so-
bre migrações Internas na
região. Um dos fatores que
contribuíram multo para
aumentar o fluxo foi o pro-
grama de industrialização
desenvolvido em Pernam-
buco, diz ele.

A SITUAÇÃO

De acordo com a pesquisa
que é feita, as mulheres mi-
grani mais que os homens.
Explica o Sr Hélio Augusto
de Moura que "a prestação
de serviços domésticos re-
munerados tem sido um dos
mais importantes setores de
absorção de mão-de-obra
feminina que migra para as
grandes cidades. Essa atlvi-
dade deve ser bastante re-
fratária ao emprego da mu-
lher com os filhos".

Uma das vantagens de
indivíduos jovens migra-
rem, diz ele, é que os valo-
res rurais sobre a expres-
são numérica da família
são facilmente rompidos:
nas grandes cidades o imi-
grante se condiciona mais
?. fatores de natureza
econômica. Ao mesmo tem-
po, a migração espontânea
gera preocupações "uma
vez que aumenta o número
de favelas e as necessidades
de infra-estrutura, de ser-
viços urbanos, de educação.
saúde e provimento de em-
pregos produtivos para
uma população adicional ou
para mão-de-obra des--
preparada, que passa a par-
ticipar do processo econõ-
mico muito mais como con-
sumidora do que como pro-
dutora de bens e serviços
urbanos".

Explica o Sr Hélio Augus-
to de Moura que outras pre-
ocupações dizem respeito à
acentuação dos desequili-
brios regionais decorrentes
da transferência de recur-
sos humanos mais produti-
vos (os jovens, os fisi-
camente vigorosos, os mais
educados, etc.) e de riqueza
e poupança das áreas, cida-
des ou regiões menos desen-
volvidas.

No Recife, não há qual-
quer entidade encarregada
de orientar os migrantes.
Os que aqui chegam se
dedicam à prestação de ser-
viços ou vivem do subem-
prego como os lavadores de
carros e os vendedores am-
bulantes. Assim, afirma o
Sr Hélio Augusto de Moura,
é importante a intervenção
g o vernamental planejada,
visando ã orientação da ur-
banizaçáo de cada cidade.

Ainda sem política migratória
(Icfinitivu, » Itrasil terá cm 1980 uma
população urbana dc 78 milhões de
habitantes, correspondente a dois
terços <ie snu população total, por- .
que 3 milhões 500 mil emigram
anualmente das zonas rurais. Qua-
se metade desse contingente (37
milhões) se concentrará cm cidades
com mais de 500 mil pessoas.

Ao revelar os números o Minis-
tro do Interior, Sr Rangel Reis, alei-
tou para distorções provocadas na
distribuição espacial das cidades pc-
Ia urbanização acelerada: Recife,
Salvador e Fortaleza, com 7% da
papulação urbana do país, tém me-
nos de .'!% do emprego industrial;
Rio c São Paulo, com 29% da popu-
lação, detêm quase metade da mão-
dc-obra da indústria.

*• ImlIU, Si* Pinlo, Mino Oaralt, ••mtmbuct, Bahia •
Ma Gmirlrj do Sul • do Co,,.,,,„nrl,nt. 4» Curli.h.

Alem dc melhorar as condições
do meio rural, principalmente no
Nordeste (33% da população nacio-
nal), onde as pressões sociais geram
os maiores movimentos migratórios,
o Governo procurará assistir o desen-
volvimento de pequenas e grandes
cidades, mas dará apoio integral às
cidades médias, para torná-las pólos
de atração das correntes,

São Paulo recebe a media men-
sal de 7 mil migrantes; Porto Alegre
tinha (1070) mais de um terço de
seus habitantes originário do inte-
rior ou de outros Estados; Belo Ho-
rizonte cresceu 6,12% ao ano, entre
1960/70, com 50% dessa explosão
atribuídos à migração; e Salvador
abriga um contingente de migrai)-
tes que corresponde a 30% de sua
população.
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Belo Horizonte explica a explosão
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Belo Horizonte — No período 60-70
a taxa dc crescimento populacional
de Belo Horizonte íoi de 6,12% ao ano
— uma da.s maiores taxas de crescimen-
to urbano do decênio cm todo o pais —
e as migrações, conforme o Centro de
Desenvolvimento e Planejamento Rcgio-
nal de Minas — Cedeplar — responderam
por mais da metade desse crescimento.

Embora a construção civil, menos
exigente, tenha atendido a parte dessa
grande leva dc migrantes — mais da me-
tade oriunda de regiões rurais e intei-
ramente desqualificada para o trabalho
em áreas Industrializadas — a maioria
ainda se sente perdida, sem assistência
capaz de orientá-la e conduzi-la ao tra-
balho.

POUCOS RECURSOS

A Secretaria de Trabalho e Ação So-
ciai faz o possível para atender, com
parcos recursos, ao pessoal miserável que
diariamente é descarregado na estação
rodoviária e na estação ferroviária: 900
pessoas por dia na primeira e 4 mil 500
na segunda.

Na rodoviária, o migrante carente de
recursos é socorrido com verbas do De-
partamento de Estradas de Rodagem
(CrS 4 mil mensais) e recebe atendimen-
to "de emergência": complementação de
passagens, encaminhamento a hospitais
(precarissimos, porque normalmente não
há vagas), abrigo e documentação.

A agência da Secretaria na estação
ferroviária funciona provisoriamente no
Abrigo Belo Horizonte e dedica-se exclu-
sivamente à expedição de passes (passa-
gens) para migrantes "absolutamente
sem recursos". A dotação orçamentária
da agência, no ano passado, foi de CrS
185 mil 921. Este ano. de CrS 288 mil.
Os recursos sâo da própria Secretaria.

A agência da estação rodoviária cui-
da de mais ou menos 50% da população
migrante: este ano recebeu 5 mil 404
pessoas. Na estação ferroviária foram
atendidos, também este ano, 7 mil 100
dos 22 mil migrantes desembarcados —
a maioria apenas de passagem em di-
reção a São Paulo, proveniente do Nor-
deste, ou retornando de São Paulo para
o Nordeste.

Conforme técnicos da Secretaria, a
maioria das pessoas sem recursos que
chega à estação rodoviária é prove-
niente da zona metalúrgica, na qual se
inscreve a Capital, e procura geralmen-
te serviços básicos, como os de saúde e
de documentação. São poucos os que bus-
cam emprego.

Os que desembarcam na estação fer-
rovlária tentam empregos, mas, como não
há possibilidade de cònsegul-los em Belo
Horizonte, são encaminhados para ou-
trás regiões, com passagens gratuitas.

A Secretaria reconhece que a assis-
tência é precária — faltam verbas e, aci-
ma de tudo, oportunidades de trabalho,
na Capital, para a mão-de-obra desqua-
llficação que a ela acorre diariamente —-
mas se conscientizou da questão e elabo-
rou dois anteprojetos encaminhados aos
Ministérios do Interior e do Trabalho.

O anteprojeto remetido ao Mlnistc-
rio do Interior prevê a aplicação de Crs
3 milhões 772 mil 540, no próximo ano,
para assistência médica a não filiados á
Previdência Social e nos serviços de do-
oumentação de migrantes, de concessão
de passes para os que se encontrarem em
transito e de treinamento e colocação de
mão-de-obra.

Programa sobre esse último aspecto
— treinamento e colocação de mão-dc-
obra — foi encaminhado ao Ministério
do Trabalho, juntamente com o Progra-
ma do Sistema Estadual do Emprego. O
primeiro projeto que, se aprovado, será
custeado em sua maior parte pelo Minis-
tério do Interior, objetiva beneficiar em
1976 a 20 mil pessoas e não só migrantes
mas também população de baixa renda
residente na Capital.

Embora a Secretaria tenha duas
agências — uma em Belo Horizonte e
outra em Montes Claros — para cadas-
tramento, orientação e encaminhamento
de mão-de-obra, elas só podem atender,
mesmo assim em caráter precário, a
quem possua um mínimo de qualifica-
ção profissional. As agências — que
atendem mais à mão-de-obra desocupa-
da residente na cidade que ao migrante
proveniente da zona rural — foram res-
ponsávels, de março a setembro deste
ano, pelo cadastramento de 2 mil 237 de-
sempregados e pelo encaminhamento
a 1 mil 992 vagas no mercado de 1 mil
14 pessoas aptas a preenchê-las.

A agência de Belo Horizonte, de 1971
até 1974, cadastrou 11 mil pessoas, enca-
minhando para o trabalho, nesse mesmo
período, pouco mais de 7 mil. As vagas,
contudo, chegavam a quase 14 mil.

O projeto encaminhado ao Ministé-
rio do Trabalho prevê ainda a localiza-
çáo de agências de treinamento e orien-
tação para o trabalho em cidades-cha-
ve do Estado — as que puderem oferecer
emprego em virtude de incremento da
industrialização — para que o fluxo mi-
gratório possa ser desviado de Belo Ho-
rizonte.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

COMUNICADO DEMAP N.° 43
r£J^C<Z CENTRAL D° BRASIt comunica que fará realizar. TOMADA DE PREÇOS N.» 75/33, cujo EDITAI assim se resume-

OBJETO: Fornecimento • instalação de equipamentos destinado.ao Setor de Serviços Gráficos do Banco Central do Brasilem Brasília (DF).
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 15.12 75das 14:30 «s 15:00 horas - Edifício Banco Central do Brasil-ll'2.» andar Quadra 11, totes 8/11, Selor Comercial Sul, emBrasília (DF).
HABILITAÇÃO: As firmas interessadas poderão inscrever-se no Ca-dastro de Fornecedores do Banco Central, até 8.12.75.
CÓPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida na Subdivisão de Materiale Patrimônio (SUMAP), no seguinte endereço:

- Avenida Presidente Vargas n.° 84 - 3.» andar - Rio deJaneiro (RJ).
INFORMAÇÕES: Diariamente, das 09:30 ás 11:30 horas, no local

indicado para obtenção da CÓPIA DO EDITAI.

Bracíl;» (DF), 07 de novembro d« 1975

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

COMUNICADO DEMAP N.° 44
O BANCO CENTRAt DO BRASIt comunica que fará realizar

a TOMADA DE PREÇOS N» 75/34, cujo EDITAt assim se re-
lume:
OBJETO: Fornecimento de um conjunto completo de ferramentas

para caminhões "Scania".

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 11.12.75,
das 14:30 às 15:00 hora» - Edifício Banco Central dó
Brasil-ll, 29 andar, Quadra 11, totes 8/11, SCS, em Bra-
sília (DF).

HABILITAÇÃO: As firmas interessadas poderão inscrever-se no
Cadastro de Fornecedores do Banco Cenlral, até o dia
04.12.75.

CÓPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida na Subdivisão de Material
e Patrimônio (SUMAP), no seguinte endereço:- Avenida Presidente Vargas n9 84 — 39 andar — Rio de

Janeiro (RJ)
INFORMAÇÕES: Diariamente, das 9:30 às 11:30 horas, no local

indicado para obtenção da CÓPIA DO EDITAt.

Brasília (DF), 10 de novembro dt 1975
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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Tangido pela seca e pelas más condições de vida, o nordestino foge para a 
'granútcida%

Rangel Reis fala
de plano e distorção

Brasília — Nada menos de 3 milhões 500 mil
pessoas emigram anualmente da área rural para aárea urbana, onde desde 1970 a população supera ado campo. Quem o afirma é o Ministro do Interior,Sr Rangel Reis. Ele sustenta que as pressões sociaisnas grandes cidades são originárias do Nordeste on-de estão 33% da população do pais.

Conforme está previsto no II Plano Nacional deDesenvolvimento, ã altura de 1930 o Brasil estarácom uma população urbana de 78 milhões, corres-pondente a dois terços da população total d0 paisMas nao existe, ainda, uma política migratória deli-nitiva para o Brasil.

AS DISTORÇÕES

A participação da população urbana no total de-
verá cm 1979 atingir 63',,. o equivalente a 75 milhões
dc pessca.s. com aumento de 25 milhões em uma dé-
cada. Aproximadamente 48 milhões de pessoas vi-
verão em aglomerados urbanos com mais de 100 mil
habitantes (contra 30 milhões em 19701 e 37 milhões
em cidades com mais de 500 mil pessoas (contra 23
milhões em 1970).

O II PND reconhece que o processo de urbani-
zação acelerada gerou grandes distorções na distri-
buição espacial das cidades, dominantemente lito-
ranea. Os principais aglomerados metropolitanos se
localizam na costa atlântica, com dois quintos da
população das cidades, a maior parte das atividades
industriais e a maior responsabilidade na expansão
da economia.

A.s três Regiões Metropolitanas do Nordeste iRe-
cife, Salvador e Fortalezai. onde se encontram 77%
da população urbana do pais. respondem por menos
de 37^r do emprego industrial, ao passo que o Gran-
de São Paulo e o Grande Rio. com 20% da popula-
cão urbana, detêm quase metade da mão-de-obra
empregada na indústria.

Também a disponibilidade dos equipamentos so-
ciais urbanos se distribui desigualmente no pais e
a divisão dos recursos destinados a supri-los, tam-
bém desigual, tende a agravar as disparidades, re-
conhece o II PND, que afirma:

"A excessiva concentração urbana, que ocorre
sobretudo nas regiões metrooolitanas de São Pau-
Io e do Rio de Janeiro, acarreta sérios problemas
de congestionamento, superpopulação e poluição,
em detrimento da qualidade de vida e do equilíbrio
social".

A POLÍTICA

Cálculos recentes demonstram que os investi-
mentos estatais em habitação, esgotos, água, saú-
de pública, enfim, em infra-estrutura urbana, ai-
cançam 4 mil dólares por pessoa ao ano. Isso quer
dizer que as migrações do campo para a cidade im-
plicam investimentos anuais de Cr$ 100 bilhões nas
grandes cidades. Como exemplo das consequên-
cias do fenômeno, pode-se citar São Paulo, onde a
taxa de mortalidade infantil — 27% — se aproxi-
ma da do Nordeste.

No Nordeste, a nova estratégia do Governo de-
fine como objetivo "melhorar as condições do meio
rural, de forma a diminuir o ritmo de migrações
para as cidades do Centro-Sul. A idéia é a de con-
centrar-se a reforma agrária no Nordeste por meio
de instrumentos mais ágeis que os empregados até
aqui". No setor industrial, o Governo considera ter
conseguido tornar mais ágeis, desde dezembro úl-
timo, os mecanismos de incentivo fiscal com a cria-
ção de um grande fundo — o Pinor — que acabou
com as distorções criadas pela intermediação fi-
nanceira.

E agora, a par da assistência ao desenvolvimen-
to das pequenas e grandes cidades, o Governo pai--
te para uma politica de apoio maciço às cidades
de porte médio, que na opinião dos técnicos cons-
tituirão o grande pólo de atração das correntes
migratórias que atualmente se dirigem às metro-
poles.

São Paulo recebe
sete mil por mês

São Paulo — A Secretaria
da Promoção Social regis-
trou em outubro uma queda
no número de migrantes
que chegaram a São Paulo,
em relação a setembro: 5
mil 697 contra 6 mil 960.

Os assistentes sociais não
concluíram ainda sobre o
motivo dessa diminuição,
mas apontam duas causas
prováveis: ou o migrante
veio diretamente para uma
fonte de trabalho I metrô e
Rodovia dos Imigrantes),
ou o local de origem passou
a oferecer-lhe melhores
oportunidades.

Apesar da queda, São
Paulo continua a apresen-
tar a média mensal de 7
mil migrantes em transito,
vindos principalmente do
Norte de Minas e de outras
regiões do Sudeste do pais.
Em outubro, vieram do Su-
deste 3 mil 702 migrantes,
865 do Sul, 698 do Nordeste,
397 do Centro-Oeste e 35 do
Norte. Os dados referem-se
so aos migrantes que passa-
ra mpelo Centro de Tria-
gem, não computados os
que vão diretamente para
as fontes de trabalho.

A CRIAÇÃO DE POSTOS

Nos últimos meses, a Se-
cretaria acionou um dispo-
si tivo de trabalho, que com-
preende a criação de postos
de triagem no interior, para
dificultar a chegada de ml-
grantes à Capital. Os dois
postos criados Inicialmente
foram nas cidades de Ouri-
nhos e Assis, entroncamen-
tos ferroviários: Onrinhos,
por receber grande fluxo
migratório do e para o Pa-
raná; Assis, q,ue recebe a
corrente principalmente de
Mato Grosso.

Entre outras, os postos
têm a finalidade de ampa-
rar o migrante em transito,
alimentá-lo, prestar-lhe as-
sistência médica e, na medi-
da do possível — pelo me-
nos esta é a filosofia das
autoridades estaduais — fi-
xá-lo na região. Mas, quan-
do 0 migrante pretende
prosseguir viagem para lo-
cais por ele escolhidos, para
trabalho ou retorno à ori-
gem, os centros de triagem
são obrigados a fornecer-
lhe as passagens.

NA CAPITAL,
A TRIAGEM

Existe na Capital a Cen-
trai de Triagem e Encami-
nhamento, para atender à

população adulta que pro-
cura o Governo do Estado.
Sua finalidade é encami-
nhar o migrante a um locul
de trabalho ou à profissio-
nalização e dar-lhe trata-
mento médico. Caso o mi-
grante necessite de traba-
lho ou de profissionalização
é encaminhado ao Departa-
mento de Amparo e Inte-
gração Social íDAIS), onde
funcionam cursos profissio-
nalizantes e onde também
foi criado um .setor que Ira-
ta de documentação.

Para atender a todos es-
ses departamentos, a Secre-
taria promete elevar a ver-
ba de Cr$70 milhões (gasta
em 1975) para Cr$ 100 mi-
lhões. A verba é destinada
também ao serviço médico
do DAIS, onde o migram»
passa por exames de abreu-
grafia e pelo posto de es-
quistossomose. No Ce n tro
de Triagem, o migrante ge-
ralmente permanece no
máximo 72 horas. Só depois
disso é encaminhado a o
DAIS onde, depois de provi-
d e n c i a d a sua documen-
tação, ele é levado a um
emprego ou a cursos minis-
trados pelo Senai (pedreiro,
pintor etc) e pelo Senac,
onde pode aprender as ta-
refas de cozinheiro ou de
garçom. Para as mulheres
os cursos geralmente são de
costura e outros trabalhos
domésticos.

FAMÍLIAS INTEIRAS

Tomado por base o últi-
mo levantamento, referente
ao mês de outubro, nota-se
que o número maior de pes-
soas que chegam a São
Paulo continua sendo de
homens. Do total de 5 mil
697, pouco mais de 3 mil e
500 são homens; 535 são fa-
milias (alguns casais com
sete e oito filhos), muitas
domésticas e alguns sem
profissão determinada. Um
terço do total veio em busca
de trabalho, mas outra par-
cela quer apenas tratamen-
to médico e pretende retor-
nar ao local de origem.

No momento, a Secretaria
estuda a possibilidade de
criar novo Centro de Tria-
gem, na região do Vale do
Paraíba. Paralelamente, de-
senvolve trabalho na for-
mação de uma fazenda em
São Roque, para onde futu-
ramente serão encaminha-
dos os migrantes idosos, que
a s entidades particulares
não possam receber, por
qualquer motivo.
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Curitiba vê
aumento dos"bóias-frias"

Curitiba —- Catorze mil
pessoas procedentes das
áreas rurais ohogawi em
média a Curitiba por mês,
em geral à procura dc assis-
tência médica, mas cm pou-ros dias a maioria volta aointerior, depois de passar
pelos postos de triagem da
Secretaria de Saúde Pública
e Bem Estar Social.

O desemprego na área ru-
ral; causado pelas geadas
que dizimaram os cafezais
em Julho, fez aumentar ocontingente dos bóias-frias
que vêm para Curitiba: em
julho e agosto de 1974, eles
representavam 5% dos ml-
urant.es; no mesmo periododeste ano, a participação
cresceu para 18,2%, revela
levantamento feito pelo Es-
tado.

A ORIENTAÇÃO

Os migrantes chegam em
geral de trem, poucos usam
ônibus. Só o trem que vem
do Ourlnhos, na divisa com
•São Paulo, traz todas as se-
sundas e sextas-feiras 250
pessoas por viagem. Noven-
ta c cinco por cento deles
vêm à procura de assistên-
cia médica, poucos procu-
ram fixar-se na Capital.

As migrações não são fa-
cilitadas cm Curitiba. Desde
que criou seus postos de
triagem, a Secretaria de
Saúde Pública e Bem Estar
Social, através de equipes
de atendimento, procura
orientar os migrantes. E a
maior parte volta, com pas-
ses fornecidos gratuitamen-
te.

O.s números variam, dia
a dia, de acordo com os
trens que chegam do Norte
cio Estado. Em 14 de novem-
bro, 136 migrantes desem-
barcaram na estação rodo-
ferroviária; no dia anterior,
208: dia 12, 17G; dia 11, 242;
dia 10, 159: dia 9, 114; dia
8, 53; dia 7,1G5; e dia 6,197.

A tarefa das autoridades
é grandemente facilitada,
porque as estações de ônibus
e trens funcionam na rodo-
ferroviária, onde o ambien-
te contrasta com a situação
das familias que chegam
doentes, subnutridas c á
procura de melhor sorte.

Há equipes que esperam
esses migrantes, orienta-os
em todos os sentidos e en-
caminha-os a uma nova
triagem na Secretaria de
Saúde Pública e Bem-Estar
Social. Como chegam geral-
mente cie madrugada,
quando não há lugares nos
três albergues de Curitiba,
recebem cobertores e ali-
mentos para passar a noite.

Os que vêm á procura de
assistência médica são en-
caminhados aos hospitais.
Recebem passes (passagens
gratuitas) dc trem ou õni-
bus para a volta e. em casos
de maior necessidade, até
dinheiro para as despesas
alimentares. A grande preo-
cupação das autoridades é
que essas pessoas não fi-
quem perambulando e m
Curitiba, onde não há ofer-
ta de empregos para todos.

Cinco por cento dos que
chegam vêm à procura de
empregos (atualmente a
Refinaria de Araucária, em
obras, é o local mais procu-
rado). mas como não exis-
tem ofertas, a volta é facili-
tada.

Como a assistência médl-
ca é a principal reivindi-
cação dos migrantes, eles
são encaminhados aos hos-
pitais e, depois, a volta é fa-
cilltada. Mesmo assim, no
mês de outubro, foram
constatados 4 mil 48 casos
de mendicância, entre no-
vos e velhos, de acordo com
o levantamento.

O desemprego rural agra-
vou-se com a dizimação
dos cafezals nas ultimai*
geadas (o café emprega a
maior parte da mão-de-obra
no campo). Em consequén-
cia intensificou-se o movi-
mento de bóias-frias que
vêm procurar melhores
oportunidades em Curitiba.

Os bóias-frias aumenta-
ram quase em 14% no pe-
ríodo de 18 de julho a 31 de
agosto último, logo após as
geadas, de acordo com o le-
vantamento. O mesmo
acontece em maior escala
em cidades grandes do inte-
rior, como Londrina e Ma-
rlngá.

Dezesseis por cento desses
bóias-frias foram recambia-
dos para o Norte do Estado,
na impossibilidade de con-
seguirem empregos na Ca-
pitai, e 2,8% foram encami-
n h ad as a coleções em
Curitiba. Em todo o ano de
1975 os bóias-frias represen-
tam 13% dos migrantes que
chegaram à Capital.

Salvador pretende
limita r ef ei tos

Salvador — o.s migrantes constituem mais de
30% da população de Salvador, onde passaram a
chegar com maior freqüência no,s últimos 10 unos,vindos de municípios da zona rural e Estados vi-
zinhos. Analfabetos e sem espcelnllznçáo cm sua
maioria, eles pressionam o mercado da construção
civil e de serviços e provocam paralelamente o cros-cimento desordenado do.s aglomerados periféricos da
Capital.

Nenhum programa decisivo para o encaminha-
mento dos migrantes ao mercado de trabalho c sua
localização urbana foi feito, o que gerou toda uma
gama dc problemas. Só nos dois últimos anos clabo-
raram projetos para execução cm nivel estadual,
visando a limitar os efeitos negativos na migração
cm massa.

A ATRAÇÃO

A Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social,
responsável pela questão, calcula cm mais de 300
mil o número de migrantes Integrados na populaçãourbana dc Salvador. Os dados disponíveis — quenáo levam em conta os últimos cinco anos — Indi-
cam a presença de 7 mil pernambucanos, 22 mil ser-
gipanos c 10 mil procedentes do Rio de Janeiro e
São Paulo, na maioria nordestinas que retornam.

A constituição do Centro Industrial de Aratu e
a criação do Complexo Petroquímico de Camaçari
passaram a atrair maiores levas de população mi-
gratória. Mas ambos oferecem a esses contingen-
tes apenas oportunidades cm sua fase de constru-
ção e montagem. Montadas com uma tecnologia
bastante moderna, as indústrias ai instaladas exi-
gem um nível de escolaridade c formação técnica
de que náo dispõem os migrantes.

Mesmo a construção civil no Copec — que apre-
senta para o próximo ano uma demanda de 5 mil
trabalhadores — exige uma semiqualificação de pe-drelrosj carpinteiros, bombeiros hidráulicos, ele-
trlcistas e montadores. Visando a cobrir essas ne-
cessidades a Setrabes pretende aplicar o programade atendimento de migrantes e populações de bai-
xa renda, através de centros de treinamento de mi-
grames.

O Serviço de Integração de Migrantes, um em-
preehdlmento privado de caráter filantrópico, é
a única experiência prática na Bahia. Instalado
em Feira de Santana, Município a 108 quilóme-tros de Salvador e o mais importante en tronca-
mento rodoviário entre Norte e Sul do pais, o Ser-viço pretende atender a partir do próximo ano a
média de 5 mil migrantes anualmente.

Desde o início de suas atividades, em dezembro
do ano passado, até hoje, ele atendeu 1 mil migran-
tes, encaminhando-os ao Copec, CIA e a outrasindústrias.

Recebido no Serviço o migrante passa por umatriagem inicial, com direito a permanecer por um
periodo dc 90 dias. Durante esse tempo, é proces-sada a legalização de seus documentos e ele faz
curso dc alfabetização e tem assistência médico-
cdontológica e treinamento profissional até o cn-caminhamento ao mercado de trabalho.

A incapacidade em absorver, mesmo na cons-
trução civil e no setor de serviços, uni número cada
vez maior de migrantes que se dirigem para Sal-
vador, tem ocasionado, diz a Setrabes, um engros-
samento da população marginal ao mercado de
trabalho: mendigos, menores abandonados e mar-
ginais, -sem que seja entrevista uma .solução a
curto prazo.
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VIAJE PELA EUROPA
COMO UM EUROPEU.

NÃO COMO UM TURISTA.
Eurocamper

oferece uma nova maneira devocê percorrer a Europa
com Auto-Casa

Trata-se da mais perfeita integração de au-
tomóvel e moradia nos confortáveis "Cam-
per" e "Auto-casa". Uma maneira totalmente
revolucionária de viajar com sua família, es-
quecendo as reservas de hotéis, estações fer-
roviárias e aquele constante fazer e desfazer
de malas.
A "Auto-casa" tem todos os elementos de
uma moradia confortável: chuveiro de água
quente e abundante como em sua casa, e
você terá um banheiro completo com W.C.
também. Tem ainda a geladeira para sabo-
rear seus alimentos bem como um aquecedor
para você poder viajar pela Europa durante
as férias escolares de janeiro e fevereiro. O
aquecedor, dotado de termostato, pode man-
ter a temperatura no interior da "Auto-casa" 

a
25°c mesmo quando lá fora o frio atinge 20°
abaixo de zero.
Economia
O aluguel de sua "Auto-casa" 

será de US
52.00 por dia, o qual inclui seguro e quilome-tragem ilimitada. Quanto custará o seu giro
pela Europa rateando a despesa entre 4 ou
mesmo 5 pessoas?
Para receber maiores informações sobre
esta nova maneira de viajaram a familia
j^com seus amigos, procure ou escreva à:
BEL AIR VIAGENS^ ' 

~~ "

Depto. do Turismo
Av. Rio Branco, 185-3.° andar
20.000 Rio de Janeiro, RJ - Tel. 224-040*1

Embratur csi.GB
Cat. A

Nome.

Endereço

Cidade
Eurocamper Tours

listado.. >¦•¦¦*-•¦•¦¦•--*»

©viaje 
pela

Lufthansa, Linhas Aéreas Alemãs
consulte o.sou agente de viagem 1ATA

Porto Alegre tem um terço
Porto Alegre — O.s mais teceu-

tos dados oficiais sobre fluxo ml-
gratórlo.s no Rio Grande do Sul são
do censo de 1970. finando sc cons-
talou que 2 milhões H00 mil da po-
pulação do Estado 10 milhões 765
mil) náo moravam em suas cidades
de origem e 0õ',ó se originavam de
outros Estados, o censo concluiu
que mais de um terço —- 372 mil
802 pessoas — da população dc Por-
to Alegre provinha do Interior ou
de outros Estados.

Estudo de evolução marginal
da Capital feito pelo Departamento
Municipal de Habitação — Demhab
— demonstrou existir em Porto
Alegre, ao final do ano passado, 124
núcleos populacionais irregulares
com 20 mil 152 malocas onde rc-
sldlam 105 mil pessoas.
AS SOLUÇÕES

Esse dado, acrescido á grande
procura de empregos nos núcleos
de rcempregos da Secretaria do
Trabalho e Ação Social, "demons-
tra, mesmo empiricamente, que
houve um acréscimo acentuado",

diz o técnico do pouquisas da Su-
dosul, Sr José Colso da .Silveira,

Levantamento feito pela Fe-
dòraofio do.s Trabalhadores da Agrl-
cultura do Rio Cirande do Sul
constatou o deslocamento do 37 mil
501 pessoas no ano passado, em "o-
vo rcglõc.s do Estado, com uo*;, di-
flglndo-se o Porto Alegre.

Para minimizar a marginaliza-
ção do migrante que busca a Ca-
pitai, a Societária do Trabalho
criou dois núcleos dc colocação e
rcemprego em Porto Alegre. Em
apenas cinco metes empregou 6 mil
81-t pessoas, mlgrandes c não ml-
grantes, orientando o empregado
desde* sua solicitação de emprego
até a colocação na empresa.

Além disso, o Programa Esta-
dual de Núcleos Habitacionais, daSecretaria, em convênio com o
BNH, provo a construção de 38 mil
casas em todo o Estado, até 1979, o
que abrirá um mercado de trabalho
para aproximadamente 50 mil ope-
rárlos. A construção de 8 mil casas,
como primeira etapa, será iniciada
em dezembro.

que vem de [ora
Para o Secretario Carlos Al-berto phlaròlll, "esta ó uma formade Introduzir o trabalhador rural

na construção civil". Além disso, aFundação Gaúcha do Trabalho -
vinculada á Secretaria — procura-rá promover condições para a li-xaçao do trabalhador no campo, emseus 21 cursos gratuitos dedicados
ao setor primário.

— O agricultor pode Inscrever-se nos cursos por meio ele sindica-
tos ou cooperativas a que é filia-do e a.s aulas são ministradas cmII unidades em todo o Interior —
explicou o Secretário.

O Programa de Integração doHomem ao Campo, promovido pelaSecretaria será completado com o
projeto de ensino rural por corres-
pondôncia, pioneiro no pais, e quepretende levar ao trabalhador ru-ral ensinamentos sobre a defesasanitária e praticas de sulnocultu-
ra e avlcultura,

A TRIAGEM
No âmbito federal, a Superin-tendência de Desenvolvimento da

Região Sul — Sudcsul — mantém
o Centro dc Triagem e Encaminha-
mento do Migrante, Instalado cm
Foz do Iguaçu, Paraná, e dedicado
ao atendimento dos migrantes daRegião Sul (Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul), que paralá se deslocam.

O Cetremi da alimentação, per-noite, assistência médica e provi-ciência documentação para o mi-
gromte — e sc elo náo conseguir
emprego em cinco dla.s, recebe a
passagem dc volta ao local de ori-
gem.

Diz o técnico da Sude.sul, Sr
Celso Silveira, que esta c a primeiraunidade de uma rede de triagem
que o Governo federal pretendecriar para orientar os fluxos migra-
tórlos. Através do.s centros serácontrolado o número de migrante.-,
que circula pelo pais, "procurando
evitar que se desloquem de lugares
longínquos para retazer sua vida e,numa experiência frustrada, sejam
obrigados a voltar para suas rc-
giõe.s".

Sears DECORE SEU LAR
PARAO NATALDiga Feliz Natal

com presentes Sears

A<ml INSTALAÇÃO GRAUS!

\XWmTwa\mWEKfia\XXM \\m*K''. ^^BtmWWm. '* ^rY* Y ¦*.»«*rf*F* ^^B *^^^M5ij^^EÍBí^^fc.;iÍ^^rT^TBf'^éé*<**S*^z¦ mWmM ^^¦-ví' -y<ixt?**'A' ~z ¦- s >Í>.*'^^B

SS^EmWWwL' V". ^^^^Ksr?tiB<r?¦ ¦ -**J^P>j*fiB**'*Wlw ^H^ ^^yl^ttM-M^^ap.Y.-: .- -n| Hh^jbH

^^1 *-^^frY*- *¦&,!'*V;/': Y*af^ijBB-***S^ ^'Sm BSjJwPKtt-i^^-Sjfe'*» -."ffijPF \\\\Wmm4Êrj ãrMi *^^\ jt\ /^/^'• ¦ y ^TNwmii^BB

Forração Drastosa 6 mm
Confeccionada com velu-
do de nylon importado.
Filamento contínuo, não
desfia nem solta pelos.
Cores modernas: ouro ve-
lho, musgo, bege rosado,
champagne e cereja.

Preço Baixo é Sears!116f
o metro quadrado

Forração Super New Shag 25 mm
De Cr$ 139,

122,
o metro quadrado

Fio 100% nylon, super-
-retorcido, com base em
juta e látex. Muito macia,
antialérgica, antitraça. e
antimofo. Apresentação
em cores lisas ou bicolor.
Exclusividade Sears.

Forração Ita Carpet Nylon 12 mm
Fio 100% nylon, com ba-
se tripla-muito durável,
não solta pelos e é fácil
de limpar.Cores: ouro,a-
reia, .musgo, vermelho, a-
zulão, havana e bege.
Exclusividade Sears.

Preço Baixo é Sears!135,
o metro quadrado

Forração Super Shag Hawai 35 mm
Preço Baixo é Seàrs!Textura macia, em 100%

nylon, pode ser recondi-
cionada, no caso de ser
queimada ou danificada.
Fácil de limpar, dispen-
sa *o uso de aspirador.
Exclusividade Sears.

219,
o metro quadrado

CENTRO DE DECORAÇÃO SEARS
Atendemos também a domicílio

Telefone para D. Cecília Ogf Fone: 246-4040
• Chame a Sears! D. Cecília envia-

rá à sua residência, sem nenhu-
ma despesa ou compromisso seu,
um decorador profissional.

Projetos, Orçamentos'
e Instalação Grátis!

/fôv-^bikA^/lMygsmj
SAT.ISFAÇAO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA! SE A COMPRA NAO AGRADAR, NÜS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

HORÁRIO: DK 2.» A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HORASSears Botafogo
Praia du Botafogo, 400
Tel.: 246-4040

Shopping Center do Méier
Rim Dias da Cruz, 255
Tcl.: 229-4626

Niterói
Kuh São João, 42
Tel.: 722-3716

Madurei™
11. Carolina Mnclmdu, 362
Tcl.: 390-4891

;*!
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Quinhentos condôviinos do Panorama Palace Hotel vão
P 

PteÍíe<"' " ^•™-^- *> I»*".. O &..« TAS Hotel lançou os prineúo, iffiXfíSffS™. até Hoje não pôae ,«5.Azo tew prédios com obras paralisadas há vinte anos
Uns sobressaem pelabeleza das linhas c pelalocalização em pontosvalorizados da cidade.
Outros, em ruas simples
ou importantes,
chamam a atenção peloestado de ruína cm quese encontram. Quantossão? O Departamento
de Edificações, o
Sindicato da Indústria
da Construção Civil,
engenheiros e advogados
que atuam no selor não
sabem responder
quantos são os
empreendimentos
paralisados no Rio.
Assim como não existem
estatísticas sobre o
número dc obras
paralisadas no Kio.
ninguém também c
capaz de dizer quantas
são as pessoas
prejudicadas, que
compraram quotas ou
apartamentos c não
puderam usufruir dos
lucros ou uso de um ou
dc outro, porque os
empreendimentos não
foram para a frente.
De concreto, que
qualquer um pode ver é
que nunca se construiu
tanto no Rio. O próprio
Sindicato da Indústria
de construção
Civil considera bom o
ritmo dc incorporações
principalmente em
determinadas áreas
do Município, como
São Conrado e Barra.
Casos antigos ou
recentes, o fato é que as
obras sem andamento
existem, às vezes
integradas à paisagem,
por força de uma
paralisação de 15 ou
20 anos.
Para muitos, a Lei do
Condomínio, cm vigor
desde 1964, veio conter
os excessos,
dificultar a prática de
irregularidades, mas
mesmo assim não c
capaz de impedir o
aparecimento de novos
casos de fracassos,
pequenos em vista dos
empreendimentos de
sucesso, grandes, no
entanto, se olhado o
número de pessoas
prejudicadas.
E na Justiça, tanto para
defender causas de
adquirentes de
antigos
empreendimentos —
como o Gávea Tourist
ou Panorama Palace —
como para atuar nos
casos novos, toma corpo
nova prática: a formação
de associações de
condôminos. E acima de
algumas, exercendo
um trabalho de
orientação, uma entidade
também de
constituição recente, a
Associação Brasileira
de Defesa
dos Adquirentes em
Condomínios e
Incorporações
(Abadaci), nascida em
São Paulo e já instalada
em diferentes pontos
do país.

Gávea Tourist c
um caso difícil

Na Avenida Princesa Isabel, 181,um prédio de 12 pavimentos com 147unidades é um dos raros casos, no Riode empreendimentos terminados sobo regime de administração, após adestituição não só de um mas de doisincorparádores.
O edifício tom o nome do advoga-do — Fredimio Trota — que conse-

guiu ganhar a causa, dando assistén-cia jurídica aos condôminos desde
quando a obra ainda estava paralisa-da na primeira laje até o dia cm queíoi terminada c ocupada.

Atualmente, o advogado, que tra-balha só, não pertence à ABADACI
e defende adquirentes de 13 obras pá-ralisadas no Rio e fora do Municípioleva adiante uma das mais difíceiscausas de sua carreira: a do GáveaTourist Hotel, localizado na Estradadas Canoas, Floresta da Tijuca

O Gávea Tourist teve os primei-ros titulos lançados à venda em 1952,sob a forma de quota-parte, e até hoienao entrou em funcionamento. Deacordo com o Sr Fredimio Trota, em1958 a obra do Gávea havia alcança-lo mais de 70% do previsto no pro-jeto.
Na época, diz o advogado, "a

Companhia Califórnia de Investimen-
tos, organizada em 1951 com a íinali-
dade de promover a incorporação doempreendimento, publicava anúncios
nos jornais convidando o público a vi-sitar o hotel".

De fato, as instalações do Gá-vea, com seis elevadores eletrônicos
em uso, os mais modernos do pais (ad-
quiridos na Suiça), permitiam a ex-
ploração de um restaurante e umaboate e, na ocasião, a realização deum baile de réveillon ao qual compa-receram mais de mil pessoas.

O Sr Fredimio Trota tem 500 pro-curações de adquirentes de quota doGávea e está empenhado na causa há
quase quatro anos. Em seu entendero empreendimento é um dos exemplosmais completos de irregularidades
praticadas no setor da construção eincorporação.

Muitos dos adquirentes de quo-tas do Gávea, passados 23 anos desdeo lançamento dos primeiros títulos,morreram e outros são hoje pessoasvelhas que um dia sonharam em pas-sar férias no hotel e nunca puderamdesfrutar disso.
Entre os casos apontados como

prova de irregularidades no empreen-
dimento, há na 4a. Vara Civel o dspoi-
mento feito pelo Sr Valdemar da Sil-va Jorge, um homem pobre que dizter sido presidente da empresa inepr-
poradora do Gávea sem saber.

Presidente nem
acionista era

Sem ser acionista e sem conheceros estatutos da empresa ou mesmo osdiretores que efetivamente geriamseus negócios, o Sr Valdemar da SilvaJorge presidiu a Companhia Califór-ma de Investimentos durante doisanos, com um salário de Cr$ 200 porsemana, e nessa condição assinavasem ler todas as escrituras de vendade quotas do Gávea Tourist Hotel.
Perante o- Juiz de Direito da

Quarta Vara Civel, ele confessou, em16 de junho de 1975, que nem sequer
trabalhava na Companhia, em 1972,
quando o Sr Argeu Laje, para aju-
dá-lo, o coloqou na presidência. Era oSr Argeu Laje — conhecido do Sr Sil-va Jorge há 16 anos — "quem pratica-mente mandava na empresa" e no
presidente que ele escolhera.

O emprego de presidente
Brasileiro, viúvo, funcionário au-tarquico, Cr$ 874 de vencimentos, mo-rador na Rua Jequiriçá, 148, o Sr Vai-demar da Silva Jorge contou Que tra-balha va com o Sr Argeu Laje quandoele o elevou à presidência da Compa-nhia Califórnia de' Investimentos.
— Eu não conhecia absolutamen-

te nada da empresa, só fazia o que SrArgeu Laje me pedia. Todos os do-
cumentos relativos à gestão dos nego-cios e que eventualmente necessitas-
sem da assinatura do presidente eram
por mim assinados a pedido do Sr
Laje. Ele me dizia que eu podia assi-
nar tranqüilamente porque tudo es-
tava certo.

Em todas as escrituras a que a
empresa comparecia como outorgante
compradora ou vendedora, o Sr Silva
Jorge ia a cartório e assinava os do-
cumentos, sem tomar conhecimento de
seu conteúdo.

Nem eu lia nem ninguém me
comunicava o teor das cláusulas dos
documentos assinados.

Ele revelou haver conhecido o Sr
Enrico Guimarés Dubeux há dois anos.
no escritório do Doutor Darci Dubeux
tao que lhe consta são Irmãos), c o Sr
João Vidigal Martins da Costa, "há
uns dois anos mais eu menos".

Durante sua gestão — disse o Sr
Silva Jorge — não tomou conhecimen-
to de qualquer empreendimento da
companhia, "nem especificamente do
Gávea Tourist Hotel".

Minhas funções .se limitavam
pura c simplesmente a assinar o queo Sr Argeu Laje ordenasse.

O único diretor da Companhia
Califórnia do Investimentos que o
presidente conheceu ó o Sr Mário da
Silva Ramos, empregado do Sr João
Vidigal Martins da Costa, a quem o Sr
Silva Jorge transmitiu a presidência.

O surdo na assembléia
Em princípios de 1972 i rie não sa-

be precisar a data), o Sr Silva Jorge
compareceu a uma assembléia da
Companhia Califórnia de Investimen-
tos.

Aquilo não foi bem uma assem-
bléia, porque não houve presidente,nem secretário, nem discussão. Ela
não passou dc uma reunião entre
acionistas e diretores.

Ainda assim o Sr Silva Jorge não
pôde esclarecer o que ficou deliberado,
porque "ouve muito pouco e as pes-soas conversaram em grupos".O Sr Argeu Laje contou-me de-
pois o que havia sido deliberado. De-
pois de trabalhar com ele por 16 anos,
eu tinha inteira confiança nele. E eraele quem me pagava os honorários de
presidente.

O Sr Silva Jcrgc. que prestou de-
poimento também na Polícia Federal,
informou que nunca teve qualquer'bem imóvel na vida e que hoje "só
tem miséria".

O Sr Eurico Guimarães Dubeux,
citado no depoimento do Sr Silva Jor-
ge, foi o comprador, de acordo com es-
critüra lavrada em 14 de março de
1972 no 10° Ofício de Notas, de todasas benfeitorias do Gávea Tourist Ho-
tel. No mesmo documento, a Compa-
nhia Califórnia de Investimentos cede
os direitos aquisitivos das frações deterreno do empreendimento aos SrsEurico Guimarães Dubeux e João Vi-digal Martins da Costa, sócio também
na compra das benfeitorias.

Reunião discute
Panorama Palace

No último dia 20. reunidos emIpanema, no auditório de uma entida-
de. condôminos do Panorama Palace
Hotel discutiram, em assembléia-ge-
rai. a aprovação de uma série de me-
didas, entre as quais a eleição de umacomissão de representantes com asatribuições de sindico do edifício.

O Sr Osvaldo Machado Sobrinho,
eleito presidente da Comissão, tinhaem seu poder mais de 500 procuraçõesde adquirentes residentes no Rio e em
outras cidades do pais. Ele revelou
que as obras do Panorama estão para-Usadas há mais eu menos oito anos.

Os recursos
No plano de lançamento, em

1960, havia 520 apartamentos, os
quais, divididos pelo período de ocu-
nação de 15 dias a que cada adquiren-
to teria direito de desfrutar por ano,
correspondiam a 12 mil 480 quotas. O
lançamento foi feito à razão de
CrS 250 mil de 1960 e, durante três
anos de venda, a incorporadora colo-
cou no mercado 8 mil 500 quotas.

O Sr Osvaldo Machado Sobrinho
diz que o levantamento de recursos
foi da ordem de "CrS 19 bilhões de
1960" e que, "para 

promover a valori-
zação dos títulos, a incorporadora
vendeu as últimas quotas em 1965 a
preços que representaram uma valori-
zação de 2 mil por cento em apenas
36 meses".

Com o montante arrecadado,
a Orbitur, empresa incorporadora,
realizou apenas 45% da estrutura de
concreto e instalou os elevadores da
torre. Mesmo sem terminar a obra,
portanto sem o direito de habite-se,
a incorporadora explora um restau-
rante, uma boate e deu locação a uma
emissora de TV sob regime que não se
conhece.

Caso ps condôminos do Panorama
consigam a desincorporação do pré-dio, o projeto inicial será'modificado:
haverá uma diminuição do número de
apartamentos para 200 e uma adap-
tação para a criação de centros inter-
ligados para promoções turísticas. De
acordo com o Sr Osvaldo Machado So-
brinho, o empreendimento seria tam-

bem transformado em sociedade anó-nima, o que facilitaria a obtenção dcfinanciamento da obra.

Dom dá prejuízo
aos compradores
Com mais de 70*.' da obra realiza-

da, o Edifício Dom Gilberto, na RuaVisconde de Ouro Preto, 46. c umexemplo mais recente de empreendi-
mento que deu prejuízo a dezenas de
pessoas. O prazo inicial de entrega es-tava marcado, dc acordo com adqui-rentes, para março de 1972.

O prédio continua inacabado atéhoje e os que compraram unidades
; depois dc tentar ações isoladas naJustiça, resolveram formar uma asso-ciação de condôminos para defenderseus direitos coletivamente.

Os outros
Outra obra — cemo a do DomGilberto, tem a Canadá como incorpo-radora — também paralisada é o Edi-ficio Dom Marcos, na Rua Conde deBonfim, 131. que foi interrompida

quando tinha 10 andares revestidos.
Advogados que atuam no setor deempreendimentos paralisados dizem

que o Dom Marcos apresqnta um caso
não muito raro de irregularidade: oterreno foi adquirido pela incorpora-
dora, sob promessa de entrega aos
proprietários do imóvel de 40 lojas, 24
apartamentos e 24 vagas de garagem.— Ccmo não foi terminada aobra, a familia proprietária do terre-
no entrou com ação na Justiça pararetomada do imóvel. Se vence, comofica a situação dos adquirentes deunidades no empreendimento? Possi-
velménte perderão tudo, não terão di-
reito a nada.

O Rio Shopping Center, ria esqui-
na da Rua Barão de Mesquita com
Avenida Maracanã, na Tijuca, é tal-
vez um dos maiores e mais novos
exemplos de paralisação de um em-
preendimento em adiantado estágio
de construção.

Projetada para 11 blocos de 84
apartamentos cada um, torres paraescritório e um shopping center, a
obra — do Grupo Lume — está inter-
rompida, cercada de mato e por um
tapume. Membros da Abadaci têm 43
procurações para construir uma asso-
ciação de condôminos.

A Associação Brasileira de Defesa
dos Adquirentes em Condomínios e
Incorporações orientou também a
constituição de associações de condo-
minos nos Edifícios Aurora (Rua
Emancipação, 36», Bicuiba (Rua Bicui-
ba, 301), Lilia Teresa (Teresópolis) e
mantém contatos com pessoas preju-dicadas em outros empreendimentos
paralisados.

Advogados da entidade há poucotempo percorreram ruas do Rio na
tentativa de ter uma idéia aproxima-
da do número de obras não termina-
das e contaram 40. Em Niterói consta-
taram, sem um trabalho de obser-
vação detalhado, a existência de 10.

Dona Raíde ainda
sonha com hotel
Quando, em 1967, Dona Raide deOliveira comprou as quotas e entrou

no empreendimento com o bonito ti-tulo de sócio ostensiva do Hotel Inter-
nacional do Galeão, as obras estavam
bastante adiantadas. Seu sonho era
poder ver — "em breve" como lhe ga-rantiram na ocasião — o conjunto deapartamentos, lojas, cinema, piscinasem pleno funcionamento. E mais ain-da: ligando o local a Botafogo, o aero-barco, na época um transporte aindadesconhecido no Rio.

Funcionária da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos, solteira,
Dona Raide pensava também nos lu-
cros que iria tem com o recebimento
das parcelas da renda mensal do ho-
tel. Para manter o pagamento dasmensalidades em dia, não hesitou, re-
correu a um empréstimo da Caixa
Econômica Federal. Hoje, casada e de-
cepcionada com a paralisação da
obra, Dona Raide é membro da Asso-
ciação dos Condôminos do Hotel In-
ternacional do Galeão.

O' requinte especial
Desde o dia em que comprou as

quotas do Hotel Internacional do Ga-
leão, Dona Raide visitou as obras pordiversas vezes, sempre "encantada"
com o empreendimento. Em uma das
últimas idas ao local — há quatroanos — na Ilha do Governador, ouviu
do homem que estava no escritório a
informação de que uma firma de de-
coração bastante conhecida no Rio fô-
ra contratada para dar um requinte
todo especial ao hote.1.

— Ouvi aquilo com certa emoção
o vislumbrei, mais uma vez, o hotel
cm funcionamento, o movimento de
pessoas, as loja. servindo a turistas emoradores da Ilha e, cm meio a tudo,a grande novidade cm matéria deconforto em transportes — as aero-barcos saindo de um caLs especlalriien-
te construído e levando os passageirosde aviões c usuários do hotel para ou-tros pontos da Cidade, .sem a necessi-dade dc enfrentar o tráfego cia Avenl-da Brasil.

Apesar da decepção dé ver o em-
preendimento paralisado c seu cunhei-ro empregado sem lucro c com riscode perda total — Dona Raide de Oli-veira confessa que ainda não perdeude todo a.s esperanças e pensa mesmocm poder chegar ao presidente daEmbratur. para levar sugestões nosentido dc que a obra do hotel seiareativada.

Na opinião do advogado PauloSérgio Hoflirig, a luta dos coiistas cioInternacional entra numa fase maisraciona! agora, com a constituição ciaassociação de condôminos, uma for-mula jurídica pouco empregada noRio. mas que em São Paulo deu gran-des resultados, permitindo o términode 30 prédios, após a destituição dosincorporadores.
A destituição da incorporadora cum dispositivo da Lei número 4 591e pode ser obtida a partir da for-mação de associação de condôminos.

que registrada em cartório dc titulos
ganha personalidade jurídica. Cin-
quenta por cento dos condôminos dcum empreendimento paralisado, reu-nidos em assembléia, conseguem, de-
pendendo da.s circunstancias que en-volvem o caso, destituir o incorpora-
dor e contratar os serviços de uma
construtora, para terminar as obrassob o regime de administração.

A Associação Brasileira de Defesa
cios Adquirentes cm Condomínios e
Incorporações, que congrega e orienta
cs adquirentes de unidades paralisa-das no sentido de formarem asso-
ciações. conseguiu constituir seis de.s-
sas entidades no Rio. E os advogados
que defendem as causas firmam uma
espécie de contrato de risco com o.scondôminos: só receberão honorários
áe forem vitoriosos.

O melhor caminho
O corretor Adinael Carlos, mem-

bro da ABADACI, diz que na última
sexta-feira seguiram para Belo Hori-
zonte representantes da entidade pa-ra examinar a situação do edifício JK,
uma obra paralisada que seria o pré-dio mais alto da cidade, com 34 anda-
res e 800 unidades. No Rio, a ABADA-
CI tenta no momento liberar a massa
falida da construtora Canadá, quedeixou por terminar 10 empreendi-
mentos, em diferentes fases de anda-
mento.

Na Baixada dc Jacarepaguá, o ca-
so, do Centro da Barra (um projeto de
71 torres) levou os adquirentes a for-
marem também uma associação,
orientados pela ABADACI e tendo à
frente o advogado Roberto Dória, quecomprou uma unidade no empreendi-
mento.

. O Sr Roberto Dória diz que em
1971 adquiriu uma loja no Centro da
Barra, assinando uma promessa dc
compra e venda "com cláusulas leoni-
nas" e que "20 meses depois a obra
não tinha sido sequer iniciada", o queo levou a entrar com uma ação na
Justiça. Hoje, acha que o melhor ca-
minho são as ações coletivas, através
de um grupo grande dc condôminos,
reunidos em associação.

Advogado luta
contra muitos

Apesar de considerar a Lei do
Condomínio um dos mais importantes
e completos instrumentos surgidos no
pais desde 1964, o advogado Fredimio
Trota, que defende a causa de deze-
nas de clientes prejudicados pela pa-
ralisação de obras no Rio, diz que"mais de 10 anos de experiência sob o
novo sistema revelam lacunas que
precisam ser corrigidas, para evitar a
continuação de determinados pro-
blemas".

O advogado acentua que um dos
mais sérios é a ocorrência de um con-
fronto de posição entre os adquirentes
de unidades e, as empresas financia-
doras, ambos igualmente amparados
pelo Direito, "embora tal situação sir-
va para agravar mais ainda a ansie-
dade c a expectativa dos primeiros,
ante o aparecimento de um caso con-
cre to".

O poder de destituir
O Sr Fredimio Trota cita como

exemplo dc problema causado pelaposição cie confronto entre adquiren-tes e empresas financiadoras a obra
paralisada na Rua Major Vaz, 514. e
que tem a Contai Projetos de Enge-
nharia (Grupo Lume. ocupando, 

"ao
mesmo tempo, as condições de Incòr-
poradora. construtora do edifício e
proprietária do terreno.

— Um do.s mais perfeitos instru-
mentos cie que dispõem os adquirentes
de unidades, pela Lei do Condomínio,
é o poder dc destituir uma firma da
posição de incorporadora e de con.s-
trutora. No caso da Rua Major Vaz. a
medida é perfeitamente cabível, mas
resta equacionar o caso do terreno,
que a Contai hipotecou para conse-
guir o financiamento do empreendi-
mento. E ai. a Lei Civil dá garantiasao credor hipotecário, no caso à em-
presa financiadora, dc na falta cie pa-gamento da divida executá-la. levan-
do o bem hipotecado a hasta pública.O advogado frisa que no empre-
endimento cia Rua Major Vaz a om-
presa financiadora entregou à Contai
todo ou quase todo o recurso previsto
para a construção do prédio, median-
te a garantia real do terreno e de to-
das as benfeitorias, "alcançando, 

por-tanto, a totalidade dos bens ali exis-
tentes atualmente". Inadimplente no
pagamento da dívida, a Contai criou
as condições para a execução, por
parte da financeira.

O Sr Fredimio Trota, após acen-
fcüar que "ante tal choque de direitos
deve vigorar um dos dois em detri-
mento do outro", diz que a seu ver olado a ser amparado é o do adquiren-
te de unidade", porque foi atendendo
às suas necessidades que se criou todo
o Sistema Financeiro de Habitação".

— A financeira, como empresa, é
que deve arcar com os riscos da ativi-
dade empresarial e para isso dispõe,
na legislação especifica, de elementos
que lhe garantam, senão o ressarci-
mento total do prejuízo, ao menos o.s
meios dc reduzi-lo a pequena monta.
Dispõe ainda do seguro para cobrir os
eventuais insucessos.

Para o advogado, a norma jurídi-ca que falta é a que daria a cada ad-
quirente de unidade o direito de. ao
mesmo tempo em que passa a dono da
obra e responsável pelo acabamento
do seu apartamento, se sub-rogar nos
direitos da incorporadora quanto ao
financiamento na verba correspon-
dente à sua unidade.

— Aí desaparecerá para ele a
perspectiva da execução, dando-lhe
tranqüilidade e assegurando à finan-
ceira o retorno do capital emprestado.

Sindicato afirma
que ritmo é bom
O presidente do Sindicato da In-

dústria da Construção Civil, engenhei-
ro Haroldo da Graça Couto, disse quea existência de obras paralisadas no
Rio não significa uma situação difícil
das empresas que atuam no setor,
pois no Município as incorporações
mantêm um bom ritmo, como ocorre
principalmente em São Conrado e
Barra da Tijuca.

O Sr Haroldo da Graça Couto fri-
sou que os casos de paralisações, anti-
gos e recentes, não representam uma
generalização, mas casos específicos,
pequenos .se comparados com o nume-
ro de empreendimentos levados a
efeito com .sucesso na cidade.

O fenômeno
O engenheiro acentuou que ai-

guns dos empreendimentos paralisa-
dos "seguramente serão levados
adiante por outras incorporadoras,
dado o valor dos terrenos onde estão
localizados ou ao estágio de desenvol-
vimento da obra."

O presidente do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil disse que,
em relação ao Shopping Center da Ti-
jucá. por exemplo, tem "informações
seguras de que as obras poderão reco-
meçar em um período não muito dis-
tante."

Em relação ao terreno em frente
ao BEG, onde o grupo Lume pretendia
erguer o maior edifício do Rio, o Sr
Haroldo da Graça Couto lembrou que"o Grupo tem procurado transigir
seus compromissos a outras firmas,
mas infelizmente não ^e chegou a
uma conclusão definitiva."

— Já chegaram a dizer que a
obra não vai prosseguir. Embora con-
corde que seja um problema desagra-
dável, para a cidade no entanto será
um beneficio, porque o empreendi-
mento era grande e iria acentuar a
densidade de construção no Centro. O
fato é que temos obras de muito su-
cesso: haja vista São Conrado. que no
próximo ano, em termos de cons-
trução, será um verdadeiro fenômeno.
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Tire os sonhos do papel

Bastai
Mamãe Noel
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ou flamingo,

Dormitório modulado Abolição Izabel.
11 peças sólidas de linhas simples e
harmoniosas.
Estrutura em madeira de 1§., acabamento
em louro moderníssimo.

cabeça.
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TV a cor Philips 22 K-183 56cm (22")Dotado de Seletronic e controles

o . .... deslizantes.Som frontal. Mod. mesa, em móvel com
acabamento brilhante.
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rádio de 3 faixas e cambiador
automático com 4
velocidades.
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Eletrofone estéreo
Philips GF 603.
Dupla alimentação, com
os modernos controles
deslizantes.

À vista

Eletrofone Philips GF 503
Mono, portátil, dotado de
controles deslizantes.
3 velocidade.

Eletrofone Philips GF 703
Estéreo, acompanha 2
caixas acústicas. Entrada
para rádio e gravador.

25 mens.
iguais 75

Gravador Philips EL 3302.
Mini K 7 transistorizado.
Permite adaptação a
rede elétrica.
Acompanha estojo dé
couro.

À vista

Rádio Philips RL189.
O famoso Artilheiro,
super portátil, à pilha,
O rádio do esportista.

À vista

990.148
Rádio Philips RL300.
Com duas faixas
de onda, curtas e
médias. Em linda
caixa e funciona
à pilha.

w 24 mens.
iguais28,

PHI LI PS
_GCl _0 mens- 52 —r.

Gravador Philips N-2221. ^B^^_^^fl lÉS"-*^ Sfc'w ^2=5^ I |rMini K 7 com controle II II I <jfÉ_Ji IBRÉíl!!_f^ ______Ffl 
__v_______r-^aautomático do nível de H l^fl flO-à WÊÍ - UWtw ffOTHI liVl II if fl
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24 mens. iguais

Estante
funciaonal Arujá
desmontável em
madeira de lei.

À vista

Enceradeira
Arno Super
Luxo. 1 escova.

À vista

Cama Jumbo
Reserva Legal.
Ótima até para
Camping.

À vista

58,
344, 425. 77
Bicicleta Monark
Monareta Kross aro 20À*"tt79Gl Bicicleta Monark Mirim

Dobramatic aro 14
24 mens. iguais

* 
'

62

*BW«,;."(.ji 
/W™, Q& Batedeira de bolo Amo Liqüidificador WalilaSfc

^.tíf&V^ Ê®W-- Tti& nova super. Campeão 3 velocida-*?

^iMmmwÊr M Avi9,a " Àvis,a HI 318, 195 J

Hat I^MrlrS'li íb* Equipamento de Ventilador Dlnamo 2£
Y^<<MRcJJ/ • II $£ somXK30. Britânia 30cm. W
V?3Hf ¦¦ SK s,éreo c/duas Oscilante. S!ç

\^ J7 iÇ«P» V* caixas acústicas. ap

^HL jjjr $& 24 mens. iguais Avista |§(* 1148, 377, 1

/ I
Olivotti STUDIO 45.
Semi Standard. Do ,
resina na cor verdo,
com elegante mala
para transporte.
Campeã em robustez
e durabilidade.

A vista

1487
- y \- \r v j- ;• *"•>' j ,j

^^jgjjggjj J^WK'-:'

Relógio Orient p/Homem.
Automático, calendário duplo, vidro cristal à
prova d'água, pulseira original. Modelo
internacional. Garantia Mundial.

ORIENT
Relógio Orient p/Senhora. ¦«¦¦^
Automático, calendário duplo. /§gST
vidro cristal à prova dágua, /f'
pulseira original.
Modelo internacional.
Garantia Mundial.

24 mens. iguais

oliuelti
Olivetti LETTERA 32.
Portátil. Metálica, em
iga de alumínio
fundido, na cor cinza
azulado. Acompanha
prático estojo,
tornando-a cômoda
para carregar. ,

Sala Pozza San Remo
6 peças em jacarandá e vermelho

Sala BR Mini
Elegante, funcional e durável

Fogão Esmaltec Ipanema com Fogão Cosmopolita Ran-
acendedor de forno gete 4 bocas, na cor azul.
automático.

Geladeira Cônsul ET 2815 GeladeiraGE2010nascores
Super Luxo. 285 litros. azul ou vermelha.

24 mens.
iguais 1.950,24 mens. iguais QQ -.ÀJf. À vista TTT À ITa TW|5 À vi,,a 29 ^^mWW^W, 

V'S 

Brastel é Mamãe Noel
Dormitório Bonsucesso em
fórmica, caviúna, jacarandá
oü liláz.

Grupo estofado
Lafer MP 85.
Com forraçáo em
xadrex laranja e
marrom.

À vista

2.970,

SSSMM^snpw
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Reserva

I A perfeita regulagem das chamas laz /tx 
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de Qualidade. Ms
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^J M Super valorizado pela Reserva de Qualidade. Sua
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I \ \\l\p S cance. Dotado de controles deslizantes. A melhor H ffll ¦
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Fogão Somer 5030 Super Luxo
A perfeita regulagem das chamas laz
dele um autêntico "páo-duro". 4
bocas e grelha integral, forno com
visor. Cores azul ou vermelha.

COLORADO

10 mens. iguaisTV Colorado mod. Ipanema 51cm
Super valorizado pela Reserva de Qualidade. Sua
acentuada sensibilidade possibilita um longo al-
cance. Dotado de controles deslizantes. A melhor
assistência técnica.

Semer Linea D'Oro 6020
Com 4 queimadores (3 normais
e 1 maior). A grelha integral
permite o deslize da panela de
um queimador para o outro.
Estufa-assadeira, quase um
segundo forno. Visor c/vidro
fumê.

Dormitório Bérgamo Triunfo

Dormitório Bérgamo Príncipe
24 mens

iguais
24 mens
iguais

Padrão jacarandá, revestido
internamente na cor areia,
Guarda-roupa 4 corpos, cama com
mesinhas de cabeceira conjugadas.
Penteadeira/cômoda com 4 amplas
gavetas. Espelho e banqueta estofada'
em vinil. ———rsSSSS

Guarda-roupa de 4 corpos, cama de
casal com painel, mesinhas de
cabeceira conjugadas.
Penteadeira/cômoda com duas portas
de abrir e prateleiras. Espelho e
banqueta estofada em vinií.

a maior 
qualidade

es

Qi
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-los -JO anos o juiz ajudou na reforma constitucional Castelo Br

Mais velho juiz de Pernambuco
grava depoimento aos 100anos

Belém do São Franoísco — AltoSertão pernambucano — "Meu nome 6Joaquim CrLsplniano Coelho Brandão.
Nasci na Fazenda Cachoeirinhá-, a 30 deagosto de 1875..." Assim começa o depoi-mento. para o Museu da Imagem e doSom de Pernambuco, do Patriarca da Ci-dade de Belém do São Francisco, no diacm que completava 100 anos de idade.

Filho do fundador da Cidade de Pe-trolina, primeiro da cidade a se formarem Direito, em 1001, pela oitava turma
da Faculdade de Direito da Bahia, o SrCoeieo Brandão é. hoje, o mais antigo
Juiz de Pernambuco. Casado há 65 anos— embora tenha defendido o divórcio —
com D Olindina Lustosa de CarvalhoCoelho, que está com 85 anos. Com o ma-
rido ela dirige os destinos dos filhos, ne-tos, bisnetos e da própria Belém do SãoFrancisco.

RECONSTRUÇÃO

Belém do São Francisco está locali-zada em pleno sertão, a 500 quilômetrosdo Recife. E' conhecida como a cidade dacultura, das largas avenidas e da políticaunida. Economicamente, seu forte é a
produção de c bola, que, este ano, cem
a proibição das importações pelo Gover-no federal, está dando aos seus quase 9
mil habitantes uma vida de luxo e rique-za.

Mas. Belém do São Francisco, parachegar onde chegou, dependeu totalmen-
te da ação do Sr Coelho, que ao lado dosCoronéis Manoel Caribe e Jerônimo Pires
formaram um triunvirato forte, onde ca-
da um se dedicou à reconstrução da ci-
dade: em 1919, ela foi praticamente des-
truida pelo transbordamento do rio São
Francisco.

A Coelho Brandão coube a tarefa
de desenvolver a cultura na cidade. Edu-
cou c formou os 10 filhos, netos, primose criou escolas para o povo. Foi também
encarregado do planejamento de Belém
do São Francisco, que hoje — graças ã
atuação do Coronel Jerônimo Pires, quefoi a cavalo até o porto de Salvador edai. de vapor, a Belo Horizonte trazendo
de lá seu traçado urbano — possui largas
avenidas e ótima iluminação.

A cidade tem um índice quase a zero
de mendicância, analfabetismo e prosti-tuição. Os velhos possuem asilo e vivem
hoje graças ao Funrural. Antes, tinham
o apoio dos particulares. Todas as esco-ias. o hospital e obras sociais em geralforam construidas com recursos da Pre-feitura ou de particulares. O Estado não
foi chamado a intervir. Pelo contrário:
se baseou na idéia do Mutirão, que foi a
construção de casas populares em Belém
do São Francisco, para fazer o mesmo
com os municípios atingidos pelas águasdo mes de julho último, após a inun-
dação do Recife.

A política ficou cem o Coronel Cari-
bé e a administração e construção sob aresponsabilidade do Coronel Jerônimo
Pires. Hoje, os oito quilômetros antes dacidade só não são asfaltados devido às
promessas dos diversos Governadores dePernambuco: durante a campanha elei-toral, garantem a obra mas depois es-
quecem.

O Governador Moura Cavalcante foio último. Prometeu ao Sr Coelho que elecomemoraria os seus 100 anos com o as-falto pronto, porém falhou. Só auem se
preocupou foi o ex-Governador Nilo Coe-lho, jue trabalhou até o último dia paralevar o asfalto até a cidade.

SUCESSO

A vida na cidade é o autêntico retra-to de um lugar bem sucedido e em fran-co progresso. Diariamente dezenas de ca-minhões deixam o porto carregados decebola para os quatro cantos do paísproporcionando grandes divisas para oEstado, das quais a parte que fica é sufi-ciente para dar à população excelentes
casas, mesa farta e automóveis do ano.

Pelas águas mansas do rio SãoFrancisco as embarcações se sucedem,
cortando as centenas de ilhas e chegam
ao porto da cidade carregadas também
de arroz, feijão e melão. O rito dá, ainda,
o Surubim, peixe que atinge à lm60 decomprimento de carne saborosa. É outra
fonte de renda.

Uma cidade assim, em pleno sertão,
cuja imagem ainda é a de caatingas
inópoitas. refúgio de pistoleiros, onde fal-
ta tudo porque a terra não ajuda, nin-
guém imagina.

Belém do São Francisco é um pontode atração. Muitos, entrando pela Bahia,
Piaui e Ceará, vão buscar na cidade me-lhor sorte na vida. O asfalto facilita tu-do. Os três clubes sociais vivem cheios

nos fins de semana. O cinema, com ar
refrigerado, ou as bibliotecas, com bom
acervo, ilustram o _cu grau cultural.

Essa euforia, porém, Mo seria reali-
dade .se não houvesse a interferência di-
reta do Ministro da Agricultura, Sr Alis-.-on Paulinelli, que suspendeu as impor-
tações da cebola.

Quando as importações estavam
quase aprovadas, o Governador Moura
Cavalcanti convocou, às pressas, dois dos
mais experientes plantadores de cebola,
em Belém do São Francisco, entre eles
o Sr Aníbal Lustosa Sobrinho — ex-Pre-
feito, genro e sobrinho do centenário Sr
Coelho. Eles foram a Brasília, e em au-diência com o Ministro, garantiram quea cebola do Vale do São Francisco nãofaltaria. Voltaram vitoriosos.

TRANQÜILIDADE

Antes de tudo, o Sr Coelho Brandão
é uni homem calmo; aberto à familia,
comedido nos hábitos, estudioso e católi-
co fervoroso. Comunga diariamente.

Dorme às duas da madrugada por-
que escreve poesias e cartas — responde
a tedas. Não usa óculos, gosta de uma
boa refeição e acorda sempre às 11 ho-ras. Também cuida de pássaros e é api-
cultor.

Quando Juiz, se determinasse uma
diligência ou processo e os considerasse
desnecessá rios, se condenava nas custas.
Durante 43 anos de exercício da pro-fissão, a única sentença que teve refor-
mulada pelo Tribunal do Estado em graude apelação foi restaurada pelo Supre-
mo.

Nunca teve carro — "sempre achei
melhor usar as pernas que Deus me deu"— e ia sempre ao Recife a'cavalo. Esti-
mado pelo povo, jamais usou arma. Êpo-
cas de eleição não o amedrontavam. Uma
vez dormiu com a ata das eleições sob o
paletó, porque queriam roubá-la.

Ele sempre escreveu. Em 1923, a pe-dido do então Governador de Pernambu-
co. Sr Manoel Borba, redigiu a Reforma
Judiciaria de Pernambuco, defendendo
a vitaliciedade dos juizes e promotores,além de vencimentos condignos.

Em 1950, lançou o Ideal Político, de-fendendo o divórcio no pais, "somente
para aqueles que não são casados naIgreja". Isso ele revelou em seu depoi-mento para o Museu da Imagem e do.Som do Estado. E' sobrinho e foi amigo
pessoal do conselheiro Antônio Rodri-
gues, autor do primeiro anteprojeto do ¦
Código Civil após a República.

Colaborou, já aos 90 anos de idade,
com o Governo Castelo Branco, na Re-forma Constitucional. Nove anes depois,
recebia o titulo de Patriarca de Belémdo São Francisco. No seu centenário, oGoverno de Pernambuco lhe outorgou amedalha Honra ao Mérito, Classe Ouro.

Na grande festa dos 100 anos, ele
participou de tudo. Entre os presente, osfilhos e netos juizes, advogados, procura-dores da República e um desembargador
aposentado. A noite, na hora do jantardiscursou. Agradeceu a todos a presença.E agradeceu também a Deus, à Pátria eao Estado. Citou Rousseau e definiu suavida como "um caminhar sem ódio, commuito amor, pois só o amor é capaz deconstruir perenemente".

Uma de suas maiores riquezas é a
coletânea de poesias intitulada SonhosPerdidos, das quais recitou diversas parao Museu da Imagem e do Som. Em maio
de 1954, ele escrevia esse soneto:"Velhice antes dos 100 não é

senão doença,
Fruto de falso gozo, excessos,

ou de herança,
E se isso assim se dá, a vida

então se cansa
Cedo, sem resistir de novo à

luta intensa.

Destarte, este viver se esvai,
sem ardor, sem crença,

Sem ter mesmo sequer um sopro
de esperança,

Porque, enganos vãos, perdeutoda pujançaDe sua seiva vital, caindo na
'd*6rScr*&_ficSi

ô jovens que'inda. sois! Evitai os
excessos,

Pra que ppssais chegar aos 100
ainda fortes,

Conservando-vos sempre em
altaneiros portes.Assim, nunca tereis na vida

retrocesso,
E tudo correrá alegremente

Como se o paraíso aqui ainda
fosse".

Músico denuncia falta de lei
contra "jingle" importado

são Pntilo o presidente da Ordem
dos Mii*l-o.s, seção de São Paulo, Sr Wil-
.son Snndoll, enviará um documento i>in
nue agrupa várias .sugestões ao Ministro
dn Educação, Sr Nei Braga, paru a cria-
ção de uma legislação que impeça a im-
portaçáo de pecas musicais publicitária,
.sem qualquer taxação alfandegário ou
trabalhista.

A Importação de fitos Kravada.s, ban-
das sonoras para colocação dc voz e de
jlngles publicitários produzidos no exte-
rior. e que este ano representará uma
perda de CrS 20 milhões em divisas, n ca-
da vez mais freqüente e causa sérios pro-blemas ao ro.«trlto mercado de trabalho
do músico no pais.

DEFESA DO MUSICO

O músico brasileiro tem dc ter
uma arma dc defesa para seu mercado
dc trabalho. Essa arma é a lei. Deveria
.ser proibida a importação de trilhas so-
noras e dc playbacks, Já prontos paraa simples colocação de voz. O playback
gravado fora e usado no Brasil econòmi-
za toda a parte dc músicos, e nos dá
apenas a opção de utilizar o canal de
voz — disse o presidente da Ordem dos
Músicos.

Playback é a parte da, fita já grava-da. com as orquestrações, faltando ape-
nas a colocação da voz cm um canal di-
ferente. Segundo alguns músicos, a taxa-
ção doa playbacks já gravados, na ai-
fandega, ainda é menor do que a da fita
simplesmente virgem.

Por que não se pode trazer um
automóvel do exterior, sem pagar uma
pesada taxação alfandegária? Por queno Brasil temos uma indústria áutomobl-
listica, que precisa ser defendida pelale: A mesma coisa deveria ocorre*.* com a
música, que também é um p-odnto cimi-
lar. Os músicos no Brasil são carentes dc
trabalho, apesar de .«eu reconhecido va-
ler profissional, ate no exterior Por isso,
prdemos até dizer que a música brasilei-•a e os músi*. is são produtos de exporta-• úõ — contin'*'.-,:.

ARTIMANHA

O mercado de trabalho do músico
bissileiro depende muito da gravação de
tríinas publicitárias. Sem uma lei que
proteja o Produto Nacional, nada poderáimpedir a artimanha das multinacionais
que já descobriram que é muito mais ba-
rato trazer um jingle ou um playback
gravado do que produzi-los aqui. Então;
o mercado, que já é pequeno se reduz
ainda mais.

O Sr Sondou acrescentou que a.s su-
gestões puni uma legislação que Impeçaou dificulte a entrada do fitas gravadasno exterior para velculação no Brasil sãoatitudes de defe.sa e não de ataque a
quem quer que seja. No entanto, deu co-mo exemplo filmes publicitários produ-ziclos nos Estados Unidos há uma décadao trazidos ao Brasil, não se sabe como.

~- Sáo mais de 10 trilhas com orquos-tra de metais c cordas, que têm, .soma-das, pelo menos 200 figuras. Cada seçãode gravação de um jinirle daquele deveter tomado quatro horas. O músico brasi-leiro ganha por hora. São, pelo menes,800 horas dc trabalho perdidas pelo so-fiido músico brasileiro, que fica cm ca.sa,
graças a espertezas desse tipo.

SONEGAÇÃO

O Sr. Wilson Sandoll acha também
que a importação de fitas já gravadas éuma forma de sonegação des deveres fis-cais brasileiros.

O músico recolhe INPS como au-
tõnomo, Imposto dc Renda e Imposto so-
bre Serviço em relação ao dinheiro que
ganha profissionalmente. Não ganhandoesse dinheiro, não pode pagar os impôs-
tos. Além disso, ao passar a fita pela ai-fandega, ela deixa de ser taxada de ai-
guma forma como produto importado
(e manufaturado inclusivei. O prejuízo édo Governo e do músico brasileiros.

Mas o que nos preocupa mais de
perto é o problema de o músico brasilei-
ro correr o risco de ver diminuído seu
mercado, se pegar de vez a moda da im-
portaçáo de .inglês e playbacks. Uma
trilha estrangeira, para ser veiculada nosEstados Unidos, México, Alemanha, Peru,
tem de ser compensada com o pagamen-to de cachê correspondente ao sindicato
dos músicos locais. Há casos até em queo pagamento é em dobro, para que fique
Inviável economicamente a importação.

Os músicos vêem com alegria queo Governo tem se interessado muito pelo
problema do seu mercado de trabalho, oMinistro Nei Braga trata pessoalmente
do assunto. A Ordem dos Músicos vai en-
caminhar à Brasília documentos em que
reunimos as sugestões ponderadas pelaclasse para resolução dos problemas quea atingem.

Disse o Sr Wilson Sandoli que os mú-
sicos de São Paulo estão marcando uma
assembléia-geral para discutir o proble-ma da numeração dos discos e do direito
autoral.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

COMUNICADO DEMAP N.° 48
,„..?„BANC0 

CENTRAL DO BRASIt comunica que U,i realizar iTOMADA DE PREÇOS N.° 75/37, cio EDITAt assim ,, -«ume,
OBJETO: Fornoclmenlo e IntlaUçto rie um sistema telefônico

Koy Sy,tom".
HABILITAÇÃO: As firmai interessadas poderão Inscrever-je

no Cadastro dc loincccdon;, do B,imco Contrai, até o diaOi,'12/75.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia11/12/75, rias 09:00 ar, 09:30 horas, no Cdificio Banco Cen-trai do Brasil-ll, 2o andar, Quadra II, Lotes 8/11 SCSom Brasília (DF),
COPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida con. o Sr. Chefe daSubdivisão de Material c Patrimônio (SUMAP), no senuin.1« endereço:

— Avenida Presidente Vargas, n? Da: ¦- 3? Jncjfl,, no
Rio do Janoiio (RJ).

INFORMAÇÕES: Diariamente, das 9:30 às U-30 horas, nulocal indicado para obtenção ria COPIA DO EDITAL.
Brasília (DF), 20 de novembro rie 1975

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
COMUNICADO DEMAP N.° 49

TnU?n!!A^0oDr^!RAl 
DO 

,BRASIL -0*™*1'" *"• <«>> '"li"' •TOMADA DE PREÇOS N.» 75/38, cuio EDITAL assim* ,e rcSUme:
OBJETO: Fornecimento e Instalação de equipamentos acesso-

rios para sistema de microfilmassem,
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia

12/12/75, das 9:00 às 9:30 horas no EdifÂcio Banco Cen-irai do Brasil-ll, 29 andar, Quadra II, Lotos 8/11, SCS,em Brasília (DF).
HABILITAÇÃO: As firmas interessadas poderão ln»crevoM«

no Cadastro de Fornecedores do Banco Central até o dia5/12/75.
CÓPIA DO EDITAI: Poderá ser obtida com o Sr. Chefe daSubdivisão do Material e Patrimônio (SUMAP), no seguin-te endereço:

- Avenida Presidente Vargas, n9 84 - 3? andar, no
Rio de Janeiro (RJ).

INFORMAÇÕES: Diariamente, das 9:30 às 11:30 horas, no lo-cal indicado para obtenção da CÓPIA DO EDITAL.
Brasília (DF), 20 de novembro de 1975

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

ím Mim m\ ^^^ mwW mY

M^^mm^Mm^w -_^_i _^__. . B. I _^_^- .ÁW W mVMV "' B
^mM\\ MmW mMMM _^_^_m ._-_-_-_^_B .^K^-HV^H _^_^_ta___ ^mMMM\M*W ^MMM _^_L_ ¦¦¦--- MMV^^ V M\ M\ ^^^^H ^rMÉ MM _^_B _^_m

N*6-*cr»as' ' 
"¦'""•"•'¦ 

^^^^^ v^v*-™-™™™•"¦—™*-:'-g

m m \ / 1 I I ¦ 1Hm M M s7--*.:::A ¦"¦:;>" ?:.;¦•¦ -I } f«_. 7 _H M\ milm/ ¦«umlB B B-«f j
w w| . ¦•_¦•¦¦'¦•'¦•v__i ¦ ¦¦ - m \ í.íjâ

7^7:/77U:7;777^77;7;77^7^777U;: W B " WB "*'" fl B' 
''" 

I B 'MÈÈ— ? m, W m. Ji w- ¦_/•¦? m JÉÈX
¦¦¦¦¦•. - _^_*_2__M_^Mgaw ¦¦¦|||É||^yB¦'.,..¦¦¦¦¦¦>-¦, +MMW m

. ^jM^êMWÊMM-.à-t-t-J-t-^-t-SÍ í****!*wii.i*fV, Vij»#Pl 1-^-t ~V35 1m'Jl •JT:__f_T_J»l,\_& IP ifcè*rL, -iv^jP-r
f_ tMtÊMMMMMMMMm*Ím\^^M^^^M\LX l^lfli _K?M _Mffy>f*:_J i ""'Ti/?*-** •jjmtm
l__^^^^_^^^r^_^^_^"^_»"^_P"""_P"IB -H-H HI Mm _Bs_H _H_a4F 1 -¦* -'¦ s i -fi-HMMJ ^^ ^H m, T MmMt ^_T ^.M ¦__P -^ ^HH KPr-^-H MMfr9*^***P**m0mM^J!^^^9B~"^*''''y:'MMMMm\
_^_K ^P mW _a_^ í WÊw ^mmk ^_^_i ^B V^^-^nV _^-k^__Wl 't J^w^*«R_P7r-^t,,*'lH_H

_ftwy_Mii_l£_É_lM_l RH' «^''Vv Mil r í*f ¦ "I TíJr*^_a_i
^Ê V-1V kTv-i Fal *J it I ^1 í <>^^^^BB^i(jj^^BÉ^*^BBI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pp^^^^^py^^n*pp

-^-^-^-k.. .^Mmm. M* **^_M _^E^_I _^_W_^_i _ÉHÉ_l_âH_a_^_^___^^_S*i99

BmbLUIaÍibU I _| P'^9| p^*^ IÉÍ^__k- '¦ ¦ '¦'¦'¦ ^ü m|*9r ¦¦¦¦¦iMW Wmfí»^'rfki- **i-_r^NJ_É_H w^^WÊMmm+ctf 7^_H Mp^MÍI lí£_^*Bí_a_aH ET ^M m?3sc$
Mm^^W^^^r^^^mEÊ m' -**-***1 m*®mm: iliMBI jMÊ mBgm^0**.. Mm •. aM

_Bl*V3_Hv"l,3l#™ WiÊÈ. SÜ r ^MMMMMWMMM ' -¦r§ 1 «_¦ »7*1 T.|>fÁ.1 mL./_»v Blli IBi W *•* smwm mm^' ¦ jj«|) I*, 1B§ »1 **¦'» 1 wit I » 1. iW V « 1 m§ WmmmW _^_i _K! "'jí^^ «r»»' _,--*»» -.--«-¦» Í*;W||^^^^»

_H il tT»i ^ ia /_.T_J Ms.-.."' •• ¦__¦ B&fôíxi? * itésÈ l^^fe? jJéT.ii--J <. t'
_¦'-_!_¦ m ^B '1 *_ í m- m ¦¦ L.^-^.1 _^_Hf'ÉÊfô£$$$ÉMM 4<á5BM_r_®?''í**CTC' *•£ "í ti eJ ÂmwlÊSmmWwi?* ^^^

ÉttUU-£k^<S^'>^-l MMtiÈ&®!&ÊÈMMMr^ ^^^^"^ MMM _^_i

^^ft^wsstiíssKSífmí^^*^***^»^ ~.~"~'~'r,"11""1.1'"1 "''^ 11 
'"lllllllll 

H'WI|llJHP|r|WIW.I I

3K



40 DIPLOMACIA JORNAL DO BRA5IL Domingo, 30/11/75 Io Caderno

EUA divulgam documentos confidenciais de 1949
/ VIAGEM/.

DE DUTRA
Uma boa quantidade de cartas, registros de

conversações e memorandos trocados entre a Em-
baixada e o Departamento de Estado revela o.s me-
canlsmos que podem girar em torno de uma visito
do Presidente brasileiro ao.s Estados Unidos.

Do Rio, o Embaixador americano HorscheH
Johnson informava: em abril:

~- Durante o més passado, enquanto se apro-
xlma a época dn viagem oficial do Presidente Du-
tra, um número cada vez maior de eminentes bra-
sllelros, entre os quais incluem-se importantes mem-
bros das duas Casas do Congresso falaram-me da
grande importância que à visita terá para a opinião
publica do pais. Todos ressaltaram a importância,
do ponto-de-vista brasileiro, e também do ponto-
de-vlsta do Presidente de que se durante a viagem
surgir alguma medida concreta, Isso poderá ser cor-
retamente atribuído ao fato do Presidente ter Ido aos
Estados Unidos, (...i

Eu discuti com o Ministro das Relações Ex-
terlores, Raul Fernandes, os pontos e as considera-
ções feitas no telegrama 858, de 30 de dezembro.
(...1 O Dr Fernandes disse-me que durante a vi-
sita, nem o Presidente, nem qualquer membro dc
sua comitiva vai tomar qualquer iniciativa para
conseguir um acordo financeiro, ou dc outra es-
pécle, com os Estados Unidos. No entanto, o Minis-
tro do Exterior acrescentou que se os Estados Uni-
do.s não tomarem alguma medida nesse campo, lia-
verá um resultado negativo para a opinião publi-
ca brasileira. Mesmo entendendo os fundamentos
da questão, o Dr Fernandes freqüentemente se cx-
pressa com uma veemência e disposição maiores
cio que poderia parecer necessário. Sua aparente
amargura reflete, sem dúvida, um sentimento ge-
nuino dc alguns círculos responsáveis do pais. Essa
sensação é compartilhada por alguns dos irielhò-
res amigos do.s Estados Unidos aqui, que também
são homens dc poder e influência. Se o Presidente
Dutra voltar de mãos vazias, sem nada além da
reiteração oral dc nossa velha amizade, ele será
alvo dc amargas criticas políticas.

Estamos diante de uma situação que não
pode ser resolvida em bases exclusivamente racio-
nais. Não adianta nada recusar tudo o que os bra-
silelros querem e em seg-uida racionalizar a nossa
íecusa: do ponto-de-vista político, o que os bra-
sileiros pensam que nós devemos fazer torna-se um
importante fator.

Há indioios de que Johnson não foi muito ou-
vido.

A coleção de documentos registra a conversa
ocorrida na sala do Secretário de Estado Dean
Acheson, no dia 17 de maio.

Nesse grande salão de pé direito alto, que o pró-
prio Acheson comparava, em mau gosto, ao "re-
feitório da segunda classe do transatlântico Avie-
rica, encontram-se Raul Fernandes, Johnson e o
Ministro Conselheiro da Embaixada do Bra.si!,
Afranio dc Mello Franco.

Diz o registro:
Depois da habitual troca de cortesias, dis-

cutiu-se com o Ministro Fernandes o texto de um
projeto de comunicado à imprensa em torno das
conversações que ocorreriam entre o Presidente
Dutra e o Presidente Truman a respeito de assun-
tos econômicos. Uma cópia do rascunho íoi mos-
trada ao Ministro Fernandes e ele o aprovou, com
exceção do último parágrafo, onde sugeriu várias
pequenas mudanças que não alteraram a real subs-
tancia do texto proposto.

O Ministro Fernandes levantou o tema da
posição brasileira em relação às intenções do Pre-
sidente Peron da Argentina. Ele mencionou espe-
cialmente a vulnerabilidade imediata dos chilenos
e dos uruguaios e explicou o interesse do Brasil na
questão. O Ministro mostrou que apreciava pro-
fundamente a posição americana em relação à Ar-
gentina, mas não deixou qualquer dúvida de que
em sua opinião Peron constitui uma séria ameaça
à parte Sul do continente.

No dia seguinte, o Secretário de Estado inte-
rino James Webb encaminhava ao Presidente Tru-
man um memorando para servir de base às con-
versas com Dutra.

Como os documentos enviados aos Presidentes,
tem a característica da síntese. Intitula-se Pos-
siveis Tópicos para Discussão com o Presidente
Eurico Gaspar Dutra, do Brasil.

Ele diz:
O Departamento não recebeu qualquer in-

formação do Governo brasileiro ou da Embaixada
brasileira de que o Presidente Dutra tenha inten-
ção de discutir pessoalmente questões políticas ou
econômicas durante sua visita. Pelo contrário, os
brasileiros enfatizaram repetidamente que esta é
uma retribuição da visita de cortesia feita pelo
Presidente Truman ao Brasil em 1947.

1 — Não há problemas políticos relevantes en-
tre os dois paises que requeiram conversações. É
vagamente possível que o Presidente Dutra levante
o tema da necessidade de armamentos para o Bra-
sil. Este assunto está diretamente relacionado com
o Pacto de Defesa do Hemisfério e recomenda-se
que, caso o assunto seja discutido, o Presidente
Dutra receba novamente nosso reconhecimento de
que o Brasil íoi um aliado provado em duas guer-
ras, e nossa intenção de cooperar com ele por qual-
quer meio dentro dos limites de nossas possibili-
dades.

— (...)
O segundo tópico refere-se a pequenos assun-

tos que giram em torno da Organização Interna-
cional de Refugiados.

O terceiro aborda temas econômicos:
Há muitos temas econômicos que podem ser

abordados pelo Presidente Dutra de uma maneira
geral. (...) Não é de se esperar que o problema do
petróleo no Brasil seja aflorado. Em resumo,' o
Brasil tem promissoras possibilidades petrolíferas,
mas, devido a uma campanha de pressões desen-
volvida por comunistas a nacionalistas extrema-
dos, uma lei de petróleo que permitiria a entrada no
pais de companhias exploradoras ainda não foi apro-
vada pelo Congresso. Deve-se dizer ao Presidente
brasileiro que nós acreditamos que o desenvolvi-
mento das atividades petrolíferas do Brasil seria
uma grande ajuda para o desenvolvimento do pais.
Deve-se mencionar também que não serão feitas
dividas intergovernamentais a respeito desse as-
sunto, devido ao fato de existirem, em abundância,
tanto capitais privados quanto conhecimentos téc-
nicos, para entrarem no Brasil se e quando o Con-
gresso aprovar uma lei de petróleo adequada.

— Deve-se dizer ao Presiden-
le brusileiro que nós acreditamos
que o desenvolvimento das possi-
bilidades petrolíferas do Brusil
seria uma grande ajuda paru a
economia do pais. Deve-se men-
cionar também que não serão jei-
Ias dividas intergovernamentais a
respeito desse assunto, devido ao
jato dc existirem cm abundância
tanto capitais privados quanto
conhecimentos técnicos, prontos
para entrarem no Brasil se e
quando o Congresso aprovar uma
lei de petróleo adequada.

Esse conselho, colocado no úl-
timo parágrafo de um memoran-
do secreto enviado pelo Secretário
de Estado interino James Weeb ao
Presidente dos Estados Unidos,
Harry Truman, se tivesse sido di-
vulgàdo na época em que foi es-
crito, teria sido suficiente para
envenenar durante alguns anos
as relações entre o Rio de Janei-
ro e Washington. Ou, pelo menos,
prejudicaria de forma sensível a
viagem do Presidente brasileiro.
Eurico Gaspar Dutra, aos Estados
Unidos, poucas semanas depois.
Agora, por qualquer cheque de 10
dólares e 40 centavos, pode ser

adquirido, ao lado do outros 14
documentos secretos da diploma-
cia americana no Brasil, inclui-
do.s num volume de 820 páginas
e editado pela Imprensa Oficial
dos Estados Unidos, de acordo
com uma lei que determina a li-
beráção parcial de documentos
reservados, depois de 25 anos de
quarentena.

O ano <• o critério
Apesar de o ano de 1949 ter

sido particularmente significativo
na.s relações entre o Brasil c os
EUA. sobretudo pela visita de
Dutra a Truman, os documentos
divulgados não são bombásticos.
O próprio critério da edição, des-
finada apena.s a facilitar o traba-
lho de pesquisadores, e náo a di-
íicultar o andamento atual das
relações dos Estados Unidos com
o resto do mundo, demonstra a
existência de certas cautelas. No
mesmo volume em que. estão os
15 documentos brasileiros, está a
documentação secreta das rela-
ções com a Venezuela no ano em
que o Presidente Romulo Gallegos
íoi deposto. Com exceção dc um

memorando no qual está a posl-cão do Departamento de Estado,
conseguindo bloquear uma inicia-
Uva uruguaia de levar para a
ONU o debate em torno das viola-
ções do.s direitos humanos prati-cados pela Junta de Caracas, o
material é, sobretudo, reticente.

Os 15 documentos relaciona-
dos com o Brasil, onde está In-
cluido o relatório da importante
Missão Abbink, que reuniu-se du-
rante alguns meses com autori-
dades brasileiras para discuti)
planos de ajuda e empréstimos,
demonstram, porém, que a movi-
mentação diplomática era bem
mai.s fria e serena do que o con-
junto dos debates que giravam em
torno da política do Presidente
Dutra na ocasião.

Em nenhum documento en-
contra-se algum tipo de pressãoamericana para obter vantagens
nas negociações. Da mesma for-
ma, tanto os diplomatas brasilei-
ros quanto o Chanceler Raul Fer-
nandès, nunca fazem propostasou afirmações que, passados 25
anos, possam servir de base paraas acusações que sofriam de parteda Oposição e dos comunistas.

Arquivo
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O Presidente Eurico Gaspar Dutra na Casa Branca, com o Secretário de Estado Dean Acheson,
ladeado pela filha do Presidente Harry Truman, Margaret — ao centro — e a Sra Acheson
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Negociações militares
No dia 11 de fevereiro de 1949, um

dos assessores do Secretário de Esta-
do Dean Acheson assinava, em seu
nome, uma Instrução classificada de
Top Secret relacionada com a cola-
boração militar entre o Brasil e os
Estados Unidos. Era o Sr Dean Rusk,
que 12 anos depois assumiria o car-
go, durante o Governo Kennedy.

Em novembro do ano anterior, o
General Salvador César Obino, da
Comissão • Militar Mista Brasil-Esta-
dos Unidos. Segundo o resumo feito
por Rusk do documento de Obino, ele
solicitava as seguintes providências a
Washington:"D A divulgação, na medida do
que for possível, dos compromissos
deste Governo (o americano) no Açor-
do Secreto Político e Militar de 1942.
(Este acordo continua secreto).

2) Indicações, tão concretas quan-
to Jor possível, do que este Governo
está ajudando ou vai ajudar o Brasil
no desenvolvimento de sua produção
econômica.

3) Indicações, tão concretas quan-
lo jor possível, do que este Governo

vai dar oportunidades de treinamento
nos Estados Unidos a um grande ml-
mero de integrantes do Exército e da
Marinha do Brasil.

4) Indicações, tão concretas quan-
to for possível, de que este Governo
vai ajudar o Brasil a conseguir ma-
terial de terra, mar e ar, em quanti-
dades suficientes para que os brasi-
leiros treinados nos Estados Unidos
possajn passar às suas forças arviadas
a instrução recebida."

Em seguida, Rusk respondeu aos
itens.

Com relação ao primeiro, "o De-
partamento de Estado acha que não
pode fazer uma declaração pública de
seus compromissos com o Brasil aci-
ma daqueles que estão contidos no
Tratado Interamericano de Assisten-
cia, Reciproca...""A respeito de (2), este Governo
eslá aumentando sua ajuda econômi-
ca ao Brasil de várias maneiras. De-
Ias, uma das mais conhecidas é o es-
forço de cooperação do estudo da Co-
missão Técnica Mista Brasil-Estados
Unidos. (...)

"A respeito do terceiro item, o Na-
tional Military Establishmenl deste
Governo está preparado para conti-
nuar e possivelmente aumentar seu
programa de treinamento para mem-
bros das Forças Armadas Brasileiras.
Devem existir, é claro, algumas liini-
tações nesse programa, como, por
exemplo, a disponibilidade de meios.""Com relação ao item 4 o Depar-
tamsnto de Estado deseja lembrar
que nesta legislatura o Congresso vai
apreciar um projeto de fornecimento
de armas a paises amigos. Se o pro-
jeío for aprovado e se os países lati-
no-americanos forem incluídos, o Bra-
sil.pode estar certo de que terá uma
posição favorável entre as Repúblicas
Americanas. A espera da provação
dessa lei. o National Military Esta-
blishmenl está preparado para ajudar
as autoridades brasileiras em qual-
quer caminho possível para encontrar
fontes comerciais de suprimento para
o material essencial. O Departamento
de Estado certamente facilitará li-
cenças de exportação para esse mate-
rial."

A MISSÃO
ABBINK

Enquanto funcionou, a Comissão Técnica Mis-
ta Brasil-Estados Unidos foi .severamente ataca-
da. Do lado brasileiro, ora presidida pelo econo-
mista Otávio Gouvoa de Bulhões, que mais tarde
seria Ministro da Fazenda do Governo Castello
Branco. Pelo lado americano, ora presidda pelo Sr
John Abbink, que deu o sobrenome à própria Co-
missão durante us discussões da época.

Agora, o Departamento de Estado publica seu
relatório ao Secretario de Estado. O relatório da
própria Comissão ccntrallzava-se em quatro Itens:
* A necessidade de equilíbrio na economia bra-

sllelra e nos programas brasileiros de desen-
volvimento." A auto ajuda." A estabilização da.s finanças.' A importância do balanço de pagamentos.
Em seu relatório ao Secretario, Abbink segue

a mesma ordem, alinhando o ponto-de-vista ame-
ricano a respeito do resultado das conversações cm
cada item. O documento náo c. portanto, uma rc-
petição do relatório da Comissão, mais precisa-
mente um relatório de Abbink sobre o próprio tra-
balho da Comissão.

Desenvolvimento equilibrado
A idéia do desenvolvimento equilibrado tem

três aspectos. Em primeiro lugar, o Brasil não po-
dc se permitir a negligência do desenvolvimento
agrícola, mesmo que o desenvolvimento industrial
tenha sido enfatizado nu discussão pública cm
lorno do futuro do país.

Os membros brasileiros du Comissão, tendo po-sições num Governo que é fortemente influencia-
do pelos pontos-de-vista dos interesses agrícolas,
mas está convencido da necessidade dc fa:er ai-
guina coisa pelos pequenos fazendeiros e pelos Ira-
balhadores urbanos, bem como por uma agricul-
tura dc grande escala, insistiam na importância dc
se estimular a produção dc alimentos como um
meio capaz de reduzir as pressões inflacionárias e
dc evitar futuras dificuldades com o balanço dc pa-
gamentos. (...)

O objetivo político básico do Governo brasi-
leiro ao tratar da agricultura deve ser, é claro, a
prevenção dc um atraso agudo entre a grande po-
pulação rural desprlvíleglada. Esle c um ponto que
pode parecer sem importância para o futuro pro-
ximo. mas representa uma ameaça latente para a
estabilidade interna do Brasil e para as relações
internacionais do pais nas duas ou tres décadas. O
perigo imediato é que o Governo brasileiro não
enfrente o problema plenamente c se contente com
meias soluções ou alé mesmo com promessas dc
soluções. (...) Mc permito observar que qualquer
discussão em tomo dos problemas dc propriedade
rural era transformada em tabu pelos membros
brasileiros da Comissão. (...)

Em segundo lugar, e óbvio que não se podem
permitir gargalos dc desenvolvimento industrial no
campo dos transportes, da energia e dos combus-
tíveis. Nesse caso, será dificil manter um balanço
de pagamentos adequado. i.„)

Os obstáculos para o rápido desenvolvimento
dos 7-ecursos petrolíferos do Brasil são fortemente
políticos e emocionais, oriundos de sentimentos
nacionalistas. A Comissão viu ser impossível dis-
culir o problema do combustível durante os pri-
meiros dois meses de seus trabalhos, devido à ai-
mosfera que foi criada em torno desse assunto por
uma vociferante campanha pública. Essa campa-
nha, na qual os nacionalistas são instigados pelos
comunistas, ou os comunistas são instigados pelos
nacionalistas, começou quando o Presidente enviou
ao Congresso um projeto de legislação petrolífera,
pouco antes de nossa chegada. Depois, ela foi mo-
vida contra "o Vice-Rei" e "seus pequenos ab-
binks." Para aplacar a agitação, o Presidente Du-
tra tomou medidas preliminares para implemen-
tar o programa oficial dc refinarias, que tinha sido
proposto antes. As discussões gerais da comissão
cm torno do petróleo só foram adiante em janei-
ro. Finalmente, porém, um subcomite brasileiro, en-
cabecado pelo presidente do Conselho Nacional do
Petróleo, produziu um relatório que nós conside-
ramos bastante encorajante. Mesmo não sendo tão
claro c tão concreto quanto teria sido desejável,
esse memorando de um funcionário responsável (e
General do Exército Brasileiro), chegou à conclu-
são de que um rápido desenvolvimento do setor
petrolífero requer a cooperação de capitais priva-
dos brasileiros. (Presidia o CNP o General João
Carlos Barre to i.

(...) A proximidade da eleição nacional dc maio
de 1950 desencoraja grande otimismo em relação a
esse. assunto, mas eu acredito que há possibilidades
de se chegar a uma formulação satisfatória para o
problema se algumas medidas de "salvação de
face" podem ser adiantadas. Se a solução da quês-
tão do petróleo no Brasil é .de real importância
para os Estados Unidos, eu recomendo que isso seja
tentado durante o mandato do Presidente Dutra,
pois um novo Presidente pode não vir com uma
posição favorável. (...)

Estabilização financeira
(...) Nós estamos convencidos de que no Bra,sil

o costume da inflação está intimamente ligado à
falência do sistema de trabalho numa política eco-
nômica eficiente. (...)

Não há razão para se adotar uma posição de
grande otimismo em relação à possibilidade do
Brasil vir a evitar a inflação nos próximos anos.
Não existe nenhum grupo cujos interesses econô-
micos tenham sido atrapalhados pela inflação no
passado. Há muitos grupos influentes que têm um
interesse definido no aumento continuo dos preços.
Entre eles estão os que investem em imóveis.

Balanço de pagamentos
(...) O atual Governo brasileiro reluta em

transformar os controles sobre as importações em
algo mais ou menos permanente, preferindo culti-
var uni otimismo a respeito de um possível aumen-
to das exportações ou do fluxo de capitais estran-
geiros. Os interesses industriais, por seu lado, estão
felizes com os controles das importações. Um ras-
cunho do relatório continha a observação de que
a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Bra-
sil usava os mecanismos de controle das importa-
ções para finalidades protesionistas, e essa obser-
vação foi censurada.

De uma maneira geral, vê-se no Brasil uma
relutância que talvez seja natural para enfrentar
o problema do balanço de pagamentos. A indús-
tria brasileira, na sua maioria, não está interessa-
da em entrar na área das exportações, onde é pre-
ciso melhorar a qualidade e reduzir os lucros. O
Governo (pelo menos fora do Departamento de Co-
mercio Exterior do Banco do Brasil) resiste a cor-
tar as importações além daquilo que parece abso-
lutamente necessário. Entretanto, ele hesita em
tomar os riscos políticos que seriam trazidos acei-
tandò-se capital estrangeiro privado no setor de
petróleo. (...)

, ;.(_,, ¦.-,„ .,,...,...



JORNAt DO BRASIL Li Domingo, 30/11 {75 u l> Caderno
DIPLOMACIA

i

L

Uma conversação
delicada

Enquanto era atacado noBrasil pelos setores esquerdistas
como se negociasse com os Esta-
dos Unidos com excessiva bene-volència, o Chanceler Raul Per-
nandes participou dc pelo menosuma conversação áspera no De-
partamento de Estado, no dia 26de maio de 1949.

Os registros das conversações
diplomáticas, habitualmente frios,são suficentes, nesse caso, paraque se compreenda a delicadeza
do diálogo, i

Inicialmente, o Chanceler
disse ao Secretário de Estado in-
terino James Webb que estava
preocupado com a expansão ar-
gentina sobre o Uruguai e o Pa-
raguai, demonstrando seu temor
de que o Presidente Peron rom-
pesse a balança do Poder no Pra-
ta. Lembrou inclusive que enquan-
to o Brasil se enfraquecera com o
esforço de guerra, a Argentina ti-
rara partido de sua neutralidade.

Em seguida, criticou a politi-ca americana:
— O Sr Fernandes afirmou

que os Estados Unidos estão gas-tando bilhões em ajuda à Europa
e que uma parte desses recursos
está sendo usada para desenvol-
ver, na África ou em outros luga-
res, a produção de artigos quecompetem com produtos brasilei-
ros no mercado internacional, e
especialmente no mercado euro-
peu. Para enfrentar essa situação,
disse o Ministro, o Brasil deve au-
mentar a capacidade de consumo
de seu povo, aumentando seu
mercado interno. E, para conse-
guir isso, ele disse, é preciso obter
assistência externa para o desen-
volvimento de alguns fatores bá-
sicos da economia brasileira, co-
mo transportes, educação e saúde.

O Sr Webb perguntou se o
trabalho da Comissão Técnica
Mista não apontou soluções para
as dificuldades que o Brasil esta-
va encontrando. O Ministro res-
pondeu que apesar do trabalho da
Comissão ter sido preciso e elo-
fiável, elé não conseguiu ir muito
ionge. O Sr Webb disse que re-
cursos do Eximbank e do Banco
Internacional poderiam ser úteis,
mas o Sr Fernandes disse que os
recursos do Eximbank destinam-
se a financiar as exportações ame-
ricanas, enquanto o Banco Inter-
nacional era excessivamente cau-
teloso. Ele comentou que anterior-
mente era possível obter recursos
no mercado de capitais, mas que
agora isso é impossível.

O Sr Webb perguntou então
se programas de assistência téc-
nica seriam úteis.

— De que servem técnicos
sem capital? perguntou o Minis-
tro.

O Sr Webb perguntou se po-
deria ser feito algo para derrubar
barreiras à entrada de capitais,
conseguindo-se uma forma de re-
solver o problema. O Ministro res -
pondeu com a afirmação de que

as principais barreiras ao fluxo
de capitais privados estão na in
conversibilidade do cambio c nas
dificuldades da balança de paga-
mentos, que não podem ser remo-
vidas com rapidez.

(...)
— O Ministro disse que o Bra-

sil não pediria nada, mas espera-
va que algo lhe fosse oferecido: ai-
guns milhões de dólares cm em-
préstimos não podiam ser consi-
derados importantes pelos Esta-
dos Unidos, onde bilhões estavam
sendo distribuídos. Então, de novo,
ele disse que os Estados Unidos
estavam reticentes diante da de-
cisão de fazer algo pelo Brasil, pe-
lo receio de levantar ciúmes entre
paises latino-americanos, e lem-
brou que, diante dos acontecimen-
tos recentes, o Brasil mereceria
um tratamento favorável.

Sears 1 Diga Feliz Natal
com Presentes Sears

Sortimento! Qualidade! Economia!
Economize 1 !£•

Collant clássico

Ls Em cacharrel, ajuste perfeito no
;v corpo. Cores: rosa, pêssego, bran-

co, vermelho e marinho. lYtna-
nhos: 2 a 6x.

ARTE AGORA 1/BRASIL 70-75
Depois de promoverem o Salão de Verão durante sete anos consecutivos o

JORNAL DO BRASIL, a Light e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
iniciam em 1976 um novo ciclo de exposições de artes visuais. Esse ciclo terá o
título geral de ARTE AGORA, dispondo-se a cada ano a propiciar um levantamento
especifico de diferentes setores da produção artística contemporânea.

A primeira mostra da série, a inaugurar-se a 11 de março de 1976, no MAM,
visará a um levantamento, em nivel nacional, de artistas que surgiram e/ou sé
afirmaram ' no período de 1970 a 1975, nas diversas modalidades da criação
visual no Brasil.

Da ARTE AGORA I / BRASIL 70-75, participarão artistas convidados por uma
Comissão Coordenadora, constituída por Aline Figueiredo, João Câmara Filho,
Márcio Sampaio, Olívio Tavares de Araújo e Roberto Pontual, que pesquisará as
tendências artísticas nas diversas regiões brasileiras.

Instituiu-se.também um sistema paralelo de seleção, destinado aos artistas
interessados em terem seus trabalhos conhecidos pela Comissão. Esses artistas
devem encaminhar, conforme indicação abaixo, documentação curricular detalha-
da a respeito de suas atividades: roteiro biográfico, críticas, catálogos, fotografic
etc, mas, em nenhum caso, obras.

Os dossiês devem ser enviados até 15 de dezembro de 1975, para um dos
seguintes endereços, de aoordo com o domicílio do remetente. Assim, os artistas
residentes:

a) no Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco e nos Territórios de Roraima e Amapá, devem en-
caminhar documentação para João Câmara Filho (Rua Tenente Guimarães,
56 — Recife, Pernambuco);

b) em Brasília, Goiás, Mato Grosso e no Território de Rondônia, para Aline
Figueiredo (Travessa da Guia, 231 - Cuiabá, Mato Grosso);

c) em Minas Gerais, para Mareio Sampaio (Rua Aimorés, 1056/5 --Belo
Horizonte, Minas Gerais);

d) em Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, para Roberto
Pontual (JORNAL DO BRASIL - Caderno B - Av. Brasil, 500 - Rio de
Janeiro, RJ) e,

e) no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, para Olívio
Tavares de Araújo (Rua Bela Cintra, 321/13 - São Paulo, SP).

Informações e Regulamentos de ARTE AGORA I podem ser obtidos com os
membros da Comissão Coordenadora ou na Gerência de Relações Públicas do
JORNAL DO BRASIL (Av. Brasil, 500 - 7.° andar).
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Banho de sol
De Cr$ 69,

Jardineira curta

De Cr$ 599
Em brim, com aplicação de ca*
chorro. Cores: turquesa, laranja
e vermelho. Tamanhos: 1 a 4.

Em popeline liso, com
babado em pois e apli-
cação na frente! Cores:
laranja e marinho. Ta-
man rins: 1 st 4.

SATISFAÇÃO GABAMIDA OU
SKU DINUKIBO OK VOLTA!
8E A COMPBA NAO AGRADAR,
NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Sears DIARIAMENTE DAS 9,00 ÃS 22,00 HORAS - SÁBADOS DAS 9.00 ÃS 18,30 HORAS.

Praia de Botafogo, 400-Tel. 246-4040
.-.'¦.¥'
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ECT põe aerogrâma especial
à venda e amplia sua rede
de atendimento para o Natal

Ao colocar à venda os aerogramas de Natal —
com cinco desenhos diferentes —• a Empresa de Cor-leios c Telégrafos (ECT) anunciou seu plano deoperações para as festas de fim dc ano, com a am-
pliação da rede postal de atendimento ao público,através das agências postais móveis, que a partir dodia 8 de dezembro funcionarão nos dias úteis atéas 19h.

O acrograma — que segundo a ECT provou suaeficiência e apresentou resultados favoráveis tam-bém no setor de triagem de cartas — está sendovendido a CrS 2 e é ao mesmo tempo carta e enve-lope, tendo a vantagem de trazer o carimbo de pré-franqueada na parte externa e as indicações parapreenchimento de nome e endereço, além de umafaixa gomada para o fechamento.
Facilidades

JORNAL DO BRASIL Q Domingo, 30/11/75 1 » Caderno

Pelos cálculos da empre-
sa, o movimento maior será
registrado a partir do dia
3 de dezembro, estendendo-
se ate o final da primeira
semana de janeiro, mas pa-
ra que a operação não te-
nha problemas, o pl.ano
continuará ate o dia 10
daquele mês; As agências
postais móveis funcionarão
dc segunda a sexta-feira, de
10 ás lOh. i: o.s balcões pos-
tais, localizados nas lojas de
maior movimento obedece-
rão aos horários estabele-
ridos por estes estabeleci-
mentos.

Os funcionários da ECT
acham que, além de faclll-
tar e tornar mais rápido o
envio das mensagens de
Natal, a utilização dos aero-
gramas é vantajosa para a
empresa, pois descentraliza
o serviço, anteriormente
acumulado na agência cen-
trai e nos principais postos
fixos. Também facilita a
triagem, porque o tamanho
da carta-envelope é padro-
nizado e o endereçamento,

orientado pelas linhas e la-
cimas, diminui a margem
de erro no momento da dis-
tribulçâo.

Existem atualmente espa-
lhados pelo Centro e Zona
Sul da cidade 76 caixas co-
letoras de correspondência.
O recolhimento é feito pelosfuncionários duas vezes por
dia, em horários fixados pa-
ra cada área. A.s agencias
postais móveis estarão loca-
lizadas nos seguintes pou-
tos: Av. Graça Aranha, es-
quina com Araújo Porto
Alegre; Av. Rio Branco, cm
frente ao n1? 156 e na esqui-
na de Presidente Vargas;
Largo de São Francisco;
Praça do Lido; Av. N. S. de
Copacabana, na esquina de
Bolívar e em frente ao Mer-
cadinho Azul; Largo do Ma-
chado; Rua do Catete, es-
quina de Almirante Taman-
daré; inicio da Dias da
Cruz; proximidades do Via-
duto Negrão de Lima e na
Conde de Bonfim, esquina
de Visconde dc Figueiredo
e de Pinto Figueiredo.

X VENDA
DE IMÓVEL

O BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
S/A pretende vender o imóvel com as característi-
cas abaixo:

ENDEREÇO: Rua Passos da Pátria, 133, Ap.
1401, Niterói.

NATUREZA: Apartamento de cobertura ti? 1401.

ESPECIFICAÇÃO: Saguão, 2 salas, 3 quartos,
3 banheiros, despensa, copa-cozinha, quarto empre-

gada, lavanderia, etc.

Área construída 280 m2. Terraço ajardinado
250 m2.

PREÇO BASE: CrS 850.000,00 para pagamen-
to à vista.

Os interessados poderão obter quaisquer ou-
tros esclarecimentos no seguinte endereço: Departa-
mento de Bens Patrimoniais — Av. Amaral Peixoto
n? 35, 4? andar, sala 408.

As propostas, em envelopes fechados, referên-
cia "ALIENAÇÃO DE APARTAMENTO", deverão ser
entregues no endereço acima indicado, até 15,00
horas do dia 19/Dezembro/1975.

Ao BERJ fica reservado o direito de recusar

qualquer proposta, a seu exclusivo critério.

©

Official Agent
For Admission Tickets
To the Games of lha
XXI Olimpiad
MONTREAL 1976-

4.GIROè TtlRISM» tra*.

XXI JOGOS OLÍMPICOS
DE MONTREAL

Ingressos e programes:
Ruo Mortinj Fontes, 244 -SP
Fones 257-6640,256-0701, 257-4106
EMBRATUR 116/SP/67 - CAT. A

O PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIROS.A.

A REFINARIA LANDULPHO ALVES
levará a leilão no dia 08/12/75, às
09,00 horas, em Mataripe, Estado da
Bahia, um guindasle 

"LORAIN" sobre
rodas cap. 25 ton. 150 HP; uma empi-
lhadeira ''CLARK" cap. 2,5 ton. 90 HP;
uma balança "FILIZOLA" 

para 35 tone-
ladas incluindo galpão de estrutura me-
tática; 3 drag-lines; 2 clam-shells de 3/4
e 1.1/2 jardas cúbicas; veículos; con-

juntos de ar condicionado motores elé-
tricôs industriais; material elétrico p/
instalações industriais,- sobressa lentes
para compressores Atlas Copco e Chica-
go Pneumatic e Bombas SACM, etc.
Exposição no mesmo local.

(SERPU3 - C9I/7J)

Nos poucos pontos que restam, os motoristas agora atendem a telefonemas de fregueses que não os esqueceram

Ponto de táxi só é lembrado,
hoje para compra de remédio

Há 30 anos. só andava de tá-
xi quem era rico ou tinha pres-
sa. E para consegui-lo era fácil:
bastava um telefonema de casa
para um cios 300 pontos da cida-
dc. Sc Tosse o caso, o motorista
aguardava o passageiro para
trazê-lo de volta, gentileza que
podia transformá-lo cm freguês
permanente.

Atualmente, dos pontos só
restam 47, onde alguns motoris-
tas continuam ã espera de fre-
guôs, embora este não tenha
mais o hábito de chamá-lo, até
mesmo por desconhecer o nume-
ro do telefone. Mas há uns pou-
cos que se lembram dos pontos
e pedem de madrugada a um
motorista para comprar re-
médio.

Tarefa do ajudante
Até por volta de 1925, a pro-

fissão dc motorista de carro de
aluguel, o táxi, exigia um aju-
dante que sempie viajava no ban-
co da frente e cia o responsável
pela manicula ipara fazer o vei-
culo funcionar) como por limpe-
za, polimento e mecânica.

Enquanto o motorista vestia
um guarda-pó, ou gibâo, o aju-
dante, geralmente de boné, usa-
va macacão adequado a suas
funções. Ele era pago pelo moto-
rista e, de acordo com aptidões
e experiência, chegava a ser,
quase sempre, também chauf-
feur.

Mas a partir de 1928, quando
os carros a manicula deixaram
de circular, as tarefas de conser-
vação passaram para o moto-
rista. Como "carro limpo é fre-
guês certo", nos pontos de táxi
viam-se motoristas de flaneia
e espanador tirando poeira dei-
xada pelas ruas sem calçamento.

A freguesia
do "Assyrio"

Em 1934, quando a Avenida
Rio Branco tinha canteiro cen-
trai com árvores, o ponto de táxi
da Cinelandia era um dos mais
movimentados, porque na área,
além do Teatro Municipal, com
sua programação lirica, havia no
mesmo prédio o cabaret Assyrio.
os cinemas Pathé e Capitólio, a
Confeitaria Brasileira, a Sorve-
teria Americana e o bar Amare-
Unho. E na praça, em dois pos-tes, os telefones 22-1626 e
22-1650 ponto.

O 1626, que funcionava sob
a responsabilidade do motorista

Zé Galego, hoje toca e ninguém
atende; o 1650. cuja couta era
paga por Tomas, o Papo-Seco.
atualmente está instalado numa
padaria.

E esses dois telefones quase
não paravam de tocar o dia in-
telró, situação que se repetia ã
noite devido aos fregueses co ca-
barct Assyrio, onde o porteiro
era o responsável pelas chama-
da.s. No final da.s corridas (até
Botafogo, 5 mil réis e até a Urda,
T mil réis) o passageiro sempre
recebia do motorista um cartão,
com seu nome c os telefones do
ponto, onde vinha impresso o
aviso: "atende-se dia e noite".

Oe condutor
a motorista

No dia 13 de novembro de
1923, chegava ao Rio, vindo da
cidade portuguesa de Coimbra,
José Antônio Roque, 15 anos de
idade. Seu primeiro emprego foi
de mecânico, mas dois anos de-
pois conseguiu forjar idade para
cursar a escola de condutor de
bondes da Light.

A primeira linha foi Aldeia
Campista, mas José Antônio não
demorou muito como condutor.
Juntou suas economias com as
da mãe, comprou um Studbaker
1926 e foi trabalhar na praça:"uma noite, quando jogava pali-
Unho em frente ao Assyrio, íul
preso por um guarda da Policia
Central porque não tinha cartei-
ra de motorista".

— Além do carão do delega-
do, obrigaram-me a tirar a car-
teira, que teve o prontuário de
número 1026. Depois, devida-
mente legalizado, continuei na
profissão com um Dodge 1929,
um outro Stud 1932, um Chevro-
let 38 e por último um 1952 quevendi no inicio deste.ano — con-
ta o motorista Roque.

O hábito
dos pontos

Até o início da década de 50,
havia 300 pontos, cada um em
local estratégico do bairro, ser-
vindo principalmente "aos ricos
que podiam pagar as corridas e
aos que tinham multa pressa".A opção do táxi só se fazia nes-
sas ocasiões, porque os bondes e
depois os ônibus eram meios de
transporte baratos e eficientes.

Quando se tornava necessá-
rio o táxi, bastava um telefone-

ma. Muitas vezes, após rápido
entendimento com o freguês, o
motorista o aguardava para tra-
zé-!o dc volta a casa. Era comum
passageiro fazer visita e deixar
o taxi aguardando.

E todos os chefes de familia
tinham, entre as anotações ca-
seiras — o caderno de telefones
— o número do ponto de seu
bairro e mesmo o nome do mo-
torista preferido.

O caos urbano

Mas de Província a Cidade
do Rio de Janeiro transformou-
se em metrópole, com todos os
problemas. O caos urbano aca-
bou com as antigas facilidades
c trouxe, principalmente para os
serviços de transporte, os sacri-
fícios.

A população chegou aos 5
milhões de habitantes e o nume-
ro de táxis, apesar dc passar de
17 mil, não basta para atender
agora não só aos ricos, mas aos
que continuam com muita pres-
sa, não podem perder tempo à
espera do ônibus ou não têm pa-
ciência cie enfrentar mais esse
sacrifício imposto pela cidade
grande.

E dos antigos e eficientes
pontos restaram 47, localizados
não mais pela quantidade de
carros estacionados ou pelos mo-
toristas de espanador na mão,
mas pela caixa de aço com o nú-
mero do telefone pintado gros-
seiramente do lado de fora. E
junto do poste, raramente um
táxi; se muito, um motorista
cansado que acredita nos f regue-
ses antigos.

Ainda os fregueses
O ponto de táxis da Praça

Malvino Reis, no Grajaú, tem 30
anos e os telefones 238-3131 e
238-5950 são os mesmos. Cada
uni tem como responsável um
antigo motorista que continua a
dividir as contas da CTB — de
Cr$ 80 a Cr$ 120 — entre asso-
ciados, 10 ultimamente.

Principalmente depois do ai-
moço, com a pequena procura de
táxi, ali se reúnem antigos e no-
vos motoristas, como o próprio
José Antônio Roque. Apesar de
não ter mais seu Chevrolet 52,
ele está sempre disposto a um
serviço extra, agora com um
Volkswagen quatro portas, parti-
cular. Se não há ninguém no
ponto, atende aos telefonemas e

Sérgio ,Fláiy^ym ;,
dá o recado ao primeiro que che-
gar.

Eles chegam aos poucos. E
como o teiefone só toca rara-
mente, há tempo para relembrar
velhas histórias, como a de José
Dias."o Pila", ocorrida há 20
anos. no tempo em que traba-
lhava com um Ford 41:

— Eram 4h 30m da madru-
gada e pediram um carro para
caso urgente. A passageira, grá-
vida. passava mal e ia para a
Casa de Saúde São José, cm Bo-
tafogo, mas no caminho a crian-
ça nasceu no carro. Mesmo as-
sim, chegamos ao hospital e saiu
tudo bem.

E história puxa história: no
Chevrolet 52 do Roque, nasce-
ram duas crianças, uma quando
o carro passava embaixo do via-
duto de Cascadura e outro, na
Rua das Laranjeiras.

A volta dos pontos
A volta dos pontos de táxi

em maior número é defendida
pelos motoristas e pelo sindicato
da classe, que calcula em 170 mil
litros de gasolina o desperdício
dos táxis (10 litros por carro)
enquanto circulam em busca dos
passageiros.

A CTB compreende a impor-
tancia da politica de economia
de gasolina e está disposta a fa-
cilitar a instalação dos apare-
lhos nos novos pontos. Para isso
aguarda a fixação pelo Detran
dos locais apropriados; exige
apenas se indique um motorista
que responda pela conta.

A preocupação procede por-
que no antigo ponto da Rua
Inhangá, em Copacabana, a uti-
lização do telefone deu até com-,
plicaçio com a policia. No
23-99UÍ houve chamadas para
Cuiabá e Manaus e os três res-
ponsáveis tiveram de pagá-las
para não perder o número. Por
isso, agora, só eles têm a chave
da caixa, apesar de o local ser
ponto tradicional de encontro de
motoristas que vão principal-
mente para descansar e não
mais esperar freguês.

Casos semelhantes existem
em muitos dos pontos em fun-
cionamento, embora haja fre-
guês que se lembre do ponto de
madrugada, se precisa urgente-
mente de um remédio. E se nes-
sa hora houver um motorista,
ele atenderá ao freguês. Recebe-
rá de volta o dinheiro gasto com
o remédio e cobrará somente a
corrida feita até a farmácia.

lili TU inverte
a tendência
le metrópole

A luta pelo táxi em determinadas horas virou rotina

jáÊÊÊ

O número de carros é grande mas a procura, bem maior

<

A dealliiRçao dc vultosos
recursos da Empresa Brart-
loira cie Transportes Ur-
banos, recém-criada peloGoverno federal, para a so-
lução de problemas das re-glõos metropolitanas é a in-
versão de uma tendência
que vinha fazendo as cida-
de.s contribuírem com 80r„
(ios recursos para obras ro-
dovlárias, recebendo apenas
1^'- de retorno.

A afirmação é do Subsí-
cretarlo de Transportes üo
Estado do Rio, Sr Paulo Bi;-
arque de Nazareth; qujjafirmou existirem projetosno metrô, no DER e n>Codcrte capazes de absor-
ver todos os recursos queforem destinados pelo Pu»-
do Nacional de Apoio a.oDesenvolvimento Urbano. »

DESCONGESTIONAMENTO
•

Acredita que sejam CrS ,7bilhões o.s recursos destina-
dos em 1976 para o setor de
transportes nas áreas ms-tropoiitanas, com a crlaçío
do Sistema Nacional ciosTransportes Urbanos den-
tro do Plano Nacional de
Viaçáo.

— Nos últimos anos, subi-
ram os níveis de renda e
cresceu consideravelmente
a produção de automóveis.
As cidades não estavam
preparadas para a conecn-
tração que se seguiu a esse
processo. A cidade do Rio
de Janeiro tem entre 30 e
40% de sua área tomada
por vias de circulação, e
não comporta mais soluções
nesse nivel. Surgem os via-
dutos, distorcendo a e.stru-
tura urbana. Agora, com a
irise do petróleo, houve
uma tomada de consciência
para esses problemas e se
procura reestruturar os sis-
temas de transporte.
Parece-me uma inversão da
tendência até então obser-
vada, de carrear para ro-
dovias os fundos apurados
nas áreas metropolitanas —
disse o Subsecretário d e
Transportes.

PARALELAS

No caso do Rio de Janei-
ro, o Sr Paulo Buarque de
Nazareth acha que é urgen-
te o discipünamento do uso
do solo, para evitar a con-
centração de fluxos com o
surgimento de edifícios
comerciais ao longo das li-
nhas do metrô. Há, segundo
ele, algumas estações do
metrô que estarão satura-
las já em 1979, tanto que
se fazem estudos de re-
manejamento de linhas de
ônibus para dirigir a
demanda para estações
menos congestionadas.

A propósito da politica de
desestimular o uso do au-
tomóvel, o Sr Paulo Buar-
que de Nazareth acredita
que o automóvel só deve ser
desaconselhado no trans-
porte casa—trabalho—casa,
porque exige uma imobili-
zação demorada no centro
comercial, onde há carência
de espaço. No entanto, acha
que não se deve tarifar
pesadamente o s estácio-
namentos enquanto n ã o
surgirem a s alternativas
para o automóvel.

Uma dessas alternativas
—'-disse — é o de vias blo-
queadas para coletivos, que
proporcionem o aumento de
sua capacidade e de sua ve-
locidade comercial. Porém,
já se verificou que as vias 

'

bloqueadas são impraticá-
veis em locais como a Rua
Barata Ribeiro e a Avenida
Nossa Senhora de Copa-
cabana, porque o bairro a
que pertencem é de uso
misto comercial/residencial,
e o bloqueio traria dificul-
dades de acesso aos re>-
sidentes, garagens, comer-
cio, etc.

Para o Subsecretário dè
Transportes, o- problema da
repressão ao estacionament
to irregular é o produto de
uma inadaptação do Detran
às novas condições de pia-
nejamento e devido, tam-
bém, ao excesso de proble.-
mas acumulados durante
anos. O Sr Paulo Buarque
de Nazareth acha que o De-
tran, tendo saido da Secrej-
taria de Segurança, ainda
não se ajustou à nova men1-
talidade de órgão de piá1-
nejamento de transito, o
que deve ocorrer dentro de
algum tempo.
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Fechadas e em madeira, as dornas para colheita de uva no Sul pro-
vocam o início da fermentação antes de o produto chegar à cantina

Produtor quer popularizar o
vinho para escoar excedente

Porto Alegre — O que fazer com
188 milhões de litros de vinho, que jáameaçam a capacidade de estocagem de•cantinas e vinivolas da região produtora
do Rio Grande do Sul. diante da proxl-mldade de nova safra? Tomá-los com
água, com gelo, com soda. diz um espe-
cialista. Divulgar esse vinho e suas qua-iidades, afirma um lider cooperativista.
Popularizá-lo, declarou, em síntese, os
produtores.

._ Com um consumo per capta de 1,8
litros, o Brasil ficaria sem vinho se ca-
da habitante tomasse mais um litro, ou
pouco menos. Na opinião dos vitivkiicul-
tores gaúchos, não há incremento no

_ consumo porque o vinho disponível, fei-
_ to a partir de uvas comuns, híbridas e

americanas, tende a ser comparado com
vinhos de castas nobres, mais sofistica-

.,dos e de qualidade superior, percentuais

..elevados na comercialização apresentam
ao consumidor um produto que. simples
e bom, torna-se caro; e o medo da adul-
teração (provocado pela falta de fiscali-
zação em outros Estados restringe o mer-
cado.

SEM SOFISTICAÇÃO

Da produção de vinho deste ano —
217 milhões 75 mil litros — 15% foram
feitos com viniferas. O restante é vinho
comum, levemente ácido e rascante, que
¦.quanto mais novo for, melhor o sabor.
_Fonte energética, antes de bebida (com
teor alcoólico de 11,5° em média), é ali-
mento. São denominados vinhos de con-

Ysumação corrente e comercializados a
.partir de agosto de cada ano, quando a
„safra é liberada pelo Ministério da Agri-
oultora.

,; Nos últimos dois anos, esse tipo de
vinho formou estoques de 75% de 1974
sobre 1973, e de 23,3% deste ano sobre o
ano passado. A redução do consumo —
que já atingiu 154 milhões 424 mil litros
•em 1973 — é creditada, em parte, à ten-
dència de se sofisticar o vinho de marca
ou de viniferas, lançado no mercado em
prejuízo do vinho comum, e à falta de
união dos próprios fabricantes, que deve-
jiam ter mais arrojo empresarial.

— Temos de nos desvincular da Eu-
rapa e fazer o vinho de que o brasileiro
gosta. Há quem fale no clima impróprio
ao consumo do vinho. Não acredito nisso.
Toma-se no Brasil oito vezes mais cacha-
ça do que vinho e a cachaça tem 38"? de
álcool. O certo é que não sabemos tomar

.yinho, que não se bebe, se toma. O ai'-
genttao, que tem excesso de açúcar em
sua produção e precisa colher a uva an-
tes de seu amadurecimento fisiológico,
faz vinho de diferentes qualidades e to-
•ma esse vinho com água, com gelo, com
soda. Nós queremos seguir os hábitos eu-
rppeus de consumo, que há séculos pro-
duzem e tomam vinho — lamenta o chefe
da Divisão de Enologia da Secretaria da
Agricultura, agrônomo Norberto Evaldo
Riegel.

SEM TÉONICA

A produção de vinho do Rio Grande
do Sul começou há pouco mais de 100
anos, com a chegada dos imigrantes ita-
lianos. Há dados que indicam que as pri-
meiras videlras foram plantadas antes,
pelos agricultores alemães, também imi-
grandes. No começo deste século, já com
excedentes de vinhos feitos para seu
consumo, os italianos desciam a encos-
ta superior do Nordeste — das atuais ci-
dades de Caxias, Bento Gonçalves, Par-
roupilha — para vendê-los em Porto
Alegre e outros centros.

Desde então, os métodos de produção
pouco mudaram. A maior parte dos par-
reirals é formada por uvas comuns, mais

adaptadas ao clima c ao solo. Quando
chega o tempo dc vindima. o.s agricul-
tores coihem a.s uvas e as colocam em
dornas — espécie dc baldes de madeira,
com capacidade para 150 Kg — e as lc-
vam depois para a cantina. A uva. no
calor, já começa a fermentar e o vinho
ganha em acidez e perde em qualidade
com o aceleramento da ação das bacté-
rias. A Martini, que se instalou em Gari-
baldi, está colocando as uvas em caixas
abertas e. pela primeira vez em um sé-
culo, renovando a técnica da colheita.

Não se amassam mais as uvas com
os pés, mas o processo' de fermentação
em grandes pipas é igual, o envelheci-
mento dos vinhos comuns também e
40rr do produto continuam a ser comer-
cializados a granel, como nos velhos tem-
pos. Caminhões-tanques levam milhões
de litros para outros Estados, onde o vi-
nho pode ser adulterado. No Rio Grande
do Sul, com uma fiscalização intensa, a
Incidência de adulteração tem sido de
apenas 0,01% nos últimos quatro anos.
A outra forma de comercialização é por
garrafões 

'— 
10 milhões são vendidos a

cada ano — e, finalmente, a garrafa.

SEM RECURSOS

Não há estrutura financeira e física
para vender todo o vinho engarrafado.— afirma o presidente da Federação das
Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do
Sul, Sr Bernardino Conte. A entidade
congrega 20 cooperativas, com um total
de quase 10 mil associados que são res-
ponsáveis por 50% da produção vinícola
do Estado. Ele diz que o cooperativismo
no setor está muito longe de desfrutar
uma posição ideal, porque vive com insu-
ficiéncia de recursos financeiros. Para
os associados, o sistema funciona de for-
ma razoável: paga parceladamente o
valor da safra e, com o balanço, distribui
o retorno proporcionalmente à quanti-
dade de uva ou vinho entregue por cada
um. Em 1970, esse retomo íoi igual ao
valor da safra.

Para ele, a falta de uma fiscalização
integrada dos Ministérios da Agricultura,
Saúde e Fazenda e por Governos dos Es-
tados causa problemas à imagem do vi-
nho comum, e há necessidade de um li-
mate no percentual de lucro na comer-
ciaiização, para que o consumidor pa-
gue preço razoável.. Atualmente, o agri-
cultor vende, na zona de produção, um
litro de vinho por Cr$ 0.70. Uma garra-
f a do mesmo vinho é vendida depois por
Cr$ 10. Em São Paulo, o Sr Bernardino
Conte tomou num restaurante de nivel
médio uma garrafa de vinho de Cr$ 60.
A mesma garrafa sai de Caxias do Sul a
Cr$ 8.

Limitar em 100% a margem de lu-
cro da comercialização é uma das rei-
vindicações da União Brasileira de Viitl-
viráoultura e da Federação das Coope-
ratlivas às autoridades. A Sunab, foi so-
licitada a aprovação para a venda de
copos de vinho mediante tabela. Os co-
pos — 500 mil deles — seriam distribui-
dos em todo o País com dísticos como"Vinho é Alegria". Com capacidade de
170 milímetros, a sugestão para o preço
máximo é de Cr$ 1,80, o que proporciona-
ria um lucro de 110,4% ao comerciante,
a partir da aquisição de um garrafão
com 4,6 litros. i

As entidades estudam também o lan-
çamehito de uma campanha publicitária,
visando a atingir especialmente um mer-
cado de 60 milhões de jovens que hoje
ou tomam refrigerantes ou bebidas for-
tes. As duas medidas têm um objetivo:
popularizar o vinho, que embora longe
de ter a qualidade dos vinhos franceses
ou alemães importados, é semelhante ao
vinho que alemães e franceses tomam
em suas próprias casas.

Rio tenta
adaptar caju
cearense

Campos — Trôs projetos
experimentais da Fundação
Norte Fluminense dc De-
«envolvimento Regional
(Fundenori, localizados na
Município de RSo João da
Barra, silo a última espe-
rança dc que o caju do tipo
Industrial, Importado d o
Ceará, se aclimate no Esta-
do do Rio dc Janeiro,

A finalidade é ver como
se comporta na rcRlão, Um-
to no que diz respeito à sim
ambientação, como tumbém
a rendimentos agrieola n
Industrial, Ao contrário dos
cajueiros nativos da «rea,
o Importado possui o pseu-
do-fruto pequeno o a casta-
nha io verdadeiro fruto)
grande.

Os cajueiros quo tittnul-
rum reoontemonto a raso de
Intensa floração tem apro-
sentado reações vorlndiis «o
processo de adaptação as
condições ecológicas do Nor-
to fluminense,

Do t o d o s' experimentos
com 801116)1 to do Nordeste,
no Estado do Rio cir» Janeiro

— cm Macaó todas ns expo-
rlonoloa foram frustradas
devido à má acumulação da
plant it - os da Fundcnor
são remanescentes, e único
núcleo dr estudo na repliio.
Segundo os técnicos do De-
parlamento do Produção
Vegetal do órgão, o em-
prcondlmonto tem oferecido
subsídios .satisfatórios,

Sears ROUFANOW
OOM MUITA
ECONOMIA!

Diga Feliz Natal
com presentes Sears
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Camisa social

Em tergal e algodão liso, fá
cil de lavar e secar. Com co-
larinho plastificado e pu
nhos reversíveis, muito
práticos. Cores: branco,
azul, rosa e bege. Nos
tamanhos: 36 a 43.
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Nos tamanhos: P/M/
G/GG.

Modelo clássico, com gola
smoking e meia cintura em
elástico. Em tergal liso, fácil
de lavar. Cores em tom pastel.
Tamanhos: P/M/G/GG.

SATISFAÇÃO GAKANTIDA OD
SEU DINHHIKO DE VOLTA!
SE A COMPRA NAO AGRADAR,
MOS TROCAMOS OD REEMBOLSAMOS!

Sears HORAKIO: DE 2.» A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HOKAS

Praia de Botafogo, 400-Tel. 246-4040
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Escolares paulistas aprovam leite de soja
Suo Paulo — Os 3 mil 500 paço-

tes do leite Vital, de soja, fabricado
no Instituto de Tecnologia de Ali-
mentos — Ital — da Secretaria de
Agricultura du Estado de São Pau-
lo. cm Campinas, tiveram unia boa
aceitação: 85',;, dos 5(Jü escolares de
sete a M anos, que receberam dia-
rianicntc o leite, dele gostaram.
O produto foi oferecido ás crianças
como substituto do leite em pó,
Itanibé, rcidratado, com que já es-
tavam acostumadas.

Foram testados sete sabores
(chocolate, baunilha, grosolha, abu-
caxl, banana, coco e morango» o
deles o chocolate teve uma acel-
tação de 85',;,, o baunilha de 80%
e o de grosolha de 70',;,. Para os
técnicos do Ital, que desenvolveram
a tecnologia do produto, a razão da
preferência está ligada ao hábito
da.s crianças consumidoras.

O MELHOR SABOR

Os testes demonstraram ainda
que o sabor banana (na opinião da
maioria de técnicos e adultos esse
é o que melhor se adapta ao leite

de sojiu não tem boa aceitação en-
tre a.s crianças, tendo sido o último
na escala de preferencias.

O ital trabalhou em conjunto
com a Prefeitura de Monte Mor,
um pequeno Município do Interior
de São Paulo, próximo a Campinas,
com a Campanha Nacional de AU-
nientação Escolar (CNAEi, o Servi-
ço de Saúde Escolar e a Tetra Pak
do Brasil Ltda. Os testes foram
realizados com alunos do grupo es-
colar municipal de Monte Mor e da
Sscola Mista Rural.

O Vital poderá ser fornecido a
crianças de todas as faixas etárias,
inclusive a recém-nascidos, devendo
chegar ao pais Inteiro. O produto,
além disso, terá outros sabores.

PROCESSO INDUSTRIAL

Segundo o Ital, o Vital c basl-
camente um extrato protéico obti-
do da soja por desintegração com
água e posterior centrlfugaçáo pa-
ra separação do resíduo sólido. O
processo de obtenção é baseado cm
outros desenvolvidos recentemente
nos Estados Unidos. O Vital pode

ser produzido otn escala industrial,
com produção miuiiuu de mil litros
por hora, e é embalado em con-
dleóes do total assepsia em doses
Individuais de 250 uillllltros. O ma-
leria! usado pura a embalagem é
uni laminado composto de camadas
de polletllciio, alumínio c papel.

Ainda segundo o.s técnicos, "seu
custo de produção 6 de, aproxima-
danientc, 50',; do de produção de
leite de vaca nas mesmas con-
dlções, podendo vir u ser produzido
na forma pasteurizada e distribuí-
do nos supermercados. Cada emba-
lagem do Vital fornece cerca de 100
calo: Ias e 7 gramas de proteínas,
satisfazendo 27*, da.s necessidades
diárias de proteínas do escolar de
sete a nove anos e 22r; da.s necessl-
dades do escolar de 10 a 12 anos.
Ao mesmo tempo oferece H,8',; das
calorias necessárias ao escolar de
sete a nove anos e 7,8'; das exigi-
das pelo de 10 a 12 anos."

A SOJA

As vantagens do leite vem do
fato de que a produção de soja no

Brasil ostil crescendo multo (no
ano passado, a saíra foi estimada
em 7,5 milhões de toneladas, en-
quanto, na épocn, o preço era de
Cr$ 1 poi' quilo),

Dizem os técnicos do Ital que
os alliiiontos calórlcos < farinha,
açúcar, massas alimentícias e cc-
reaisi são os disponíveis na maio-
riu dos lares brasileiros, em razão
ile seu baixo custo. Enquanto os ali-
mentos protéicos de melhor quall-
dade são de origem animal «carne,
leite, ovosi, escassos ou de custo ai-
to. a soja c a fonte de proteína ve-
getal de mais baixo custo e de alto
valor nutritivo. Sua proteína é a
que mais se assemelha á fornecida
pela carne.

— Considerando-se a carne a
preço médio de CrS 15 c a farinha
do soja a CrS 5 por quilo, temos que
o último produto fornece a mesma
quantidade de proteína que o pri-
meiro por um preço cerca de sete
vezes menor. Isso porque a carne
possui, aproximadamente 20% de
proteínas enquanto a farinha de
soja tem f>0',; — disse um técnico.

Sears
Diga Feliz Natal
com presentes Sears

PROJETOS E
ORÇAMENTOS GRÁTIS!

Para o seu lar, seu escritório, seu consultório...
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Condicionador de ar
1750 Kcal/h (7000 Btu's)

Neste verão, a melhor opção de
conforto é este modelo compae- mensais iguais de
to, que além da exaustão do ar
viciado, oferece 2 regulagens de
frio: média e máxima. Fácil
instalação,funciona em 110 volts.

143
Condicionador de ar - 110 volts
2500 Kcal/h (10.000 Blu's)

Condicionador de ar - 110 volts
3000 Kcal/k (12.000 Btu's)

mensais iguais de

203,
mensais iguais de219.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEARS
Uma forte ra/.ão para você com-
prar'na Sears:'nós servimos ao
i|ue vendemos.

Oficinas próprias com equi-
pame.nto especializado.
Técnicos próprios diplomados
e treinados nas fábricas.
Frota de veículos para pronto
atendimento.
Completo sortimento de pe-
ças aprovadas.

SPmm
CONTRATO DE MANUTENÇÃO

• Si! "Aquele" a mnis
: que a Seara faz!

^__ra? Peças e mão-de-obra: está Indo
í incluído!

O Contrato de Manutenção Sears, adquirido paraseu aparclbo Sears, representa tranqüilidade total.
Renovável ano após ano, de. acordo com a sua
conveniência.
Número ilimitado de chamadas técnicas, sem pa-
gamento de "extras".

m_$
í_§3_?_Í

Para Assistência Técnica ou Contrato de
Manutenção, informe-se pelo telefone,
,-^~~ v^ discando:'¦•¦« 240 

4100
nu com tioHKoit vmdrriorm

Atendimento Técnico No Mesmo UU,ou Mal> Tardar im 24 h.
CARTÃO DE CRÉDITO SEARS

Com o seu Cartão de Crédito Sears, você pode adqui-
rir o seu Contrato de Manutenção, pagar qualquerchamada c conta ainda com muitas outras facilidades.

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA! SE A COMPRA NÃO AGRADAR, NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!
HORÁRIO: DE -.» A SÁBADO DAS 9 ÂS 22 HORASSears Botafogo

Praia de Botafogo, 400
Tel.: 246-4040

Shopping Cculçr do Mcicr
Hua Dias da Cruz, 255
Tel.: 229 4626

Niterói
Kua São João, 42
Tel.: 722-3716

Madureira
R. Carolina Machado, 362
Tel.: 390-4891 •

São João da Barra sente
ameaça na expansão da cana

Campos — Escondido no.s vãos das
dunas quo acompanham o seu extenso
litoral e no contraste de sua pequenina
sedo com a imensidão de seu território,
0 Município de São João da Barra pode
vir a sofrer a segunda e definitiva crise
econômica caso o Governo e os empresa-
ilos levem à frente a Idéia de fazer de
sua área apenas um recipiente para a
expansão da lavoura de cana fluminen-
se.

Por isso mesmo, o seu Prefeito, Sr
Ernesto Ribeiro — um homem rude que
emergiu do sertão para liderar a.s rclvln-
dlcações da cidade — naquele jeitão do
homem rural que tanto deliciava o ex-
Governador Raimundo Padilha em suas
audiências, aproveitou a vinda do Presi-
dente Geisel ao Município vizinho de
Campos para pedir. E pediu destilaria
autônoma para a produção de álcool, pe-
dlu também uma ponte para ligar as zo-
nas rural c urbana c, por último, pediu
uma usina de açúcar para esmagar a
matéria-prima existente.

Antes
Dizem os mais antigos moradores da

cidade — ca história velo sendo contada
através das gerações — que o núcleo po-
pulacional que deu origem a São João da
Barra deveu-se a um pescador de Cabo
frio que ali fora tentar melhor sorte. A
morte da mulher ao virar a canoa na
foz do rio Paraíba fez com que o pesca-
dor ficasse no lugar, e desse partida pa-
ra a povoação daquele que chegou a ser
um Município importante dentro da pro-
vincia do Rio de Janeiro.

Do antigo porto de mar, das compa-
nhias de navegação, dos apitos dos gran-
des navios entrando pela foz do Paraíba
do Sul para abarrotar seus porões de cai-
xas de açúcar, do trapiche de Atafona e
do antigo ruido de progresso, pouco ou
mais nada restam. Apenas velhos pré-
dios coloniais, ruínas patéticas de uma
época de fausto c de quando morar em
São João da Barra ciava mais status do
que residir cm Campos, a 40 quilômetros
de distancia.

Hoje, o apito dos navios cia Compa-
nhia de Navegação Sáo João da Barra e
o movimento dos estivadores junto ao
cais, são apenas reminiscèncias, resíduos
de história que as gerações 'mais novas
lembram-se de ter ouvido dos avós. Na
verdade, de escoadouro dos produtos pri-
marlos produzidos na região de há 50
anos. o Município ficou praticamente rc-
duzido ã fábrica de conhaque de alça-
Irão que lhe leva o nome, e à Usina de
Açúcar Barcelos, a meio caminho de
Campos.

A nova e triste realidade fez com
que São João da Barra voltasse para o
mar em busca do progresso perdido. Dai
ser o turismo uma de suas principais ati-
vidades econômicas, embora ainda prati-
cado sem o requinte de outras áreas lito-
raneas fluminenses. É também no mar
que o homem mais humilde do lugar re-
tira o pescado que dá sustento à sua fa-
milia e a economia do Município um pe-
queno reforço.

Hoje
Terceiro Município do Estado do Rio

cm extensão territorial (1 mil 640 quilo-
metros quadrados) e uma população de
55 mil habitantes, São João da Barra es-
tá com o orçamento de 1976 previsto em
CrS 8 milhões 300 mil. Sua principal fon-
te de renda ainda é a arrecadação do
ICM da indústria de bebidas Joaquim
Tomás de Aquino e da Usina Barcelos. O
rio Paraíba divide o Município ao meio.
Dois terços da área ficam na margem es-
querda, enquanto o restante, inclusive a
sede, à margem direita.

Não há entre os dois lados uma li-
gação direta. A ausência de uma ponte
faz com que o homem da cidade para vi-
sitar o interior, e vice-versa, tenha que
vir até Campos, num percurso que dura
cm média três horas. Se fosse construída
uma ponte sobre o rio Paraíba do Sul, a
ligação entre as zonas rural e urbana po-
deria ser feita no máximo em 20 minu-
tos. Daí a ênfase dada pelo Prefeito Er-
nesto Ribeiro na reivindicação que fez ao
Presidente Ernesto Geisel.

Com a ponte, costumam afirmar as
autoridades locais, pelo menos parte da
cana plantada no sertão (zona rural) po-
deria ser industrializada em Barcelos.
Sem ela, "apesar da luta que travamos,
a tendência é o esvaziamento econômico
e populacional". Para melhor explicar o
problema, o Prefeito costuma dizer:
"Atualmente, quando as estradas rurais
da margem esquerda precisam de traba-
lho de conservação, as máquinas da mu-
nicipalidade são obrigadas a empreender
uma viagem de 140 quilômetros até atin-
gir o local, quando tudo seria bem mais
fácil e econômico com a ponte".

Realidade
Mas, as reivindicações do Município

não estão limitadas à construção da pon-
te. Elas são muitas e, em documento en-
tregue ao Presidente da República e aos
Ministros que com ele vieram a Campos
visitar o campo de Garoupa, estão todas
numeradas e bem explicadas. A erradi-
cação da cultura da mandioca, que já te-
ve mais de 60% de seus antigos 22 mil e
500 hectares ocupados pela cana-de-açú-
car, é considerada pelas autoridades lo-
cais como mais um fator de esvaziamen-
to econômico.

Aluysio Cardoso Ifnrhosk
13 o Prefeito explica: "A cana que es-

tá sendo plantada em São João da Barra
— e a nossa área é, tecnicamente, a
opção mais Indicada para a expansão
horizontal desta lavoura no E.stado do
Rio de Janeiro — vai ser Industrializada
du Campos que, consequentemente, re-
colherá o ICM. Antes, pelo menos, esta
participação nos era dada com a indus-
triallzaçáo da farinha de mandioca".

Em 1972, ano em que a mandioca ai-
cançou o melhor preço no mercado, che-
garam a existir cerca de 250 bolandeiras

i casas de farinha) no Município. Hoje,
com a ocupação da área pela lavoura ca-
navieira, apenas 20 a 30 pequenas fábri-
cas resistem ao assédio das usinas e con-
tlnuam funcionando, embora precária-
mente. Para ocupar o espaço que lhe
permitirá ampliar horizontalmente a
cultura do cana, o empresariado do açu-
car oferece financiamentos e todo tipo
de vantagens aos proprietários rurais. Os
técnicos da Cooperativa Fluminense dos
Produtores de Açúcar e Álcool iCoperflui
acreditam, inclusive, que possam expan-
dir a área plantada em 25 mil hectares
com a ocupação do sertão de São João
da Barra.

Pro testo
Há dois ou três anos, quando estudos

técnicos efetuados pelo Instituto cio Açú-
car c do Álcool indicaram o Município
como área prioritária para a expansão
da lavoura da cana do Estado do Rio de
Janeiro, as autoridades e a população de
São João da Barra chegaram a alimen-
tar esperanças de que uma grande usina
de açúcar poderia ser instalada na foz
do Itabapoana, produzindo de 1,5 a 2 ml-
lhões de sacas por safra, E a idéia, a
principio, passou a ser alimentada por
alguns empresários do setor estabeleci-
do.s em Campos.

Posteriormente, com um projeto da
Rede Ferroviária Federal de alterar a li-
nha que liga Campos a Vitória, no Espi-
rito Santo, c com a possibilidade deste
tronco vir a passar pela zona rural do
Município para facilitar o escoamento da
cana para as indústrias de Campos, to-
dos se uniram em São João da Barra pa-
ra protestar contra a sugestão, certos de
que isso poderia acarretar para todo o
Município o esvaziamento econômico de-
finitivo que tanto temem. Dai o desespe-
raclo apelo que lançam ao Governo no
sentido de construir a ponte, convictos
que estão de que ela representaria o
ponto de apoio para um possível c futuro
soerguimento .social e econômico.

Mas. se as autoridades e a maioria
da população ainda teimam em lutar, o
mesmo não pensam alguns proprietários
rurais que, em busca de melhor rentabi-
lidade, estão arrendando grandes áreas
de terras às usinas de açúcar em Ca'm-
pos, dando o primeiro passo para ba-
quearerri diante das ofertas que lhes che-
gam diariamente, algumas realmente ir-
recusáveis. Esta nova realidade fez com
que as terras no Município tivessem va-
lorização acentuada nos últimos anos.
Um hectare no sertão de São João da
Barra, que antes ficava cm tomo de CrS
1 mil e 200 a CrS 1 mil c 800. vale, atual-
mente, mais de CrS 10 mil.

Turismo

Dentro da rusticidade que caracteri-
za o litoral da região Norte fluminense,
São João da Barra dispõe das praias
mais esnobes e mais freqüentadas pelos
•turistas nas temporadas de veraneio. A
mais famosa c importante delas é Atafo-
na, um balneário que em janeiro e teve-
reiro recebe uma população flutuante de
mais de 30 mil pessoas e que se transfor-
ma nesses dois meses no ponto de con-
vergência da sociedade regional.

Outra praia importante, também
muito freqüentada, é Gruçaí. Como Ata-
fona, ela tem residências luxuosas de ve-
raneio e vicia social intensa nos dois pri-
meiros meses do ano. Ambas estão iocali-
zadas à margem direita do rio Paraíba,
e são responsáveis por uma ajuda subs-
tancial na acanhada economia do Muni-
cipio, embora até hoje as autoridades lo-
cais não tenham procurado dar a esses
dois balneários a infra-estrutura de que
necessitam para atrair turistas de re-
giões anais longínquas.

A partir da segunda quinzena de de-
zembro, quando os caseiros completam
a limpeza nas residências de veraneio e
os turistas começam a chegar, as autori-
dades de São João da Barra terão que
deixar um pouco de lado as reivindi-
cações que fizeram ao Governo federal
para se empenharem com mais vigor na
política de purismo, preparando as ruas
dos balneários, podando as árvores e
acelerando o sistema de cobrança, a fim
de receber todos os impostos que ficaram
atrasados durante o resto do ano.

Mas, enquanto o verão não chega
cm toda sua plenitude e os turistas não
se instalam com as famílias para vive-
rem dois meses de muito sol e de muita
vibração social, São João da Barra conti-
nua mergulhada em seus problemas e
acompanhando de longe o desenvolvi-
mento de outras cidades. Suas autorida-
des e seu povo ainda mantêm esperanças
de que tudo ainda possa mudar, embora
seu historiador maior, João Oscar, mima
paródia ao poeta Carlos Drummond de
Andrade, já tenha sentenciado: "Se não
fosse a fábrica de conhaque e a usina de
açúcar, a cidade seria hoje apenas um
retrato na parede".
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Polícia traça normas para o carnaval de 76
CIDADE - 45

O Soovot&rlo tio Segurança, o pro-.sidente da Riotur 6 o Juiz da Menores .sc
1'eunlii'io niniinhã, no auditório do Pala-
elo da Policia, ti fim de discutir medidas
de segurança pura o carnaval do i07ü.
Du segunda quinzena dc dezembro atô
fevereiro, dirigentes da.s escolas dc sam-
ba e clubes manter&o encontros cons-
tantes com o Juiz Campos Neto pura quea.s instruções sejam bem assimiladas.

De acordo com ordem dc serviço
baixada pelo titular do Juizado, menores
de 10 anos não poderão participar dos
desfiles das escolas de samba ou mesmo
das ensaios. A.s entidades cpic desrospei-
tarem essa determinação estarão auto-
matlcamohte desclassificadas >do con-
curso oficial. O provimento, com 32 ar-
tigos, entra cm vigor amanhã.

NOVIDADES

Uma das inovações contidas na or-
dem de serviço do Juiz Campos Neto o a
volta da reserva dc uma mesa, cm local
adequado no salão dos festejos, para as
autoridades do Juizado "a fim de que
possam atuar com mai.s segurança, beber
um copo de água e lavrar o auto dc in-
fração à vista do público". Desde 1070. a
fiscalização, em todos os clubes, era feita
através de rondas, por comissários do
órgão.

— Porém, no intervalo entre uma

ronda e outra aconteciam várias irregu-
larldadcs, por isso uma fiscalização per-
manonto sc torna Imprescindível. Assim,
os comissários poderão apanhar cm fia-
urante pessoas que estejam so excedeu-
do, pois o grupo, formado por quatro ou
cinco, permanecerá o tempo necessário
no salão de danças, explicou o diretor
da Divisão de Fiscalização do Juizado, Sr
Milton Teixeira Ribeiro.

INSTIIUÇOES

Todas as crianças com mais dc 10
anos, para participar dos desfiles das cs-
colas, deverão estar munidas de cartão
do identidade fornecido pelo Juizado,
com fotografia, autenticado c visado pc-
Ia Divisão de Fiscalização e obtido até
15 dias antes dos festejos. Apenas os
maiores dc 14 anos não precisam dessa
carteira. A presença de menores nas ar-
quibancadas ficará a critério dos pais,
mas os que estiverem desacompanhados
serão recolhidos pelos fiscais.

— E' expressamente proibida a pre-
sença de menores — até 18 anos — com
fantasias atentatórias ao decoro público
e á moral, tais como tangas, biquínis,
deturpações dc piratas c outras que des-
nudem inconvenientemente o corpo.
Também fantasias que precisem de com-
plementos como pintura de todo o cor-
po, ou cobertura com vernizes, óleos,

tintas e .substancias eolorantes, náo so-
rão permitidos pois fecham os poros e
podem ocasionar conseqüências graves,
falou o Sr Milton Teixeira Ribeiro.

O.s clubes que desejarem realizar
bailes Infanto-Juvenls deverão requerer
o alvará de autorização, em duas vias,
no Cartório do 19 Oficio, após registro
na Divisão de Fiscalização do Juizado,
com antecedência de 15 dias. Esses fes-
tejos .serão encerrados, no máximo, às
20 horas, o os menores de 5 anos náo po-derão participar, apenas assistir quando
acompanhados. Nenhum clube poderárealizar concurso de fantasias paracrianças.

Nas festividades de adultos com a
participação de menores de 18 anos (nos
clubes) é obrigatória a separação dos
bares de refrigerantes c o.s dc bebidas
alcoólicas. Os primeiros deverão tor
avisos, em local de destaque, da proibi-
ção dc venda de bebidas. Os presidentes
dos clubes são responsáveis pelo cum-
primonto dessa determinação e de to-
das a.s outras contidas no provimento,
cuja inobservância acarretará a aplica-
ção de sanções previstas na lei.
PLANEJAMENTO

No plano dc segurança para o car-
naval dc 197(1. o Juiz Campos Neto mobi-
llzará, além de todos os comissários do
Juizado, cerca de 500 fi.scais — luncio-

nárlos públicos que nunca tenham res-
pondido a inquéritos ou chefes do fauii-
lia sem antecedentes criminais, Nenhum
receberá qualquer gratificação, mas os
portadores de cartão azul terão livre in-
gresso nos clubes, casas do diversões o
outros locais onde se realizarem teste-
jos carnavalescos. Essa Jíi é uma forma
de compensá-los pelo trabalho.

O.s fiscais ficarão lotados em 12 pos-tos do Juizado espalhados pela cidade
leste ano foram criados mais dois), sem-
pre supervisionados pelos comissários do
órgão. Caso constatem alguma lrregula-
rldade, durante os festejos cm amblen-
tes fechados, como condições precárias
de segurança, ou que possam trazer con-
seqüências a saúde ou ao bem estar dos
menores, deverão comunicar o fato dire-
tamente ao diretor da Fiscalização para
que a festividade seja suspensa."

A sede do Juizado de Menores e seus
postos funcionarão 24 horas por dia,
durante o carnaval. Como em 11)7(5 as es-
colas de samba desfilarão cm frente á
sede do órgão, o Juiz Campos Neto soli-
citará ao presidente da Riotur, Sr Vitor
Pinheiro, ou ao Prefeito Marcos Tamoio,
medidas de .segurança para o prédio "que
é todo cercado de vidro e pode levar ai-
guma pedrada dos espectadores". Para
ele, uma solução seria a colocação de la-
pumes em toda a volta do imóvel.
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ÚNICO DISTRIBUIDOR NO
HIO DE JANEIRO
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More num apartamento de 4 quartos onde a natureza aindaoferece liberdade para as borboletas.

Por apenas Cr$ 520.000,00.

Edifício independência
Rua Marechal Jofre, 267

A Rua Marechal Jofre, é calma, tranqüila e muito convidativa.
Talvez, seja por isso que ninguém fica surpreso de assistir vela, todo dia. umespetáculo da natureza. Pássaros cantando e borboletas brincando pelostelhados, janelas, jardins e canteiros da rua. E é nesse lugar, cada -vez maisraro no Rio, que está sendo construído o apartamento de'toda a sua vida.
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, APARTAMENTOS DE SALÃO, COM
TÁBUAS CORRIDAS, 4 QUARTOS ATAPETADOS,

SENDO 1 SUITE, 2 BANHEIROS SOCIAIS, ÁREA E COZINHA
COM PISO EM CERÂMICA., 2 VAGAS NA GARAGEM, SENDO 1INCLUÍDA NO PREÇO E.OUTRA OPCIONAL. PLAYGROUND E

JARDINS. ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDROSFUMÉE. PRÉDIO
EM CENTRO DE TERRENO SOBRE PILOTIS. ELEVADORES ATLAS.

APENAS 4 APARTAMENTOS POR ANDAR.

OBRA ADIANTADA NA T LAJE
ENTREGA EM OUTUBRO DE 1976

CONDIÇÕES A PARTIR DE:
_  CrS 12.000,00
Centura Çf$ 24.000,00
6.°, 12.» e.18." meses Cr$¦14.400,00
Mensais-durante a obra CrS 2.400,00
^f,chaves }: CrS 67.975,00
Mensais após as chaves CrS- 4.086,01
Renda Familiar ....,„ CrS 11,800,00

Todos os valores fixos durante a construção.
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Planejamento e Vendas: cruci 95

JÚLIO BOGORICIN
op,,p. Associado,à ADEMI

Av. Rio Branco, 156 - S." andar (Ed. Av. Central)
Tels.: 224-1717 * 232-3428 • 222-8346
LOJAS:
COPACABANA: Rim Barata'Ribeiro, 586Tels.: 256-9396 • 256-9397
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TIJUCA; Rua Condi Je Bonfim, J29 - Tels.: 268-9262 • 238-9522MEIER: Rua Dias da Cruz, 380 - Tels.: 249-8765 • 249~3578

JACAREPAGUÁ:At: Ceremário Dantas, 941 - Tels.: 392-7002 • 39'>-871~'NITERÓI.: Praia de Icarai, 177 - Te/s.: 722-Ú18Ó • 722-3063PETRÓPOUS: Praça Pedro II, 18 - Tel.: 42-5412

Financiamento eniatê 15 anos
CREFISUL RIO S.A.
CREDITO IMOBILIÁRIO
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Construção:

CONSTRUTORA
TRENA S.A.
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CORRETORES ISO LOCAL ATÊ 22:00 Hs.
OU EM NOSSA LOJA TIJUCA
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Veríssimo é sepultado em tarde de chuva e frio
Alemã marcara último dia

Porto Al*.ii*

Porlo AIcric — O último
dia de Èrlcp Vòrisílmo foi
alegre c descontraído. E a
alegria aumentou depois
das Hi horas quando regres-
mu ilo exime clinico {|iie
UvtV* pericOcaniente, c .seu
médico, Dr Aloisio Acluitti,
constatou que ole estava tão
bem que a pressão arterial
apresentava índices absolu-
tamente normais.

Bem disposto depois do
exame lírico chegou em
casa e resolveu trabalhar
no segundo volume de .suas
memórias, Solo de Cia ri-
neta, que ele pretendia
concluir até dezembro. Es-
crevia sobre a viagem que
fizera á Espanha; em 1902,
e já havia concluído o capi-
tulo ele lembranças da via-
«cm a Portugal. Depois,
;\ com pa n h a d o de Dona
Mafalda e dos dois netos
mais moços — Mariana e
Pedro —. jantou e foi assis-
tir ao tclejornal.
OS LÍRIOS DO CAMPO

Pela manhã, sempre com
Mafalda, sua companheira
há 44 ano.s, foz o passeio di-
ário que se constituía numa
longa caminhada. Sexta-
feira, em vez de passearem
pelo bairro, foram a um
supermercado fazer com-
pras. Lúcia, a nora, seguiu
de automóvel para traze-los
na volta, com os pacotes.
Np supermercado. Érico Ve-
ríssimo Unha uma missão
a cumprir: presentear, com
seu autógrafo, o livro Olhai
os I.irios do Campo a uni
dos açougueiros do estabele-
cimento.

E que os dois, há muito
tempo mantinham amls-
tosa discussão em torno de
seus clubes. O açoguciro,
torcendo pelo Internado-
nal, falava que o escritor
não lhe dava um livro por-
que era gremista. Krico re-
solveu acabar com a teima,
bem no seu jeito brincalhão
e simples, com o qual tra-
tava a todos e cativava as
pessoas, mesmo os estra-
nhos que nem chegavam a
Imaginar que aquele ho-
mem de cabelos brancos
magro, de grossas sobrance-
lhas, a usar sempre um
boné nos seus passeios, era
o maior escritor do Rio
Grande do Sul.
O RESTO É SILÊNCIO

A noite, dc])ois do jantar
p de ver 0 programa de te-

levLsáo, lírico Veríssimo te-
lefonou para o escritor Jor-
gp do Andrade, autor da
novela O Gril». Falou por
mais de 21) minutos com o
amigo em São Paulo, re-
comendundo que cuidasse
de sua saúde Uorge é car-
diacui p não ligasse os cri-
ticas que ouvira sobre a
novela. Desligou o telefone
p clissp que ia chamar Ligla
Fagundes Telles, amiga a
quem queria tanto a ponto
de chamá-la de irmã.

A família, reunida na sa-
Ia dp tplcvisáo, percebeu
qup pie começara a sentir
o que chamava do "cangas-
go". Uma espécie de hérnia
de hiato, o "engasgo" ocor-
ria de vez em quando c sua
mulher e filhos estavam
habituados. Ele dizia que
sentia "uma dorzinha" nes-
sas ocasiões, como se es-
tivesse com muitos gases c
tivesse de arrotar. Sexta-
feira, a dor se prolongou, e
Érico disse que estava ton-
to. Todos viram que ele
transpirava muito.

Levado para o quarto, a
família chamou a cardioeli-
nica, que não chegou a tem-
po: quando viu que o mari-
do estava morrendo. Dona
Mafalda tentou a respira-
ção boca-a-boca, enquanto
Luis Fernando e Lúcia
faziam massagens cardia-
cas. Os familiares, atônitos
c surpresos pela violência
do enfarte, nada mais ouvi-
ram dele. Só o silencio de
sua morte.

No livro O Resto c Silcn-
cio. lançado cm 1943. Krico
Veríssimo pela primeira vez
criou um altcr-ego e. no
personagem que é escritor,
diz: "Não devemos ser alia-
dos cia morte. A principal
missão do escritor do nosso
tempo é combater a idéia
de aniquilamento total."
FIM À PREGUIÇA

A obra que deixa elimina,
para a literatura brasileira,
qualquer tentativa de
aniquilamento. Ele, entre-
tanto, estava impaciente
porque sua doença — o pri-
meiro ataque cardíaco ocor-
reu cm 1961 — lhe tirou,
aos poucos, nos últimos dois
anos, a energia e a deter-
minação que o obrigavam
a escrever 30 laudas por dia
durante sua carreira de es-
cri tor;

— Tenho de dar um jeito
nossa minha preguiça e

começar a trabalhar —
dizia cie, em 1072, logo após
ter regressado de uma via-
gem dp oito meses á Europa
c Estudos Unidos. Eu, antes
de fu zer Incidente em An-
tares, tinha um livro inteiro
estruturado. Quero encerrar
a serio de romances de Por-
to Alegre com esse livro,
que tinha nome, c não sei
se vou poder conservar esse
lunip - A Hora do Sétimo
Anjo. E* um apanhado de
Porto Alegre, HO anos depois
do último livro sobre a cida-
de, qup foi O Itcsto í> Silcn-
cio. E vou escrever também
liara criança.

Alas antes, Érico desco-
brlu aquele outro homem
no espelho, quando fazia
sua barba. Um homem que
cie via envelhecido, com
quem dialogava como conta
cm sua autobiografia. E re-
solye escrevê-la, deixando
tuclo de lado. No ano pas-

•sado, a Editora Globo publi-
ca Solo de Clarineta. Para
esse livro. Érico não pre-
cisou fazer o.s desenhos de
personagens que faziam
parte do seu modo de tra-
balhar, porque conhecia
todos. Bastava lembrar.
POUCO TEMPO

Érico Veríssimo tinha
consciência da corrida cm
desvantagem que fazia. Ao
JORNAL DO BRASIL, cm
dezembro cie 1072, lamcn-
tava o excesso de solicita-
ções a que era exigido, e
dizia que precisava apren-
der a dizer náo. "O meu
problema c que o tempo
passa", afirmava, anteci-
pando outra idéia iniciada:"Unia novelinha de um as-
.sunto grego — .se passa na
Grécia, com um brasileiro,
que eu comecei cm 66 c não
continuei. Talvez eu Taça
essa novela para publicar
com outras histórias que sa-
iram muito mal lançadas
no livro de bolso O Ataque.

Um pouco mais de u m
terço dessa história — ins-
pirada numa manifestação
de rua que Krico e Ma f a ida
prpspnciaram "como moscas
tontas" na Grécia — já cs-
tava pronta. Também pou-
co mais de um terço da
segunda parte de Solo de
Clarineta está pronta. Cria-
dor universal, as idéias fer-
vilhavam e ele confessava
que, apaixonado por uma
(leias, deixava as outras pa-rá trabalhar até o fim no
tema escolhido.

Gnação era uma constante
Porto Alegre — "Acho

que a obra de Érico Veris-
.simo t c m características
básicas: a coerência ideoló-
pica — seus livros sempre
foram um compromisso com
a liberdade c contra qual-
quer tipo de tirania, íisica
ou'ideológica. Em segundo
lugar, essa coerência ideoló-
gica está apoiada na extra-
ordinária capacidade de re-
novação literária. Ele foi
um criador, fundamental-
mente".

A análise íoi feita ontem,
junto ao ataúde do escritor,
por um de seus jovens
amigos, o professor ele Lite-
ratura Brasileira e critico
literário Flávio Loureiro
Chaves. Coordenador do li-
vro O Contador de Histó-
rias, lançado cm 1972 pela
Editora Globo para come-
morar os 40 anos de Érico
escritor, Flávio é profundo
conhecedor de sua obra, em
que vê "uma renovação
constante, em todo o ro-
mance, da farsa à àlsgóriá,
do romance político ao his-
tórico".
CONTADOR
DE HISTÓRIAS

— Foram esses fatores
que psrmitlram a Érico
fazer o processo da socie-
dade brasileira contempora-
nea. É o único autor brasi-
leira, colocando-se sempre
todo o processo d e for-
mação da burguesia brasi-
leira, se colocando sempre
na posição de um juiz. E cs-
se é o sentido de O Tempo
e o Vento, em que mostra
a epopéia e o ideal de uma
sociedade, depois a crise
dessa sociedade. Érico não

é importante apenas iitsra-'
riamente. É também impor-
tante cemo juiz: escrevendo
a história da sociedade cm
que cie vive. também julga
ossa sociedade — acrescenta
Flávio.

Érico Veríssimo, cer-
tamente, jamais concorda-
ria com essa análise porque
ficaria encabulado. Era um
homem simples, que sabia
ser "um amigão", como fala-
va ontem, em seu velório,
um dos seus amigos mais
chegados, o poeta Mário
Quintana. Poucos desses ve-
lhos amigos — Maurício Ro-
semblat, Moisés Vellinho, os
editores Bertaso — podiam
dizer qualquer coisa ontem.
Estavam quietos, chocados,
alguns não conseguiam es-
conder os olhos vermelhos
de choro.

— Acho que esse cabe-
çudo morreu de propósito— murmurava um deles,
lembrando que Érico estava
preocupado o contente, ao
mesmo tempo, com as ho-
menágens que receberia no
dia 17, quando completaria
70 anos. Na semana pssada,
terça-feira, recebeu a visita
de um dos diretores cia
Editora Globo, José Otávio
Bertaso, que foi comunicar
que a empresa lançaria, no
seu aniversário, o Prêmio
Literário Érico Veríssimo,
para premiar romances
inéditos brasileiros.

O escritor ficou satisfeito
com a iniciatvia porque
sempre acreditou haver
necessidade de se estimular
a literatura brasileira. "Há
muita gente boa aqui. A li-
teratura brasileira está

muito melhor do que cm
qualquer tempo. Nós tinha-
mos antigamente o Macha-
do de Assis, o Euclidcs da
Cunha. Mas hoje nós temos
muito mais elevações de
terreno, muita gente boa,
na poesia e no conto, prin-
cipalmente. Acho q,ue a nos-
sa poesia e o nosso conto
são muito mais ricos e estão
muito perto das grandes li-
teraturas do que o nosso ro-
mance", dizia ele certa
ocasião. E continuava:

— Eu não sei até onde
iriam se não houvesse cen-
suja, porque alguns não são
politicos. Acho impossível
tratar um problema de hoje
omitindo o político e o
social. Quando eu digo poli-
tico, eu não digo partidário— co pessoal confunde
muito engajamento com
Partido. Um escritor não
deve se engajar com um
Partido político mas com
unia idéia, com um proble-
ma do homem e á sua
manera. Mas podem existir
grandes autores sem en-
gajamento. No dia em que
resolverem os problemas da
feme, da casa, do emprego,
da fe icidade social, a lite-
ratura não acaba. Ficam
ainda o mistério da vida e
da morte, o ódio, a inveja,
o amor. O que a gente não
pode é dizer: isto eu não
quero ver. Como, não quer
ver? Então, mostre que
existe. Eu também não te-
nho solução. E' a mesma
coisa que querer escrever
sobre um bar, mas sem
poder falar nas mesas o
cadeiras. Não é o bar, é
uma imposição que é feita.
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O presidente regional do MDB, Sr Pedro Simon, apresenta condolências a Luis Fernando

Porlo AloqrA — Álbum d* família
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Erico com sua neta Fernanda, em fotografia tirada em novembro do ano passado

!ÍÍMfeiil,/ . 
Perto Alegre/Arquivo, 5*11-75
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Ultima foto de Veríssimo, na Feira do Livro, em companhia do coordenador João Barone

Porto Alcinr Unia
cidade clnzonta, que escon-
dou a transparência do ecu
que o escritor tanto adini-
rava, viu ontem o sepul-
tamento do Érico Veríssimo,
cujo ataúde foi levado pela
família, por velhos e novos
amigos, intelectuais, edito-
ros o livreiros, por autor.-
dades o gente simples do
povo ao Cemitério Sáo
Miguel o Almas.

O corpo do escritor foi
transladado dp sua casa,
onde morreu de enfarte às
21h 15m de sexta-feira, para
a Assembléia Legislativa,
durante a madrugada, o
velório não foi lão discreto
como ele certamente gosta-
ria, mas o caixão pormanc-
cpu fechado por determina-
ção dra família.
LUTO E SILÊNCIO

Na ante-sala do plenário,
desde cedo, Dona Mafalda
o.s filhos Luis Fernando o
Clarrisa, a nora Lúcia e o

genro David, o irmão Ênio
p outros parentes recebe-
ram as condolências de con-
ten as de pessoas, desde o
Governador Sinval Guazelli
— que decretou luto oficial
no Estado por três dias —
ao Prefeito, secretários de
estado, presidentes partida-
rios, deputados e até de
pessoas desconhecidas, mui-
tas das quais levando sin-
gelos ramalhetes.

Ao se aproximarem as
ltih 30m — quando chegou
o Padre Alfredo, pároco da
Igreja de São Sebastião,
próxima da casa do escritor
—, hora marcada para a en-
comendação, mais de 400
pessoas se comprimiam no

salão. Após a oração ritual,
todos rezaram um Pai Nos-
so e uma Ave Maria c, om
seguida, funcionários da
funerária começaram a re-
tirar dezenas de coroas de
flores com que diferentes
entidade homenagearam o
escritor.

Faltando ir. minutos para
as 17 horas, o ataúde foi le-
vado para o carro funerário
o iniciou-se um longo c
demorado cortejo, cem mais
de GO automóveis, em dire-
ção ao cemitério de São
Miguel e A 1 m à s . Uma
rádiopalrulha da Brigada
Militar, com faróis acesos,
antecedia o carro funerário.
Atrás vinham carros com
membros da família e com
o presidente da Assembléia
Legislativa.

Se a tarde era triste, cin-
zenta e fria, mais triste
ficou com a chuva leve que
começou a cair quando o
cortejo chegou ao cemitério.
Procurando refúgio, muitos
pássaros se escondiam nas
árvores fronteiras ao cerni-
tério. piando.

Mas as pessoas faziam .si-
lèncio e em silêncio segui-
ram o férefero pelas ala-
medas. Outras subiram logo
para o primeiro andar, on-
de o corpo do escritor foi
sepultado na carneira
15.861. O silêncio continua-
va, só se ouvindo os ruídos
das máquinas fotográficas.
De repente, ouve-se tam-
bém o barulho do caixão
sendo empurrado para den-
tro do túmulo. Bem perco,
amparada pela filha e no-
ra, pelo genro e pelo neto
Paul, Dona Mafalda sentiu-
se mal e foi levada para
casa.

Amado, o amigo,

rasga-se <le dor
Salvador — "Iiassado

de dor", o escritor
Jorge Amado, amigo

fazia 40 anos de
Érico Veríssimo,

afirmou ontem que,
com sua morte, "o
Brasil perde seu

principal romancista e
o mundo ura dos

maiores romancistas
contemporâneos"."Ele deixa lima obra

que viverá enquanto
existir a língua

portuguesa. Seus
. personagens
enriqueceram a

humanidade brasileira.
Quanto a mim

pessoalmente, perdi um
irmão, me sinto

infinitamente triste".
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'CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS
B Horizonte - Congonhas do Campo - Ouro Preto -

Sabará - Gruta de Maquine - Iodos os sábados.

CAMPOS DO JORDÃO
A mais bela e concorrida estância climática brasileira,
hospedagem no Hotel Vila Ingleza. Todas as 3." feiras.

BRASÍLIA EM TOM MAIOR
Um roteiro espetacular, a Pousada do Rio Quente

- Goiânia - Gruta de Maquine - Belo Horizonte - Ouro
.Prelo -Congonhas do Campo etc.Todas as 3.'feiras.

FOZ-ASSUNÇÀO-PANORAMICA
Roteiro inteiramente sobic asfalto - Curitiba - Vila
Velha - Cataratas do Iguaçu - Assunção - Lago Ipa-
caray - Rodovia do Cate - Londrina e Norte do Púraná
Todas as 6/ feiras. ' .

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
Uma excursão completa. Conheça o Sul do Brasil fa.-en-
do o roteiro das Praias e do Vinho e, se quiser, estenda
até Foz do Iguaçu e Assunção incluindo visita a Argen-
tina. Todas as 3.j feiras.

TRANSBRASILIANA NORTE
Viagem atrativa conjugando ônibus de luxo e avião a
jato. Doze capitais e diversas cidades om direção ao
Norte brasileiro, do Rio a Belém e Manaus.

NORDESTE SOLE MAR
Todas as belezas do litoral Nordeste ern viagem por
estradas inteiramente asfaltadas (BR 101). Vitoria -
P. Seguro - Salvador - Aracaju - Maceió - Recife -
João Pessoa etc. Partidas qií...zenais.

BAHIA HISTÓRICA... DESDE 1500
Ida pela rodovia litorânea o Porlo Seguro - llabuna e
Ilhéus - 4 dias om Salvador. VOLTA: Via Feira do San-
tana e Valadares. Todos os sábados.

GRANDE CIRCUITO HISTÓRICO
Vitória - Porto Seguro - Salvador - Brasilia - Cidades
Históricas de Minas - Magia. História e progresso num
roteiro inesquecível. Todos os sábados.

BUENOS AIRES
BARILOCHE

LAGOS CHILENOS
Vários roteiros incluindo lodo o Sul do Brasil, esten-
dendo-se ao Uruguai, Argentina, Chile o Paraguai com
ida de ônibus e volta em avião, ônibus ou navio.
Excursões de gala para suas férias.

DOMINGUEIRAS n*
NA Qi

t£2££el SOLNAVE *^~
Parati e Angra dos Reis - Costa do Sol e Cabo Frio 

'¦

Nova Friburgo - Parque Nacional do Itatiaia • llacuru-

çà e Águas Lindas.
Passe um dia alegre no Super- ônibus onde o ar
condicionado e apenas um detalhe

iããm

EQNVITE BB MES
BRASÍLIA E MANAUS •

Em ônibus e avião, incluindo a
Pousada do Rio QuentQ. 9 dias

GUARAPARI E VITÓRIA
3 dias, saindo todos os sábados.

Informações e vendas

S#UTUi
i cia Quitanda, 11 - 4." andar - Embralur fl? - GB

. 232 682?; 224-7664, 221-4628 e 221 4638
PAX1UH Vi.., il_ Piiíi|u,330-Loja lOb-Ernhr.ilur 154 GB

GUANÁTURN S bbpá<-àbona;.'793 - Embratur 103 GB
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CONJUNTO ESTOFADO
KELLY- Sofá cama o 2 poltronas. Encos-
to o assomo do ospumo. Rovostimonto d»
Courvin-Soft. Estrutura rolorçnda. Linhos"
modernas,

00
A VISTA .

OU

799
, 45S0 MENSAIS IGUAIS

CONJUNTO ESTOFADO
MADAGASCAR'- soü fixo e 2 pol-
tronas. Estrutura do madeira reforçada, Pés
e braços trabalhados. Rovostido de Courvin
com dotalhos retangulares no assento e on-
costo.

00
AVISTA  1-1 1 X
OU, *... 6490 MENSAIS IGUAIS

CONJUNTO ESTOFADO
NETUNO - Sofá cama e 2 poltronas fi-
xás. Todo revestido de Courvin-Soft. Estru-
tura reforçada. Braços suspensos. Pés tor-
neados.

00
A VISTA

OU.

999
6850 MENSAIS IGUAIS
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SALA COPA POLAR - Bufe com
portos do correr. Pós altos. Mosa revostlda¦do laminado. 4 cadeiras ostofadau.rovostldai
de courvin. Pés esmaltados..

*0
A VISTA

OU

599
37M MENSAIS IGUAIS
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GRUPO DE 3 MESAS DE
CENTRO - Madeira do.loi escurecida.
Porta revistas. Tampo -de mármore. Modi-
das: 1,00 x 0,50 (centro) 0,45 x 0,40 (Ia'-
toral).

oqqoo
AVISTA  -í*70
OU 1990.MENSAIS IGUAIS

TELEVISOR PHILCO B-253
Teleportátil. Cinescópio de 31 cm (12").
Som instantâneo. Funciona em 110, 220 e
12 volts (bateiia de carro). Transistorizado.

00
A VISTA. 1.255

7930 MENSAIS IGUAIS

_____Br1 MÇíS^n I
XÉs$í I -iMiy_}_l
¦r^_-*C__IB« I Ifjg f |BM• 1 M_n_2¥«»3f_l 1 (5-^I_________E

REFRIGERADOR CLÍMAX EL-
230 - Termostato do temperatura para 8 posi-
ções. Gavctâo pata frutas o legumes, 230 litros decapacidade,

..,.,. 1.43300
 8650 MENSAIS IGUAIS

TEM PREÇOS QUE NINGUÉM TEM!

TELEVISOR PHILCO Bi-139
Tela retangular de 61. cm. (24"). Totalmente
transistorizado. Definição total da-som »
imagem. Móvel de madeira Nogueira.

1.665'
9370 MENSAIS IGUAIS
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DORMITÓRIO BERGAMO . AmPiu
Suarda roupa de 4 portas. Revestido internamente na
cor areia. Cama de casal conjugada-com mesinhas
cabeceira*», Cômoda penteadeira com 2 portas e espa-
çoeas prateleiras. Espelho, banqueta estofada, revés-
tida de vinil.

AVISTA

0U9370

1.580

ABERTA
DIARIAMENTE

VÀ SEXTA
ATÉ 22 H

SÁBADOS ATÉ 18 H
.MENSAIS IGUAIS

Ir 0/ i r .^^lillL
II II Jl| !üÍllt:arainF=te--^ Z^R

lil lL4jff*of||01 IÍlIZ___i__j__i"^^:^^^J_í( Ti_BI

___^^sSt^r^_____ -^^-PÜrTMl '

^4-_|^k^S^. }^&mw&^nwi II ll___l^^^^

DORMITÓRIO CRUZEIRO -Armáriode-4portascomidivisõesin-.
ternas. Cama de casal conjugada com mesinhas cabeceiras. Cômoda penteadeiracom 6 gavetas e espelho. Banqueta estofada.

A VISTA.. 2.666 ou 15200 MENSAIS IGUAIS

CPT 007 C

*!&&?
CENTRO
R 7 de Setembro, 162
COPACABANA
Av. N S. de Copacabana. 1032

MEIER
R. Dias da Cruz, 69
BONSUCESSÒ
Praça das Nações, 70-A

MADUREIRA
R Padre Manso, 180
CAXIAS
Av Nilo Peçanha. 401

NITERÓI
R Maestro Felicio Toledo, 489
CAMPO GRANDE
R Cel Agostinho, 97

NOVA IGUAÇU
Travessa Martins, 83
S.JOÃO DO MERITI
R. da Matriz, 337
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JE^Me'|VIOD^ minister - Laqueado na cor branco. Lir has
HH| ' . if: mif Mi ^aHl 5 'etas e decorativas. Amplo guaida roupa tipo duplex. 4 portas. puxadores metalizados. divisocs fun-
¦ESI i m:M §§1 \t|plSI WM '~l * I cionais. Cama fie casal conjugada com mosinhas cabeceirjs (gavuta u porta rcvistas). Nova e mo-

SSl ^ J ® iBBl 
Yy v "y i derna pcntuadeira com espelho tamanho natural (corpo inlciro) e outro redondo. B .mqueln estofada.

^ 

^ 

l 

^ 
^ 

^ ^ ^ 
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A V'iSTA .... 4.200°° mo 

^
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ML^ 
^ ^ -v. v*^ 'ik%

¦BM»||*te. $$.'.|:! | l'~&i - \\f Jr I •' « N MM I 
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jepime A\j— ¦1 iI !? i

2"A SEXTA
Alt 22 H

SÁBADOS ATS 18 H

Éffih

MBpf

DORMITÓRIO JEPIME MOD. MIIMISTER Laciueado na cor branco. Linhas
retas e decorativas. Amplo guarda roupa tipo duplex, 4 portas, puxadores metalizados, divisões (uri-
r.tonais. Cama de casal conjugada com mesintíàs cabeceiras (gaveta e porta revistas). Nova e mo-
derna penteadeira com espelho tamanho natural (corpo inteiro) e outro redondo. Banqueta estofada.

42<r 14.200A VISTA ..... 4.200°° ou io x SEM JUROS

' v'/v ¦> ¦¦ J;v :
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DORMITÓRIO JEPIME INFANTOJUVENIL Modulado. ArmdrlO com 3 çiavotaü. Cama tio estrado
rnlarçado u 1! molii» Hindus do piotucão. Cffilõda armário com 4 gavetas. Mosá do cabecuiia com flavotn n proioloiràl Luquoa
do nas coros bronco o raiai.
GUARDA-ROUPA
A VISIA 899°° OU 10 x 89
CO MO DA-AR MARIO
A VISIA 588°° ou 10 X 588

SEM JUROS

90
899°°

588°°

msss

DORMITÓRIO JEPIME JD 300
Piidiiiu J»• •.111iin(iii, CjUiinJii lúiipij chpiicuí.ti, cum (iivt-sõ» •» Int«• fn*11>. C.im.i (!• <MSÍI| uonji^jiHlj (.um iun5l»
mIiar ciibucuiiíib. CnfiHMÍ.1 pontíMcloim coni (invulíis n
ospolho. Banfpí|i u5Í|fnda u ravotiua do vinil]

1.480°°

148"°

SEM JUROS

CAMA 1/2 GRADE
A VI5TA 399°°0UI0 X
BERÇO
A VISIA 399°° OU IO X 39

SEM JUROS

A VISIA

OU IO X

39900

39900

39

90 ^

MEIER
R. Dias da Ciuz, 69
SONSUCESSO
Praça das Nações, 70-A

MADUREIRA
íR.. Padre Manso, 180
CAXIAS
Av. Nilo Peçanha. 401

NiTEROl
R. Maestro Felicio Toledo, 489
CAMPO GRANDE
R. Cel. Agostinho, 97

NOVA IGUAÇU
Travessa Martins, 83
S. JOÃO DO MERITI
R. da Matriz, 337

DORMITÓRIO JEPIME RE-
QUINTE - Guarda toupa com 4 corpos,
amplo espaço e divisões internas. Cama de
casal conjugada com 2 mesas cabeceiras com
gavetas. Moderna penteadeira com 2 espelhos
sendo um de tamanho natural (corpo inteiro).
Gavetas com revestimento do veludo sintético.
Banqueta estofada.
AVISTA  3.411°°

3.411 SEM JUROS

CENTRO
R. 7 de Setembro, 162
COPACABANA
Av. N. S. de Copacabana, 1032

DORMITORIO JEPIME JD 400 - Amplo guarda toupa dc 4 peitas com piatclèíras internas e porta cabidos.
Cama de gásal- conjugada 'com niesinlias cabeceiras. Comoda penteadeira com espcih| o 4 gavetas espaçosas. Banqüetá
estofada e revestida de vinil.

AVISTA  2.199°° oulox  219
00

SEM JUROS

?

F=DI
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Qafira

CONJUNTO ESTOFADO HILTON - Sofá e z
poltronas, Pés e bases laterais torneados, Inteiramente revestido
d» tecido áveludado. Encosto e assento de espuma. Estruturas re-
forçadas.

A VISTA

OU 10 X

2.99000

29900 = 2.99000
SEM JUROS

CONJUNTO ESTOFADO CORCOVADO -
Sofá de 3 lugares e 1! confortáveis poltronas. Laterais revestidas tlc
autenticoCourvin. Encosto e assento de espuma. Almofadas sol-
tas, tevestidas de tecido Shantung,

AVISTA 4. lll00

411"= 4.1 li00OU. 10 X SEIVT JUROS

TRI-CAMA VILLAGE - Encosto re-
clliiável, que permite formar.unia cama d» casal.
lEstofqmantO cie manta de espuma, Revesti-
monto du tecido resistente. Estrutura du mndoi-
rá dc lei envernizada, Cama reserva cbni rodl-
zios de nylon.
avista 1.55500

155S0-*1.55500OUIOX

SEM JUROS

ESTANTE VILA RICA - Legitima
madeira Caviüna. Pratoleiras dlvisionaís, amplas
íi funcionais, Bar na parte superior. Espaçoso
bufo com 2 pottás de cortor. Medidas; 1,67 x
1,05.

A VISTA 1.44400

144" 1.444000U10X

SEM JUROS

m

PREÇOS OUE NINGUÉM TEM!
"^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>^^^^^^^^'^-^^-^ *•*" T*—' lll II
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CENTRO
R. 7 de Setembro, 162
COPACABANA
Av. N. S. de Copacabana, 1032

MEIER
R. Dias da Cruz. 69
BONSUCESSO
Praça das Nações, 70-A

MADUREIRA
R. Padre Manso, 180
CAXIAS
Av. Nilo Peçanha. 401

NITERÓI
R. Maestro Felicio Toledo, 489
CAMPO GRANDE
R Cel Agostinho, 97

NOVA IGUAÇU
Travessa Martins, 83
S. JOÃO DO MERITI
R. da Matriz, 337
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SALA COPA MIRAMAR Inteira-
monte lovastklii tio laminndo rio divocsas corns.
Bulo com .2 pottiis do corior o 3 gavetas, Mesa
lixo, pos esmaltados. Cadoiras do encosto oito
o ossonto anatômico.
BUFE A VISTA 65500

ceso . CCCL00 SEMou I0XO9 OOO juros

MESA à vista 28800
oqro ._ OQQOO SEM

ou ío x «0 T 400 JUROS
CADEIRA (cncln) AVISTA  11100

11» 11100 SEMou ío x 11 - 1 Ji JL JUROS

^/'

¦ V Ifi^^^. ^mml ^IB

mmr 11111 II ^nl lB BnI^B^HrmIIB Bn vH ttTi MÊMÊêmÊÍIÈ u
^Hf^ 111 l||U|A«l I II Wm BI NPsfc^. WÊÊÊm

ava s-
SALA DE JANTAR AVA ¦ Madeira do loi laqueada pró selecionada, Arca com 3 portas e 2
amplas gavetas. Mesa de tampo oval (1,00 x 1,60 m). Cadeira com estofamento revestido de tecido.

ARCA A VISTA

0U10X

3.77700 MESA A VISTA

377 ° - 3.777( OU 10 x

CADEIRA (cada) A VISTA 73300 OU 10 X

2.99000
29900 = 2.99000

733* = 733°°
SEM JUROS

CONJUNTO SALA COPA AMERICANA - Mesa redonda,
elástica, de bordos largos. Toda revestida de laminado. Cadeiras de encosto alto
e anatômico. Estruturas giratórias. Pés com ferragens metalizadas.

MESA
avista:
CADEIRA (cada)
A VISTA

897 00 OU 10 X k70 =

34900 ouiox 3490

89700
349°°

SEM JUROS

1 ^^^"^^^<2 r^\

TEM PREÇOS OUE NINGUÉM TEM!

CONJUNTO SALA COPA MA-
RAMBAIA - Mesa redonda com tampo de
laminado brilhante. Bufe com 2 portas e 3 gavetas.
Cadeiras estofadas, revestidas de Courvin. Inteira-
mente laqueado nas cores branco e azul.
AVISTA  1.95000

ouiox 195 = ii?9v
SEM JUROS

?^pâií^•^^"^^H ^¦"'jl^a^N 9SsP»* «ShMmh ...—...——«*i ..—.———-^—« »¦ p™ «¦»— p**6* M^B^^^^WBBBMBB|^B|^^^^^^BHEwBBÍm t^^^^E^^mwm^Êi^L^X¦ I
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KIT DE AÇO ITATIAIA - Amplos es-
paços nas gavetas e portas, Modernos e práticos,
puxadores. Tomada para aparelhos elétricos. Pin-
tura anti-corrosiva. Pés altos,
4portas AVISTA  1.14400

114" = 1.144°°
SEM JUROS

6 portas AVISTA  1.655°°

165» - 1.655°°
SEMJUROS

ouiox

10 x

COZINHA DE AÇO ITATIAIA- Pintura de esmalte-sintético, anti-ferrugem. Portas almofadadas, vedação total. Fecha-
mento silencioso. Prateleiras e pés reguláveis.
ARMÁRIO 2 portas AVISTA.... .•. 322°°

«»o2o _ «a«jooo
OUIOX Of - 

Oâfcífc

CANTONEIRA AVISTA

SEM JUROS
88°°

ou 10 x SEM JUROS ou

ARMÁRIO 3 porta* AVISTA  477°°

4770 = ilTTTOO
ou.... 10 X

PAN ELE I RO DUPLO AVISTA

SEM JUROS

93300

10 X 93" = 933' SEM JUROS

CPT007C

CENTRO
R. 7 de Setembro, 162
COPACABANA"Av N. S. de Copacabana. 1032

MEIER (v
R Dias da Cruz, 693
BONSUCESSO
Praça das Nações, 70A

MADUREIRA
R. Padie Manso, 180
CAXIAS
Av. Nilo Peçanha. 401

NITERÓI
R Maestro Felicio Toledo, 489
CAMPO GRANDE -
R. Gel Agostinho, 97

NOVA IGUAÇU
Travessa Martins, 83
S. JOÃO DO MERITI
R. da Matriz, 337
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Barala autorizou negócio cio INPS
BmifíHi, . o ox-Mln!sti*o

do Trnbnllio l* da provldto-cia rSodnl, Sr Júllu Barata,
oonflrmóü t|iir autorizou oINPS 11 fam* i\ pciimita du
terrono du Avenida Mar-
ninai, em Süu Paulo, porcinco hospitais, conformodeclarou ii CPI que irives-Una o caso do cx-presidcntc

do Iiíatltuto, Sr LüisSoixas,
Aiiiiiui o ex-Mlnlatro que"a operação foi letfal o per-foítamento ' rosttlar c quenão ha acusados nem réus

porque ninguém podo seracusado dc cumprir a Lei,dentro do todas as cautelas
possíveis, e aumentar unúmero dc hospitais para

os brasileiros." Diz o Br Jtfc-
l'o Barata que comparecerá
a CPI caso seja convocado.

- O que „ Ministério fez- continuou u Sr Júlio Ua-
>"»¦••¦ foi autorizar oINPS, e não propriamenteordenar, u fazer a permuta
questionada.

O protótipo cm montagem, de pequeno porte, servirá apenas a subestações mas o programa será ampliado

Inauguração da Nova Filial,
Vila Isabel de

l IRJc
O controle cie sistemas dc

potência por computador irá eli-
minar a figura do operador nas
subestações, quando estiver con-
eluida a pesquisa qu*.' desenvol-
ve o setor dc Engenharia Elótri-
ca da Coordenação do.s Progra-
mas de Pós-Graduação de Enge-
nharia. da Universidade Federal
cio Rio cie Janeiro.

Todos os professores de En-
genharia Elétrica da Coppé tra-
balham há dois anos no projeto,
que já tem um protótipo em fa-
se dc montagem. E;s: protótipo
poderá entrar em execução in-
dustrial no próximo ano, deven-
do interessar a todas a> empre-
sas de eletricidade.

COMPUTADORES

A área rie Engenharia Ele-
trica abrange a eletrônica, tele-
comunicações, sistemas de con-
trote e potência. Apesar de se-
rem independentes, estas di.sci-

ria computador para estação elétrica
I punas tem uma interligação com

: o programa de controle de sis-
tema cie potência por compa-
tador.

Este programa, ao eliminar
o operador, fará cem que os da-
dos entrem diretamente 110
computador, que se encarregará
de os utilizar, corrigir e distrl-
buir para a rede. A primeira eta-
pa do programa pretende a mi-
lização nas subestações, devido
ao seu p:queno porte.

Nos sistemas dc grande por-
te, o programa só poderá ser uli-
lixado em futuro mais remoto.
Esta ampliação do programa
exige maior sofisticação dos
componentes eletrônicos.

A realização do controle de
sistemas de potência envolve e.s-
tudos teóricos que determinarão
como o computador utilizará o.s
equipamentos.

A • construção em 1978 dr
uma parte do equipamento cie

;,">¦¦ 
'¦%'-¦ : >~-*h. jJ^ii- . imagC A3*KÍÍtfÍ*»W,; ' J|

/i-V" ;>¦' 4@$?Ç\M-Ji0r ''*¦ •*'• yJ

Professor Luís Caloba

aquisição de ciados permitirá eli-
minar importações. O programa
é financiado pela própria Uni-
versidade e pela Finep — Finan-
ciadora de Estudos c Projetos - -
e, em escala menor, pela Capes
— Coordenação de Aperfeiçoa-
mento do Pessoal de Ensino Su-
perior, e CNPq — Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cien-
tífieo e Tecnológico. A Eletro-
brás também participava, atra-
vés de um convênio, que deverá
ser renovado.

O coordenador do Progra-
ma de Engenharia Elétrica da
Coppe, professor Luis Pereira
Caloba. explicou que o principal
objetivo do programa é formar
novos técnicos nas várias áreas
da especialidade e estabelecer
novas tecnologias, que evitarão
a necessidade de impor!ação. O
produto final não é o mais im-
portante. segundo esse ponto-de-
vista.

AV. 28 DE SETEfVf
O Nosso Ba/ar oslA CfOBCsndo para sorvi-lo ainda melhor. Estamos ampliandonossa rodo cir) atendimento •jspociah..ado, com um moderno Dopurtnmonlod» Arllgos Finos pnm Praoenlaa o Utilidades Oom*sllc«s.Louças sanitáriaspisos azulejos; lerragens, ferramentas, material elélnco. hidráulico r uma 
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cornplrila linha de materiais para construção. Aproveite os preros tleinauguração. Venha conhecer as facilidades muito especiais de nossa novaloia e ganhe um brinde durante o môs de
inauguração. Tudo em 4 meses
sem iuros. Só vendemos artigos de
primeiríssima qualidade. Fabricados
pelas tradicionais firmar, abaixo:
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0 mais completo Supennercado em materiais de constniçáo da cidade.

Matriz: Rua Barão de Mesquita, 608/610 (quase esq. c/ R. Uruguai)
Tels. 238-8815, 238-5884, 258-2497 e 238-3198

Filial: Av. 28 de setembo, 310 (entre as ruas Major Barros e Souza Franco).
Tels. 238-2391, 288-2447 e 288-2448
J
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Com uma conversa, você consegue muitomais com o pessoal da Mesbla. Eles
têm sempre um jeitinho agradável de resolver as coisas.
Afinal, os carros são iguais, 36 meses é até comum, não pedir fiador faz parte do
negócio... venha bater um papo com o pessoal da Mesbla que você vai gostar.Um bom negócio espera por você. O pessoal da Mesbla adora um papo bem
jogadp e está à sua disposição até 22 h. Use deste papo em seu própriobenefício... é fácil. Quem vier até Botafogo vai saber muito mais...
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RUA GENERAL POLIDORO, 80 - BOTAFOGO.
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Detergentes fazem do Tietê
um rio morto em São Paulo

JORNAl DO BRASIL Q Domingo, 30/11/75 Q 1,° Caderno

Pintora dt Bom Jfiui/SP - falo d« Flrnmdg P»,tn»
¦ Af :

São 1'iiulu An nascer,
na Serra do Mnr, cortando
florestas Inexploradas, o rio
Tlotê é tão limpo que more-
cr a classificação clusse 1,
ou soja "rio próprio no
abastecimento público e a
outros fins nobres." Poucos
quilômetros além, depois de
Mogl das Cruzes e até Pira-
porá do Bom Jesus, con-
tudo, é um rio morto, com
teor zero dc oxigênio e a
presença maciça de deter-
gentes c metais pesados. A
partir de Plrapora do Bom -
Jesus até o rio Paraná, on-
dc desemboca, a Oeste, c
um rio classe 2, cuja água
pode ser consumida pela
população, desde que devi-
damente tratada.

Essa Informação é do téc-
nico Max Arthur Vclt, supe-
rintendente da poluição das
águas da Companhia Es-
tadual de Saneamento
Básico c Controle da Polui-
ção do Estudo de São Paulo
— Cetcsb. O técnico inclui
ainda no Sistema Tietê o
rio Pinheiros, que antes
nascia na Serra do Mar c
desembocava no Tleté, no
Jaraguá, bairro desta Capi-
tal, mas agora, por força de
duas estações elevatórias,
surge das águas do próprio
Tleté c se encaminha à ser-
ra. onde desemboca na re-
presa Billings, dc geração
dc eletricidade da compa-
nhia Light.

—• O rio Tlctè é morto,
dentro dos limites da região
metropolitana da Grande
São Paulo, porque, até a
confluência d o Pinheiros,
60','v dos esgotos de São
Paulo nele desembocam,
Além disso, ele recebe a po-
luieão industrial de meta-
lúrgicas, siderúrgicas, íábrl-
cas de detergentes e todos
o.s outros tipos de indústria,
que jogam nele as mais
diversas formas c o.s mais
diversos airentes químicos
não degradáveis — explicou
o técnico.

ESGOTO

Na definição de Max Ar-
t.hur Vcit. o Tietê mais o Pi-
nheiros, no seu trecho den-
tro da Granido São Paulo,
são esgotos a céu aberto e
in natura. De cada 20 me-
tros cúbicos de esgotos lan-
çados nele diretamente ou
em seus afluentes, três me-
tros cúbicos, apenas, são de
esgotos tratados.

Quase 200 quilômetros do
rio estão completamente
mortos, com sua água féti-
da e parda. A equipe de
ecologistas da CETESB tem
esperança de recolocar
oxigênio nessas águas em
10 anos, repetindo o sucesso
dos ecologistas ingleses, que
transi ormaram um rio
morto, o Tâmisa, que banha
Londres, cm vivo.

Para conseguir atingir es-
sa meta, o grande problema

é o '.llnhclro. Pois, antes demala nado, e proolco, pura
Max Arthur Veit, completar
o sistema de coleta e de
tratamento de esgoto. "A
opção c tratar cm lagoas,
porque é um método mais
barato, e, quando não é pos-
siyol, tratar cm estações.
Tirado o esgoto doméstico,
6 preciso obrigar a.s Indús-
trlas a não jogarem agentes
poluentes no rio antes de
tratá-los. Assim, com' sua
própria capacidade de au-
todepuração, o oxigênio vol-
tara lentamente".

DETERGENTES

Entre essas Indústrias
destacam-se as dc detergen-
tes não biodegradáveis, quelançam o.s p rod u tos qui-
micos, cujas cadelas de car-
bono náo são lineares c
portanto, não conseguem
ser quebradas pelos micror-
ganismos presente s na
água.

Ao chegar às barragens
da Santana do Parnaíba e
Plrapora do Bom Jesus, ain-
da na Grande São Paulo, a.s
águas do Tietê, com elevado
teor de detergentes (alcan-
çando até 5 miligramas por
litro cm alguns dias em São
Paulo), esses produtos são
atirados e transformados
em espuma, por causa da
velocidade das águas.
Max Arthur Veit explicou

que a Light é obrigada a
manter uma vazão média
de pelo menos 200 metros
cúbicos por segundo, a cada
15 dias, para manter o nivel
do rio no trecho subsequen-
te. A água com mais de 0.3
miligramas de detergentes
(depois da depuração da
primeira queda, essa é a
média do teor na barragem
dc Pirapora) forma espuma
c o vento leva essa cs-
puma pelo ar para a cidade.

A ESPUMA

Santana do Parnaíba é
uma pequena cidade histó-
rica. encravada às margens
do Tietê e nas proximidades
da Capital paulista. Foi a
primeira a ser'surpreendida
este ano com a espuma féti-
da, semelhante à neve, que
se espalhava em flocos e
preocupava os habitantes.

Pirapora do Bom Jesus,
com menos de 10 mil ha-
bitantes, é ainda menor c
vive praticamente em torno
da fama dos .milagres de
sua igreja, muito concorri-
da nos fins de semana e
centro de um turismo fe-
bril. Os paulistanos cos-
tumam visitá-la por sua bc-
leza e pelas nostálgicas rue-
las antigas refletidas nas
águas nem sempre claras
do Tietê.

Gastão Lino Miranda, que
mora há cinco anos na es-
trada da barragem, às mar-
gens do rio, e trabalha no
mesmo, bairro numa fábrica

de tratamento de minérios
• a região è rica em cal e
cantina i, diz que se a.ssus-
tou com o espuma, fenò-
meno recente de 00 dias
atrás. "Meus 12 companhel-
ro.s da fábrica sentem dor
de cabeça, quando da vento
forte e espalha bem a es-
puma, que c mal-chcirosa",
disse.

O AUMENTO

Mineiro de São Pedro do
Sussui, as margens do rio
Su.-sui, com 28 anos de
Idade, casado, dois filhos,
conta que acompanhou o
aumento da espuma no rio.
desde o Inicio. "Quando vim
morar aqui, já fazia um
pouco dc espuma, quando a
água caia. mas a espuma se
desmanchava e, 100 metros
adiante, desaparecia com-
plctamcnte. De uns três
meses para cá é que ela ate
parece neve e toma conta
da cidade Inteira, tapando
até a visão. Há dias que ela
não cheira. Há dias que ela
cheira mal", diz.

— Nunca ouvi falar antes
nessa espumeira toda. Pode
crer — comenta. Bento Ro-
drlgucs da Silva nasceu,
viveu e se criou no bairro
da Vila Nova, na outra
margem do Tietê, em Pira-
porá do Bom Jesus. "Nos 20
anos de existência da bar-
ragein, nunca vi tanta cs-
punia na minha vida quan-
to estou vendo agora. Quan-
do venta, vem um mal-
cheiro tremendo. Agora, e.s-
tão dizendo que a espuma
chega até Piracicaba. Acre-
dito". Aos 60 anos de idade.
Bento diz nunca ter visto
nada Igual na vida.

Além dos romeiros, que
vão a cavalo ou a pé, pagar
promessas em Plrapora. no
dia santo local. 25 de agos-
to, os turistas agora vão
também conhecer a neve
artificial, d e detergentes,
oue envolve a cidade nos
dias dc muita vazão dc
água na represa da Light.

VELHO

No entanto, para Max Ar-
¦tinir Veit. o problema da
espuma não é recente. "Na
usina de Cubatão, também
da Light, a água que cai
forma tanta espuma que foi
preciso instalar uns chuvei.
rinhos para quebrar essa
espuma", diz. No caso es-
pecifico do Tietê, sua teoria
é de que o assunto está
chamando atenção apenas
agora, porque neste ano. a
Light teve mais necessidade
de operar Pirapora e soltou
mais água do que soltava
normalmente nos anos an-
teriores.

A espuma, na opinião do
técnico, é apenas a vlsuall-
zação de uma fronteira eco-
lógica. Ali, na queda de PI-
rapora, o rio readquire a
vida e segue 1 mil quilôme-

tros em frente, até o Para-
na, sem problemas mais
graves o como Classe 2. No
Paraná, com uma vazão
média de 700 metros cúbi-
cos por segundo, o Tleté
derrama uma água limpa,
com baixo teor dc collfor-
mes, metais pesados e
detergentes.

Mas «o Sr Marx Arthur
Veit lembra que, para Isso,
rol preciso que as usinas
açucareira» de Piracicaba
tratassem o caldo que Joga-
vam no rio Piracicaba, aflu-
ente do Tleté. Ha 10 anos,
na época de colheita de
cana, o rio Piracicaba atln-
gla teor de oxigênio pró-
ximo do zero em suas águas
que eram jogadas no Tleté.
Em 1968, o tratamento do
caldo tirou o Piracicaba da
classificação d e "sazonal-
mente poluído".

DIFERENÇA

A diferença entre a parte
morta e a parte viva do Ti-
ctê é tão grande que pode
ser vista por números. Por
exemplo, os detritos bioló-
gleos são da ordem de 15,6
miligramas por litro, cm
São Paulo; 7 em Pirapora;
5.3 em Salto; 1 em Barra
Bonita; 1 em Barirl; 1,2 em
Ibitinga, Promissáo c Ara-
çatuba; e 1,5 cm Pereira
Barreto ias estações medi-
doras são colocadas na or-
dem dc direção nascente-
foz. ou seja da Grande São
Paulo para a confluência
com o Paraná, consideran-
do a média geométrica dos
valores obtidos no perio-
do de janeiro a maio deste
ano).

Outro indice dc avaliação
c o teor de oxigênio: 0,9 mi-
ligramas por litro em São
Paulo: 3.8 cm Plrapora; 6,1
em Salto; 7 em Barra
Bonita; 7.2 cm Bariri c em
Ibitinga: 9.9 cm Promissáo;
8 cm Araçatuba; e 7,9 em
Pereira Barreto, conside-
rando a média aritmética
cios valores obtidos no mes-
mo período do ano.

Os coliformes (medidos
em NMP por 100 mililitrosi
são, considerados os totais,
4 milhões em São Paulo; 7
mil 500 em Pirapora; 200
mil em Salto; 3 mil 500 em
Barra Bonita: 6 mil 600 em
Bariri; 130 em Ibitinga; 220
cm Araçatuba; 1 mil 300 cm
Araçatuba e em Pereira
Barreto. Tomando os mes-
mos parâmetros, os colifor-
mes fecais têm 620 mil em
São Paulo, 130 em Pirapora;
15 mil em Salto; 13 cm Bar-
ra Bonita; 67 em Bariri; 13
em Promissáo c Ibitinga; 49
em Araçatuba e 33 em Pe-
reira Barreto.

Os suffactantes são regis-
trados apenas em São Pau-
Io (1,21 miligramas por litro
em média nos primeiros 5
meses deste ano) e Plrapo-
ira (0,18 no mesmo período
e considerando a mesma
medida).

Pirapora de Bom J«iui (SP)
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Gastào Lino Miranda Bento Rodrigues da Silva
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Ponto Frio Borizão. Natal 1975.

mWw&VftoitMm^^. • ¦¦.-. .- ^MjiJÊmmÊÊmmMm,m m*âdí &W&JtífítláUâuMu^. «, .*' ^^êuuuu^M^MM MM^. >

¦Üilí ífíii iÊii íiíi* ^«/^Tt^y^KgM MW>*MmlÊmWÊV±$ffi '

jB-*~—mm^L -lm

vmtÀWMmMwammV^^t^^^^Ê^^'^ | BMLW- 
£j 

8J[SP
¦a^^^M^lWw^iClU >;>»«**•" r^^t^flMafcalaWfcBBBÍaBB

M< 9^^^-jm^Zmí^^Kr^^mUu a»U I '

BuMr^^T mu^mrmyktíM mm Ü.T 
**^^* "*** •*¦ 

^Sm^J^Mmmuu^r^u^^^^^^^\^^-J "^ " 
- 

' 
- ^-^*^*»*********** '

^KjL^^SK^SMMMMMM^MMMMMM^^^^^^Mut-i^SmuMumib^^ " K*f *'" a"""~ - fr**"*]^^* *>^3»W".'^LE MMT nÍ**^Sf ' ^^a^L^P uu^k\^— ».w.i * JJP

WmrE/LáP*'*ma™mMw9f&* *~ *"** . ,^m7 MW~^ÈumMu±Ju\mW8FÈmÍZw^rmm ^*-~ —_ j9DmÊ))ft£*mMMnt\lím'Zrf '*"-JÍ***'wS£MM**- ^Muu\ Mu^MuWÊMWâmMwÊ. Üu^^M^mr^MuSm0ÍJ-jS^ ^,,„ *t'^bJK^fl

¦^SyTT-^^^^jL-aj^gi JÇ-~sfr». j1ll^~^^®WB(j B^^B P«y^ ;S

" """"' •- "^ZJ.':.¦ ' ' ** •*»*L. , l •., ;-:.f ra.i- "2^B.:";"- ~-¦¦-_¦. .. ¦ '".-«•—-"" ,1*,VjOlVL- *+&** Tt 'w9ai
2ZZ, —. , *.«•"**' 

,*?*'*'-'"*' ¦> m^Árfm MtmViÍMuu^à%ufmT&- • MMumwB^kM

Moradores da bucólica cidade sentem dores de cabeça com^maTd^^la^mma

Gaúchos ficam mais vigilantes \
Porto Alegre — A denúncia de

um vereador de pequeno município
de que o rio Jacui é um dos mais
poluídos do mundo com resíduos
de pesticidas aplicados nas lavouras
ao longo de seu curso, e a preocupa-
çáo do Prefeito dc Montenegro cm
planejar uma cortina verde paracombater a poluição do III Pólo Pe-
troquimico que lá será instalado,
são os indícios mais recentes a de-
mònstrar que a consciência ceoló-
gica e conservaclonlsta, nascida
nesta Capital, já toma conta do Rio
Grande do Sul.

O movimento em defesa do so-Io. da fauna e da flora ganhou mais
adeptos do que poderia prever o
ideallzador da Associação Gaúcha
de Proteção ao Ambiente Natural,
engenheiro agrônomo José Lutzem-
berger, que a criou há três anos.
Hoje, seções da entidade já foram
fundadas em diferentes cidades e
o.s jovens, especialmente, têm sido
os primeiros a tomar iniciativas
preservacionistas. De baixo paracima. a preocupação atingiu as au-
torldades e tem atualmente no Se-
cretário da Saúde do Estado um de
seus melhores porta-vozes.

A HISTÓRIA

À Indústria de Celulose Borre-
gaard, com a emanação por Porto
Alegre de gases mal-cheirosos, ca-
be o privilégio de ter sido a res-
ponsável pela preocupação com a
preservação do meio-ambiente c
com os problemas decorrentes da
poluição. As reclamações de uma
população saturada de gases de
metano provocaram inclusive o fe-
chamento da fábrica por algumas
semanas e a posterior determina-
ção do Governo para que ela fos-
se aparelhada com equipamentos
antipoluidores.

Depois, com as repetidas de-
núncias de envenenamento de ho-
mens e animais com pesticidas cio-
rados, a opinião pública tornou a se
inquietar e provocou o lançamento
de campanha da Secretaria da
Agricultura para que os agriculto-
res plantassem sem poluir. As cs-cassas reservas florestais do Estado
passaram em seguida a ter defen-
sores intransigentes: a árvore virou
símbolo preservacionista e, por cau-
sa dc uma velha Acácia Tipa, três

estudantes chegaram a ser presosem fevereiro porque, encarapitados
na árvore, impediram que ela fosse
derrubada para dar espaço a novo
viaduto.

O SÍMBOLO

Visualizada — o que náo pode-ria acontecer com os gases da in-
dústria de celulose — a árvore tam-
bem virou campanha em Santa Ma-
ria, onde universitários deram a
idéia de distribuir mudas para en-
verdecer a cidade. Em Porto Ale-
gre, a agência de publicidade Mar-
tins e Andrade lançou outra cam-
panha — Adote uma Arvore — c,
associada ao jornal Zero Hora, dis-
tribuiu 80 mil mudas em Porto Ale-
gre e municípios mais próximos.

Humanizar a cidade, inclusive
com parques, jardins e áreas ver-
des, foi o programa do novo Prefci-
to Guilherme Sócias Villela. que
desde cedo contou com a simpatia
popular. E o Secretário dc Trans-
portes, Firmino Girardello, resolveu
determinar a arborização das estra-
das gaúchas que, com árvores, rece-
beráo sinalização apropriada nos
cruzamentos, curvas e declives. No
Dia da Árvore deste ano, crianças
plantaram 10 mil mudas em dite-
rentes locais do Estado.

O PERIGO
l

Interiorizada a preocupação
com a ecologia — pela qual muitos
gaúchos não queriam o Pólo Petro-
químico cm seu território — Porto
Alegre descobriu o novo perigo: o.s
detergentes não biodegradáveis queestão provocando espumas no Ar-
roio Dilúvio, que corta a cidade no
sentido Leste-Oeste. A Secretaria
ds Saúde já está exercendo severa
fiscalização nas fontes geradoras
desse tipo de poluição, enquanto o
Departamento Municipal de Águas
e Esgotos comprova uma concentra-
ção dc sulfonato de alqulbenzeno
de 3,9 a 11 miligramas por litro de
água coletada em diferentes pontosde Arrolo.

A resposta da população cons-
clentizada sobre o meio-ambiente
foi imediata. Com o lançamento da
primeira linha de detergentes bio-
degradáveis no Estado, ds marca
Spuma, produzida na zona franca
de Manaus, estava encontrada a so-

lução da nova dificuldade, oficiali-
zada pelo Secretário de Saúde, Jair
Soares, que lançou uni apelo à po-
pulação para que passe a utilizar
somente produtos biodegradáveis e
solicitou ao Ministro da Saúde c ao
Secretário Extraordinário de Meio-
Ambiente para que proíbam a fa-
bricação dos produtos não biode-
gradávels,

A RESPOSTA

Em um mês após o lançamento
o novo tipo de detergente teve um
acréscimo dc 80r, nas suas vendas
somente na cadeia de supermercá-
dos Real. do Grupo Joaquim OU-
veira S.A. "Esse percentual é im-
pressionante para novo produto,
que tem tido uma aceitação abso-
luta no mercado consumidor", afir-
mou um dos responsáveis pelo se-
tor de publicidade da empresa. Dis-
se que duas pesquisas estão sendo
realizadas para "ver o que está
ocorrendo com os outros produtos,
que estão perdendo uma fatia mui-
to grande do mercado".

O distribuidor do detergente
bio-degradávcl, Sr Irincu Licks, dis-
se que o crescimento da nova mar-
ca tem sido inclusive horizontal,
com colocação em cidades básicas
do interior, como Pelotas, Rio
Grande. Caxias do Sul. Pa.sso Fun-
do. Santa Maria, Erexim c Cachoei-
ra do Sul. O sabão em pó. feito a
partir do coco, em cuja caixa apa-
rece o componente da fórmula —
Linear Alcjuil Benzeno — tem sido
a procura maior, por ter .sido o pri-
meiro a ser lançado. Mas é crês-
cerite o percentual dc vendas dos
cinco tipos dc detergentes, a ponto
de haver falta do produto em vários
supermercados.

— A faixa maior de consumo
do produto é na classe A, mas as
vendas estão aumentando na B O
preço se -situa com os demais con-
correntes que, acredito, deverão
passar a fabricar biodegradáveis
em pouco tempo. Mercado há para
todos porque o Brasil consome 2
quilos de detergente por habitante/
ano, contra 15 quilos no Japão e
nove na Espanha, por exemplo. O
crescimento brasileiro no setor é de
20% ao ano, e hoje o Brasil conso-
me 220 mil toneladas/ano de deter-
gentes — disse o Sr Irincu Licks,

SEMA fará estações ecológicas
BrasíUa — uma das metas

prioritárias da Secretaria Espe-
ciai do Meio-Ambiente, as esta-
ções ecológicas, deverão atingir,
até 1980, o número de 15, distri-
buidas por todo o pais, numa
área total de 1 milhão 65 mil 300
hectares, nas quais serão gastos,
somente para a aquisição ds ter-
ras, cerca de Cr$ 70 milhões, in-
formou o titular da SEMA, Sr
Paulo Nogueira Neto.

Para ele, metade dos recur-
sos i incluindo cerca de Cr$ 18
milhões para as instalações) po-
darão provir de verbas orçamen-
tárias da SEMA, enquanto que a
outra metade precisará ser obti-
da em outras fontes. Frisou a
importância científica do pro-
grania ao explicar a urgência da
ação, pois muitas dessas áreas
serão perdidas para sempre, "de-
vido à acelerada devastação que
campeia em nosso território".

OBJETIVOS

Um dos principais objetivos
das estações ecológicas, obser-
vou o Secretário- Especial do
Meio-Ambiente, "é fornecer a ba-
se fisica para que as universida-
des brasileiras e outras institui-
çõss cientificas possam fazer cs-
tudos ecológicos em geral ,e tam-
bém pesquisas mais especializa-
das sobre zoologia, botânica, cli-

matologla, hidrologia, pedalogia,
geologia e microbiologia". Para
tanto, diversos contatos têm ,íi-
do mantidos com algumas insti-
tuições

Acrescentou que as estações,
além de preservar áreas' slgnifl-
cativas dos principais ecossiste-
mas, servirão para a realização
de estudos sobre o regime e a
qualidade das águas, sobre a
qualidade do ar e sobre erosão,
e pesquisas relativas à biosfera".
Em outras palavras, o que se pre-
tende estudar é todo o ecossiste-
ma local e não apenas alguns
dois seus componentes". Expli-
cou o titular da SEMA. Acres-
cen tou que será dado realce ao
estudo comparativo entre a área
preservada e a área vizinha já
ocupada pelo homem.

AS ESTAÇÕES

De acordo com o cronogra-
ma preparado pela Secretaria
Especial do Meio-Ambiente, se-
rão instaladas, até 1980, 15 es-
taçôes ecológicas. No Município
de Esmeralda, no Rio Grande do
Sul, os estudos para a instala-
ção da Estação de Aracuri — in-
clusive o levantamento topográ-
fico — já terminaram, estando
o projeto e a minuta do decreto
na Presidência da República. Es-
sa Estação, juntamente com a do

Taim, também no Rio Grande do
Sul, e as de Raso Catarina e
Anavilhas, em Manaus, serão
instaladas no próximo ano. Há
possibilidades também das Esta-
ções de Maracá, em Roraima, e
Aripuanã, em Rondônia, serem
instaladas ainda -em 76.

Cada estação ecológica de-
verá ser constituída de um sa-
lão-laboratório; duas casas de
hóspedes; sete casas para o pes-
soai da administração: um depó-
sito; uma garagem .para três v-êi-
culos; um Jeep e deis barcos mo-
torizados; um gerador de 40
Kva; uma estação de rádio SSB,
além de móveis e utensílios, de-
vendo custar cerca de Cr? 1 mir
lhão 60 mil, que poderão sofrer
acréscimo em regiões remotas,
devido ao custo de transporte de
materiais e dificuldades na ob-
tenção da mão-de-obra.

Além das estações já men-
cionadas será instalada em 77, a
Estação Ecológica de Inhamuns,
no Ceará. Em 78, virão e.s do
Pantanal, no Mato Grosso; Coco-
Javacs, em Goiás e Uruçui, no
Piauí, enquanto que, em 79, de-
verão estar prontas as de Ala-
goas, no Estado do mesmo no-
me: Xingu, no Mato Grosso, e
Lapa, no Paraná. Japurá-Soli-
mões, no Amazonas, c Macapá,
no Amapá, estão previstas para
1980.
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NO RIO

IOM
Tempo bom, com nunifinro Hs ne-

buiosietedc, tníMbiizflndo-ie com
possíveis chuvas e tro voa das ^
partir d a tarde. Temperatura está-
vol. Má».: 25.6 -- Min.: 25.

TEMPERATURA
E TEMPO

NOS ESTADOS

O SOL

£k
Nascer

Ocuo
-«1159111

leh2<tm

A CHUVA
Chuvj (cm mm) recolhida no petodo Aletro do Flamtngo, cid»d» doRio de Janeiro:

Nas últimas 24 hora»
Acumulada este mês
Normal mensal
Normal do ano

Am.-iOf.Ai, Pari, Acm 0 Ron*
tíonia Tempo bom com ncbulosi-
dade variável, instabilidade passa-
Q-iira a Osste do Estado e Norte,
Temperatura estável. Máx.: 31.0 —
Min.: 25.3.

Piauí, Ceará • Rio Grand* do
Nortt — Bom com nebulosidade,
ínvtabi!idade passageira no litoral.
Temperatura estável. Máx.: 31.6 ¦-
Min.: 27.4.

Paraíba • Pernambuco — Bom
cem nebulosidade variável, instabi-
lidade passageira à tarde 110 lltorsl,
Temperatura estável: Máx.: 30.4 -
Min.: 22.0.

Bahia — Nublado no litoral, me-
lliorando no período, bom com ne-
bulos idade variável nas demais rc-
qiòes. Temperatura estável. Máx.:
27 - Min.: 22.

Maio Grosso — Nublado com pan-
cadas esparsas à tarde ao Norte.
Temperatura estável. .Máx.: 30.2 —
Min.: 22.1.

Distrito Federal • Brasília — Nu-
btado com períodos de mclhorin
pela manhã, instabilizando-se à tar-
dc. Tempci^tura estável. Máx.: 37.7
- Ml..: 17.8.

Mina» Gerais — Nublado com
pancadas c .revoadas esparsa» de
caráter passageiro ã tarde, princi-
pat men te nas zonas do Triângulo e
Sul do Estado. Temperatura csável.
Msx.: 28 - Min.: 17.3.

São Paulo — Nublado, Insíabilí-
zando-se com chuvas é trovoadas a
partir do Oeste no decorrer do pe-
riodo. Temperatura em declínio.
Máx.: 25 - Mn.: 20.7.

Paraná — Instável com chuvas e
trovoadas a Oeste, nublado, insta-
bilizando-se no decorrer do peírodo
nas demais regiões. Temperatura
em declínio, Máx.: 25 — Mín.i
M.9.

Santa Catarina — Instável com
chuvas e possíveis trovoadas. Tem-
peratura om declínio. Máx.: 22.1 —
Min.: 22.

Rio Grande do Sul — Instável
com chuvas esparsas ao Norte do
litoral. Nublado ainda sup.mio a
instabilidade, melhorando no de-
correr do período nas demais re-
giões. Temperatura em declínio.
Msx.: 24.5 - Min.: 19.8.

0.1
143.9
870.0

1 075.8

A LUA

MINC.

26 d, nov. ¦ I? d_ d_7.

OS VENTOS

$B
Do fluadrínls Norte frjcoi a Oesl»
com possíveis rafadas de modera-
das a fortes, no fim do período.

O MAR

MARIS

Rio-Nitirói - Pr-arnari 0h23m/
1,'lm o 12h42m/l,0m. Baixa-mar: 7h
25m/0,2m _ 19h30m/0,2m. Cabo
Frio - Praamar: 0h28m/l,2m • 12h
33in/l,lm. Baixa-mar: 6h38m/0,3m
a 18h56m/0,2m. Angra doa Raii —
Prcamar: lh/l,3m a I3h/12m/l,lm
Raixa-mar: 6h5<lm/0,3in • 19h08m/
0,2m.

TEMPERATURAS

Dentro da baía  19.3

Fora da barra 18.5

TEMPO NO MUNDO
Tpmporaluras máximas de onlem . previsão do tempo par* holo,

nas cidades seguimos:. Alenas 16, chuvoso - Bangoc 30, claro —
Berlim 8, claro - Bruxelas 8, chuvoso - Buenos Airei 31, nubhatíbi- Chicago I, chuvoso - Frankfurt 9, nublado - Genebra 8, chuvos»- Hélsinqui 3, nublado - Hong-Kong 23, claro - Honolulu 28, nu-
blado - Johannesburgo 20, nublado - Kieve -2, claro - Lisboa 17
duro - Londres 9, chuvoso - Los Angeles 12, nublado - Madri 14,'
nublado - Mianii 26, nublado - Montreal 1, nublado - Moscou -3
claro - Nova loro.ue 12, claro - Paris 12, nublado - Roma 12, 4arai- Sao Francisco 12, caro Seul 8, claro - Singapura 28, nubiado -
.b.l-.olmo 5, chuvoso - Taipé 22, nublado - Tóquio 16, claro -
Toronto 5, claro — Vancouver 2, nublado.

! GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
; SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

VSjfr
'CTC

Companhia de Transportes
Coletivos do Estado do

Rio de Janeiro - CTC-RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

; EDITAL N.° 21/75
A CTC-RJ .torna público que em cumprimento

ho PLANO INTERNO DE REORGANIZAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO - 1975/1979, realiza.á"no dia 10 de
dezembro do corrente ano, às 1.0 horas, TOMADA
DE PREÇOS para venda de materiais inservíveis,
compreendendo:

a) 35 ônibus LPO e ex-trolley-bus;
b) 525 pneus de diversas marcas;

J c) Material não ferroso: cobre, níquel, latão,
magnesium e bronze.

, Os interessados deverão procurar na SALA DE
LICITAÇÕES, à Rua Bérgamo, 320 - sala 113 -
TRIAGEM, o EDITAL e informações.
I

(a) Guilherme Barroso', Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rio Paraíba baixa nível SudctlC Itevtleperspèctiva de bom tempo
alivia tensão ein Campos

Campos — Depois cie atingir a cola cie 9 metros
e 25 centímetros na manhã cie ontem e cie dosabii-
gar 35 pessoas moradores dc favelas ribeirinhas, n
rio Paraíba do Sul começou a baixar rapidamente a
partir das 14 horas, esperando autoridades e teeni-
cos que a estabilidade do tempo na região alivie ain-da mais a tensão da cidade nas próximas horas.

Das duas horas da tarde até a noite cie onlem,as águas haviam descido cerca de 35 centímetros,
sendo a vazão do rio calculada por técnicos doDNOS cm 5 mil metros cúbicos por segundo. Cami-
nhões da Prefeitura removeram mais de :i00 pes-soas de barracos que foram invadidos pelas águas,
abrigando-as no mercadinho do Bairro Parque Leo-
poldina. Na favela da aldeia 38 barracos foram in-
vadiüos pelas águas do Paraíba.

Zòha Rural, provocando vúl-
tosos picjuizos.

Na tardo do onlem uniu
equipe do vigilantes muni-
cipais removeu om canil-
nhões basculantcs a.s )«
famillas mie há mais do um
ano buscaram abrigo dobal-
xo da ponte General Dutra,
fazendo no pequeno local
unia favela. Seus barracos
foram destruídos o levados
pelas águas.

seca mas envia
canos-pi pas para interior

SURPRESA
DO RIO

Em Campos, na Zona Ur-
bana, os locais que ainda
não receberam cais de pro-
teção estão sendo a todo
momento fiscalizados pelas
autoridades que temo m
uma surpresa do rio, re-
pellndo o espetáculo de lflfiG
quando o Paraíba Invadiu
a cidade, os bairros e a

Brasília e ilcctfe "a sllunqfto noNordeste ó absolutamente normal",
di .se, om Brasília, o suporlnl mdenteda Sudene, Sr .io.sé Lins de Albuquer-
qus, ao explicar que nfto há condições
do se prover uma futura soou na re-
ttlfib, como vem .sendo anunciado, porfalta do meios científicos pura i.sso e,
principalmente, porque a ópoca nftoé de chuvas.

No Recife, o dirotor do Fundo dc
Emergência para Auxilio ú.s Calamlda-
des do Nordeste (Peane), Sr Manoel
Alves de Sousa, informou (pie quatromunicípios do sertão pernambucano,um do Piaui e ouiro do Rio Grande doNorte, que estão sofrendo com a falta
dc água, começaram a receber os
caminhões-pipas enviados pela Suíle-
ne.

INCENTIVOS
O superintendente da Sudene, quese encontra cm Brasilia para discutir

com o secretário-geral do Ministério
elo Interio-, Sr Dil.son Santana, o or-çamento de 1!)76 do Fundo de Inve.s-
timentos do Nordeste (Finor), afir-
mou que o sistema dc incentivos, eom
relação ao orçamento do ano cm cur-
so, "está evoluindo muito bem". As
aplicações na agricultura c na pecuá-ria. acrescentou, estão previstas cm
cerca de CrS 'i bilhões o 100 milhões.

Na próxima terça-feira, em SiloPiuilo, terá inicio um .seminário do
promoção Industrial do Nordeste, pro-movido pela Sudene* Banco do Nor-deste o Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, no qualiiaverá exposições sobre as oportunl-dades Industriais, .sistemas de Ineen-tivos c todas a.s vantagens .pie o em-
presário brasileiro tem na regiáo.
PROVIDÊNCIAS

A Companhia Nordestina de Son-dagem e Perfuraçáo de Poços
(Concsp), empresa .subsidiária daSudene, enviou uma equipe dn téc-nieos aos municípios que estão semágua para desobstruir alguns poços cterminar a construção de outros,sogundo o Sr Manoel Alves de Sousa.'Fie calcula que aproximadamente 200
poços .serão restaurados.

A Sudene enviou camlnhões-pipas
liara o.s Municípios dc Ourlcuri (três),Petróllna (três), Bodocõ (um), Trln-dade (um), em Pernambuco. Pio Nonomini, no Piaui e Bento Fernandes
(um), no Rio Grande do Norte.

Por enquanto — diz o SrManoel Alves de Sousa -- ainda nãoestú ocorrendo nessas cidades qual-quer problema migratório o a agricul-tura não .sofre com a falta de água.
r:.;'-
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'igano
desmente
Morro Azul

O Vigário cia Paróquia daSantíssima Trindade, Padre
Vicente Cariou, desmentiu
a.s declarações de alguns
moradores da favela d oMorro Azul, atrás da Rua
Marques de Abrantes — queestá sendo removida paruBangu por causa das obrasdo metrô .segundo n.s
quais a Igreja recebia dccada um CrS ..ü.oo mensais
pelo consumo dc água c luz.

Atribuindo à insatisfação
e revolta de alguns dosfaveladas transferidos a in-formação invoridlca, PadreVicente esclareceu que rola Paróquia que, em lOõ.j.
adquiriu duas bombas de 15H.P. e instalou a rede deágua e, em l!»ü2. promoveua instalação dc luz. Emseguida entregou tudo á ad-
mlnlstração da Associação
dos Moradores o da ComLs-
são de Luz.

Pela manutenção da.sbombas em funcionamento,
cada familia paga mensal-
mente u m a taxa cl rCrs 12,00 recolhida pela As-•sociação dos Moradores.

Ponto Frio Jóias. Natal 1975.

Presenteará amor.
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Pobreza rural exme combate em muitas frentes

sêãrs] Compre Agora!
Stí3Dias!Diga Feliz Natal

com presentes Sears

3 marchas
acionadas na manopla
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/'Economize^ ^^^^^jj|j^^
Câmbio embutido,
proteção total contra impactos

Bicicleta Super 3
Cambio embutido de 3 marebas, permite controlar a
velocidade com o menor esforço físico - ideal para o
transporte ou exercício diário. Para jovens e adultos,
com guidão esportivo e quadro leve, super-reforçado,
na cor branca com filetes azul e vermelbo.

Berlinda Sears
fixa

Preço Baixo ê Sears!

644,
mensais iguais 41,

Exclusivo quadro super
dimensionado, com se-
lim Jfullman bicolor.

Berlinda dobrávcl
Preço Baixo ' *7l l

é Sears! '
Bcrlincünha fixa

Preço Baixo !C BE BS
k Sears! »»0*

Bcrliiiclinha dobrávcl
P^o Baixo ..58|,5

De Cr$

1070. 0229
mensais iguais 63?

Economize 188,

Tênis dc
mesa

De CrS 999,a li,
mensais iguais 67,

Modelo oficial, com
pés escamoteáveis.
Tampo dobrável,

Economize 248,

Mesa de
snooker

De CrS 145,9,1211,
mensais iguais 97,

i

Com 4 tacos e cai-
xa com 10 bolas.
Tam. 1,76 x 1,03 m.

PÍíÉ.) ^

Bicicleta Sears
fórmula C

Preço Baixo é Sears!

855,
mensais iguais 5B.

Super selim, anatômico
e resistente. Encosto
protetor com Santo An-
tonio cromado, propor-
ciona maior conforto.

Economize 24-11,

Mesa dc
pebolim

De Cr$ 1350,

1.111,
mensais iguais HO,

Jogadores em piás-
tico inquebrável
Tamanho médio.

Economize 669

Skate Torlay
De Cr$ 399,

333,
Prancha cm compensado
de cedro, super-resistente.
Rodas de borracha sihté-
tica especial, com rolamen-
tos importados, precisos e
seguros.
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SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA! SE A COMPRA NAO AGRADAR, NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

HOKÁRIOi DE 2.» A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HORAS

Sears Praia de Botafogo, 400-Tel. 246-4040

Uniu previsão (In Sudene é
suficiente pura estabelecer as
dimensões da pobreza rural no
Brasil; em l!)S0, o número de fa-
miliax rurais sem emprego fixo
no Nordeste poderá ser de 1 mi-
lhão — ou 5 milhões etc pessoas,
calculando-se a média de cinco
por família. Grande como um
continente — 8 milhões 511 mil
905 quilômetros quadrados —
seus problemas variam de região
para região, o (pie impede a fixa-
ção dc uma política socioeconô-
mica comum a todas a.s áreas.
Sujeito a uma migração interna
quase que periódica, provocada
sobretudo por fenômenos natu-
rais, principalmente no Nordes-
te, onde a seca continua a desa-

fiar o homem, o país vê-se ainda
impossibilitado de traçar o seu
próprio perfil no campo.

Os dados disponíveis são tão
frágeis como a estrutura que o
Governo da Revolução encontrou
há 10 anos. I*; impossível mudar
sem a ajuda do tempo porque tn-
do depende do homem. Uma no-
va mentalidade não surge de um
momento para outro e mesmo
que esteja adaptado a essa reali-
dade o jovem leva pelo menos 18
anos para adquirir consciência.
Sem esta, de pouco valerão os
prazos recordes com que sc cons-
troem estradas, escolas, hospi-
tais ou se mecaniza a lavoura, se
desenvolve a pecuária c sc desco-
brem novas fontes de riqueza.
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iNTo Sertão a sobrevivência chega a depender de colheitas irrisórias

Do bom salário ao "bóia-fria"
O contraste dos diversos dados com-

prova a complexidade do problema da
pobreza rural. Um estudo do Instituto de
Economia Agrícola da Secretaria dc
Agricultura de São Paulo mostra que. a
partir de 1964. registrou-se uma tendên-
cia de alta nos salários do.s trabalhado-
res do campo, em parte pela vigência do
Estatuto do Trabalhador Rural. A ten-
dencia é mais acentuada nos últimos
anos. especialmente a partir de 1970. mas
reflete ao mesmo tempo inn quadro de
escassez de mão-de-obra.

O Instituto revela ainda que o sa-
lário rural torna-se maior do que o sa-
lário médio vigente na Capital, a partir
de 1963, chegando em abril passado a ser
superior em 42%, A escassez da mão-de-
obra é visível, porém, pela análise dos
salários pagos nas épocas das colheitas,
quando a demanda se intensifica. Um
exemplo: em abril deste ano, na colhei-
ta do algodão, o pagamento médio por
arroba colhida foi de Cr$ 6,50, o que as-
segurou um salário/dia de Cr$ 62.00, es-
timando-se um rendimento de quatro ar-
robas por homem/dia.

Alguns sindicatos de trabalhadores,
no entanto, mostram que, apesar dos nú-
meros, os níveis de pobreza aumentaram
nos últimos 15 anos. Ilustram seu exem-
pio com o bóia-fria, como é chamado o
trabalhador volante, sem vínculo empre-
gatícío com a fazenda, cujo salário va-
ria de Cr$ 22,00 a Cr$ 25,00 por dia.

O esvaziamento salarial resulta do
fato do bóia-fria morar.na periferia das
cidades maiores ou em favelas onde. as
condições de vida são muito precárias. E
embora seja capaz de ganhar um salário
médio de Cr$ 700,00 a CrS 800,00. mensal-
mente, seu nível de vida é baixo, pois,
trabalhando no campo e vivendo na ci-
dade, suas despesas são bem maiores,
sem se falar na instabilidade da ativi-
dade.

Esse tipo de trabalhador gravita em
torno das lavouras de café, soja, cana-de-
açúcar e trigo é o resultado, segundo
fontes sindicais, da repulsa do fazendei--
ro às exigências sociais e providenciadas
do Estatuto do Trabalhador Rural.'

. Em áreas onde a lavoura foi meca-
nizada ou a produção de uma determina-
da cultura apresenta progresso perma-
rterite — como é o caso do oafé em São
Paulo e no Norte paranaense — a situa-
ção revela dados promissores, dizem vá-
rios lideres da agricultura dos dois Es-
tados.

— Há uma melhoria sensível, como
indicam os níveis dos salários pagos aos
trabalhadores do campo, hoje smperio-
res ao salário mínimo para os centros
¦urbanos. Um trabalhador rural ganha
atualmente o correspondente a um sa-
lário mínimo e meio — afirma o -presi-
dente do Centro do Comércio do Café
do Norte do Paraná, Sr João Moreira.

Anomalia
Os 545 projetos agropecuários »té

agoía aprovados pela Sudene e que ge-

rarão. quando estiverem todos cm plena
operação, cerca de 24 mil empregos di-
retos, pouco ou quase nada alteraram »
paisagem rural nordestina. Prova disso
é um parecer da própria Sudene, ao ana-
lisar globalmente os seus 15 anos de atl-
vidade.

— Parte substancial da atividade
agrícola é dedicada às culturas de sub-
sistência. que, de um modo geral, são
produzidas em áreas inadequadas e para
o auto-consumo da população que nelas
trabalha. A agricultura nordestina só se
tem sustentado às custas dc baixíssima
remuneração à sua força de trabalho.

A concentração da propriedade per-
niamece. Ela e as relações de produção
existentes no setor primáro acarretam
uma baxa renda para a zona rural. De
acordo com um recente relatório do De-
partamento de Agricultura e Abasteci-
mento da autarquia, o contingente de
baixa renda, composto por miniíundiá-
rios, parceiros, arrendatários e assala-
riados permanentes e temporários, atin-
ge cerca de 80% da população agrícola.
Sua renda é inferior a 1,7 salário mini-
mo mensais por família entre 40 e B0
dólares — renda per capita — cerca de
Cr$ 332,00 e CrS 415,00, respectivamente.

Dentro de cinco anos a população
rural do Nordeste girará em torno dos
19 milhões de pessoas. Mas só os Estados
da Bahia, Maranhão e Piaui terão con-
dições de expandir suas fronteiras agri-
colas, pois, nos restantes, ela já está pra-
ticamente esgotada.

Fuga c oferta

, O Censo de 70 diz que 900 mil sergl-
panos viviam no Estado e 450 mil fora
dele. A migração é responsável, em par-
te-, pelo êxodo da população do interior
para outros Estados, principalmente a
Bahia, Quando menos — e estes nume-
ros não constam daquele levantamento
— o trabalhador rural procura a Capi-
tal ou as cidades mais desenvolvidas, co-
mb Estância e Própria.

No Piauí a pobreza rural é tal que o
Governo do Estado está oferecendo ter-
ras aos posseiros nas áreas de seu domi-
nio. A maioria destas fica no Sul do Es-
tado, onde a densidade demográfica é de
2,09 habitantes por quilômetro quadra-
do contra a média estadual de 6,7. O
setor de serviços continua sendo o res-
ponsável pela maior absorção dá mio-
de-obra e o Governo ainda é o maior em- .
pregador do Piauí.

O quadro sergipano é sombrio*, a po-
pulação economicamente ativa alcança,
em números redondos, 265 mil pessoal
das quais 160 mil trabalham, na agrlcul-
tura (mais de 60%). A indústria empre-
ga apenas 31 mil pessoas e o número de
empresas com mais de 100 empregado!
não vai além de 18. Tirando-se a agro-
indústria, somam-se apenas 14 mil em-
pregos industriais e, destes, apenas 7
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mil pin ompi-csns com mais do 100 tm-
Imlliudures, '

A Indústria IncIploiUo do Pioul "não
tom oondlçõci i\e absorvor o oxcoda.Ua
liberado pelo BÒtor prlmArlo", diz n Co-
mlsm\o Eatadual do Planejamento Am**-
colo ÇOEPA). Sou» técnicos vão mais
além: "Ela parUolpn apenas com !.*:;. no
desomponho da oconòmla como um to-
do".

Em Gola.-, o desnível regional é fia-
gfaiite: o Leste c o Sul, concentrando
çerca de 54r; da população do Estudo,
apresentam .situação diversa do Norlc e
Nordeste, que ainda constituem um gran-
dc vazio demográfico, O período de 1060
a 1975 registrou grande transforôricla
de pc_s.soas do melo rural para a zona
urbana, o que hoje provoca o cro.sclincn.o
desordenado de algumas cidades, prin-clpalmcnte n.s que oferecem maior força
de atração, como Goiânia c Anápolis.

Se o fator migratório contribui para
o escassemehto da mão-de-obra rural,
e.sta tende a .se valorizar. No Sul c Leste,
por exemplo, o êxodo é um instrumento
<le pressão da melhoria das remunera-
ções e cria, ao mesmo tempo, o problemada transferência da mão-de-obra des-
desqualificada, gerando assim um pro-blema duplo: carência dc homem no
campo c excesso na zona urbana.

A migração interna também é um
problema para o Rio Grande do Sul, co-
mo demonstra uma pesquisa rclizada pc-lo In.st.tuto de Estudos Sociais, Políticos
e Econômicos da Pontiricia Universidade
Católica — Perfil Sóoio-Econômicò das
Populações Urbanas dc Baixas Rendas
no F.stadn.

Segundo o documento, a média de
migrantes em 10 cidades mais significa-
tivas é de 80,2%. Em cada uma delas,
mais de dois tersas da população são dc
pessoas nascidas cm outros municípios,
com ronda dc zero a três salários mini-mos, Do total, 62% nasceram em zonasrurais.

A Federação dos Trabalhadores da
Agricultura informa que numa popula-
ção de 2 milhões 682 mil 143 habitantes
rurais de 187 dos 232 municípios gaúchos,
os pequenos proprietários representam
51,59% dos pesquisados. Há ainda
13,71% dc assalariados temporários e
9,99% de asalariados permanentes.

O.s permanentes têm carteira assina-
da e recebem, em média, o salário mini-
mo. Os outros trabalham por safra. A
maioria náo tem registro e ganha por-
porcionalmente mais através desse sis-
tema, embora seja obrigada a migração
constantes cm busca das safras que as-
segurem trabalho.

A baixa renda — embora nela não
estejam computados os "privilégios" re-
presentades pela automanutençào ia
pequena propriedade produz a maior
parte des alimentos necessários à manu-
tenção da familia) — a falta de terras
para os filhos adultas, a busca de melhor
remuneração e de salário fixo determi-
nam o êxodo no sentido rural-urban...
que tem seu maior pólo de atração em
Porto Alegre — afirma o IEPE.

Desnível
Produtores e entidades clc classe dos

trabalhadores paranaenses se preocupam
permanentemente com a atividade ca-
fecira, pois, sem ela, haverá graves re-
ílexos para os problemas sociais do Es-
tado. O Norte do Paraná — onde pie-
domina a cafeicultura — absorve uma
mão-de-obra relativamente bem remu-
nerada se comparada ao quadro geral da
Federação des Trabalhadores na Agri-
cultura.

Diz a Federação que o Paraná tem
um contingente de 250 mil bóias-frias.
Eles caracterizam a população mais po-
bre do Estado e, embora cheguem a ga-
nhar Cr$ 30,00 por dia, eaião afastados
de todes os direitos trabalhistas: não
têm domingo remunerado, férias ou 13*?
salário. Sem garantia sccial — quando
chove não ganham nada — os bóias-frias
ainda correm constantes riscos dc vida
ao serem transportados em caminhões
sem a menor segurança.

O Plano de Governo do Estado —
Objetivos e Metas de Desenvolvimento —
reconhece a situação difícil do homem
no campo, mesmo sem citar estatísticas:"Não podemos esquecer que milhões de
paranaenses da área rural ainda vivem
em nível relativamente insuficiente de
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condições econômlona e soolala, quer
quanto ú produtividade de seu trabalho,
quer quanto no usufruto dc bons e ser-
vleos que a civilização coloca ii disposi-
ção do homem."

A agricultura, porâm, continuava
idados de IOüOi n participar com o mnlor
pe.-o na renda Interna do Estado —
44,4'i — percentual que caiu para 30,7%
em 1073. A partir deste ano, o setor de
.serviços ampliava a sua participação e n
da Indústria era de apenas 14,4%. O Pa-
raná possui 450 mil propriedades rurais,
mas a eletrificação atinge ainda uma
minoria.

A renda curta
e o caso da terra

Pesquisa feita pelo IBGE em 1972 diz
que a população rural de Minas era de
43% em relação á do Estado. No campo,
cerca de G7% dos trabalhadores ganha-
vam o equivalente a até melo salário mi-
nimo e 23% de meio n um salário mi-
nimo. Na Bahia, trabalho recente da Pc-
deraçâo dos Trabalhadores Agrícolas
afirma que no Estado há "pouca gente
com multa terra, multa gente com pouca
terra e muitíssima gente sem terra".

O Diagnostico da l.i iiiiumia Mineira,
publicado cm 1965 pelo Banco do Desen-
võlvimento dc Minas Gerais, mostra que,
na década de 50, a população rural au-
mentou 13*; c a urbana, GSÍ%. O pessoalefetivamente ocupado no campo elevou-
se em 11',;, mas a participação da agri-
cultura na renda interna do Estado caiu
dc 50% em 1950 para 47% cm 1960.

Para o advogado da Federação dosTrabalhadores da Agricultura da Bahia,
Sr Virgílio de Sá, o que se convencionou
chamar de "Desenvolvimento Econômi-
co" no meio rural "não passou dc um au-
mento fragmentário c caótico de patrl-mónios particulares, com o inevitável
fortalecimento de resíduos oligárquicos".

Além da estrutura agrária inaltera-
da há décadas, o grau dc mecanização da
agricultura baiana c limitado. Utiliza
métodos arcaicos e instrumentos de tra-
balhos ultrapassados e desconhece pra-
ticamente a energia elétrica. Segundo a
Análise Global da Economia Baiana, das
612 mil propriedades agrícolas do Esta-
do apenas 565 tem iluminação elétrica.

Em Minas, ocorreu um ritmo dc ui-
banizaçáo ligeiramente superior ao do
pais. A população rural, que era de 5 ml-
lhões 69 mil, em 1940. 30 anos depois au-
mentou cm apenas 358 mil pessoas, en-
quanto que a urbana cresceu de 1 milhão
693 mil para seis milhões 60 mil no mes-
mo período.

As microri-eaiõès
O Pará tem duas vezes a dimensão

territorial da França. Está dividido cm
15 microrregiões, mas dos seus 83 muni-
cipios apenas três — Bragantina, Guaja-
rina c Salgado  conseguiram melhorar
a renda no setor agrícola, com o aumen-
to da produção da pim.nta-do-reii.o. Es-
ta passou de 13.9 mil toneladas, em 1971,
para 23.1 mil toneladas em 1973. A po-
breza da população rural, porém, é um
falo.

A tentativa de melhorar de vida tro-
cando o campo pela cidade também
frustrou o homem paraense: segundo es-
tudos demográficos dc 1973. 2"4 mil 76
pessoas — conseqüência do êxodo rural
— residem nas baixada:, re . e ¦:. a*.;';u
41% do contingente populacional de Be-
lém. Sem qualificação profissional,
transferiram apenas o local de.sua po-
brezà.

Os movimentos migrattric. no Pará
foram mais evidentes em K'77. com a ex-
ploração da borracha, que atraiu para a
Amazônia cerca de 500 mil nordestinos.
O ciclo da borracha pr.vocou o abando-
no da agricultura trac"*'o**r'. Csm a
construção das gra"i'dss íoclov.as de pc-
netração — a Belém—Brasilia e, mais
recentemente, a Transamazònica e a
Santarém—Cuiabá — a partir de 1960 o
fluxo migratório volta a se registrar no
sentido do interior, principalmente para
as áreas onde se instalam os grandes
projetos agropecuários.

Mas esses projetos não contribuíram
até agora para melhorar o nivel de vi-
da do homem. Fora das fazendas a po-
breza continua a mesma.

OrJVlli/PI

^yík - j| ¦$ ESBQflBA '""' r^_H __k ________________ ^B

^ytyff Í^jÉÉÍ ______? .*J ' 1 *^íf'___*^3Í ____T*__1'__I-)tH '«S _____5^________^Il <___.¦*___!"___ ^^n__l_^ ___________

f1 j|f i,.í_>t *_»w H5__^«_^___^___EM_$IÍS^^.MK«-^iJí-____n& ¦__*"'í*' í',< '¦ ;^Bkt¦¦"*¦¦ " "^^í®$í_^s!___i 
P*^^_____!^^

¦-.,_ '"'¦'*'¦ *V'.' J ^¦¦W.' m\ '.'.¦'> ¦_£" -" i*^'-'^fc^'-*k >:- '^*''<¦¦. ¦¦¦
* '*"**¦* ¦¦"' fk '. .t!%.. .í ^r ..'..¦ Jjk . Jt ¦ -.'¦ * Y*- ¦

(Mf, *i'Wí"- -*'•"«•.*'•*>»>> » ¦ -.-?frunf-v* ¦'•.;¦'•.~ft»ílíí,%í<.*9i'*'*«.*i» vt-..i>fflnEyi HrHHif*" .g-Mttg* .«*W»*. ¦****•¦*&:
lbiiwb</Rt

¦w, -¦ »_ r >B. _ i ^j^^^j^^^^^^^f i J Mf é v___A^^Bi^j^l i TI¦ ' w ¦! I ___________ __.

IHHÉmÉHÉM R ' 1 
'.' """"—"ÍÍÉUfe-' '>z ** "W* '(i 

i I I Pp^ • , _B<-*i_. I wf.

_______» ________'' ' ____kn * Jf ^!'__F' mt _L r íiM H__J_^___P __' _____ ____¦ il __B_H_EL_í___^a_!__________í__________

^H^E________________________-E^___^__________________í^*v.-•¦""•'-—j*^*-'',~'*-^"''""~-f*''-*••*'•'•*•*''• /^m -_^_õ___»___^-«*>„ ^^HHI^^^^^^^^^B______________ll_________P^^-^^-(k*

^___l____Nh ^^m^^^^^E^P^^^^^^m*QMmW^mWm\^Êmmr*^*femmmmmmW& *»*5í3Íí&t!
_________J_^hSsI.t - **^BL ^^"jfct./'Ífr*"— 

"iw.^», j^. *''~+&^**^^^^^^Ê^^^-^^m^^^m^^^mmmÊÈmWm^m^mw ¦ '^Jw ^mM

WS^mmmmL*ZJÍf9ffJ^ "Ml ____WM___ÉÍ______________i ___. . -., ¦ _. ^éúC^m"^~*^****-JÊÊmmrw .• - _'#_________ B___M_R Ç_^C3Í3mD-2-Wi'*7C**ff' 
' 

^ li ¦U*k„ii_________3__<<_rf~._r-i-:^____________  ^»^—> ^^"wi*, ,T-m\ __¦__¦ ¦dHI __B_WOr'iyWJI(«*__•'"»-*-l, -. »w"'¦EIÍ_M^V'lft_.'P»?Ww3 IM rTPw^^a^^MB m*M 
'¦' 
Mt !SÍS_R**^- ^JfrVü» Ci'*"

y^,-';3^^4_ÍMM^^ÍfcSi5t**^B ____t____i r* In*\ \.n ^f^^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^SSr*^^^^^
mw^t^UÊ^SmrvàsÊ^J^Smmm -_-_-_-——- * ^L^* Ir -_*_-_B------^ ____i K?Ík£&. mSi *_,"¦>: _**vJ-P^-_L*-*'1 J*-^-, .

-S-_-^*^f-S?_4ffJ**___fcfl^l5iidBiB»fflB[áH ^ÊWífíSÈ lBBg___!*__fwKfi,y'*^__Vif.iiP^T-? 'zrf&ít*

O carro moderno, a agricultura mecanizada e o conforto da casa são sinais da prosperidade rural em alguns pontos
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para você
comprar

na Sears

ATENDIMENTO RÁPIDO!
Assistência Técnica no mesmo dia, on mais
tardar em 21 horas. Basta telefonar para 216-4169
SERVIÇO PROFISSIONAL PRÓPRIO!

Oficinas Próprias, com Técnicos diplomados:
você não sairá à procura de uma oficina qualquer!
CONTRATO DE MANUTENÇÃO!

Uma segurança de assistência Técnica, que protege
você das despesas imprevistas:

Substituição ilimitada de peças!\ oeê pode chamar o técnico quantas vezes precisar!
Você não paga um centavo extra durante a vigência!

Adquira-o!

lelevisor Philips
a cores-66 cm (26")

PHILIPSI PHILIPS
mensais iguais dc5009

No Agreste o retrato Üa pobreza é quase o mesmo da Zona da Mata

Dotado dc Scletronic-seletor de
canais com memória eletrônica:
você troca dc emissora com o
simples toque de uma tecla. Tela
panorâmica, com imagens de
realismo tridimensional e cores
mais estáveis, graças ao circuito
automático seletivo.

Televisor Philips 44 cm (17")
mensais iguais de
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Som puro, com imagens de
grande nitidez. Possui seletor
eletrônico de memória e con-
trotes deslizantes, de alta pre-
cisão e suavidade. 103.
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Eletrofone

portátil Philips

Televisor Philips 31 cm (12")
Tolalmentc transistorizado,
com visão direta sem distor-
ções. Gabinete em polistireno
de alto impacto, com 1 antena
teiescopica.

t

Eletrofone

stereo Philips

mensais iguais de7a
m c n sais
iguais de 27 mensais

iguais de 44,
Controle automático de
rotação, mesmo com as

pilbas gastas. Funciona a

pilbas e luz.

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINIIEIKO DE VOLTA! SE A COMPRA NAO AGRADAR, NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!
l.QHA.UO. DE 2." A SÁBADO DAS 9 ÀS 22 HORAS

Portátil, com toca-discos
automático, de grande
sensibilidade. Funciona
em 110 e 220 volts.
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Sears ltolafogo
1'ruia du Botüfogoi 400
Tel.: 24fi-40'10

Shopping Center do Mcicr
liuii Din» da Cruz, 255
Tel.': 229.4626

Niterói
Kun Sân Juàn, 42
Tel.: 722-3716

Madurcirn
II. Caroli.m Machado, 363
Tel.: 390-4891
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O casco da Petrobrás V
poderá ser deslocado para

cima on para baixo,
de modo a que a sonda opere

acima da superfície
das águas, livre da

açáo do mar

~K.
III .1
y y'.'f'l

K

liriipoitTO

Plataforma
fará poço de
mais de 7km

j Petrobrás assinará con-
/¦ trato amanha com a Vc-

y~t rolme para a construção
de uma plataforma de

perfuração submarina auto-clc-
vatória, com capacidade pararealizar poços de alé 7 mil 500
metros de profundidade, ejn
áreas onde a lamina dágua te-
nha até 70 metros.

O custo total dessa primei-ra plataforma a ser construída
no pais será de CrS 403 milhões
6S0 mil. Será batizada com o
nome Petrobrás V e 62'',, ou se-
ja CrS 250 milhões, serão co-
bertos por materiais e equipa-
mentos produzidos no pais.

i.omo funciona

A construção desla nova
plataforma deverá durar IS \meses, estando já programada jsua entrada em operação para j1977. Dessa maneira, a Petro- \brás passará a contar com cin-
co equipamentos para perfura'
ção submarina de sua proprie-dade. Segundo menciona o co- I
municado da empresa estatal, \ao contratar essa construção '
com a Verolme, embora a pre- ¦.
ço mais elevado que no merca-
do externo, procurou-se desen- \volver know-how brasileiro na \construção de equipamentos de \exploração submarina, poupan- I
do divisas para o Brasil e in-crementando a indústria j)esa-da nacional.
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Colasuonno quer aplicações
maiores em região atrasada
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-1 Petrobrás V será opera-da por equipes brasileiras. E ao
I determinar as características
i para sua construção, a empresa
| objetivou buscar condições am-

pias de flexibilidade operado-
nal, optando por um equipa-
mento que pudesse fazer per-furacões de exploração ou dedesenvolvimento da 

'produção,
ao longo de toda costa brasilei-
ru, numa faixa que cobre 75';
das árcus prospccláveis da nos-
sa costa.

O novo equipamento (con-
forme desenho acima) é consti-
tuido de vm casco metálico rc-
tangular com comprimento de
S6,20 metros, boca moldada
(largura) de 40,S5 metros c.
pontal (altura do casco) de 640
metros, que é sustentado por
quatro colunas estruturais me-
tálicas de 99,70 metros de com-
primenlo. Aliás, essas colunas
serão importadas. O casco podeser deslocado para cima ou pa-ra baixo, ao longo dessas "per-
nas metálicas", por um sistema
elevatório hidráulico, permitiu-do que a sonda opere acima dasuperfície das águas, livre da
ação do mar e estável durante
a operação de furo.

Ao concluir a perfuração,o casco pode baixar para flu-tuar mediante a elevação das
colunas de sustentação, sendo
em seguida rebocada por um
barco para outro lugar. Dentro
do casco estão localizados os

I tanques de água, combustível,
I lastro c a maior parte dos equi-
! pamentos da plataforma, inclu-
i sive-grupos geradores c a casa
| de força. Acima do convés fi-cam os alojamentos para 60

! pessoas, hcliporto, superestru-
j tura da torre de perfuração, sis-
: tema elevatório, guinchos de
\ ancoragem c posicionamento e

os guindastes.
As torres de perfuração cs-

i tão montadas sobre umaestru-
tura metálica secundária que

; se desloca horizontalmente aci-
: 7iia do convés, conforme as ne-' cessidades, podendo estender-se

além dos limites do casco. Essa
característica permitirá a per-¦ furacão de diversos poços ver-
ticais e direcionais, numa mes-
ma área sem a necessidade de
ter que se rebocar a plataforma
por um barco. Esse sistema já è• utilizado nas plataformas que

| operam nos campos de Guan-
| cana, Cainonm, Mero c Uba-rana.

Na construção serão usados
5 mil 750 toneladas de aço, so-mente no casco e nas colunas
de sustentação. Os equipamen-
tos pesarão 1 mil 900 toneladas.
Nos tanques e conveses a Pe-trobrás V poderá estocar 2 mil100 toneladas de materiais e su-
primentos. Para acelerar seutempo de deslocamento, a nova
plataforma terá propulsáo au-xiliar destinada a ajudar nas
manobras de aproximação e po-sicionamento.

o professor Colasuonno afirmouno, coordenador d .projetos espe-ciais du Ministério do Planejnmen-
to, defendeu ontem a tc.se cio que
uma das soluções para se reduzir os
desníveis regionais de desenvolvi-
mento e um nivelamento por baixo,
que poderia se rvitivel g cos mandes
investimentos nacionais fossem
desviadas pura a.s zonas relativa-
mente atrasadas.

Desníveis
Afirmou o ex-Prefeito paulista-no que a aceleração do processo de

Integração econômica nacional e da
redução dos desníveis regionais exl-
ge política adequada tendente a
atrair investimentos para a.s áreas
desfavorecidas. As alternativas que
se oferecem aos empresários na-
cionais do exterior são as da.s apll-
cações nus áreas mais desenvolvi-
da.s onde as vantagens decorrentes
das economias externas sáo obvia-
mente maiores.

De qualquer forma, .segundo o
O professor Miguel Colasuon-

das as desvantagens relativas, a de-
eisáo de investir deve continuar a
ser adotada dentro de rigorosos cri-
télios de racionalidade, sob pena de

se promover a descapltalização do

Não se deseja também espe-
rar multo tempo para a realização
desse objetivo, entondendo-so pormulto tempo o necessário para asu-
cessão de várias gerações. Assim
sendo, não se pode esperar que a
propagação do desenvolvimento se
realize naturalmente a partir dos
núcleos mais Importantes de Sáo
Paulo e cio Rio, o qtte demandaria
longos períodos para concretização,

r«'<r|OllillS

pais mediante aplicações anti-econômicas. Uma das Importantes
regras a serem observadas .será ade respeitar as vocações locais,sem
desconhecer que em matéria de In-dústria um certo grau mínimo deconcentração é Indispensável para
proporcionar vantagens de aglome-
ração e permitir que o.s Investimen-
tos de infra-estrutura Idistribuição
de energia, água, sistema viário lo-
cal, transportes, etc.i beneficiem amuitos empreendimentos c seucusto social seja convenientemente
distribuído entre eles. Lsso náo sig-
nlflca que todas a.s indústrias de-
vam estar concentradas, mas quenem todas as regiões do pais podemse transformar em centros Indus-
triais de primeira grandeza.

Núcleos
A evolução recente da econo-

mia brasileira — prosseguiu — mos-
tra que algumas áreas já despon-
tatu no pais com Indiscutíveis vo-
cações industriais. Neste particular,
cabe ressaltar no Nordeste a região
de Salvador c do Recôncavo Baiano,
cuja atividade já acusa niveis ex-
pre.ssivos de expansão. A implanta-
cão nessa área do Pólo Petroquimi-
co e do complexo siderúrgico lhn
asseguram já condições de manter
es-e ritmo de expansão.

— No Sudeste — lembrou
menção deve ser feita aos resulta-
dos positivos alcançados pela ín-
dustrializaçáo na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte com im-
portontes setores, avultando entre
eles, o automobilístico, cm fase de

Implantação. O desenvolvimento
desses dois pólos Industriais faz
prever, para futuro próximo; duas
áreas de concentração industrial no
Brasil, uma no Sudeste c outra no
Nordeste. No Sudeste -- prosseguiu-- a descentralização em marcha
em São Paulo para o eixo São Pau-
lo—Rio, a consolidação do Grande
Kio como centro industrial e a as-
censão de Belo Horizonte dessa
mesma atividade, tenderão a for-
mar um triângulo industrial com os
seus vértices em cada uma das
mencionadas capitais. A construção
da ferrovia do aço. em que se em-
penha presentemente o Governo
federal e o reforço da oferta da
energia elétrica, permitirão conso-
lidar essa expansão.

Estrutura

Presentear é Amar.
Ponto Frio Bonzão_Natal 1975.
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Afirmou que a estrutura Indus-
trial do pais parece já bem conso-
lidada. Tudo indica — frisou — co-
mo resultado dos esforços governa-
mentais visando a descentralização
industrial e a atenuação dos des-
níveis regionais, duas importantes
regiões industriais já despontam no
Brasil tais quais dois centros de
gravidade da economia brasileira:
1. no Sudeste, o triângulo Rio, São
Paulo, Belo Horizonte; 2. no Nor-
deste, o eixo Salvador, Recife, João
Pessoa.

O professor Miguel Colasuonno
ressaltou a importância do Simpó-
sio sobre Oportunidades de Investi-
mentos no Nordeste, que será rea-
lizaclo no Palácio das Convenções,
do Parque Anhembi. em São Paulo,
nos dias 3 e 4 de dezembro pró-
ximos.

O objetivo do encontro será o
de incentivar a criação de empre-
sas bi-regionais cio Nordeste e de
São Paulo, ocasião em que será im-
plantado verdadeiro balcão de in-
vestimentos. A idéia é a de conju-
gar a oferta de oportunidades de
investimentos com a demanda de
recursos para a área nordestina.

A promoção do simpósio é do
Banco do Nordeste e da Sudene,
com o apoio do Ministério do Pia-

nejamento e o do Interior. Um das
temas a serem debatidos será a po-
litica de incentivos fiscais implan-
tada pelo Governo federal para a
região. Haverá ainda painéis si-
multanco.s, que abordarão as pers-
peclivas Industriais do Nordeste
nos vários setores, entre o.s quais,os têxteis, a indústria química e as
produtos alimentares c, a agroin-
dústria.

Referindo-se ao Funcio de De-
senvolvimento do Nordeste (Finor),
professor Colasuonno, compensa-
que existem novas e grandes vanta-
gens no novo sistema, pois procura-
se assegurar o equilíbrio automático
entre a oferta e a procura de in-
centivos. já que as agências de de-
senvolvimento terão que subordi-
nar o.s seus cronogramas de desem-
bolso ao volume de recursos dispo-
niveis. Permite-se — frisou — queo Governo venha a injetar recursos
adicionais no sistema sem partici-
par acionariamente dos projetos
beneficiados com incentivos. Essa
injeção se processará através da
aquisição de quotas dos Fundos,
quotas essas que não poderão ser
convertidas em ações. Outra van-
tagem é que foram eliminadas as
comissões de corretagem e de cap-
tação de incentivos.
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Tecido de jula.
tem problema
na exportação

A mudança da forma de cál-
culo clu freio marítimo — a tarifa
passou a incidir sobre o volume
(metro cúbico) c não mais sobre

o peso (tonelada) — para o.s te-ciclos cie jula está causando sé-rias dificuldades as exportações
daquela mercadoria. De imediato,
a modificação levou a um aumen-
to de 70',' no preço do transpor-
te de embarques que estão sendo
feitos por indústrias brasileiras
para a Argentina.

Esta observação consta de
memorial encaminhado pelo Sm-
dlcato da.s Indústrias de Fiação e
Tecelagem do Rio de Janeiro a Su-
perintendência Nacional de Mari-
nha Mercante (Sunaman). Se-
gundo técnicos do setor, a mu-
dança influi de tal ordem na com-
posição de custos dos exportado-
res que alé mesmo o transporte
rodoviário — negativo pelo maior
consumo de combustível para o
pais — se torna competitivo com
o marítimo.
DEMONSTRAÇÃO

Para ilustrar o significado
desta mudança, o trabalho do Sm-
dicato cita o exemplo de uma ex-
portação cie 150 fardos de tela de
juta pesando 42 mil 540 quilos,medindo 86,40 metros cúbicos e
com valor de 53 mil dólares (CrS471 mil), feita por uma das em-
presas a ele associadas.

Com base no critério de peso(tonelada), foi feito um embarque
em março deste ano ao frete mé-
dio de 48.28 dólares por tonelada
(CrS 429 e 69 centavos); há ai-
guns dias, o mesmo embarque íoi
feito, mas com cálculo do frete
sobre o volume (metro cúbico), o
que acabou dando uma média portonelada de 83,68 dólares (CrS744 e 75 centavos). Ou seja, uma
diferença de 73,3';.

Há algumas semanas atrás,
indústrias brasileiras do setor fe-
charam, em bloco, uma exporta-
ção de tecido de juta para diver-
sas empresas argentinas, num to-tal superior a 5 milhões de dóla-
res (CrS 44 milhões 500 mil). Mas
o seu cálculo de preço foi feito
com base no critério de fretes até
então vigente. Isso, principalmen-te, está gerando dificuldades parao setor.

Segundo o Sindicato explica
no documento à Sunamam, "não
há qualquer produto de baixo va-
lor relativo capaz de suportar tal
ônus. Isto se torna particularmen-te desastroso no caso especifico do
tecido de juta, cujo mercado vem
sofrendo, nos últimos meses, per-das substanciais, em decorrência
cie fatores climáticos adversos queassolaram as regiões agrícolas do
país".

O trabalho demonstra, final-
mente, que pela nova fórmula de
cálculo, o frete pago pelas indús-
trias nacionais é superior em cer-ca de 110% ao incidente sobre asexportações feitas pela índia eBangladesh — os maiores produ-tores de juta do mundo — tam-
bém para Buenos Aires, levando-
se em consideração as diferenças
cie distancia.

.J^BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA CENTRO DO RIO DE JANEIRO
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AVISO AOS ACIONISTAS
ENTREGA DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
Consoante aviso publicado em ¦ 31.10.75, iniciamos no dia 28do corrente, em nossa Seção de Ações do Banco (SEDAB) - Praça Pio X, 54 -

térreo, das 09 às 16:00 .horas, a entrega, aos acionistas cadastrados nesta
Agencia Centro, das cautelas correspondentes à bonificação concedida sobre'as
AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS,, em decorrência do aumento de Capital
Social deste Banco autorizado pela A.G.E. de 23 de outubro de 1975.
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O acionista deve apresentar-se munido de documento de identificação eLP.K tm caso de se fazer representar por procurador, o instrumento de man-dato - que ficara arquivado em poder do Banco - deverá ter sido outorgadoha menos de dois anos e ter a firma reconhecida. •
NOTA. Se da conveniência dos acionistas, as cautelas poderão ser entreguesatravés do posto da SEDAB, na Rua Siqueira Campos n.° 143 - loja 19mediante solicitação feita exclusivamente pelo próprio, no horário das09:00 as 16:00 horas, naquele local.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1975.
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Para construção do prédio para
subestação 211.
CrS 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mif cruzeiros).
90 (noventa) dias corridos.
Para fornecimento e montarjem
de uma torre de resfriamento,
de água.
Cr$ 700.000,00 (sctscenlos mil
cruzeiros).
210 (duzentos e dez) dias cor-
ridos.
Para construção de um abrigo
para gasõmetros de testes.
0$ 194.000,00 (cenlo e novenf»

e quatro mil cruzeiros).
75 (setenta e cinco) dias cor-
ridos.
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c (I.'senvolvimento clp qualquer novo perfil

RolIFor
ArWptns Motrtlicos Ltdo
Rua Cnsário Alvim. 429 ¦ S*o pmiloFon£!s:'92_4624 » ?92 5225

Reoresentante no Rio de Janeiro
JOSÉ GONZALE7 CARPINTEIRO

Rua João Silvo, 38 — Olaria — Fone 280-J32.I
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Kuwait quer
apressar
encampação'

Beirute — O Ministro doPetróleo do Kuwait, AlxleiMtitiaiib Kazlmi, ameaçou
ontem tomar medidas dras-ficas, diante do es tan-comento das conversações
mantidas pelo seu Governo
liara tomar o controle dasoperações da British Petro-
leum c da Oulf Oil no pai.s.

Bm entrevista publicada
pelo semanário Mlddle East
Eoonomio Survey, Kazlml
afirmou que não foi fixada
uma data para término
d as conversaçôes, mas
acrescentou: "obviamente,
a.s coisas não ]wderão con-
tinuar assim eternamente.
Não estamos preparados
paro esperar muito mais"."O Governo não preten-de", prosseguiu, "modificar
sua posição ou o.s termos e
princípios estabelecidos. E'
importante que as compa-
ubias aprendam a tratar o
Kuwait como um Estado e
não como outra companhia.
Es caso contrário, a situa-
ção não continuará a ter a.
mesma tranqüilidade d c
agora".

Kaziml afirmou: "recebe-
mos um forte apoio da Ará-
bia Saudita, Irã, Iraque c
Abu Dabi. A arábia Saudita
é especialmente importante
neste sentido. A.s compa-
nlilas continuam a dizer
que mudarão para lá, ou
sei a, 'substituirão 

o petróleo
do Kuwait pelo da Arábia
Saudita, mas aquele país játomou medidas para que is-
«o não aconteça".

Venezuela pede
verba adicional

Caracas — A Venezuela
planeja gastar cerca de 18
bilhões de dólares tCrS 1 GO
bilhões) no próximo ano,
apesar da retração do.s
mercados mundiais, que
pode reduzir .sensivelmente
as suas exportações de pc-tróleo, calculadas em 2 ml-
lhões de barris por dia.

O Governo solicitará ao
Congresso a aprovação de
mais de 10 bilhões de dóla-
res em créditos adicionais
ao orçamento propsto para1976, de 7 bilhões e 700 mi-
lhões de dólares, segundo
disseram hoje porta-vozesdo Partido governamental
Ação Democrática.

O grande gasto oficial,
que p ré te n d e acelerar
desenvolvimento econômico
e social, representa um au-
mento de 500',;. sobte o or-
çamento de 1973 e quase
equivalente a soma do.s or-
pamehtosde 1974 e 1975.

Registrou-se uma dlmi-
miição de 586 mil 351 barris
diários na produção petrolí-
íera da Venezuela, entre 26
cie novembro de 1974 e igual
periodo desse ano. anunciou
o Ministério de Minas c
Energia.

Ressaltou que para a cita-
da data do ano passado, a
média de produção diária
íoi de 2 milhões 989 mil 972
barris entre 2 milhões 403
mil 621 atuais o que repre-
senta uma baixa de 19,61"?.

Para começos de outubro
desse ano a média de pro-
-lição foi de 2 milhões 541
mil barris e para o próximo
ano calcula-se que será de
2,2 milhões, de acordo com
a política conservacionista
estatal.

A Venezuela é o principal
_bastecedor de petróleo dos
Estados Unidos, o terceiro
exportador e o quinto pro-dutor mundial do produto.

Café devera
ter acordo
para breve

L07idres — Os represen-
tantes dos. 62 paises, dos
quais oito fazem parte do
chamado "Grupo de Conta-
to", terminarão brevemente
as negociações de dois anos
para a aprovação de um
Acordo Internacional do
Oafé.

Os países produtores luta-
ram muito para proteger
seus ingressos neste acordo,
ao passo que os represen-
tantes dos paises consumi-
dores parecem tê-lo aceito
como o menor dos males, a
íim de se protegerem da
flutuação dos preços e dos
abastecimentos

Os passos finais e mais
difíceis estão agora com a
comissão de redação d o
grupo de contato, apelidado
de "grupo dos sábios", for-
ínado por quatro represen-
tantes dos países produto-
res e quatro dos paises con-
sumidores. Faltam apenas
os detalhes finais, que de-
verão estar prontos antes
do fim do mês.

As negociações foram lon-
gas e custosas. Cada reu-
jriião, das quais participam
328 especialistas e burocra-
tas, custa cerca de 1 mihão
de dólares e este ano foram
realizadas seis. Mas, em vis-
ta dos interesses que estão
em jogo, isto não é quase
nada.
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Começam, no próximo dia 6
de dezembro as vendas ao pú-
blico dos apartamentos do Eài-
fício Mirante da Lagoa, situa-
do no Corte do Canlagalo. Na
foto, a assinatura do contrair*
entre a Construtora Santa lsa-
bel S/A c a Futura S/A Em-

preendimentos Imobiliá
r i o s. vendo-se, da esquerda
para a direita, o diretor da Fu-
tura, Sr Flávio Pio de Souza,
e os diretores da Construtora
Santa Isabel, Srs Ferdinando
Valle Magalhães, José Angus-
to Date Ferraz e José Luiz

Dale Ferraz
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TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E CON-
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Clínica Módlc» A „
'''""* — A v*n,i

Obilelrlcl* • Ginocolosia _ ., vaç,'
Olerrlnolerlngotogl* _ 2 v«o,ij
Ortopedia * TMurn.itologií _ 2 v„,( „Angitetioloph _ 2 v ,-,C.ruro,., pl_hc. _ , yfml«<« inicni.ro ,ite M-1275 j«o necessários os seciuintcs do-cumcnlo»:

Prova de conclusão do curso médico
Currículo escol.u

3 lotociralias 3*4
A admissão ao estáoio será realizado no rKor.er do próximodia 17 de dezembro e constará de uma entrevista, um teste «uri.to sobrç r-,s,unios da disciplina escolhida t a análise do currículodo candidato.
Or. interessados deverão dirigir-se à Secretaria do.Hospital daCompanhia Siderúrgica Nacion.il, em Volta Rraondu, Ejudo rioRio de Janeiro.
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T lll VISOR A CORES PHILIPS
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TELEVISOR A CORES PHILCO
MOD. B-8I3 26"66 CMS

TOTAL: 11.1 30,

742.15 X

'II LI VISOR PHILCO 13-MO
24" 61 CMS

TOTAL: 2.430,

15 X 162

TELEVISOR A CORÈSTELEFÜNKEN
MOD. 662 26" 66 CMS
TOTAL: 10.830,

15 X 722

TELEVISOR PHILCO B-139 24"61. CMS
TOTAL: 2.280,

152.15 X
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REFRIGERADOR BRASTEMP
DUPLEX 355 LTS.

TOTAL: 5.580,

15 X 372-
— .. .. . i

.TELEVISOR A CORÈSTELEFÜNKEN
MOD. 562 22" 56 CMS
TOTAL: 9.825,

15 X 655-

TELEVISOR PHILIPS R-I7T-620''17" 44 CMS
TOTAL: 2.175,
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TELEVISOR A CORES PHILCO
MOD. B-818 17" 44 CMS MAGIC
TOTAL: 7.200,

15X^180*
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TELEVISOR DENISÒNÍ94 LTA 24"61 CMS
TOTAL: 2.070,
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REFRIGERADOR PROSDÓCIMO
RE-08 345 LTS.
TOTAL: 2.640,

FOGÃO
.BRASTEMP
IMPERADOR
SUPER LUXO-

TOTAL: 3.135,

209-15 X

Mixjy-~y3r[fc£Z^ ««___. A

RADIOFONE TELEFUNKEN
MELODIA

TOTAL: 4.560,

15X 304-

15X ¦ M %à
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REFRIGERADOR FRÍGIDÀIRE
M-230 230 LTS.

TOTAL: 2.460,

15X 164-

TELEVISOR PHILCO B-26216"
41 CMS
TOTAL: 1.890,

15X1 20ef
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FOGÃO BRASIL GRAND PRIX
TOTAL: 2.385/

15X 159-
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RADIOFONE PHILIPS'RF-586

TOTAL: 3.270,

218

FOGÃO BRASIL MIRACE/15
TOTAL: 2.025,

15 X 135

REFRIGERADOR CLÍMAX 230 LTS.

TOTAL: 2.070,

138-15.X

MAQUINA
DE LAVAR
BRASTEMP
SUPER
PLÉNÒMATICA

TOTAL: 3.630,

242,15 X

FOGÃO SEMER RADIANTE 3005
TOTAL:' 1.125,

15X 75-

15X

CONJUNTO STEREO C.C.E.-
ESPACIAL C//2 CAIXAS ACÚSTICAS

TOTAL: 3.420,

15 X 2_tQf
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FOGÃO SEMER 1020 SUPER
TOTAL: 705,

15X 47,

ELETROFONE PHILIPS GF-503
MONO-PILHA E LUZ

TOTAL: 810/

15 X 54
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ELETROFONE PHILIPS GF-TI3'MONO-PILHA 
E LUZ

TOTAL: 600,

I
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Expor ia dores cie algodão
querem isenção do ICM

São Paulo — "So forem man-
tidas n.s atuais taxas de ICM so-
bre a.s exportações, o Brasil corre o
sério risco de não aproveitar ti ten-
riência cqmprndora rie algodão pelo
mercado Internacional, no.s próx.1-
mos clnís anos. Não seremos mais
rio que fornecedores marginais, já
que as compras futuras serão foi-
tas a médio e longo prazos."

Essa é a preocupação do presi-
dente do Instituto Internacional rio
Algodão, o empresário brasileiro
José Ulpiano de Almeida Prado,
manifestaria ao JORNAL DO BRA-
SIL, com a Informação de que a
Indústria têxtil nacional e oscran-
goira "e.stá conscientizada das exi-
gências rios fornecedores multina-
cionais rie fios sintéticos caracterl-
zadas pela Mia rigorosa disciplina".

CONDIÇÕES

Segundo o Sr Ulpiano de Al-
incida Prado, a redução da safra
mundial de algodão — HI75/70 —
em torno de 5 milhões de fardos ia
previsão era de 63 milhões 400 mil o
passou agora para 58 milhões de
iardos) levará o mercado interna-
cional a um equilibrio estatístico,
com reflexos positivos para o Brasil,
sétimo produtor mundial.

- Essa redução fortalecerá to-
do.s o.s mercados, tornando possível
preços convenientes e maior dina-
mização do comércio. Mas, para o
Brasil, essas vantagens só se con-
cretizaçáo .se o Governo resolver
definitivamente os problemas da
politica tributária para o algodão,
isentando de vez o ICM, de nossas
exportações.

Os exportadores brasileiros
conseguiram somente isenções do
ICM no.s embarques a curto prazo.
A medida, segundo o Sr Ulpiano dc
Almeida Prado, não terá qualquer
eleito positivo para o Brasil nas
vendas a médio o longo prazos, exi-
gência do mercado consumidor.

O presidente do Instituto In-
ternacional do Algodão reiterou
sua preocupação pelas futuras ven-
das do algodão brasileiro, lembran-
do que se for mantida a .atual tri-
butação, "os demais paises produto-
res. fortes concorrentes, vão se
aproveitar largamente da situa-
ção".

PRODUÇÃO

A safra da zona meridional
náo deverá ultrapassar 270 mil to-
neladas de algodão, porque segundo
previsões sofrerá uma redução de
30rc, tomando os números cia sa-
fra anterior. 1974/75 — 350 mil to-
neladas — devido a diminuição da.s
compras de semente na região, em
cerca dc 40*;, com base em dados
analisados até o inicio do mês.

Mas o Sr José Ulpiano de Almei-
da Prado, que é também presiden-
te da.Bolsa de Mercadorias de São
Paulo, disse que a produção real

da safra 1075/76 poderá sim* aumen-
Ilida ''caso as vendas dc semente
nas duas últimas .semanas tenha
apresentado índices maiores que
nos meses anteriores",

Outros fatores que contribui-
rão para garantir uma maior pro-
dução c a capacidade rie melhores
colheitas em determinadas urea.s, o
que tem se verificado em .safras an-
tenores e as vantagens ria boa qua-
liriade rias sementes utilizadas no
ultimo plantio. *

O.s estoques da safra anterior,
segundo o empresário, contribuirão
também para a próxima produção,
o que na sua opinião permitirá o
atendimento adequado rio mercado
interno, não apenas om termos rie
qualidade mas também quantltatl-
vãmente.

f ^^
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A previsão das exportações

brasileiras no setor sofrerá uma
redução segundo o especialista, em-
bora possa alcançar mais de 100
mil toneladas, com base em dados
preliminares. Mas as vendas para
o mercado externo poderão ser
acrescidas com os aumentos da
produção cia próxima safra, liipó-
tese que está sendo considerada.

O Sr Ulpiano de Almeida Pra-
do. que participou da 35a. reunião
plenária do Comitê Consultivo In-
ternacional do Algodão, em Abdi-
jian, na Costa do Marfim, informou
que foram discutidas no encontro
matérias de grande importância
para o setor.

Na sua opinião, uma da.s prin-
cipais constatações foi que os com-
pradores do algodão -- intermedia-
rios e indústria têxtil —- reconhe-
ceràm que o preço remunei-atlvo
do produto "é a única forma de
levar os produtores a expandirem
suas culturas, mesmo nos Estados
Unidos, como no.s paises de econo-
mia vulnerável''.

-- Outra constatação impor-
tante foi que os processos de com. r-
cialização cm prática foram sufi-
cientemente úteis e resistiram aos
impactos das violentas flutuações
em 1*073 — em baixa — c no ano
seguinte, cm alta, salvo algumas
exceções clc poucos contratos não
cumpridos o que não chegou a aba-
lar a confiabilidade do sistema.

A Europa redescobre o Brasil
Brasilia O desembarque de

um Ministro de Estado europeu,
acompanhado dc 60 ou 80 empresa-
rios ávidos de conversar com os ho-
mens do Governo e, prlnclpalmch-
te, acertar negocias com seus cole-
gas brasileiros, tornou-se quase
uma rotina no Aeroporto Intcrnacl-
onitl rie Brasília em 1075.

Semana sim, semana náo, a sa-
Ia VIP rio Aeroporto esta mobilizada
para receber esses tipos dr dele-
gaçõós que chegam de Paris. Lon-
dres, Frankfurt ou Roma, muitas
vezes utilizando um avião fretado
especialmente para a viagem.

Dc repente, e como se a Europa
tivesse, de novo, descoberto o Bra-
sil.

Um fenômeno Igual, é verdade,
ceorre também na Arábia Saudita,
no Kuwait, no Irá c. nu Venezuela.
La, porém, a motivação c diferente.
Empresários dc todas as nacionall-
riad. s chegam cm bii-ca dos doía-
res do petróleo, como vendedores
ambutantes, dispostos n colocar
seus produtos e tirar o máximo de
vantagens num mínimo di tempo.
Não há compromissos maiores do
que a conquista aflita de uma fatia
generosa do bolo de prosperidade
i m * lie se tra fc-niaram os paises-
membros da OPEP.

No caso do Brasil não há pe-
trodólares em Jogo. Náo há dinhel-
ro fácil. Apenas um pais que se
desenvolveu fe taxa de 10*7' ao ano
durante II) anos, tem 100 milhões
de habitantes, dos quais pelo
menos 40 milhões consomem ativa-
mente c que, tirados os 3 bilhões de
petróleo, é capaz de comprar o
equivalente a 9 bilhões clc dólares
a cada ano — exatamente em mer-
cadorias e serviços que a Europa
tem condições cie vender. Em troca,
o pais exige apenas o direito de
vender os seus próprios produtos,
industrializados e primários, d e
preferência numa proporção apro-
xlmada às mercadorias que irá
comprar. Quer também financia-
mentos para suas compras, porém
com o.s prazos, juros e carência que
se tornaram comuns em qualquer
operação de comercio Internado-
nal.

ros c o Vico-Minlstro do Comercio
da Grã-Bretanha, o Ministro dos
Transportes da Itália, o Ministro
do Comercio Exterior da França, c
o vice-presidente da CEE. Todos
trouxeram equipes numerosas de
assessores técnicos, uncumbidas de
realizar, á margem das contatos
protocolares do.s chefes, uma invés-
tlgação ampla sobre a.s oportuni-
dades de negócios abertas a seu
pais pelo II Plano Nacional de
Desenvolvimenlo.

Quando o.s Jornalistas se preo-
cupavant em interrogar o Ministro
alemão dos Negocias Estrangeiros.
Sr Hans Diclrleh Genscher, a res-
peito das dificuldades ria negociação
de salvaguardas para o acordo nu-
clear Brasil- -Alemanha, seus asses-
sores cuidavam de saber como a In-
dústria alemã poderia conquistar
uma parte do.s fornecimentos d-í
turbinas e materiais pesados para
a gigantesca usina dc Itaipu, que
o Brasil começa a construir com o
Paraguai no trecho limítrofe do rio
Paraná.

O.s dados oficiais da Cacex in-
dicain que a Europa Ocidental au-
monta progressivamente o volume
dos seus negócios com o Brasil c
tende a duplicá-los no.s próximos
cinco anos. Trata-se apenas da área
da CEE, o que exclui, automática-
mente, o progresso com o Leste Eu-
ropeu, também tendente a marcar
novos recordes até o final da déca-
da.

Tal progresso, em última análl-
se, representa um avanço do.s euro-
peus sobre as dois terços dr opera-
ções comerciais que o Brasil tem
reservado tradicionalmente aos Es-
tados Unidos. A evolução dos nego-
cios denuncia uma mudança dc
tendências capaz de afetar, num
prazo relativamente curto, o domi-
nio norte-americano sobre a fatia
maior da economia brasileira.

simples aparecimento na América
Latina, Washington, na verdade,
protestava apenas pela perda de
participação num programa com-
pleto de processamento do átomo.
envolvendo mais de 10 bilhões rie
dólares.

Sabidamente, nesse caso, os
alemães lograram motivar o Brasil
com um projeto conjunto capaz de
compensar o eventual clesestimulo
do déficit crescente da balança
comercial entre o.s dois paises. Ele
vinha se mantendo num nivel cs-
tável dc cerca de 200 milhões rie
dólares desde 1971, porém no ano
passado ascendeu à cifra surpreen-
dente de 1 bilhão de dólares. índice
que ainda será superado no correu-
te ano.

O exemplo da imaginação ale-
má — na busca de alternativas que
possam sustentar o fluxo do comer-
cio com o Brasil — segundo es-
tiniam os técnicos do Itamarati.
deverá se estender a outros paisese europeus. A França, a despeito
dos desmentidos sintomáticos quese seguiram aos primeiros contatos
do Chanceler Azeredo da Silveira
em Paris, em outubro, interessa-se
por estabelecer também alguma.-:
formas de cooperação com o Bi as.,
no campo da energia nuclear. A
Grã-Bretanha, por outro lacio. que.se engajar no programa de moder-
nização das ferrovias brasileiras. A
Itália ;*.poga-se à tradição do.s for-
ncclmcntos de equipamentos pesa-dos e produtos quimicas para pre-servar o relativo equilíbrio da sua
balança eomereU.l com o Brasil.

Estímulo

Luiz lliiili,,-a

americanos, como Eotiador. Colôm-
bia, Venezuela ou Chile. O maior
trunfo dos americanos, além do
peso especifico do seu mercado, cs-
já na flexibilidade, visito i* Indepcn-
dência dos seus empresários, sem-
pre capazes do superar o.s obstiicu-
Ias Impostos pelos compromissos
politiecí do Gcverno.

Dificuldades

Alternativa

Perearmação

Contados nos dedos, .apenas
nos últimos seis meses de 75 sete
ministros europeus da área da
Comunidade Econômica Europe.a
ta nova CEE dos novei desernbar-
catam em Brasília com suas dele-
gações para acertar negócios diver-
sas, sob a capa de visitas protocola-
res. Entre eles, o Ministro e Vice-
Ministro do.s Negócios Estrangeiros
da Alemanha Federal, o Vice-
Ministro dos Negócios Esfcrahgei-

Indaga-se agora se essa gui-
nada eslá sendo decidida no Brasil
ou, pelo contrário, se a Europa, mai
contida na divisão atual des mer-
cados do mundo, tem de tran.sbor-
dar a exuberância de sua indústria
liara áreas de consumo ainda pro-
missoras, mesmo' que estejam situ-
adas numa esfera de domínio tra-
dicional dos Estados Unidos.

A maior prova de que essa ex-
pansão européia em direção ao
Brasil vai se tornando incomoda
está na reação enérgica do Gover-
no norte-americano à cenciusáo cio
acordo nuclear entre o Brasil e a
Alemanha, firmado em Bonn. em
julho passado. A pretexto de defen-
der o.s postulados da não prolifera-
ção de armas nucleares ou do seu

A experiência e a habilidade
dos Embaixadores Delfim Neto. em
Paris, e Roberto Campes, em Lon-
dres — ambos artífices do cha-
mado milagre econômico brasileiro

- constituem ciados importantes
no fenômeno da guinada européia
em direção ao Brasil. Eles cons-
tituem no.s seus respectivos setores
uma fonte permanente de infor-
inações e estímulos para que os
empresários c homens do.s Gover-
no* trances e britânico voltem suas
atenções para o mercado brasileiro
e íd.nciii^ucm, aqui. a.; boas pos-
sibilidades de expansão dos seus
lUgOClOS.

Em contraste com esse ímpeto
ciucp.u, os Esuidos unidos, á Vuita
dos técnicos brasileiros, continuam
a pacu-eer oa obrigação de dar um
tratamento de massa, desper.sonali-
zacic, aos seus parceiros comerciais.
Num estágio de relativo avanço in-
dustrial; ao Brasil já não interessa
mais ser objeto do mesmo tipo de
consideração que os EUA devotam
a outros tantos paises latino-

Nu caso da Europa, o problema
do tre *m:nto d ma.* a dos com-
promissos politicas Inibidores, se
reflete particularmente no âmbito
da CEE. O mecanismo rie negocia-
eáo com essa entidade sediada em
Bruxelas é sempre muito mais cm-
perrado e lento do que aqueles en-
contráveis em qualquer das Capi-
tal--' do.s teus países membros.

— Na CEE — observa u uidiri-
gente do Itamarati — tudo so pro-
cessa como naqueles comboios de
guerra: a velocidade do comboio
acaba sendo determinada pelo
navio mais lento.

Tais difi cul d a des da CEE
dec.i.m principalmente do violen-
to desnível econômico entre os E.t-
tados membros; entre a Alemanha
e a Itália, por exemplo. Depois, pe-
Ias caracteri tica-. próprias de cada
um deles em setores determinados,
como a agricultura. Enquanto os
alemães obtém alto nivel de pro-
dutividade nesse campo, os fran-
ceses sofrem ainda os problemas dr
uma estrutura econômica arcaica
c. os ingleses, do peso excessivo do
ictt sistema de proteção econômica
e social ao setor.

A Franca, o a Grã-Bretanha
por outro lado, levam á CEE o elen-
co de países africanos associados
(suas antigas colônias> para mere-
cer um tratamento especial em
matéria de comércio, que resultam
em benefícios generalizados capazes
de prejudicar paises de produção
concorri nt:. como o Brasil.

O caminho de ingresso na Eu-
rona. v o B:ux.iae, no < manto, já
foi parcialmente vencido pelo Bra-
sil Quando concluiu, há dois anos,
um acordo que estabelece o sistema
tíe con;iiua3 permanentes e a dis-
cttsão, em bases intitucionais. de

cde-: os prcbl-mas sérios que sur-
jam nas relações comerciais com o
bic.o europeu.

Apesar disso, sabem os brasi-':. iro . uc a CEE não e a ún,cn per-
ta disponível e em cada capital da
Europa concentram-se os homens
que decidem o futuro do comércio
cia Comunidade cem o resto do
mundo. São esses homens que tor-
iam -ida v.z mais 1 requentes suas

visitas ao Brasil, como já em janei-
o o .a: o C-i3'.nc ler da França

Jean Sauvagnargues.
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cm 2 anos

Almeida Prado
vê escassez de
café

São Paulo ~ com a manuten-
çao da atual política do café, o Bra-sil cm lí)77 praticamente ficará semeste produto, ò que representará umsério abalo financeiro para o pais.E' necessário que se mude imediata-
mente a atual filosofia, em beneli-eio do desenvolvimento nacional.
Vou pedir providências ao Presiden-
te da República".

A afirmação ò do presidente da
Sociedade Rural Brasileira, Sr Sal-
vio de Almeida Prado, criticando o
presidente do IBC, Sr Camilo Cala-
zans, que "só vem a público paraagredir os produtores, mas deixa de
apresentar fatos reais, que demons-
trem o acerto de sua politica. Não
está dando para entender".

O Sr Salvio de Almeida Prado
disse também que "o mercado do ca-
fé no interior está completamente
paralisado. Não há condições de mo-vimentá-lo, e com isto muitos pro-dutores estão deixando o setor, emdetrimento da economia agrícola".

Não se pode considerar queo Paraná seja uma terra inviável
para o plantio do café. Isto é umabsurdo, pois em 15 anos de café.
o Paraná representa 477 do plan-tio deste produto no Brasil, que so-
mado a São Paulo, dá um total dc
807 , afirmou.

Esta conquista deve ser pro-tegida e náo relegada, como está fa-
zendo atualmente o IBC. Um levan-
lamento está sendo realizado pelaSociedade Rural Brasileira e dentro
de alguns dias, o juntaremos a um
memorial que será enviado ao Pre-
sidente da República, explicando as
aflições do cafeicultor nacional.

Disse ainda que "o preço supor-
te que era solicitado pela minha en-
tidade, atingindo CrS 950,00, está
baseado na realidade e agora deve
ser de mais de CrS 1 mil. Não pode-
mos pensar num preço menor do que
este, se queremos realmente prole-
ger um setor".

O meu medo está no incen-
livo que se procura dar à soja, uma
cultura estável e que pode até do-
minar o mercado em outros países.A Argentina deverá iniciar o plan-tio da soja, tornando-se um concor-
rente perigoso do Brasil. Nosso for-
te está no café, que merece ser pro-tegido. Vamos enviar um memorial
no Presidente da República, pois os
eme enviamos ao Ministério da In-
dústria e do Comércio, foram ^m-
pletamente desconhecidos, concluiu
o Sr Salvio de Almeida Prado.

CAFÉ, 

algodão, cana-de-açúcar,
arroz dc sequeiro c mamona suo
tis principais lavouras (pie apre-

sentam redução na área plantada nos
listados agrícolas do país. Prevê-Se que
a contenção no plantio venha- a se re-
flelir na safra de 1976.

Em contrapartida, o amendoim,
milho, arroz irrigado, mandioca e soja.
cujo plantio vem-se processando nas
regiões produtoras, apresentam caruc-
terísticas de expansão nas áreas cultiva-
das. As demais lavouras básicas devem-
se estabilizar em torno da produção
deste aao. Com base mts financiamen-
tos de custeio às lavouras e aquisição
de sementes selecionadas, foi elabora-
do um quadro preliminar para a pró-
xima safra, em 76.

Os reflexos das geadas comprome-
leram seriamente a produção de café
nos Estados do Sul. prevendo-se, para
o ano próximo, uma quebra aa produ-
ção da ordem de 60%, com previsões
dc escassez para 1977. Milho e soja
assumem posições líderes na- produção
nacional. enq'uanlo o arroz deve um-
filiar significativamente sita área de
plantio e produtividade.

Produtividade na
Bahia será menor

Salvador - Com seus prlncloals nro-
dutos agrícolas, a excessao do cacau,
atingidos diretamente pela retração no
comércio mundial nos últimos 12 meses,
a Bahia tem realmente ooucas müdnn-
cas positivas a apresentar neste setor,
ri'>i;icutido-<p, contudo, a permanência
em nivel cslacionário ou o decréscimo da•irçdutlvidnde e um tvrfll ooueo otimista
no que toca it produção esperada para o
próxMno ano agrícola,

De três importantes culturas'-— fel-
jão, algodão e mamona a.s rytimattvas
levantndas pelo grupo de coordenação
estntí?tlcn agropecuária n Secretaria de
Agricultura, apenas a primeira -- com
108 mil toneladas este ano e orevlsão dc
237 mil 021 toneladas para 1Ü7G — che-
gcu a apresentar um quadro positivo c
estimula dor, muito embora o anúncio
feito esta semana .sobre a >>ercla de õ0',ó
da semeadura devido a estiagem, venha
também comprometer t sta expectativa.

A produtividade agrícola por área
plantada, como conseqüência do encare-
cimento de implementos, adubos e
defensivos, a par cio; prejuízos dos agri-
cultores nos cioí.s últimos anos, apresen-
tou um decréscimo, ou no máximo man-
teve-se estacionaria, acreditando-se que
o quadro continue na próxima saíra: o
feijão caiu dc 644 quilos por hectare em
l!)'i4 para 501 este ano. enquanto <> ai-
gocláo o a mamona mantiveram .seus in-
ciiecs de 542 e 8t)ü qunos por hectare
plantado.

Produção goiana
prevê incremento

Goiânia — Embora sem condições
ainda para uma previsão de colheita pa-
ra 1!)70. os técnicos do setor em Goiás in-
dicam desde já um acentuado iricremen-
to da produção de milho e um aumento
expressivo da produtividade do arroz ir-
rigado, cuja técnica adquire 'igora um
melhor aperfeiçoamento, levando o Es-
tado a crescer bastante nesse tipo de
cultura.

O arroz dc sequeiro vem registrando
pouco ou quase nenhum incremento, por
duas razões' fundamentais: os preços
mínimos não são considerados compen-
.sadores e os critérios de classificação c
comercialização são dados como deses-
tlmulantes e injustos.

Tendo atingido a marca recorde de
I milhão 170 mil toneladas na safra agri-
cola passada, o milho, em Goiás, tende a
registrar uma produção ainda mais ex-
pressiva, mesmo porque a área plantada
continua crescendo. Quanto ao arroz, ao
lado do preço mínimo considerado in-
compatível o das frustrações que os cri-
terios de classificação e comercialização
estão gerando entre os produtores, há
ainda o obstáculo representado pela alta
nos preços dos insumos.

Soja terá bon
saíra no Paraná

Algc[Mão e feijão se
reduzem em S. Paulo

Curitiba _ Enquanto se prevê umIncremento de -W, na área cultivadadc soia no Paraná e unia produção ro-corcle na próxima safra, as perspectl-vas para ti algodão são pessimistas, in-alçando uma redução de -IO'; na áreadc plantio, dc acordo com a Secretaria
dc Agricultura.

A cultura de Soja se incrementou
no Paraná a partir de 11)70, partici-pando, na última safra, com 30% da
produção nacional, graças ao aprimo-ramehto de Insumos modernos, mu-danças tecnológicas e melhoria dc va-rledádes, bem como 'j aumento docooperativismo e da capacidade cieIndustrialização.

Na saíra 73/7-I a arca cie plantiode soja foi de 1 milhão e 100 mil hec-tares, com uma produção cie 2 milhões
c 200 mil toneladas c unr rendimento
dc 2 mil quilos por hectare. Na safra7-V75, aumentaram os três fatores:
arca de 1 milhão e (iüü mil hectares,
produção dc 3 milhões 420 mil tone-
ladas (369. do paisi e produtividadedc 2 mil 137 quilos por hectare.

Os preços médios recebidos pelos
produtores em 74 foram de CrS 00.70
pela saca de ü() quilos, sendo dc
CrS 84.17 este ano. O preço minimo fi-
xadb para a próxima safra é de
CrS 75,00.

As perspectivas põs-geada indi-
cam que a safra 75/70 terá um incre-
mento de 25'; na área cultivada. Como
a produção e o rendimento tem au-
mentado anualmente, prevê-se nova-
mente uma saíra recorde no Paraná.

As metas do Governo do Estado
nesse campo são o aumento do ren-
dimento fisico. a regionalização da
produção objetibando o máximo apro-
veitamento da.s condições ecológicas,
a adequação da infraestrutura dc pro-dução e comercialização, e a amplia-
ção do parque industrial, além da pro-moção agressiva da exportação.

ALGODÃO

A maior produção dc algodão jáalcançada no Paraná foi cm 1970, com
525 mil 772 toneladas. A partir de 1971.
ocorreram reduções de área no Estado
c de produção em virtude da crescente
expansão da área de soja, da elevação
do preço de mão-de-obra. o custo de
produção mais elevado em relação a
outras culturas c a restrição do mer-
cado. devido à substituição de mate-
rias-primas.

Segundo a Secretaria de Agricul-
tura. a área de plantio de algodão que
era de 273 mil-hectares cm 1974, com
uma produção de 395 mil 300 toneladas
e um rendimento de 1 mil 448 quilos
por hectare, cairam para o.s seguintes
números: área de 250 mil hectares em
75, produção dc 361 mil 500 toneladas
c um rendimento dc 1 mil 447 quilos
por hectare.

Os preços médios recebidos pelo
agricultor em 74 estavam a CrS 34.75
a arroba contra CrS 34,41 este ano. O
15reco médio fixado pela Comissão de
financiamento da Produção para a
safra 75/76 é de CrS 45,45 a arroba.

Sã» Paulo •- Um levantamento dc previ-sao e estimativas da snfra do ano agrícola75/70. referentes à intenção de plantio paraas culturas anuais, dc acordo com o Institutodc Economia Agrícola c Federação) da Agricul-tura do Estado, informa que haverá um dc-crevclmo dc 29.3-, na área dc cultivo do ai-
godao; 3,5% na de feijão das águas e 2,9% nada soja.

O café terá uma quebra na produção de60%, isto e, de 10 a II milhões de sacas. No tri-go, a quebra no Estado atingirá a 62';, porcausa da prolongada estiagem. De acordo coma Federação da Agricultura, já foi iniciado o
plantio de algodão, arroz, banana, café, laran-
ja o soja. sendo que a laranja e banana têmboas perspectivas, com ampliação de alé 10'.;,.Segundo a Secretaria de Agricultura, "houve
um aumento no u.so cie máquinas agrícolas nointerior, prlnolpalmente nos setores de culti-vo da soja e algodão, ma.s e difícil dar-se a
porcentagem",
A SITUAÇÃO

Segundo o Instituto de Economia Agrico-
lu, o que se observa é que no conjunto das seisculturas anuais espera-se um avanço substan-ciai da área cultivada no Estado em 1975/70,
em face clo.s acréscimos previstos nas áreas dé
plantio dc amendoim da.s águas i ;- 44,2r;,imilho 1+ 12,8-; i e arroz i -\~ 10,8%>, os quaisprevalecem .sobre as quedas detectadas paraalgodão (— 29.3'.; I, feijão das águas (- 3,5% ie soja i— 2.9', i. Pelos números apresentadas,
vale observar que nos casos de amendoim daságuas, milho e arroz deverão ocorrer aumen-tos dc plantio cm praticamente todas a.s re-
giões do Estado.

Minas e R. G. do Sul
ampliam as lavouras

Porto Alegre c Belo Horizonte — Infor-macoes agrícolas do Rio Grande do Sul asse-
guram que para a safra 75/76, registrou-se
um aumento na área plantada com milhoi2o<v a 30r7. soja (10% a 12%) e arroz (4%

a 5r: i.
Verifica-se, no entanto, uma tendênciade redução na área plantada com feijão. Ointeresse pela lavoura de milho é atribuído àtendência de fuga á monocultura da soja eás oscilações de preços. Os bons resultados dasafra de soja deste ano foram apontados

como principal agente estimulador da amplia-
çao da área de plantio, apesar de a frontei-
ra agrícola da região estar praticamente es-
gotada.

Em Belo Horizonte, a Secretaria de Agri-
cultura prevê aumento em quase todas as
áreas cultivadas. Apenas o feijão, cujos pre-
ços mínimos são considerados incompatíveis,
deve registrar uma ligeira contenção do
plantio.'

O milho, cuja semeadura começou em ou-
tubro. apresenta aumento de 10% na área
cultivada. A produção mineira safra 74/75 de
milho foi de 3 milhões e 385 mil toneladas,
pouco maior que a safra anterior.

Ponto Frio Bonzão, Natal 1975.

OEonzão facilita
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DORMITÓRIO LACDOMUS
MODULADO. 2;armários, 3 maleiros, cama de casal,
penteadeira, 2 mesasde cabeceira, banqueta e
1 espeiho. redondo. Laqueádo! Branco.

520,15 x,
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Visite nosso salão de brinquedos: Rua Uruguaiana, 134/144 .sobreloja
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fí>0 ECONOMIA

/,//„ /•;orme bconomtco
A guerra cio

deserivolyimentõ
Salvador — Depois de dois dius de dc-bates intensos entre empresários do Cen-tro-Sul com representantes dos Governosestadual e federal, encerrou-se aqui, on-tem, o seminário sobre a petroquímicapromovido pela Secretaria dc Minas eEnergia da Bahia. Hoje se pode instalaruma fábrica neste Estado virtualmentecom II)1, , apenas, dc capital próprio.
Mas se o sistema de apoio financeiroe tecnológico tem sido grande, certascontradições ainda marcam o processodc desenvolvimento das regiões mais po-bres. Falta, por exemplo, uma política de

preços que beneficie o consumidor nor-destino, dando-lhe precisamente o bene-
fício dc ter perto de sua casa indústrias
produtoras dc matérias-primas essenci-ais.

Apenas para exemplo, a mclamina
produzida pelo Grupo Ultra é vendidaaqui pelo mesmo preço da mclamina pos-Ia cm São Paulo. E não há uma politicadc preços de fertilizantes que beneficie oNorte-Nordeste, de onde se arranca dosubsolo o gás natural para produzir amo-nia e uréia, apesar do farisaismo com
que a todo momento ouvem-se pronun-ciumentos a respeito da necessidade dcse criar um mercado interno pclacxpan-sáo da agricultura nas regiões mais po-bres.

Mas seria injusto dizer-se que náotèm sido realizados avanços nos últimostempos cm matéria de incentivos ao dc-senvolvimento regional. A questão dc atéonde podem ir os incentivos como parce-Ia do capital aplicado ou sua influência
sobre os custos finais dc produção foi le-vantada durante um debate por JoséLuis Fará. gerente dc desenvolvimento
da Monsanto. A Monsanto c um grandeconglomerado industrial norte-america-
no que vem aumentando sua taxa dcinvestimentos no Brasil, e. segundo Fará,
tem hoje uma boa carteira dc projetos.Ele não quis, entretanto, entrar em dc-talhes sobre os planos da empresa.

Segundo se informou, a tendência
da Siidcnc será provavelmente dc assu-mir uma atitude mais flexível na rela-
cão dc capital próprio sobre o total dosincenlivos concedidos. O porta-voz desseórgão não quis ser muito enfático so-bre este ponto, porque naturalmente, o
problema está centrado, em última aná-Use, na quantidade de dinheiro disponi-vel. Hoje em dia, os empresários que es-tão com projetos para a área petroquinu-ca dc Camaçari estão verificando que oingresso de rectirsos dos incentivos fis-cais está um pouco aquém, tnesmo. do
que se estabeleceu cm convênios de "ca-
palheiros".

Isso tem um aspecto positivo, poisestá forçando os indecisos a correrem pa-ra pegar alguma falia do bolo exatamen-
te em um momento no qual os esquemas
de sobrevivência dependem do melhor ou
pior posicionamento em indústrias pro-autoras dc matérias-primas básicas.

Com o ingresso do Finor, os custos
financeiros devem, ter se reduzido, porqueaparentemente ficou solucionado o pro-blema do alto preço da intermediação dosincentivos fiscais. Foi dito aqxú que o Fi-
nor está operando a plena carga e nãohaverá maiores burocracias jxtra .a libe-ração dc quotas aprovadas. Levantou-se,
porém, uma questão que não foi suficien-
temente esclarecida: como se fará a pas-sagem das ações das empresas financia-das para inlegralizacão dc capital no caso
dc o grupo controlador desejar retoma-
Ia? Esse é um problema curioso, porque a.tomada dc ações por um valor nominal
conflitará, eventualmente, com seu valor
patrimonial ou mesmo de mercado, maistarde.

Na realidade o mercado de ações deempresas que se instalam com incentivos
fiscais sempre esteve sujeito a questiona-mento. E, sob esse aspecto, poderemos es-
tar desenvolvendo neste país um capita-
lismo muito original. Para muitos pare-ce que dificilmente haverá mercado se-cundário para ações de empresas dessanatureza, mas certamente os grupos con-troladores vão ver se refletir nos seus pa-peis a expansão ou o insucesso dos empre-
endimentos que liderarem nas áreas dosincentivos fiscais.

Detalhe significativo é o sistema ain-da relativamente insuficiente de trans-
portes a longa distancia. Parte da produ-
ção de etileno do complexo de Camaça-
ri, por exemplo, será transportada até
Alagoas para mistura.com cloro de uma
planta da Salgema naquele Estado. Com
isso se obterá dicloroetano que voltará a
Camaçari para transformação em mono-
mero de cloreto de vinila e posterior poli-merização, obtendo-se então PVC (queserve a toda a indústria de plástico). A
Rede Ferroviária Federal, que se fez re-
presentar neste simpósio, falou vagamen-
te em melhoria do sistema mas não deu
indicações exalas de seus planos de in-
vestimento, se é que os tem para a pe-troquimica. Não obstante, o complexo de
Camaçari, olhado isoladamente, já dispõe
de tima infra-estrutura autônoma de
transportes e um- terminal marítimo dos
mais complexos do mundo, o qual, quan-ão pronto, permitirá um escoamento ba-
rato e rápido da produção para o Sul do
país ou para o exterior.'

Como é natural, enquanto as coisas
não se resolvem, os grupos mais ágeis vão
se posicionando para obter vantagens
particulares, muitas das quais considera-
das escandalosas, embora, tenham sido
concedidas sob protestos locais mas com
o visto de forças mais altas.

JORNAt DO BPASIl ? Domingo, 30/11/75 *„•!¦;•(-o
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EDITAL
IDENTIFICAÇÃO E PAGAMENTO

DE JUROS DE DEBÊNTURES
CUPOM N.° 69

Informamos «oi iimhorr« porladorei de debênlurr» ria extinta
Companhia Mogiana ti» Eltfndai rie Ferro (emprójllmo cie 1940),
nu» o p.iQemrnio tie íuroí psra c 1." jomeMre de 1976, leiniciará em I." d» ijneiro próximo vindouro.

Pata ot debenturlitai que je Identificarem, o dísconio relativo
.io Imposto tie Ronda será de 15°, e. para os que não se Identlfi-
carem, de 4Q°„ .

O neriorio para identificação será dc 1.° a 31 dc dezembro
rio corrente ano r os -.enheres debontufístas deveráo comparecer
das 9.00 à, 1100 . das 13.00 às 16,00 hora,, de 2a. a 6a,feira,
em nosso escritório, a Rua Libero Badaró, 39 - i.° andar,

São Paulo, 24 dc novembro de 1975.

r. P DE CASTRO UMA
Diretor Administrativo-Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DO SANEAMENTO,

HABITAÇÃO E OBRAS

COMPANHIA PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO - COMPESA

EDITAL N.° 01/75 E
EDITAL-TOMADA DE PREÇOS

N.° 069/75
"AQUISIÇÃO DC limOS DE ACO E 'CONJUNÍOS MOIOBOMBAS"

I- Acham-se á disposição das fir-T-its interessadas, na ç-crín.cia de material 'e 
patrimônio da Compesa, á Av. Cruz Cabuga,

1387 - Santo Amaro - Recife - PE., o Edital N° 01/75, relativo •'ar,uis„,ao rie 6 800 metros de tubos do aço ue 800mm do diame-
tro e o Edital - Tomada rir Preços N.° 069/75, relativo à aciui-
sição dc 5 (cinco) conjuntos motobombas,'com vazão de 250 l/se-
gundo.

2. A abertura dos referidos editais está marcada para o dia
29 de dezembro de 1975, as 10 00 e 15:00 I oras respectivamente
e poderão ser adquiridos na gerência dc material c patrimônio.onde serão prestados os esclarecimento necessários.

Re;ifc-,; 27 de novembro dc 197.5
ing.1 IUIZ CARIOS SIIVA FERNANDES

Gerente de Material e Patrimônio

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DO CAMPUS

AVISO N.° 01/75/ETC
CONCORRÊNCIA N.° 01/75/ETC

CONVÊNIO MEC/DAU/PREMESU/UFRG5
OBRA: PRÉDIOS B, D E F - BIOCO II
ÁREA TOTAL EM IICITACÁO: 5 800,-2

LOCAI: CAMPUS DO VAIE, PORTO AtEGRE

De ordem superior, tornamos público que estamos r-rocedendo
a Concorrência n.° 01/75/ETC, para conclusão dos predica, acima
mencionados, rieslinncios, respectivamente, a Aulas Teóricas, 1."
Citlo e lede rio Escritório Técnico do Campus.

As propostas serão recebidas no dia 30 da dezembro rie
1973, *,s 15 (quinze) horas, na Sala do Conselho de Curadores,
6.° pavimento do Prédio da Reitoria.

Ataiores informações, assim como cópia do Edilal, poden
ser obtiaas no Escritório Técnico do Compus, no 2° pavimentocio Prédio da Rciroria, dc segunda á sexta-feira, das 15 ás IS horas.

Porto Alcçnc, 30 dc novembro de 1975.

Eng," LUIZ" CARIOS RIBEIRO BORTOUNI
Coc-fcicnõdor cio ETC

mi*?
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.

ELETROSUL
Subsidiaria da ELETROBRAS

AVISO DE PRÉ-QUALIFÍCAÇÃO
PARA FiRMAS INTERESSADAS
NA CONSTRUÇÃO DE UNHAS

DE TRANSMISSÃO
Centrais Elétricas do Sul cio Brasil S.A. - UETRCSUl está

procedendo á pré-qualific.icao de firmas interessada-, n3 consiru-
cão rie aproximadamente 530 km de- linhas de Transmissão, em
230 kV, circuito simples, nos Est,-dos dc Santa Catarina tParaná,

a partir do inicio do 2.° trimestre do pró»imo ano.
As Instruções para Propostas dc Pré-Qualificação estarão i

disposição das firmas interessadas, até o dia 12 de clczcmbio
1975, no seguinte endereço:
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S A
Departamento de Construção de Sistema
Rua da Alfândega, 80 — 8° andar
Rio dc Janeiro, RJ

ElETROlUl

Centrais Elétricas Fluminenses S.A.
- CELF

EDITAL
CONCORRÊNCIA N.° 28/75 - DIME

(Vencia de Grupo Gerador Diesel)

A CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A. tor-
na público que receberá, ent sua sede, na Rua da
Conceição 67/69, em Niterói, às 15:00 horas do dia
19 de dezembro de 1975, propostas para compra de
um grupo gerador Diesel, marca Deulz, 830 KVA
60 Hz.

Maiores esclarecimentos, bem como condições
gerais para participação na Concorrência, poderão ser
obtidas, diariamente, em sua sede, no Departamen-
to de Materiais, 5.° andnr, sala 502.

A DIRETORIA

Centrais Elétricas Fluminenses S.A.
- CELF

EDITAL
CONCORRÊNCIA N.° 29/75 - DIME

(Venda de 3 motores Diesel)
A CENTRAIS ELÉTRICAS FLUMINENSES S.A. tor-

na público que receberá, em sua sede, na Rua da
Conceição 67/69, em Niterói, às 15:00 horas do dia
19 de dezembro de 1975, propostas para compra
de 3 (três) motores Diesel, marcas: "BURMEISTER &
VVAIN" de 800 KVA (hum), e dois "SLM-WINTER-
THUR" de 600 KVA.

Maiores esclarecimentos, bem como condições
gerais para participação na Concorrência, poderão ser
obtidas, diariamente, em sua sede, no Departamento
de Materiais, 5.° andar, sala 502.

A DIRETORIA

SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS
SICAM

ELEIÇÕES
j

22.12.1975
De conformidade com os novos Estatutos aprovados pela As-

sembléia Geral Extraordinária cie 29-10-1975, da SOCIEDADE INDE
PENDENTE DE COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS (SICAM), li-
cam convocados todos os sócios da entidade com direito a voto para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária destinada a eleger os
sócios que ocuparão os novos cargos criados, dentro das especifica-
çoes.da Lei n,° 5.988, de 14-12-1973 e p„ra os carcos que se va-
garem até 24-11-1975.

As referidas eleições verificar-se-ão na sede social, no Largo
Sao Paulo, 20 de novembro d

Nadyr Berlcvcllo
Diretor Financeiro

Paissandú, 51 - II." andar - Sáo. Paulo e a votaqào c!ar-'c-á das
15.00 as 19,00 horas do dia 22-12-1975. *

De conformidade com a legislação vigente e os novos Estatu-
los, não será -admitido volo por procuração.

Adilson Teixeir-a dc Godoy
Presidente da Diretoria

Os sócios que desejarem se candidatar devem, solicitar sua
inscrição mediante entrega de seu pedido escrito de registro de can-•.liclatura, na Secretaria da Sociedade, até às 18,00 horas do dia
10-12-75.

1975. -'¦-,,.

José Waldemar Costa
A?' 

"v Diretor 
Secrelário

AVISO
Fsce às disposições resultantes da reforma estatutária, será do-

ravanto observado o seguinte, eiitrc outras inovações:
1. a parlir de 1-01-1976 a SICAM não mais aceitará para ad-

ministração dc direitos autorais qualquer obra de autor nacional (bra-
sileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil) que náo seja *úcio da
SICAM;

2. qualquer compositor nacional poderá ser sócio da SICAM,' desde que não esteja filiado a outra Sociedade da mesma natureza
ou comprove estar desvinculado da sociedade a que pertencia e que
tenha obra musical, capaz de proporcionar arrecadação clc direitos
em condições de ser entregue à administração da SICAM;

3. os aluais autores administrados que iá apresentaram pro-
posta de admissão ao quadro social da SICAM, passam automática-
mente para a condição de SÓCIO ADMINISTRADO;

4. os autores que possuem obras sob o controle da SICAM
mas que ainda não manifesla/am - através de entrega de propostade admissão — o seu doscio de sé associarem à entidade poderão'
fazê-lo e, assim, asumirem a qualidade de SÓCIO ADMINISTRADO-

; 5. os SÓCIOS ADMINISTRADOS poderão passar para a cate-
goria de SÓCIO EFETIVO quando alcançarem uma participação total,
em distribuições anteriores do qualquer período na qualidade de SÓ-
CIO ADMINISTRADO, superior a 20 salários mínimos vigentes e ma-
nifestirem por escrito a vontade de se transferirem para essa outra
categoria;

6. os SÓCIOS ADMINISTRADOS terão, cada um, direito a um
voto nas assembléias e os SÓCIOS EFETIVOS a 5 votos cada um,
apesar de a Lei n.° 5.988/73 permitir uma variação de um até vinte
votos;

7. os sócios que forem empregados da SICAM não poderãoexercer cargos do Conselho Fiscal, salvo se se licenciarem do empre-
30 pelo periodo do mandato;

8. o sócio que for proprietário, sócio, empregado interessado

ou participante nos lucros ou em resultados de Editora será inclcgi-
vel unicamente para o cargo de Diretor de Distribuição;

9. criação como órgão societário o CONSELHO DO AUTOR, a
ser integrado por sócios e administrados náo associados, vedada' a
participação no mesmo de Diretores e Conselheiros, investido de
competência consultiva de ordem geral, inclusive sobre matéria de
disciplina estatutária (observância das normas dos Estatutos em geral);

10. inclusão do dever dos sócios de não atacarem a Sociedade
pela imprensa falada ou escrita, assegurando-lhes, entretanto, os
mais amplos meios internos .para postulações, pedidos de reconside-
ração e recursos; a

11. adoção do seguinte princípio quanlo à aplicação de futd-
ras punições sociais internas: "O 

poder disciplinar da Sociedade será
exercido em razão da tipificação da conduta punível, dentro das
normas estatutárias e dos princípios do 'direito comum, notadamen-
te no que concerne ao dever de conjugação de esforços em proldos interesses sociais";

12. reintegração de qualquer autor que tenha sido desvinculado
da SICAM, desde a sua fundação, seia por'exclusão, demissão solici-
toda pelo sócio ou liberação de suas obras, independentemente do
motivo determinante da desvinculação, desde que apresente à Secreta-
ria, alé 31-12-75, proposta do tipo impresso, assinada de próprio
punho, com os dizeres: "de acordo com o § 3.° do Art. 70 dos Es-
títulos". Essa reintegração dar-sc-á sem qualquer condicionamento,
nem restrições a posições judiciais ou extrajudiciais assumidas ante-
dormente à publicação deste aviso. Verificar-se-á ela na categoria
correspondente por ocasião da desvinculação.

O3 cargos criados pelos novos Estatutos são: no Conselho Fis-
cal - 1." Suplente, 2." Suplente e Suplent» de Relator; na Diretoria:
um Vice-presidente, um Diretor dc Distribuição e dois Diretores Vogais.
O cargo que se vagou alé 24-11-75 foi o de Presidente do Conselho
Fiscal.

O "open maikci" procura
agora seus novos rumos

Os problemas surgidos IM merendo financeiro
com 1» falta de enpaciclnde dc ulgumas Instituições
pura suxlentar suas carteiras de titulos -- face uviolenta elevação do custo do dinheiro com a Inten-slflcaçao da política contraclonlsto nos melo.*, dc
pagamento — certamente vão motivar um debatemais amplo ein torno de novos rumos para o ojje-i
market.

O sistema de opcn market rol cmbrlonarlamonte
criado iiuando surgiram tu Obrigações Reainstáveis
ilo Tesouro Nacional, cm I004, Com o desenvolvi-
monto do .sistema financeiro c o aparecimento de
uma série de outras Instituições financeiras náobancárias, os instrumentos clássicos clc controle da
moeda: o redesconto c o depósito compulsório per-deram um pouco sua função.

Inicialmente, cm princípios de mo», as ORTNs
foram utilizadas para lançar as bases do sistema
cie o/)f/i market. Suas características, no entanto,
aconselharam a criação dc outro título, a Letra do
Tesouro Nacional, para fin.s de politica monetária.

Com a compra e venda de I.TN.s no mercado, o
Banco Central procura aumentai* ou reduzir u
volume dos meios de pagamento e a capacidade
de emprestar dos bancos comerciais. A vantagem
das operações di opcn market c que elas posslbilt-
tam um ajuste continuo e sem traumas do credito,
o ciue não se consegue eom o redesconto e o com-
pulsórió,

Cem o opcn market as autoridades procuraram
corrigir uma serie de distorções no fluxo financeiro
dó pais, que Impediam o maior progresso econo-
mico, lals como a eliminação das chamadas.Ilhas
financeiras (dinheiro sobrando muna Capital e lai-
tando cm outra) através da interligação dos ne*;ó-
cios junto ao centro financeiro que se consolidou
no Kio de Janeiro.

Entretanto, uma série de obstáculos na área
monetária ainda impedem melhor eficiência e con-
trole das operações ck' opcn market pelo Banco
Cshtral': 1 — ) Banco Central ainda não assumiu
totalmente .suas funções, 2 — náo está ainda im-
plantado um sistema de controle automático das
operações de ojicu market c seus efeitos sobre a
caixa dos bancos. 3 -- o sistema cie opcn market
requer uma flexibilidade total da.s taxas cie juros
e *1 - ainda não há um eficiente mecanismo de
troca, de reservas entre a.s instituições bancarias c
náo bancárias.

O fato de que só no mercado monetário as taxa"
de juros sáo totalmente flexíveis ocasiona uma sé-
rie de distorções quando o Banco Central precisa
colocar mais Letras do Tesouro Nacional no mer-
cado para retirar excesso de meios'de pagamento
pois suas taxas tendem a .subir, prejudicando a
captação dos demais papéis, especialmente priva-
do.s de renda fixa.

Muitos banqueiros, a propósito argumentam
que o o;;cti market nada mais é do que uma re-
numeração de depósitos á vista. Esta opinião é
também do professor Otávio Gouveia de Bulhões,
um dos Incentivadores da implantação do opcn
market no pais.

Mas. recentemente, no XI Congresso Nacional
dos Bancos, o presidente do Banco Central. Paulo
Pereira Lira. fez veemente defesa do sistema, che-
gando a culpar o próprio Governo (pela demore.
ern reescalonar as transferências de impostos ar-
recadados pelo sistema bancário! como um dos
responsáveis pelos piques cias taxas de juros, do
que se aproveitaram muitas grandes empresas pa-ra auferir grandes lucros em suas aplicações.

Do lado da.s empresas e clientes, sempre fer-
cando altas taxas para suas aplicações de curto
prazo (esquecendo-se do trinòmio segurança, liqui-
dez. rentabilidadei, pode Ser detectado outro la'lo
dos problemas que agora surgem nó opcn market.
Para isso contribuiu a recessão da economia, gera-
dora dc sobra dc caixa nas grandes empresas.

Mas. é bem possível que a Imaturidade de ai-
gumas instituições em aceitar taxas cada vez maio-
res (certamente premidas pela necessidade de
carregar altas carteiras) tenha o maior peso na
situação atual. Muitos corretores experientes não
entendem como algumas instituições náo mantêm
permanentemente em suas salas de operações —
onde a cada minuto,são realizados vultosos nego-
cios — um diretor financeiro para acompanhar as
decisões mais importantes, ou mesmo não dispõem
de Departamento Técnico. Do mesmo modo, não
compreendem como pode ser dado aos operadores
icomo fazem algumas empresas) remuneração ba-
seada apenas na participação sobre o volume de
negócios. Argumentam que a tendência natural se-
rá o operador-procurar lucros imediatistas. não
poucas, vezes comprometendo o futuro da própriaempresa.

De qualquer forma, será benéfico paia a eco-
nomia e para o sistema financeiro em geral uma
seleção natural no open market. pois propiciaráum maior amadurecimento das instituições e do
próprio mecanismo, este consolidado pelos aper-
feiçoamentos que as autoridades monetárias pre-tendem introduzir a partir desta semana.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos

á5 Superintendência Estadual
de Rios e Lagoas

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO
LICITAÇÕES

A Superintendência Estadual de Rios e Lagoas,
tendo em vista o preceituado no Art. 26 do Regula-
mento aprovado pelo Dec. n.° 362, de 19/09/75,
publicado no Diário Oficial do Estado de 20/11/75^
pelo presente comunica a todas as firmas interessa-
das nas licitações programadas pelo órgão que, além
da documentação discriminada nos editais anteriores,
será exigido o seguinte:

a - Relação do pessoal integrante das equipes
técnicas e administrativa da'empresa, com
respectivos currículos;

b — Os três últimos balanços e respectivas* contas de lucros e perdas,*
c — Demonstração do faturamento bruto do úl-

limo exercício.

O presente aviso, para todos os efeitos de di-
reito, passa a integrar os editais já publicados.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1975

(a) PAULO BRISSAC DE FREITAS
Chefe da Comissão de Licitações
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O mercado e suas dificuldades
A situação atual do mercado financeirose resume no problema causado por algumas

instituições, que não levando em conta o dire-
cionamcnlo da politica monetária para esle.
final de ano, mantiveram grandes posições cm
papéis com pouca liquidez, correndo riscos
desnecessários.

Muitos operadores c analistas rio mercado
aberto consideram essa afirmativa como a
mais correta, inclusive os dirigentes da AN-
DIMA (Associação dos Dirigentes dc Institui-
ções do Mercado Aberto), que acreditam ser
a sensível elevação nas taxas de juros dos últi-
mos dias decorrência, principalmente, da pres-
são exercida por essas instituições que não
conseguem financiar suas elevadas posiçõesnum periodo dc retração na liquidez.

Desde meados dc setembro, afirmam os
dirigentes da ANDIMA, a flutuação das taxas
dc desconto das Letras do Tesouro Nacional
e dos financiamentos a curtíssimo prazo já
evidenciavam a mudança da politica mone-
iária para esse final dc ano. No entanto, ai-
pumas instituições continuaram elevando suas
carteiras em títulos impróprios ao open mar-
ket (iais como Obrigações da Eletrobrás, le-
Iras imobiliárias, letras dc cambio c CDBs),
devido ao menor grau dc liquidez oferecido por
esses papéis.

Agora, quando o controle maior da liqiti-
dez dò sistema por parte, das autoridades mo-
netárias foi evidenciado (para o alcance da
meta de 30% para a expansão dos meios dc
pagamento) <* a confiança excessiva nas
ORTNs foi frustrada pelos expurgos no IP A,
aquelas instituições encontram serias diJÍCUl-
dades em manter os papéis em carteira, uma
vez que os bancos comerciais, como é bastante
normal nesses períodos, reduzem o crédito,

Dc fato, os problemas enfrentados pelaOli-DisH-ibuidora e a Scurano nos últimos
dias foram causados por operações em Obri-
gações ria Eletrobrás. Como um papel dc prazomuito longo e sem grande interesse de apli-
cações nor parte da clientela, poderia ser fi-
nancutào a curtíssimo prazo à taxa média dc
4% ao mês, perguntam os analistas. O que
não poderia ser feito, explicam, é deter mi nada
instituição assumir riscos excessivos, conjian-
rio no crédito das outras instituições num pc-
ríorio cm que o estreitamento ria liquidez tor-
na-se mais intenso.

Acreditam, os dirigentes du ANDIMA, que
o problema não é excluir os papéis privados
do mercado aberto. A solução poderia ser cn-
contraria pelas próprias instituições, numa.
maior preocupação para os niveis rie preços

Angula Siintiinitfelo
rios papéis negociados cm mercado, dc acordo
com o direcionamento ria politica monetária.

Além disso, a esperaria decisão rio Gover-
no quanto á elevação rio capital mínimo dascorretoras e distribuidoras, respectivamente
em CrS 20 c CrS lt) milhões, poderia ser uma
solução viável, uma vez que impediria que as
inslituições assumissem riscos desnecessários,
sem condições dc absorverem os prejuízos.

Isso poderia evitar os problcmus ocorridos
nos últimos meses, quando o mercado apre-
sentou-se bastante tumultuado, com constan-
les declínios nos preços dos papéis e elevações
no custo rio dinheiro para o financiamento a
curtíssimo prazo. Além disso, as reservas dc
caixa das instituições mantiveram-se muito
afetadas, principalmente neste final dc mês,
com vencimentos rie operações rie recompra
realizadas cm outubro, pressionando ainda
mais us carteiras das instituições.

No entanto, os dirigentes da ANDIMA
acreditam que o mercado deverá se Iranqui-
lizar daqui por diante, já que, após esse perio-do rie grandes dificuldades, as instituições de-
verão aluar com maior cautela, desenvolveu-
do ainda mais a técnica exigida nas operuções
dc mercado aberto.

DR. A. MARCUFS - CRM 2443

AVISO
Chamámos a atenção dos interessa-

dos para a TOMADA DE PREÇOS n.°
1.285/75 a ser realizada em 19 de de-
zembro de 1975, conforme edital afixado
na Seção de Compras da DIVISÃO DE
AQUISIÇÕES relativa a aquisição de Tri-
cloretíleno Nacional.

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES

JOSÉ GLUZ
CHEFE DA DIVISÃO DE AQUISIÇÕES

MADEIRAS
SOE MEDIDA PARA

," AMADORES E
PROFISSIONAIS

mWmM

TRENA ~ Com. Ind.
Ru» Sscadurs Cubnl, S03

Tet.» 223-3552 (PBX)

AVISO
DASP / CODERSEL

Concurso Procurador
Autárquico-Assistente Jurídico

A divulgado rioi resultado* • • viita dai provai do concuris
acima, qualquer qut tenlia lido o local é» rcalir*;ao, m forma
do item 8, do Edital DASP n.° 36/75, publicado no D. O. d»
l.°/10/75, ocorrerá apenai em Brasília, DF, no Auditório d« Dele-

çi.Kia Regional do Trabalho, a Av. l-2-Sul, Bloco O, Setor d«
Autarquias, no próximo dia 5 d« dezembro, • partir d« 9 horai,

Oi candidato», ou leui procuradorei, devidanirnU credencia-
dos, devem aprescnlsr-s» munidoi do cartão dt Identificação *
documento cie identidade.

Rio de Janeiro, 28 d» novembro d» 1975.

(P

\Ç DATAMEC S.A.
engonharla ds aistamas/ procojsamenlo dt dados

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
C.G.C. 33.387.382.001

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL

Em Assembléia Geral Exlraordinária, realizada nesta data, os Senhores Acionistas
deliberaram:

- BONIFICAÇÃO

Aumento do capilal social de Cr$ 34.000.000,00 para Cr$ 45.000.000,00,
mediante incorporação de reservas livres e conseqüente missão de 5.500.000
ações ordinárias e 5.500.000 ações preferenciais, a serem distribuídas,
observado o tipo de cada uma.

- SUBSCRIÇÃO

Aumento do capital social de CrS 45.000.000,00 para Cr$ 90.000.000,00,
por subscrição particular em dinheiro, mediante emissão de 22.500.000
ações ordinárias e 22.500.000 ações preferenciais, ao valor nominal, obser-
vado o tipo de cada uma e atendidas as seguintes condições:
2.1 Exercício do direito de preferência

Foi estipulado o prazo de 30 (trinta) dias, compreendido entre 01.12 e
30.12.75, para o exercício desse direito.

2.2 Subscrição de sobras
Findo o prazo do direito de preferência e havendo sobras, serão elas
rateadas entre os acionistas que se houverem habilitado, por escrito, h
subscrição das mesmas; se não houver tais habilitações, a Diretoria
transferirá esse direito para terceiros, a seu critério.

2.3 Frações de ações
As eventuais frações de ações serão acertadas pelos acionistas, entre si.

2.4 Forma de integralização
10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante, atendendo a
chamados da Diretoria, no prazo máximo de 6 (seis) meses a partir da
efetivação do aumento do capilal; menores, espólios e interditos
deverão integralizar o valor total de suas novas ações, no ato da
subscrição.

- BENEFÍCIO FISCAL

Os acionistas pessoas físicas, de acordo com o Decreto-Lei n." 1338 de
23.07.74, poderão deduzir do seu Imposto de Renda até 12% das quantias
aplicadas na presente subscrição, desde que optem, por escrito, pela Indis-
ponibilidade das respectivas ações durante o prazo de 2 anos. A indisponi-
bilidade será processada da seguinte forma:

3.1 Ações nominativas — declaração escrita do acionista no próprio Boletim
de Subscrição, mediante a qua) será feita anotação no Livro de Registro
de Ações Nominativas.

3.2 Ações ao portador - mediante custódia dos títulos em instituição finan-
ceira de livre escolha do acionista.

3.3 Vencido o período da indisponibilidade ou da custódia, as pessoas físi-
cas poderão utilizar-se, mais uma vez, de dedução do Imposto de Renda,
nesse caso a razão de 6%.

- INSTRUÇÕES GERAIS

4.1 Tanto para a bonificação, quanto para a subscrição, os acionistas deve-
rão apresentar suas cautelas, preenchendo formulário próprio fornecido
nos locais de atendimento, onde relacionarão, seus títulos em ordem
crescente de numeração; exibir documento de identidade e documento
de identificação do contribuinte (CGC ou CPF); apresentar procuração
com firma reconhecida, quando for o caso.

4.2 O atendimento se fará de 2a. a 6a.-feira, das 10h às 12h 30 min. e das
15h às 17h, nos seguintes locais:

Rua Estrela 67 — 4.° andar — Rio de Janeiro.
Av. Nove de Julho 5.143 - 6.° andar - São Paulo.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1975.

GILBERTO MARINHO
PRESIDENTE
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Para o bem ou para o mal?

Instrumentos de aporte de capital, tecnologia

e capacidade gerencial ou bombas de sucção,

instrumentos de dominação estrangeira?

As multinacionais foram alvo de uma

intensa polêmica nos últimos anos.

Certamente porque se
tornaram pólos da economia mundial.
Elas apareceram no noticiário

pelos seus aspectos positivos
e também pelos negativos.

Ninguém pode ser indiferente a elas,

porque elas são uma grande realidade, cada

uma delas mais forte do que muitos países.

A ONU dedicou-lhes uma ampla pesquisa
c muitos países fizeram o mesmo.
No Brasil tivemos na legislatura

passada uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, cujo relator
foi o Deputado Rubem Medina.
Outra comissão foi agora constituída, já tendo
aprovado o relatório do
Deputado Herbert Levy.
Nos EUA, o Congresso norte-americano
igualmente examinou o problema
e suas conclusões estão

publicadas na página seguinte.
A conclusão principal do relatório do

Deputado Herbert Lcvy c de que o
Brasil conta com instrumentos adequados
para se defender da ação negativa
das empresas multinacionais.
Pressupõe o trabalho que haja ações
negativas tanto quanto as positivas,
que devem ser estimuladas.
Nas páginas que se seguem estamos
publicando um conjunto de informações de
diferentes origens sobre as dimensões, a
atuação, as vantagens e desvantagens
destas organizações que se constituem em
fatores inevitáveis da realidade de nossos dias.
Para o bem ou para o mal?
Depende, talvez, dos países que as recebem.

Um Governo maior

yH

que os Governos
A chamada empresa multinacional, mi

transnacional como querem alguns, nada mais
é que o já conhecido c mais do que dissecado
trust. que existe desde que o sistema econó-
mico capitalista atravessou fronteiras e se
dedicou ao planejamento centralizado em es-
cala mundial. O objetivo básico é ainda o
mesmo de todos os tempos, isto é, organizar e
integrar a atividade econômica de forma a
maximizar o lucro global. Segundo dois co-
nnhecidos economistas norte-americanos, Ri-
chard Barnct c Ronald Mueller, "o verdadei-
ro e único produto das multinacionais é o di-
nheiro".

A primeira conclusão, portanto, é a dc
que o problema ó universal. O General Emes-
to Geisel, cm sou discurso na Convenção da
Arena cm 15/9/73 ao referir-se às empresas
multinacionais levantou a questão quando
afirmou que "ainda não nos é dado avaliar...
se o seu potencial... é para o bem ou talvez
para o mal". Essa preocupação, contudo, não
é exclusiva do Brasil ou de outros paises sub-
desenvolvidos. Artigo publicado pelo The Heio
York Times, precisamente em 23/1/75, revela
que. nos últimos anos, o superfaturamento
dessas empresas nos paises subdesenvolvidos
variou de 30 a 89o e o subfaturamento de 40
a 60'r. O que significa aumentar lucros atra-
vés da prática de adulteração de preços. A
segunda conclusão, portanto, é a de se tratar
dc uma característica comum às chamadas
economias de consumo.

E por ser comum é que o fenômeno c ai-
vo de restrições — c também dc aplausos, —
tanto nos paises subdesenvolvidos, como na-
quclcs que atingiram um elevado estágio de
desenvolvimento econômico, as nações indus-
trializaclas.

Nos Estados Unidos, representantes de
multinacionais norte-americanas, que ope-
ram no exterior, opuseram-se em março deste
ano, em audiência no Senado, ao anteprojeto
de lei que daria ao Presidente Gerald Ford o
direito de limitar a entrada de capitais es-
trangeiros naquele pais. A lei criava dispositi-
vos contra a eventualidade de capitais árabes,
ou dc qualquer outra procedência, assumirem
o conirole de importantes setores da ativida-
de privada norte-americana. Na ocasião, o
diretor da Amax Incorpored, que explora mi-
nério cm vários paises. lon MacGregor. qua-
lificou a proposta como "indesejável e desne-
cessaria" e afirmou que o conjunto das 250
multinacionais prefere continuar opoiando a
entrada de capital externo sem restrições.
Alegou ainda que os investimentos privadosdos Estados Unidos no exterior, calculados em
120 bilhões de dólares, são seis vezes superio-
res ao volume de capital externo aplicado no
pais. Na mesma época, o.s já citados economis-
tas Barnet e Mueller afirmavam que as mui-
tinacionais estão fora dos controles tradicio-
nais dos Governos e são as grandes responsa-
veis pelos problemas econômicos dc hoje. Eles
prevêem que se' uma ação decisiva para con-
trolar as multinacionais não for tomada, os
Estados Unidos enfrentarão uma grave crise
entre 1077 e 1978, devido a inabilidade de con-
trolar os meios de pagamentos e as transa-
ções bancárias.

Estudo da Comissão Antitruste do Japão
revelou que o poder dos grandes conglomera-
dos que operam naquele pais é maior do que se
imaginava. As 175 empresas componentes dos
seis maiores "zabatsu" (conglomerados) de-
têm 21,9% de todo o capital japonês, além decontralarem cerca de 10% das ações de 8 mil
476 empresas. Os seis grupos de maior poderde concentração econômica no Japão são a
Mitsubishi, a Mitsui, a Sumitomo, o Banco
Puyo. o Banco Dai Ichi Kaugyo e o Banco
Sanwa. O relatório da Comissão forneceu sub-
sidios para a reformulação da legislação anti-
truste no pais e focalizou, em particular, o pa-
pel das trading companies dentro de cada gru-
po. Mas, na vizinha ilha de Formosa (Taiwan),o presidente do Banco Central, Kuo-hwa Yu,
afirmou que as multinacionais não são consi-
deradas uma ameaça econômica ou politicaàquela República.

Na França, o "Anuário dos Investimentos
Estrangeiros", citado pelo Le Monde, mostra
que 10 mil empresas privadas nacionais encon-
tram-se sob o controle de capitais estrangei-
ros. Ao contrário do que se imaginava, os ale-
mães ocidentais são os maiores investidores,
seguindo-se os norte-americanos, os ingleses,
os suíços, firmas do Benelux, os italianos, os
escandinavos, japoneses e canadenses. Os pai-ses produtores de petróleo situam seus inte-
resses mais nos setores financeiros do que nos
industriais.

As multinacionais representam hoje qua-se a metade das 100 pessoas jurídicas mais ri-
cas do mundo. A maioria dos Governos têm
adotado atitudes favoráveis ao desenvòlvimen-
to das empresas multinacionais, considerando
as contribuições em matéria de gerência tec-
nológica e desenvolvimento regional. Outros,
contudo, preocupam-se com os efeitos da
presença estrangeira em suas estruturas indus-
triais e também com os aspectos do compor-
tamento dessas firmas. Mas a preocupação não
é só dos Governos. No levantamento feito pelo
JORNAL DO BRASIL, citam-se os depoimen-
tos feitos no CPI na Câmara dos Deputados,
bem como opiniões isoladas de empresários
brasileiros, técnicos e cientistas sociais.

Brasil pode se defender da multinacional
Constatando existirem no Brasil, de

um modo geral, defesas eficazes contra
a eventual ação negativa da.s multina-
cionais, o relator da Comissão Parla-
mentar de Inquérito da.s Multinacionais,
Deputado Herbert Levy. afirma que "dc-
vemos estimulá-las a operar em harnlo-
nia com o.s interesses do pais. ainda que
esse estimulo contenha uma dose dc
pressão, aliás legitima".

Segundo o Deputado, o relatório
aprovado pela CPI definiu as preocupa-
ções do Brasil relativamente ao.s perigos
potenciais da ação das multinacionais e a
eficácia dos métodos adotados para neu-
tralizá-los. O fortalecimento c o cresci-
mento das multinacionais passou a con.;-
tituir fato Inelutável. E, quando .se fala
em investimentos estrangeiros — frisa
Levy — deve-se lembrar que a maioria
desses Investimentos, seja através de ca-
pitai de risco ou de empréstimos, se
processa por via das empresas multina-
cionais.

Sujjeslõcs «• conclusões

pelo I1NPI

Herbert Levy destaca em seu relato-
rio, que o arcabouço de leis, regulamcn-
tos e órgãos que disciplinam a ação das
multinacionais no Brasil apresenta-se, de
modo geral, satisfatório. Mas alerta que
algumas falhas devem se apontadas para
adequada correção.

E cita os seguintes pontos:
11 No decorrer dos trabalhos da CPI

venficou-.se que a matéria-prima farma-
cèutica. os componentes de fertilizantes
para mistura subsequente e. de um mo-
do geral, produtos químicos de maior va-
lor, não são devidamente analisados.

O Serviço Nacional dc Medicina c
Farmácia, limita-se, na prática, a veri-
ficar se os produtos importados obedecem
as exigências legais dc proteção à saúde
pública. Assim não possuindo nem a Al-
fandega, nem a Cacex, laboratórios para
análise e atribuindo ao Serviço Nacional
de Medicina e Farmácia tal incumbência,
da qual não .se desempenha esse órgão
por não considerá-la dc sua alçada, há
ai uma evidente lacuna que precisa ser
preenchida.

2) De acordo com as ponderações
Judiciosas do Secretário Executivo da
Receita Federal, os órgãos públicos que
se dedicam aos problemas dos investi-
mentos estrangeiros, em número relati-
vãmente elevado, abrangendo diversos
ministérios, não estão devidamente en-
trosados entre si, havendo necessidade
de integrá-los, criando um banco de
dados comum, o que tornaria mais rã-
pida e eficaz a sua ação, considerando
a eficiência e mobilidade das empresas a
serem controladas.

Os órgãos que mais se ocupam do
problema são o Banco Central, a Cacex,
o Instituto Nacional de Propriedade In-
dustrial, o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e a Secretaria. Exe-
cutiva da Receita Federal. Todavia po-
deriam ser lembrados ainda o Conselho
Administrativo da Defesa Econômica
(CADÊ), o Departamento Nacional de
Produção Mineral, o Conselho de Desen-
volvimento Industrial e outros, que po-
deriam integrar-se no esquema, na parte
que lhes diz respeito.

Ainda de acordo com o proposto peto
Secretário Executivo da Receita Federal,
esses órgãos necessitam a curto prazo de
reforço em pessoal de nivel técnico, cuja
Insuficiência é patente.

3) Ficou patente a inoperancia por
falta de estrutura e escassez de recursos,
do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, ao qual a legislação em vigor
atribui a repressão aos abusos do poder
econômico sem discriminar em relação a
empresas multinacionais e nacionais.

A modificação da lei atualmente em
vigor e a reestruturação do órgão, a fim
de dar-lhe os recursos indispensáveis ao
eficaz exercício de suas atribuições é me-
dida que esta CPI recomenda.

Novas normas baixadas

J

.4) O Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial baixou novas normas
para aprovação de transferência de tec-
nologia no abo normativo acima citado.

Asessoria jurídica especializada, em
colaboração com o relator aponta as van-
tagens do ato, que conceitua em cinco
categorias, de forma clara, a transferên-
cia de tecnologia, a saber:

a) licença para exploração de pa-
tente

b) licença para uso de marca ou pro-
paganda

c) fornecimento de tecnologia in-
dustrial
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d> cooperação técnico-industrial
e) serviços técnicos especializadas
Com essa definição substituem-sé

disposições que confundiam com fre-
quència, as partes contratantes.

Há, todavia, alguns itens que me-
recém reexame, por se configurarem ile-
gais. Entre eles:

Item 2.1.2, que se refere aos contra-
tos de licenciamento de patente. Con-
traria o Código de Propriedade Indus-
trial em seu Artigo 2.°, letra "a" e Art.
30, parágrafo único, letra a. Justificativa
em anexo.

Item 2.2.G —- proibição de remessa de
numerário contratualmente pactuado en-
tre a casa-matriz sediada no exterior e
sua subsidiária brasileira, pela aquisição
de patente brasileira. Contraria as letras
a, b e c do caput do Artigo 20 do De-
creto n.° 55.762/65; letra b do parágrafo
único do Artigo 30, ambas do Código de
Propriedade Industrial.

O item 4.2, merece reexame para evi-
tar incongruência no que diz respeito a
transferência dinâmica de tecnologia e
prazo para transferência total e absor-
ção desta.

Assistência técnica

5) No depoimento feito perante esta
CPI pelo técnico do Ministério do Plane-
jamento, Carlos von Doellínger, surgiu
hipótese que merece consideração. Em-
bora na prática as remessas de juros e
dividendos das multinacionais tivessem
permanecido ao redor de 5% a.a. (contra
os 12% a. a. com menor taxação permiti-
dos na lei de remessa de lucros) e não
obstante as remessas relativas à assistên-
cia técnica permanecerem também bem
abaixo dos 5% sobre o faturamento ad-
mitidos como teto, existe a possibilidade,
sob a atual legislação, de que o teto legal
fixado para as remessas possa atingir até
27% sobre o capital registrado em um
ano, que seria o exemplo verificado na
indústria farmacêutica e um pouco me-
nos nas indústrias de transporte e me-
canica. Isso significaria que, através de
reinessas para pagamento de assistência
técnica, uma filial poderia remeter para
a sua matriz importâncias que amortiza-
riam, em quatro anos ou menos, todo o
Investimento feito no Brasil por empre-
sas dos setores examinados.

Assim seria de toda a conveniência
que a legislação vigente fosse modificada
para incluir, além do teto de 5% sabre as
vendas, um parâmetro relativamente ao
capital investido pela empresa multina-
cional, que poderia ser fixado, por exem-
pio, em 10% sobre o capital.

Prejuízo ao consumidor
de querosene

cazes por parte do Governo, para impe-
dir qup fraudes desse tipo continuem
ocorrendo, isto é. terna-se necessário um
processo de aferição preciso que nos po-nha ao coberto dc eventuais prejuízos na
quantidade dc trigo importado.

Bi A crédito du CPI deve ser levado
o fato de que, finalmente, os preços dos
fertilizantes estejam .submetidos à flsca-
lização do CIP desde setembro último,
considerando o.s lucros excessivos de
muitas c m p r e .s a s importadoras e
misturaras, t a n to nacionais como
multinacionais, estas últimas prevale-
cendo nos Estados sulinos. Também o
diretor do CIP admitiu a necessidade de
serem considerados os balanços da.s em-
presas para efeito da concessão de au-
mentos de preços, o que não vinha ocor-
rendo. Esse fato. conjugado com o con-
trole de qualidade tanto na Alfândega,
como na fiscalização recém-introduzida
pelo Ministério da Agricultura, protege-
rão a agricultura, cujos órgãos e repre-
sentantes políticos reclamavam contra
a.s constantes e apreciáveis deficiências
nos fertilizantes utilizados pelos produ-toics rurais.

A guerra do.s incentivos

6i A denúncia do engenheiro New-
Lon Coli Machado contra a Esso Produ-

tos dc Petróleo S.A. revelou falha nos
serviços de fiscalização de pesos e me-
didas. Há anos o denunciante, com co-
nhecimento de causa, revelou a cxistèn-
cia ds sobra.s apreciáveis no enlatamen-
to de querosene, às quais correspondem
faltas equivalentes nas latas vendidas
aos consumidores.

Pelo que informou o diretor da em-
prssá em seu depoimento, as sobras e,
portanto, as vantagens econômicas que
elas proporcionaram, eram do conheci-
mento do Conselho Nacional de Petró-
leo ao fixar este os preços dos produtos
petrolíferos para a venda ao consumi-
der; assim não teriam beneficiado a em-
presa com lucros clandestinos. Todavia
aquele sofreu, em cada caso de falta,
um prejuízo. O Instituto Nacional de Pe-
.sos e Medidas, conferme depôs o seu di-
retor, só em meados deste ano começou a
fiscalizar o volume efetivo do querosene
enlatado, quando a denúncia já) fora en-
caminhada à CPI e esta a havia aceito
para apuração.

Verificou-se, também, a existência
de cláusulas nos contratos de pessoal —
conforme afirmara o referido denun-
ciante — pelos quais se impunha ao
contratado a renúncia a quaisquer di-
reitos por inventos patenteáveis durante
o vinculo empregaticio, imposição Ilegal
e, portanto, nula de pleno direito, que a
empresa se propôs reexaminar e corrigir
onde ela ocorresse.

Os dois casos ficam registrados para
que a Administração promova as medi-
das necessárias para que se mantenha
informada e atualizada sobre esses as-
suntos que dizem respeito a um efici-
ente acompanhamento das atividades de
empresas multinacionais.

O quilo dc 700 gramas

7i No capitulo de faltas não pode
passar despercebido o inquérito realiza-
do por autoridades fiscais norte-ameri-
canas, que teve ampla publicidade nos
Estados Unidos, e pelo qual constatou-se
haverem exportadores de trigo desse pais
usado por anos a fio medidas que sub-
traíam, em detrimento dos importadores
— inclusive o Brasil, portanto — quan-
tidades do cereal. As sobras assim apu-
radas eram vendidas clandestinamente
no mercado e seus proventos constituíam
lucro ilícito, sobre o qual nenhum im-
posto era pago.

Quatro empresas foram consideradas
culpadas, com provas irrefutáveis. Se-
gundo a revista Time, de 20 de outubro
último, uma delas a Bunge Corporation,
confirmou sua responsabilidade e é sus-
cetível de ser acionada pelos paises pre-
judicados. Este assunto merece, pois, a
atenção do Governo brasileiro, para o
ressarcimento de prejuízos que o pais te-
nha sofrido nessas importações, já que
o inquérito norte-americano reuniu pro-
vas decisivas neste assunto. Outrossim
torna-se necessário adotar medidas efi-

9) Durante o.s trabalhos da CPI re-
velou-se que a competirão entre Esta-
dos e Municípios, no sentido de oferecer
incentivos fiscais e outros atrativos, in-
clusiye bens patrimonais. para que ne-
les se instalem novas indústrias, deveria
ser disciplinada pela União, à qual com-
pete estabelecer prioridades no plano
setorial como no regional. Não há dúvi-
das de que a União deveria voltar sua.s
vistas também para os Estados mais de-
senvolvidos, estimulando a interiorização
industrial, a fim de desestimular o cres-
cimento desordenado dos grandes cen-
tros urbanos, que e.stá criando proble-
mas crescentemente difíceis.

101 Complementando observações já
citadas do Secretário Executivo cia Re-
ceita Federal, o Dr Ricardo Adolpho dc
Campos Saur. secretário executivo do
CAPRE. órgão do Ministério do Planeja-
mento incumbido de coordenar o setor
de informática no plano governamental,
interrogado pelo relator, declarou que as
informações processadas eletronicamen-
te e que constituem material de inte-
resse da segurança nacional, não são de-
vidamente coordenadas, não havendo
certeza de que tais informações estejam
sendo devidamente guardadas.

Tornam-se assim de.sde logo aconse-
Iháveis os estudos para constituir um
Banco de Dados ou uma Central Infor-
mátlca, já agora abrangendo a ações de
todos os órgãos da administração públi-
ca federal, além do especializacio, que te-
ria a seu cargo o problema das multina-
cionais já mencionado no item 2.

11) Problema humano que surgiu pe-rante a CPI através do depoimento do ex-
Ministro de Minas e Energia. Dias Leite,
diz respeito às condições de garimpagem
no pais, as quais geram a escravização
do trabalhador pela sua total dependên-
cia do empregador, inclusive para compra
de víveres.

O Governo criou, para tentar disci-
plinar o setor de garimpagem, do qual
vivem muitos milhares de brasileiros, a
Fundação de Defesa do Garimpeiro, su-
bordinada ao Ministério do Trabalho. To-
davia essa organização ainda nada pôde
fazer de prático. O problema se reveste,
sem dúvida, de complexidade, mas pre-
cisa ser enfrentado. A situação não dite-
re muito da que diz respeito aos seringa-
listas e, em menor escala, aos apanhado-
res de castanha no Norte do pais .

A eventualidade de se constituírem
postos de abastecimento da Cobal, com
uma espécie de desconto em folha ou o
estimulo à organização de cooperativas
de consumidores, ou outra alternativa,
merece ser estudada pelo Governo.

Um código de ética

12) Têm surgido sugestões no planeinternacional, para o efeito de ser elabo-
rado um código de ética entre as empre-
sas multinacionais e os Governos das na-
ções hospedeiras.

A elaboração de um documento desse
tipo revela-se recomendável, pois dessa
forma as regras do jogo estabelecidas pa-
ra proteger os interesses das nações em
desenvolvimento, seriam claramente de-
finidas e as empresas investidoras saben-
do como deveriam conduzir-se. Até mes-
mo dirigentes de empresas multinacio-
nais apontaram a conveniência desse có-
digo, iniciativa que o Brasil poderia to-
mar, isoladamente ou em conjunto, na
oportunidade que se oferecer propicia.

Y
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MULTlNHCIONRIS/n QUESTÃO

Avançam ou recuam? O Senado
norte-americano considera que se prosseguir
a escalada das multinacionais, as decisões
brasileiras passarão a ser adotadas no
exterior. O Ministro João Paulo Veloso
considera, por sua vez, quo a
influência estrangeira terá sou contrapeso
na expansão das empresas do
Estado e do capital nacional.
Segundo o Senado norte-americano, a
desnacionalização da economia
brasileira é superior à do México
e "a 

principal força que compensa a

penetração das empresas multinacionais na
economia brasileira" foi a ação das estatais.

Mas o Minislro Veloso diz quo as
empresas nacionais privadas olevaram
sua participação na economia, entre 1970
e 1974, de 27,7% do patrimônio liquido
global para 28,4% e que, no mesmo
período, as estrangeiras reduziram sua
participação de 24,8% para 22,1%.
As empresas estatais elevaram sua

participação de 47,5% pnra 49,6%.
Qual a tendência?
O que se verifica é que as multinacionais
são gigantes na arena mundial.
Empresas que detêm parcelas consideráveis
de participação na economia de Iodos
os países. Elas são majoritariamente

empresas com sede nos Estados Unidos,
país cujo Senado chegou às
conclusõos que estampamos nesta página.
Os nomes que estampamos no pé desta
página, relacionando as 10 maiores
empresas mundiais de alguns setores
industriais, são nomes conhecidos
dos brasileiros. Elas estão por aqui atuando
em nosso mercado, trazendo suas
marcas, suas patentes, recursos,
dinamismo gerencial. Elas trazem também
sua influência no contexto da
economia brasileira. O peso de suas
decisões, adotadas no exterior.
Para o bem ou para o mal?

Empresa privada e Estado Senado norte-americano analisa penetraçãose fortalecem há 5 anos
Dc 1970 a ii)7-l. a presençadas empresas privadas nacio-

nais na economia brasileira,
considerando a participação rc-
lativa do patrimônio liquido, au-
menlou de 27,7% para 28,4%.
No mesmo periodo. a.s empresas
estrangeiras diminuíam a sua
presença na economia brasilcl-
ra, baixando de 24,8 para 22,1%.
A participação das empresas e.s-
latais elevou-se de 47.5';. para*li),â*t. Portanto, no qüinqüênio, a
empresa privada cresceu 0,7','.,

o capital estrangeiro baixou do
2,7<;;, e a estatização da econo-
mia aumentou em 2%.

Esses dados fazem parte do
depoimento do Ministro Heis
Velloso, perante a Comissão
Parlamentar de Inquérito da Ca-
mara dos Deputados que invés-
tigou as empresas multinacio-
nais. O chefe da Secretaria de
Planejamento mostra que cm
lí>74 é mais significativa a par-ticipação estrangeira nas indús-
Irias de minerais não metálicos
(431;; I, mecânica IGO%), de má-
quinas de escritório H00?;i,
aparelhos elétricos e material de
comunicação í72r.). borracha e
derivados (69',. i. material de
transporte (69%), fumo <99%>,
vestuário e calçados (41ÇÍ i e co-
mercio exterior (52%).

O capital nacional

Por outro lado — revela o
depoimento _ o aumento da
participação da empresa priva-da nacional passou de 27 para33,8rr no setor de metalurgia, de
24,8 para 38rí na mecânica, de
09,3 para 81,1% em couros e pe-les, de 66.7 para 74,9% no setor
têxtil, e de 66,6 para 74,13% em
produtos alimentícios.

Velloso destaca o fato de quens empresas privadas dominam
as áreas diretamente produtivas,com baixa relação capital/piro-
duto. detendo 50,5% do patri-mônio liquido e recebendo 77%
do faturamento. As empresas do
Governo cuidam efetivamente é
da infra-estrutura, com altas
exigências de capital, deixando
para o setor privado as áreas
de rentabilidade direta mais ele-vada.

O setor estalai
Segundo a análise do Minis-

tro Reis Velloso, as empresas es-
tatais só têm participação ele-
vada em mineração (63%I, porcausa da Companhia Vale do
Rio Doce; em metalurgia 44%,
por causa da Siderurgia de Pia-
nos, 83% em petróleo e gás, 87%
em armazenagem, por causa de
Cibrazen, Ceagesp, etc; 84%
em transportes, 100% em comu-
nicaçoes, 87% em energia elé-
trica e 57% em serviços diver-
nos.

Isso significa a participação
estatal em cinco setores de in-
íra-estrutura, duas de indústrias
básicas e uma de categoria de
serviços, num total de 31 seto-
res. Mostra, também que a par-ticipação do setor estatal no
global da economia brasileira é
bem menor do que se afirma se
Jor incluído o grosso do setor
agrícola e a área financeira.

O capilal estrangeiro
O depoimento revela que a

participação estrangeira é de
25% em química, têxtil e produ-
tos alimenticios, sendo de 87%
cm produtos farmacêuticos, den-
tro do setor químico; de 22% em
metalurgia e inferior a 20% em
mineração, couros e peles, bebi-
das, armazenagem, serviços de
utilidade pública (energia elétri-

ca o petróleo i, c ssrvlços dlvcr-
sos.

Velloso sublinha a presença
mais significativa da empresa
estrangeira em setores de tecno-
logia mais avançada, fora a.s
áreas de Infra-estrutura e slde-
rurgia. Ele destaca que isso sig-
nifica, de um lado, terem as
multinacionais de fora trazido
tecnologia nova. E, de outro, queé preciso, em tais áreas, sus-
tentar a empresa brasileira pa-
ra que ela possa manter posição
ou afirmar-se expressivamente.

No periodo 1970 a 1974. hou-
ve aumento da participação e.s-
trangeira em mineração (de 7
para 14,7%); dc 36,!)*% para
43,1 % no setor de minerais não
metálicos; de 6G.2 para 71,8% em
aparelhos elétricos c material de
comunicação, e participação In-
significante de 8.4% cm i.otela-
ria. Em química, houve uma
queda de 30.6% para 25.3f;.

As exportações

Na sua exposição na CPI das
Multinacionais, Reis Velloso frisa
que, no caso da.s exportações, ob-
servou-se que, enquanto diminui
a participação das multinacio-
nais na comercialização externa
de produtos primários, essas em-
presas estrangeiras tém assumi-
do posição mais ativa na venda
ao exterior de manufaturados,
não apena.s para a ALALC, mas
também para os Estados Unidos,
Europa e outras áreas. E' inte-
ressante de.stacar que em 1974,
as empresas brasileiras exporta-
ram 72% em soja, 100% em açú-
car, 87% em carne. 67% em suco
de laranja, entre 90 e 100% nos
óleos e 77% em minérios.

Em 1974, a.s empresas estran-
seiras participaram com 31% na
exportação de manufaturados e
19% na exportação total. Velloso
diz que há particular interesse
do Governo, no quadro atual, in-
duzir as multinacionais a au-
mentar sua contribuição ao ba-
lanço de pagamentos do Brasil,
seja pela expansão das exporta-
ções, pela maior substituição de
importações, ou por ambas. No
BEFIEX, só são aprovados pro-
jetos em que o conteúdo de ex-
portações supera as importações,
além de eventuais efeitos de
substituição de importações.

O investimento de fora

O Ministro Velloso afirma
que a entrada liquida de investi-
mentos estrangeiros tem sido po-
sitiva, ou seja, o valor das entra-
das (menos os retornos) tem si-
do superior aos pagamentos re-
ferentes a lucros e dividendos.
Revela que, em realidade, houve
uma entrada média liquida de'
420 milhões de dólares por ano,
no período 1971 a 1974.

Por outro lado — continua
— as remessas de lucros e divi-
dendos, no mesmo período, cor-
responderam, anualmente, a
5,5% do capital estrangeiro re-
gistrado, muito abaixo, conse-
quentemente dos 12% que a lei
permite transferir sem a cobratt-
ça do Imposto de Renda suple-
mentar progressivo.

Segundo o depoimento, tem
havido considerável diversifica-
ção do investimento estrangeiro
no Brasil. Entre 1969 e 1974, a par-
ticipação dos Estados Unidos, no
total do investimento estrangel-
ro no Brasil, caiu de 48% para
34%, enquanto a da Europa au-
mentava de 30% para 40%, e a
do Japão, de 3% para 10%. Por
outro lado, o comércio, a agri-
cultura e a indústria de constru-
ção são, tradicionalmente, área
de domínio do capital brasileiro.

das multinacionais na economia brasileira
"Com quase metade da indústria sob o contra-

le estrangeiro, a conduta das empresas multinacio-
nais é uma determinante critica para a performance
da economia brasileira. Sc a desnacionalização e a
concentração do mercado produtor continuarem a
avançar, a economia brasileira se encontrará crês-
centemente vulnerável ao poder das decisões toma-
das no exterior por executivos das matrizes das cor-
porações multinacionais".

Es.sa.s são algumas das conclusões do relatório
do Subcomitè do Senado norte-americano que em
agosto passado encerrou tuna investigação sobre
Corporações Multinacionais no Brasil e no México:
Origens Estruturais do Poder Econômico e Não
Econômico, sob a presidência do Senador Frank
Church.

O relatório comenta que a desnacionalização na
indústria brasileira, tanto em ritmo como em grau
já atingido, é muito elevada c notavelmente supe-
rior à desnacionalização verificada no México. A
penetração de multinacionais com sede na Europa
Ocidental e no Japão tem-se processado com maior
rapidez do que a.s norte-americanas, desde a dé-
cada de 50. No entanto, os investimentos das multi-
nacionais norte-americanas na indústria brasileira
cresceram em G6'; nos cinco anos posteriores à rc-
cessão, de 1967 a 1972. Nesse periodo. o.s investimen-
tos das norte-americanas na indústria de transfor-
mação dobraram. Em 1972. as empresas multina-
cionais foram responsáveis por cerca de 50r; da.svendas realizadas pela indústria cie transformação
brasileira. As sediadas nos Estados Unidos partici-param com 20% do total em 1972. enquanto que trêsanos antes, em 1969, essa participação era de ape-na.s 13%.

"As empresas privadas nacionais registraram
perda cm participação entre as 500 maiores firmasbrasileiras, nem tanío devido à atuação de empre-sas estatais, mas .sim pelas incursões de competido-ras estrangeiras ou por aquisições das multinacio-nais , ressalta o Subcomitè.

"Até os anos 50,
as multinacionais constituíam firmas

parti ingressar no mercado
brasileiro. Mas vas últimas décadas

elas assumiram a tendência dc
comprar empresas existentes"

A aquisição de empresas nacionais como forma
para entrar no mercado brasileiro tem se tomadocada vez mais comum — a ponto de que, atualmen-te, a penetração de uma empresa multinacional émais provável se processar através da aquisição defirmas nacionais do que pela constituição de umanova empresa. Estima-se que se não tivesse ocorridoessa absorção pelas multinacionais, existiriam mais25% de empresas privadas nacionais entre as 300maiores empresas industriais no Brasil.As aquisições de empresas privadas nacionais seconstitui no fator mais importante para o processode desnacionalização que tem ocorrido entre a.smaiores corporações em operação no Brasil. Antesda. década de 50, as subsidiárias se estabeleceramatravés da formação de novas firmas em mais de
IIL^ 
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se manteve na média de 15 milhões de dólares ao
ano durante o período 1963/1967. saltou para 102
milhões de dólares ao ano no periodo 1968/1972. O.s
lucros líquidos da.s subsidiárias de multinacionais
norte-americanas na indústria de transformação
aumentaram de 8% ao ano em 1966/1963 para 12ré
ao ano em 1969/1970 e para 14% ao ano em 1971/
1972", diz o relatório.

"A posição dominante de empresas multinacio-
nais sediadas nos Estados Unidos e a estrutura domercado brasileiro permitiram rentabilidade cons-
tantemente mais elevada para essas empresas. Com
ganhos sobre capital de 14,4% em 1972, as subsidia-rias das norte-americanas obtiveram lucros mais
elevados em relação a firmas do mesmo porte nos
Estados Unidos. Subsidiárias com maior participa-
ção no mercado realizaram lucros notavelmente
mais expressivos. A estrutura oligopolística de vá-rios mercados em que as multinacionais operam éuma determinante critica do poder econômico dassubsidiárias para impor preços supracompetitivos
e para extrair lucros além do normal. A relação cn-tre a penetração das multinacionais e a estrutura
oligopolística é evidente pela comparação entre aconcentração em algumas indústrias e a propriedadedas principais empresas do setor. As multinacionais
nò Brasil são nitidamente associadas a setores maisconcentrados de tecnologia e capital intensivos. Amaioria das subsidiárias norte-americanas contro-lam parcelas significativas do mercado de seus prin-cipais produtos. Das empresas multinacionais dosEUA que responderam aos questionários do Subco-ruitê do Senado (no total de 233, sendo 171 na in-dústria de transformação, as quais respondem por80% do total da produção dessas corporações no
setor), 50% declararam que controlam 25% ou mais
do mercado de seus principais produtos. E 21% rias
subsidiárias disseram que controlam mais de 50%
desses mercados".

"Quem compete com as subsidiárias dos Estados
Unidos no Brasil? Em dois terços dos casos, as
quatro demais competidoras são multinacionais,
norte-americanas ou não. Empresas nacionais fo-
ram declaradas entre as cinco principais competi-
doras em apenas um em cada cinco casos. O setor
nacional da economia brasileira se revelou mais
fraco do que o do México.

"As multinacionais ém geral
aluam em setores com

estrutura oligopolística, o que
facilita a imposição de

preços supracompetitivos c a
realização dc

lucros além do normal"

A alta penetração de investimentos estrangei-
ros na economia brasileira c a concentração de se-
tores econômicos chaves abrem oportunidades para

uma significativa desnacionalização Industrial. A
principal força que compensa a penetração da.s cm-
presas multinacionais na economia brasileira foi,entre 1906 c 1972, a agressiva expansão e consoli-daçao cie empresas estatais, particularmente nos se-tores de utilidade pública, refinação de petróleo,petroquímica e de produção de metais. Tres indús-irias principais — transporte, química e dc má-
quinas c equipamentos — são responsáveis por maisde 75% dos ativos das multinacionais norte-ameri-
canas no Brasil c por mais d? GG'" das vendas des-sas empresas na indústria de transformação. As
decisões empresariais nas indústrias dominadas pelocapital estrangeiro parece que efetivamente- íoram
transferidas para o exterior.

Um exame da organização interna do.s con-
glomerados multinacionais revela uma integração
e dependência acentuada das subsidiárias cm rc-
lação á.s matrizes nos Estados Unidos. A maioria das
subsidiárias mantém laços estreitos com as matrizes
através dos índices de propriedade c laços dc íi-
nanciamento e de comércio.

"As decisões empresariais
em várias das indústrias chaves.

que foram dominadas
pelo eapital estrangeiro, parece

que foram
transferidas para o exterior"

Quase 75% das subsidiárias nortc-americana.s
são de propriedade exclusiva das matrizes e a me-
tade de suas dividas externas, em média, são con-
troladas por essas matrizes. O comércio de subsi-
diárias para matrizes e outras subsidiárias corres-
ponderam, em 1972. a 75rr das exportações da.s
subsidiárias norte-americanas da indústria ci?
transformação. Apesar de que as importações dessas
empresas foram reduzidas, o fornecimento das ma-
trizes ainda representa um peso considerável cie
suas compras."

Em 1972, as multinacionais sediadas nos Esta-
dos Unidos, que participaram da pesquisa do Sub-
comitê, excluindo o setor têxtil, que náo forneceu
informações, realizaram exportações no valor de
98 milhões 924 mil dólares. Essas empresas, no
mesmo ano, realizaram importações no valor de
276 milhões 683 mil dólares.

"No período de 1960 a 1972, as subsidiárias nor-
te-americanas expandiram-se mais rapidamente
cio que os setores industriais nos quais operam. Tan-
to o patrimônio quanto a participação das filiais
cresceram a uma taxa anual superior a 15% —
sendo que a taxa foi de 8% de 1960 a 1966 e de
23% de 1967 a 1972".

"As multinacionais sediadas nos
EUA eslão em posição de

exercer considerável
poder econômico e não econômico

sobre a performance.
da economia brasileira"

"As multinacionais são responsáveis por 147
das 300 maiores empresas da indústria de transfor-
mação e por 59 das 100 maiores, essas últimas con-
trolando 75% dos ativos das 300 maiores. O prazo
de retorno do capital investido foi de 5,3 anos com
base na taxa de lucros e depreciação, em 1972, das
multinacionais sediadas nos Estados Unidos, Esse
prazo de retorno varia de setor para setor entre 6,7
na indústria de instrumentos e 2,8 anos na indús-
tria de papel. Esses prazos são consideravelmente
mais curtos do que os verificados nos Estados Uni-
dos e no México."

O relatório do Subcomitè do Senado norte-
americano, enfim, conclui "que, em resumo, as mui-
tinacionais norte-americanas no Brasil, operando
em mercados concentrados, desnacionalizados pelas
aquisições e rápido crescimento interno, estão es-
truturalmente em posição de exercer considerável
poder econômico e não econômico sobre a perfor-
mance da economia brasileira".

1 - INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Vendas Número dc
{bilhão de países em

dólares) que opera

Gentr»l Motors (EUA) 31,4
Ford Motors (EUA) 23,8
Chryiler (EUA) 11,0
Volltiwagon (RFA) 4,0
Toyota (Japão) 5,8
Daimlir-Bam (RFA) 5,6
Renault (França) 5,6
Nisian (Japão) 4,9
Fiat (Itália) 4,2
Britiih Leyland (GB) 1972 ... 3,2

21
30
Al
31
26
25
23
22
19
33

INDÚSTRIA PETROLÍFERA

As 10 maiores corporações em 1974

Exxon (EUA) 
Royal Dutch/Shall (GB) Texaco (EUA) Mobil Oil (EUA) Brifi.h Patrolaum (GB) Standard Oil da Califórnia

(EUA 
Gulf Oil (EUA)
Standard Oil Ind. (EUA) Continental Oil (EUA) Shell Oil Houston (EUA) 1972 4,1

Vendas Número de
(bilhão de países em

dólares) que opera
42,« 25
32,1 43
23,3 30
19.1 42
18.2 52

17.3 26
16,6 61
8,9 24
•,9 27

3 - INDUSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

Vendas Número de
(bilhão da países em

dólares) que opera

General Electric (EUA) 134IBM (EUA) .j'íin (eua) :..: í'5
Phillip» (Holanda) 9,1
Weilern Electric (EUA) «9Siemens (RFA) 4*0
Westinghouie Electric (EUA) .. 4,5Hitachi (Japão) 40
RCA (EUA) 4;4
Maliuihita (Japão) 3^4

32
80
40
29

52

18
27

INDÚSTRIA ALIMENTAR E DE ESTIMULANTES

Unilover (GB) 
Nestlé (Suíça) 
Kraftco (EUA) 
Procter í Gamble (EUA) 1972
Greyhound (EUA) ;;..,
Beatrice Foods (EUA) 
W. R. Grace (EUA) 
Swifl (EUA) 
BAT (GB) 1972 2,6
General Foods (EUA) 1972 ... 2,4

Vendas Número de
(bilhão de países em

dólares) que opera

13,7 11
4,9 15
4.4 U
3.5 24
3,3 -
3,3 13
3,3 18
3,2 24

5 - INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACtUTICA

Vendas Número d*
(bilhão de países em

dólares) que oper*

Farbwerka Hoachit (RFA) 8,3 43
BASF (RFA) 8,0 14
Bayer (RFA) 7,6 -
Du Pont (EUA) 6,9 20
ICI (GB) 4,7 44
Montedison (Itália) 4,0 14
Union Carbida (EUA) 5.1 34
Dow Chemical (EUA) 4,9 24
Rhône-Poulenc (Franca) 4,4 27
Akio (Holanda) 4,2 19
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Protegido ou vulnerável?
Segundo o trabalho de dois pesquisadores da
Universidade de Wisconsin, "um dos
meios de crescimento das filiais e
subsidiárias das multinacionais no Brasil tem
sido a aquisição direta
do controle de firmas nacionais".
Teria sido assim que o número de firmas
de propriedade brasileira
privada entre as 300 mais
importante caiu de 156 para 139.
Empresários ouvidos pelo
JORNAL DO BRASIL preocupam-se com a
vinda de novas empresas para dividir
o mercado, mas alguns não se mostram

preocupados, considerando que o setor
nacional pode concorrer com vantagem.
O dirigente de uma subsidiária estrangeira
está preocupado com as empresas estatais.
O país estaria vulnerável a uma escalada
de desnacionalização, ou teria forças
concorrenciais e instrumentos institucionais
para conter a "invasão externa"?
Ou seria desejável essa "invasão", 

que vem
trazer investimentos, dinamismo gerencial
e nova tecnologia impedindo uma
ocupação tipo cartorial dos mercados?
A pesquisa norte-americana realça
continuamente que as vantagens
concorrenciais das multinacionais se deve

basicamente à estrutura
de capital e escala de produção.
Elas estão sempre entre as primeiras de seus
mercados e suas principais concorrentes
são quase sempre outras multinacionais.
O que pode sugerir a conveniência
de uma elevação indiscriminada da
escala operacional das empresas nacionais.
Que instrumentos criar para evitar
que a economia brasileira continue
vulnerável à ação das multinacionais?
Seriam instrumentos institucionais,
administrados pelo Estado ou instrumentos
concorrenciais, representados
pelo fortalecimento
das empresas privadas nacionais?

Meta é o equilíbrio no mercado
Os últimos 12 meses foram

marcados pelo ingresso maciço nos
vários setores produtivos do pais,
tlc empresas multinacionais, leva-
das principalmente pela necessida-
de de um definição após as restri-
çües do Governo federal às impor-
tações, segundo afirmou o vice-
presidente da Sanvas Indústrias
Mecânicas S/A, Sr Raul Pedro Da-
vid de Sanson.

A empresa multinacional apre-
senta uma faceta positiva na me-
dida em que proporciona uma
transferencia tecnológica para o
pais, explorando os setores ainda
carentes de know-how, represen-
lando por outro lado, um fator ne-
gativo para a economia quando já
liá uma saturação do setor, o«que
provocará fatalmente a retirada de
um concorrente menor, possivel-
mente nacional, ou ainda a absor-
yão do mesmo.

A concentração de mercado,
gerada pelo aumento do custo fi-
nanceiro e pela elevação da mão-
de-obra qualificada após a retra-
ção da economia mundial, colocou
as empresas cm posição delicada
quanto à esta possibilidade de
absorção por multinacionais.

Muitas vezes a venda do con-
trolc acionário de uma empresa,
embora possa parecer num deter-
minado estágio de crise financeira,
um ótimo investimento pelo em-
presário nacional, não leva em
conta o imenso potencial de merca-
do de que dispomos, e que poderá
com uma injeção de recursos diri-
Ridos para as necessidades centrais
da empresa, garantir uma escala
bastante alta de faturamento.

Contra cerceamento
O industrial Paulo Ferraz, li-

gado ao setor da indústria naval,
não se mostra preocupado com a
atuação dos grupos estrangeiros no
pais. "Estamos num sistema de
economia de mercado e é contradi-
tório cercear a atuação de qual-
quer grupo", afirmou. Ressaltou
entretanto que estes grupos não
tèni direito de competir em condi-
ções predatórias com as empresas
nacionais, "afinal estamos no nos-
eo pais e é um direito que temos~de

i desenvolver atividades de qualquer
| espécie".

O tír Paulo Ferraz reconhece a
j desvantagem que os grupos nacio-
j nais apresentam diante dos multi-

nacionais: "os grupos estrangeiros
que se instalam num outro pais
possuem uma estrutura econômico-
financeira que as empresas nacio-
nais não contam. Dessa forma ,ao
realizarem investimentos, sejam es-
tes da ordem que for, são cobertos
sem dificuldades. Um grupo nacio-
nal já terá de obter financiamento

que acabará encarecendo seu pro-
duto final", afirmou.

Segundo o representante da
indústria naval, dois princípios bá-
sicos norteiam os investimentos dt
grupos multinacionais em um país:

— o grupo não está conseguindo
repetir as performances de expor-
tação, o que provoca a substituição
do mercado importador de um pais
pela indústria local. Ai faz-se ne-
cessário a implantação de uma
unidade industrial nesse país; 2 —
a manutenção da competitividade
da matriz.

Maior apoio fiscal
O disciplinamento das multi-

nacionais dentro da economia bra-
sileira só poderá ser orientado pelo
Estado, através da criação de um
instrumento específico que atue
com rigidez. Este disciplinamento
poderá ser obtido através de mano-
bras fiscais, que signifiquem sobre-
carga a esses grupos ou isenções
para o capital nacional. Esta políti-
ca está sendo adotada atualmente
no Oriente Médio e deveremos se-
gui-la. A declaração partiu do pre-
sidente da Associação dos Armado-
res Brasileiros do Longo Curso, Sr
Wilfred Penha Borges. .

Afirmou não fazer nenhuma
restrição sumária para as empresas
multinacionais, "apenas há a ne-
cessidade de uma regularização do
setor. Estamos hoje numa certa de-
pendência desses grupos que não'vi-
sam ouitra coisa senão o lucro. Por
isso é necessário um arrocho para
que os mesmos passem a operar
voltados para os interesse do nosso
pais. O Sr Penha Borges dentm-
ciou o assédio de grupos multava-

cionais ás empresas de navegação
brasileira. Este assédio até agora
não surtiu efeito mas sabe-se queo setor enfrenta um momento cri-
tico face à queda do movimento de
carga e do valor dos fretes. "Não
estamos totalmente tranqüilos por-
que o Governo está vendo a situa-
ção com uma tranqüilidade um
pouco excessiva. Isto poderá sermotivo de futuras surpresas pois aestabilidade não é tão grande quan-to parece", afirmou.

Governo deve recuar
"Na ânsia de atingir metas o

Governo intervém na economia, às
vezes demasiadamente. Atualmente
é inegável sua atuação como coor-
denador do desenvolvimen to, cen-
tralizando decisões. Os objetivos já
estão sendo atingidos e o Governo
deve recuar para que a iniciativa
privada assuma seu papel no de-
senvolvimento".

Esta declaração foi prestada
pelo diretor-presidente da Standard
Electric S. A. (uma subsidiária da
ITT norte-americana), Sr Sérgio
Magalhães". Muitas metas nem
sempre foram acompanhadas pelo
iniciativa privada, mas não por des-
casos, e sim por falta de entrosa-
mento com as metas globais", disse.

O Sr Sérgio Magalhães consi-
dera que a formulação política do
Governo brasileiro foi feita ao se
definir pela economia liberal, nela
a iniciativa privada tem um papel a
cumprir.

O presidente da Standard Elcc-
tric S. A. não vê com preocupação
a participação do Estado na econo-
mia, julga, entretanto, que o mo-
mento da iniciativa aumentar sua
participação é chegado.

Dentro desta perspectiva, é que
sua empresa se prepara e se adequa
às determinações que o Governo,
como coordenador da economia,
traça. E' segundo essa determina-
ção que a Standard Electric colo-
cou à venda 51% do seu capital
(com um custo de 40 milhões de
dólares) numa demonstração de
que a empresa estaria disposta a
ser controlada por capitais nacio-
nais, atendendo uma política da
Telebrás de aumentar a participa-
ção de empresas nacionais neste
setor.

Ações no exterior
O presidente da Bolsa de Va-

lorcs do Rio de Janeiro, Sr Fer-
nando Carvalho, disse ontem que
considera bastante viável o lança-
mento de ações de empresas brasi-
leiras no exterior. Exemplificou com
a posição do Deiitsclie Bank, quedefine a medida como uma oferta
de diversificação para os investido-
res europeus. Isto não só geográ-fica, como também pelos novos se-
tores de atividade econômica.

Enfatizou, no entanto, o Sr Fer-
nando de Carvalho na .sua entre-
vista exclusiva ao JORNAL DO
BRASIL, a necessidade de se mu-
dar a sistemática de remuneração
do acionista. Para tanto, dcve-.se
deixar de utilizar o sistema de lio-
nificação, passando-se a usar ex-
clusivamente o dividendo. — Isto,
aliás, está preconizado no antepro-
jeto de Lel da.s Sociedades Anóni-
mas, frisou, adiantando que, "quem
sair na frente colherá os primeiros
frutos dessa mudança".

O presidente da Bolsa de Va-
lorcs do Rio de Janeiro aponta os
setores de mineração, agropecuária
e petróleo como podendo se consti-
tuir em verdadeiras novidades nos
mercados de ações europeus. Esses
papéis há muito que não mais apa-
rceem no pregão.

/Vulopeças vê pressão
São Paulo — O que mais preo-

cupa a indústria de autopeças e a
própria indústria automobilistica.
não é a atuação das empresas mui-
tinacionais no pais, mas sim a pos-
sibilidade da entrada de novas em-
presas multinacionais no setor de
autopeças e no montador. Muitas
delas estão fazendo pressões para
penetrarem no mercado brasileiro.

A preocupação é de quê" en-
trando, elas venham a produzir pc-
ças, partes ou produtos já fabrica-
dos no pais, dividindo o mercado,
com problemas decorrentes da con-
juntura econômica desfavorável,
sem adicionar nada tecnicamente
superior ou mesmo substituindo im-
portações que ainda possam existir.
A afirmação é do presidente do Sin-
dicato da Indústria Nacional de
Autopeças, Sr Luis Eulalio Buerio
Vidigal Filho.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE
PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL N.° 03/75

AVISO
A Secretaria de Administração chama a atenção dos interessa-

dos para o Edital n.° 03/75, que está sendo publicado no Diário Ofi-
ciai do Município relativo à aquisição de Coletor, metálico, e Com-

• 
pactador de Lixo.

O referido Edital se encontra afixado no Quadro de Avisos do
Departamento de Material e Be.ns, situado no Cais do Apoio, 925 —
11.° andar - Palácio Rio Capibaribe, onde poderão ser obtidas as in-
formações complementares, nos dias úteis, no horário de 8,00 às 12,00
horas e das 14,00 às 18,00 horas.

Recife, 24 de novembro de 1975

Dr. Nilton da Mota Silveira
Secretário de Administração

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Seleção de Conferente de Numerário — Edital
de convocação para a Prova de Prática de
Serviço.

O Banco Central do Brasil comunica «os candidatos inscritos
na Seleção de Conferenla de Numerário que a prova He Prática
de Serviço será realizada na Praça da República, 173, obedecidos
es seguintes dias • horários!

INSCRIÇÃO DIA HORÁRIC

00001 00500 06.12.75 08:00 h
00501 00750 06.12.75 08:30 li
00751 01000 06.12.75 09:00 h
01001 01250 06.12.75 10:00 h
01251 01500 06.12,75 11:00 li
01501 01750 06.12.75 12:00 h
01751 02000 06.12.75 13:00 h
02001 02500 07.12.75 08:00 h
02501 02750 07.12.75 08:30 h
02751 03000 07.12.75 09:00 h
03001 03250 07.12.75 10:00 I.
03251 03500 07.12.75 11:00 h
03501 03750 07.12.75 12:00 h
03751 04000 07.12.75 13:00 h
04001 04500 13.12.75 08:00 h
04501 04750 13.12.75 08:30 h
04751 05000 13.12.75 09:00 h
05001 05250 13.12.75 10:00 h
05251 05500 13.12.75 11:00 I.
05501 05750 13.12.75 12:00 h
05751 06000 13.12.75 13:00 h
06001 06254 13.12.75 14:30 h

2. A Prova de Prática de Serviço compreenderá conferência
manual, èm tempo determinado, de cédulas agrupadas em maços
previamente preparados para o teste, incluindo • identificação da
cédulas falsas.
3. A Prova de Prática da Serviço, ds caráter eliminatório e,
também, classificatório, «oment» aprovará candidatos que obtive-
rem, na escala de 0 (zero) • 100 (cem), nota igual ou superior
< 50 (cinqüenta) pontos.
4. Na realização da Prova de Prática da Serviço, observar-se-ão
as seguintes fases:

a) ingresso na sala a acomodação dos candidatos;
b) distribuição da folha-de-resposta, do Questionário e leitura

das instruções;
c) distribuição do dinheiro;

d) duração da provai 15 minutos;
e) recolhimento do material t saída dos candidatos;
f) o sinal de início ou término será dado, da preferência,

por campainha.
5. Os convocados deverão apresentar-se munidos de ficha da
inscrição, cédula oficial de identidade t caneta-linto.ro ou esfero-
gráfica (tinta azul).
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Pesquisa surpreende o
Congresso norte-americano

Washington — Quando o Depu-
tudo Joe Elvins confessou-sc, no
plenário da Câmara, "chocado c
ultrajado" pela ação das empresas
multinacionais norte-americanas no
exterior, conhecera apenas alguns
depoimentos prestados ã subcomis-
são de inquérito sobre o assunto,
vo Senado. O trabalho minucioso
prossegue porém, por partes, sob a
presidência do Senador Frank
Church, um dos numerosos aspi-
rantes prováveis à Presidência dos
Estados Unidos.

Para "ampliar o conhecimento
público a respeito das empresas
multinacionais", e de sua ação so-
bretuáo nos paises em desenvolvi-
mento, Church encomendou a dois
pesquisadores da Universidade de
Wisconsin — Richard Newfarmcr c
Willard Mueller — um estudo sobre
os casos do Brasil e do México. Os
autores acolheram com entusiasmo
a escolha, "por estarem os dois pai-
ses entre os menos desenvolvidos
mais avançados e poderem repre-
sentar casos típicos (em termos
estruturais! do que poderá acon-
tecer em alguns anos a outras na-
ções que adotem políticas simüa-
res".

Aplicada a sua metodologia nos
dois paises-laboratório, como quer
Church, Neiufarmer e Mueller des-
tacaram no volume de 212 páginas'.orno "o capital estrangeiro privado
desempenha um papel importante,
se não de eixo principal, no modelo
brasileiro de crescimento econômi-
co". Apontam que o total de invés-
timentos estrangeiros no Brasil, que'
era de 3 bilhões 700 milhões de dó-
lares em 1967, passou a cerca de
7 bilhões de dólares em 1972. Desse
total a "maioria avassaladora de
6S7o" está concentrada no setor fa-
bril, seguida áa parcela de í€% e
serviços públicos.

Segundo o estudo, os Estados
Unidos são o principal investidor
estrangeiro no Brasil e controlam
36% do capital estrangeiro no pais.
Até 196é os investimentos norte-
americanos aumentavam em 5c7o
anualmente mas desde então passa-
ram a crescer à razão de 12%
anuais. • ... ,

No Brasil, porém, a "influèn-
. cia.extrema" das multinacionais se

faz "não somente entre as empre-
sas maiores -mas também como um
fator na economia total". Assim,
para medir a participação das mui-
tinacionais na economia do Brasil,
os pesquisadores se valeram da
quantificação do controle que elas
têm sobre os ativos em cada setor
e da proporção do total de vendas ¦
correspondente às multinacionais
com sede nos Estados Unidos.

Uma pesquisa do Departamento
de Estado, em 1909, serviu para
mostrar a predominância da parti-
cipação das multinacionais ha eco-
nomia brasileira, através, sobretu-

Jayuic DiiiiIíis
Correspondente

do. do controle de ativos em cm-
presas nos setores como o da boi-
racha (70,0%), produtos farmacêu-
ticos (5S.9). automóveis c caminhões
(53,1%), autopeças (54,1%), equi-
pamento rodoviário (41,6%), pro-
dutos alimentícios (29,5% i, produ-
los químicos (25.2'; i. para citar os
exemplos mais significativos.

As multinacionais dos Estados
Unidos, segundo relatório da Co-
missão Norte-Americana de Tari-
fas, realizam 20% do volume total
de vendas no Brasil, predominando
cm setores como o da borracha
(77% do volume de vendas), trans-
porte (6S%), maquinaria não elé-
tríca (36%), e elétrica (28%), Na
área dos produtos químicos, 22%
do volume das vendas sáo atribui-
veis às multinacionais americanas.

Newfarmcr e Mueller assinalam
também "uma relação entre pene-
trução estrangeira das empresas
multinacionais e à estrutura oligo-
polistica" ¦ da economia, falo que
vêem evidente "através de uma
análise da concentração em certas
indústrias e da propriedade das fá-
bricas mais importantes". Tendo
distribuído o parque manufatureiro
do Brasil em 302 setores, encontra-
ram que, em 143 deles, uma ou mais
das quatro fábricas ?nais importan-
tes sáo de propriedade de empresas
multinacionais com sede nos Esta-
dos Unidos. Estas, desse modo,
ocupam posição de liderança na
produção industrial brasileira.

Nesse processo, asseguram, "en-
tre 1966 e 1972 o número de firmas
de propriedade brasileira privada
entre as 300 mais importantes, caiu
de 156 para 139, portanto a desna-
cionalização. é substancial, com a
parcela norte-americana ha econo-
mia brasileira crescendo rápida-
mente".

As filiais brasileiras das multi-
nacionais, do mesmo modo que as
mexicanas, são descritas como em
vangloria permanente por aparece-
rem em primeiro lugar no setor de
fabricação a que se dedicam. Ape-
nas 28% delas (comparadas com
20% 7io México) admitem ocupar
o segundo lugar. Quem pois faz
concorrência às filiais das multina-
cionais? Dizem Newfarmcr e Muel-
ler que "em dois terços dos casos, os
quatro maiores competidores são
outras multinacionais também com
sede nos Estados Unidos ou em ou-
tros países".

A subcomissão ainda não ter-
minou o seu trabalho mas o Depu-
tado Elvins já descreve as multina-
cionais em questão como "esses gi-
gantes do grande empresariado que
operam pelo mundo por trás de
¦tnna cortina de subsidiárias e que,
segundo se diz, não prestam leal-
dade a qualquer nação (pois) teu
patriotismo é o motivo-lucro". Há
porém outros aspectos ainda em
exame.
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mcdida que os pai.ses amadurccem, I ^V»ni< ——»/ I
r> i , ^ i ^ comeijam a dialoyar de forma mais cqui- I — NOTAS I
lxooerto IrOll VPtl VO jlKimlu tatlva. Como excmplo, tem^e os recentcs I . _. IVJUIl-l/tU l/t UlbUUltl contratos assinados por emprcsas brasi- I ,ProPos"° de melhor informar os Acionistas ds perceniualda l | 4ia= r,n t .
inecivel tnic hn„vo . . Iciras. privadas e estatais, com emprcsas I LObRAs, airaves da divulga^ao dos resultados obtidoi 58 28% as de io.ialt'w, ,o^ ' sup?rior em

tatiynpin ^ iqts CCm abundancla gencros ali- multinacionals. I pela Empresa neste primeiro Irimestre (iulho a seiem r\t ri/ r Irimestre de 1974, em consequen-
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aEIS irir?zp>- 
—• -•**-P

ha crlse — assim se pronunclou o 
l° lnd"stria^ do Pais ain- clonals foram realizadot pelos redatores I - As vehdas cresceram 59,73% (Cr$ I

banqueiro Roberto Coutinho de dLtal apesTrTe meno^t nf Alfredo Gerhard., Armando Garcex Ouri- 96 • "9 563,26 em 1975, contra CrS 60. 5 1 3 .629,39'. , „.7 ,JSf ,dcspesas 
«^nceiras corresponded a

Gouvea, diretor do Bamerindus. ' , e menoi do que I enl 1974), e o lucro bruto represeniou 49 07°; dn f i- 2,35% do faturamento, e, embora fenfeam crescido em I— Fala-se em crise, mas to- ' ° 
,unlco faftor qUe' Alberto Wanderley, Enio I luramento, sendo superior em 57,03% ao' do mesmo ,0;54°o. em ra"o da constgnte variacao cambial ado-do.s os set ores cstao melhoran- tolllPucadoi do proximo ano de- Bacellar, Helcio Esfrella, Isaac Gomes I Peri°do no ano passado ,ac!a Pe,° Governo, dsixou de ser forte preo'upacao I
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A relagao estoque totais e vendas em 30/09/75 rln 1 ¦! rffo?" . 3 3,48°° dss vendas- sen"
foi de 3 63 enmlh n ' ° suPerior em 45,04?i ao do ano anterior, o que iri-

I 30/09/74 era de A 46 mesma 
relagao, em dica a seguranp de que sera cumprido o 

'programi 
or-

- As despesas'com o pessoal rcpresentaram um (l?75/1976) 
3b°rad° p 3 ra 0 e*™0c°rren.e

COMO COMPRAR ^rr.Y1/3A,MJ
I seguintes eventos: exislents, elevando o seu to(al para I

lilt A IfiHw 1ll%Ai« COPACABANA: Concluida a reforma de apresentacao 3,500m2 am um so piso e mais uma
I I llf I I m ImK I ||#|| l-LIJ 111 II in I interna e externa em moldes atualiza- entrada atraves da anexagao de im

I V I I 1 1 m M ¦ B 11 I dos, modernos.e funcionais, e acres- novo Salao. Instalacao de ar condicio- I
¦¦ II llv I- I cimo de novos departamenfos. nado central, reforma total da apre- I

0U motores para todas as anlirarnpc inH.ietrloiP „ I 
SALVAD0R: Reforma total e ampliagao da area de sentacao interna e externa e tariibem

I 
industriais e mantlinas I vendas, instalacao de ar condiciona- novos departamenfos, solenidade de IQUALIDADE CONFIABILIDADE PREC0S E CONDICflFS I 

0 central e novos departamenfos, inauguracao marcada para o dia I

tearfisJ iTiempr?aqoe¦™n,a «"-«¦ "-"nr""—3"^
Telesp, Telest. Petrobras.' pode assSarmauaEr SimpT'™' 

m9St ° 9rande DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO TRIMESTRE' 

gSSS  
(JULHQ A SETEMBRQ DE ,975,

mente este Item po;r'.coiti- EogenharSsuSpla^a6 
a EUS'0S comPe"l'- renda opedacional 

~ "

ptsto. fruto do know-how ad- rantia I I
quirido com execac6.es sofis- 

' 
Venha confirmar o nosso me- r,.cTXe«dAd.^!!lercadorias 96 659 563 ?aftior prego e npssas inumeras cusio OAs mekcadorias vendioas 49 223 ?2o.58

Isolugoes 

de financiamento. I lucro bruto  I47.436.442,68 I
I DESPESAS COM VENDAS I

L.. '£*¦':I Comissoes sobre Vendas 514 
10^ 91 I

;>-SSBmk .. Propaganda e Publicidade 
59;73a;;5

m' ImposloCirc. Mercadori.s 15.025.049,01
Despesas com Pessoal , 11.085.639,15 I

* I 
®ASTOS OERAIS ' I

I 
^mintetrativas^ 

7° I

, I RENDAS nao OPERACIONAIS Iudo que voce eu acima e encontrado na Mesbla-DME. Basta um telefonema c
para voce receber a visita de nossos tecnicos-vendedores externos Nao Ihe nintnceiras 1.199.339,29
custa um centavo a mais ter 0 melhor atendimento Part,c,Pa?oes 14.613,26Eventuais 1.210.712,69 2.424.665,24

Jtor-Nnrini DESPESAS NAO OPERACIONAIS I

ntewuj&ii.. sssf. 3™if0f yj0 h
D1VBA0 DE MAQUINAS E EQUIRftMamK  

265,30
RIO - Campo S. Cristovao 290, Fone 234.20.50 IUCRO 

NAO OPERACIONAL 1.995.399,94 I
BFiASILIA - SIA (Setor Industrial e Abastecimento) I LUCRO LfQUIDO ANTES DO I RENDA 

' I
 Treclio 2 - Loles 1455/65/75 - Fone 42.35.93 v.«v/ 

uuuiuu ani» bo i, RtNDA 3.365.018,18
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Miniatôno da Previdência e Assistência SocialInstituto Nacional do Previdência Social

POTÊNCIAS
ATÉ

1.250 Kva

DINHEIRO

Roíjiiette Keis nega

íff a i o r eslatizacão
Do C/S 1.000,00 Mc CrS 10,600,00

para você comprar o que quiser ondo quiserLiberamos o seu crédito cm -18 horas

\ HEMISUL S.A.
ti o de J*nm: Mkao Out'dor,S7 •- Cf r, ti oM', tl. ií, Copéübwi, f?H 'k);4 • C0lUC4t)Wi

CiivMtt «• Sau/i, 111- .1 4i:.'

O urc.sidflnfe da Cln. Vnle do R'on>cc iCVRm, Sr Fernando RonuottcReis, nega que tenha havido, c-t» ano,aumento da participado do Estado naeconomia brasileira.
Na .sua o|)lnI5o. a.s empresas estatalaroram ate restringidas, já que. além drserem proibidas de emitir capital, seráoMnibém obrigadas a pagar Imnosto deRenda. Também, o controle do Conselhode Desenvolvimento Econômico iCDEisobre os novos projetos, como assim, asPmHaoõos impostas nas «uns lnu)or-taeões.

O diretor da empresa, Sr Eduardo deCarvalho, que também participou daconversa com o JORNAL DO BRASIL so-bre o tema niultinaclonals/cstatlzação
observa que, no plano Internacional,tem-se a economia norte-americana, cujodéficit chega hoje a 80 bilhões de dóla-res, ou seja, o maior Já observado em re-laçào ao Produto Interno Bruto 1PNB1daquele pais.

Ele entende que, em periedos dediminuição do crescimento econômico, oempresário privado tem uma estruturafinanceira mate débil e um horizonte
mais curto para as atividades de longo
prazo. Assim, quem pode fazer a compen-.-•ação? indaga, para logo a seguir res-
ponder que os governos é que podemsuoerar um periodo de dòis/trcs anos dedificuldades.

Explica que o empresário privadodepende da venda dc seus produtos paraa geração de recursos que ele vai investir
mate adiante. Os governos não depen-dem disso, já que a sua capacidade dcendividamento é maior, dentro ou forado pais, isto é. quer na forma tr-^clonal,
quer na própria geração de moeda.

As comunicações são uma resposta
para se explicar o aumento da partici-
pação das empresai' multinacionais naeconomia mundial. Esta colocação é fei-
ta pelo Sr Fernando Roquette Reis, ob-servando que. há 50 anos, uma carta cn-tre o Brasil e a Europa levava doismeses. Hoje, o telex c o telefone inter-nacional resolvem grandes negócios cm
poucas minutos.

Já o Sr Eduardo dc Carvalho, indica
que somente quem está pouco preparadoé que deve ter medo. No entanto, à
medida que os paises amadurecem,
começam a dialogar de forma mais equi-tativa. Como exemplo, tem-se os recentescontratos assinados per empresas brasi-
ieiras, privadas e estatais, com empresasmultinacionais.

5onieiil(> n-.tc fio,| dcailifVttui<• dí IQB ,<o proço <««d* SOO cm 1976, por u cexceicnte oportunidade dc .ue^<o dc oricnuçjo juridlco-f
* mai)

An.ihsc, <-omp,ire eicjr convcncido de qy.
AVISO

Do déficit d a s expor-
taeões brasileiras referente
ao ano passado, 4.0 bilhões
de dólares iCr$40 bilhões
!M0 milhões), as empresas
multinacionais foram res-
ponsáveis por 2,8 bilhões de
dólares iCrSL'3 bilhões 140
milhõesi, segundo os dados
divulgados pela Carteira de
Coincido Exterior — Cacex.

Já os dados do Banco do
Brasil mostram que as 10
maiores firmas estrangeiras
aqui registradas Investiram
desde suas instalações até

o final do último exercício
cerca de 98.8 milhões de dó-
lares (Cr$879 milhões 320
mili c remeteram para
seua países cie origem, no
últimos 10 anos, 774,5 ml-

informações objetivas
R. GOIÂNIA. 38 - TIJUCA - GB

TEIS. 268-9492-268-7298 • 258-0553

j EMPRESO
! BTENÇR0 DO SR,I
j ENDEREÇO
! CIDADE

•c? ao dif.-.no cif opt.irneceí'Jdacbs.

lojas brasileiras s.a

Roberto Gouvêa vê
E' inegável que houve es-tatização em 1975 e Que as niul-

tinaclonais estão disputando oespaço da empresa nacional. Masnão creio que se possa dizer quehá crise — assim se pronunciou obanqueiro Roberto Coutinho de
Gouvêa, diretor do Bameriridus.Fala-se em cri-c, mas to-dos os setores estão melhoran-
do. O desempenho do sistema fi-
nanceiro é excelente e 1976 será
seguramente um ano dc boas
possibilidades. Será um ano
agriccia dos mais favoráveis,

com abundancia de gêneros ali-
mentidos e de inflação contida.— Aves agourentas estão
insistindo na crise, mas o cres-
cimento industrial do pais ain-
da é dos maiores do mundo oci-
dental, apesar de menor do queno ano passado. O único fator
complicador do próximo ano de-
verá ser o setor externo: mes-
mo assim, a decisão dos seis
grandes paises industrializados
no sentido de não limitar as im-
portações poderá nos favorecer.

O» textos e pesquisas sobre multina-
cionais foram realizados pelos redatores
Alfredo Gerhardt, Armando Garcez Ouri-
que, Carlos Alberto Wanderley, Enio
Bacellar, Hélcio Estreita, Isaac Gomes,
Ivan Leão, Maria das Graças Monteiro e
Roberto Galletti.

Ampliação de mais 1/3 da área jáexistente, elevando o seu total para3.500m2 em uni só piso e mais uma
entrada através da anexação de um
novo Salão. Instalação de ar condido-
nado central, reforma total da apre-
sentacão interna e externa e também
novos departamentos, solenidade de
inauguração marcada para o dia
3/12.

QUALIDADE
Só Uma empresa que tem
como clientes, a Embraíei,
Telesp, Telest. Petrobras.
Worthington. Ebin e outras,
pode preencher satisfatória-
mente este. item por com-
pleto. fruto do know-how ad-
quirido com execuções sofis-
ticãdas.

demonstrativo de resultados do trimestre
(JULHO A SETEMBRO DE 1975)

RENDA OPERACIONAL

Venda de Mercadorias
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

LUCRO BRUTO

Venha confirmar o nosso me-
lhor preço e nossas inúmeras
soluções de financiamento.

DESPESAS COM VENDAS

Comissões sobre Vendas
Propaganda e Publicidade
Imposto Circ. Mercadorias
Despesas com Pessoal
Outras Despesas

GASTOS GERAIS

Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas
Impostos e Taxas Diversas
Despesas Financeira»

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Depreciações
Amortizações
Depreciação Correção Monetária

LUCRO OPERACIONAL

RENDAS NÃO OPERACIONAIS

Financeiras
Participações
Eventuais

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Imobiliárias
'Eventuais

mVtSÀO DE MAQUINAS E EQUIBftMEMTns
RIO - Campo S. Cristóvão 290, Fone 234.20.50
BRASÍLIA - SIA (Setor Industrial e Abastecimento)Trecho 2 - Lotes 1455/65/75 - Fone 42.35.93

LUCRO NÃO OPERACIONAL

LUCRO LIQUIDO ANTES DO I. RENDA
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Kultriiiiailns
f.r. ,.,o puiHiit '!> Uni* Roílu.

vuft, '9 .tnoi, n« tu-* roíldéhcli
cm Ipininil, Carioca, Marechal 'lo-

At, na tittgrvit Ha TAB deide fíò.
Pertenceu * teoutwl* wma da ti-
cal* de Aviarão Militar e intentou
uma das furmai di OtuervAclarrt
Aéreoi, cujo desempenho rovelou
Itnpoilinell durante a Ia, Guerra
Mundial » noi ano» icoulntei «
mediei* oue evolui.» a ttvirfÇdo mt-
lltflf. Casado com Aim Dunuii d*
Miranda Rntlrigue», linha dol» ti-
•lio» — leda e Olawo.

Aillitin», Vieira, 75 anoi, em lua
reüdêncli iw TIJuc*. Naicldo no
Rio dr Jannro, Químico Industrial,
fm presidente Ha A»ociaí.)o Bra-
sileira de Química * Gerente do
Laboratório da Cia, Ulinat Nacio-
nais (Açúcar Pérola). Viúvo He Yo-
linda da Fonseca Vieira, deixa dois
filhos (Adhcm.ir, M.inri Iúcía) e ne-
tos.

César Vilj. Otero, 62 anos, tio
Ho',|iital Getúlio Vargas. Espanhol,
de Pontovedra, industrial, tnor,iva
frn Copacabana. Deixa viúva le-
rcsA Verei Sciias, dois filhos (José
Antônio, Francisco) e três netos.

An.omrt* Falrji de Tommaso, B.'Í
amos, no Hospital italiano. Natural
rie Conienza (Itália), era viúva He
Jo;.r Hn lonunaío. Oito filhos: Fran-
risco, Josephina, Yol.inda, Ada. Re-
ne, Olfja. Domingos e E/ido, nelos
• bisnetos,

Anna No*, 69 anos, ma Casa dc
Saúde Sao Sebastião. Nascida na
Alemanha, naturalizada brasileira,
ifprava em Copacabana, Viúva de
Beit Walter Noa, tinha dois filnoi
(Ro^c, Bertoldo) c dois netos.

Carlos Cruz, 59 ,inos, no Pavi-
lliao Pereira Filho, de Porto Alegre,
onde nasceu. Com 20 anos dc ida-
de fixou residência em Gujporé
(RS), onde era eletricista. Inferes-
indo tia profissão, foi um autodi-
ri.ita cm inglês, visando aperfeiçoar
seus conhecimentos. Responsável
pelo invento de uni dispositivo que
ligava aulomaiícamente a ilumina-
nação pública de Porto Alegre às
6 hoias ria tarde. Casado com Del-
via Cruz, linha sele filhos legilt-
mos e um dc criação, alem rie 13
netos.

Ludovico Loiola, 67 anos, em Be-
lo Horizonte. AAÍnciro dc Campes-
tie. era inspetor aposentado do
Banco do Eslado de Minas Gerais e
diretor honorífico do iornal Esta-
do de Minas, Casado com Augusta

Muni; lousla linha Ifél Mitos (Gil
¦ta, Ana Mana, luis) » Irei nelos,

Marta Matinê Cirino, 59 anos, en'
M» Horliontf. Solteira, naicl'
da em Belo Horlionte, eia filha dl
Joié Paulo Cirtno t Maria Melem
Cirino. Profoiiora, nao exercia •

prnlissao. Ou.tlro Irmãos: Júpiler,
Minei*, Di.ilma v Aipdcia.

Haroldo da Silveira Lima, Al
anos, em Salvador, Industrial • co
mercíanle, nasceu na cidade baia*
na He Cachoeira. Pertencia a riiver-
ias asioviacoes de (lasse, Incluiiva
o Rolary Clube da Bahia onde, du-
rante 26 anos 6r filiação, nunca
faltou a uma sessan. Deixa viúva
Clarice Guimarães de lima, dois li-
llios (Edmundo, Auxiliadora) a Ires
netos.

Lorel* dt Oliveira, Al anos, n«
Santa Cau dt* Misericórdia do Rio
de Janeiro. Natural de São Paulo,
funcionária do IBGE, morava em
Copacabana. Era solteira.

Clolilda da Graça Mirlins, 75
anos, no Hospital Comei, Rio. Por-
tuguesa de Trás os Atanics, morava
no Calete.

Orlanda Allieri da Paula, VI
anos, no Hospital Mário Krocff. Ca-
rioca, moradora de Copacabana,
era viúva de José rie Paula.

Jairo Cockell, 68 anos, no Hos*

pitai São Vicente He Paula. Nas-
cido em Sao Paulo, funcionário pú-
blico aposentado, morava no Jaca-
ré. Rio. Casado tom Dagmar Salda-
nha Cockell, linha uma filha — Ma-
rina Cypriano Cockell.

Humberto dos Santos, A\ anos,
no Hospital Sousa Aguiar. Scrgipa-
no, solteiro, funcionário do Estado
do Rio de Janeiro, morava 110 Cen*
tro.

s
Carlos Geyer, B.S anos, na sua

residência em Porto Alegre, onde
nasceu. Formou-se em Medicina pc-
Ia Universidade Federal d«i Capital
gaúcha, em 1913, especializando-se
cm Patologia Clínica. Lecionou ai*
guns anos na própria Universidade
e, posteriormente, dcslocou-se para
Nov.i Prata (RS), onde trabalhou
durante ano e meio, voltando He-
pois para a Capital. Muito dedica-
rio à profissão, trabalhou até dois
meses antes da morte. Fundou o
laboratório Gyer de Análises (1925)
e o laboratório Gyer S.A. de Pro*
dutos Farmacêuticos (1928). Tinha
dois filhos, três netos e dois bis-
nelos (tduardo e Gustavo).

AVISOS RELIGIOSOS

ANNA CELANO GONÇALVES
(A N N I N H A)

(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Carmcn Gonçalves, Nelson Gonçalves, senhora, filho,
nora e netos, Darcy Gonçalves, senhora, filhes, nor?,
genro e netos, Luiz Gonçalves, senhora, filhos • genro,
Antônio Gonçalves, Milton He Figueirerio Coutinho,
senhora c filho, Helena Celano e Luzia Celano, exler-

nando seu profundo reconhecimento àqueles que, com sua pre-
sença, ou por meio de telegramas, telefonemas c cartões, lhes
transmitiram sua palavra amiga, trazendo-lhes o conforto espiritual
d» que tanto necessitavam, vêm, neste ensejo, convidá-los para
a Missa He 30.° Dia do falecimento rie sua inesquecível mãe,
segra, avó, bisavó e irmá ANNINHA, a ser celebrada no próximo
dia 2, às 9,30 hs,, na Igreja do Senhor Bom Jesus do Calvário
» Via Sacra (Rua Conde de Bonfim, 50). Antecipadamente agra-
decem a tedos que comparecerem a mais este ato de piedade cristã.

ip

HERMANN WAROWITZ
(FALECIMENTO)

Nobre Confecções e Dalvi Modas
comunicam o falecimento de seu
inestimável colaborador e amigo
HERMANN WAROWITZ e seu

sepultamento hoje, às 10,30 hs., no Cemité-
rio Comunal Israelita do Caju.

O
OCTÁVIO DA

NOBREGA FRIAS
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Dora Frias, Vera e João Batista do Amaral
Filho, Maria Luiza Frias e filha, Celina e An-
tonio Liberal e filhas, Maria José Frias (au-
sente), Carlos Frias e filhas, Luiz Frias e filha,

agradecem as manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento de seu querido esposo, pai,
avô, sogro, irmão e tio e convidam para a missa de
7.° dia que mandam celebrar por intenção de sua
alma, dia 02 de dezembro — terça-feira às 9 horas na
Igreja de Santa Margarida Maria (Fonte da Saudade),

RAPHAEL JANNIBELLI
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Emília D'Anniballe Jannibelli, Francisco José
Jannibelli, esposa e filhas, Olavo Jannibelli,
esposa e filha e Leonilda D'Anniballe Braga,
convidam, demais parentes e amigos, para

a Missa de 7.° Dia por alma de seu querido e muito
amado RAPHAEL, a realizar-se no próximo dia 1." de
dezembro, às 10,30 horas, na Igreja de N. S. do
Carmo (Rua 1.° de Março).

JUDITH CONGRO
WANDERLEY

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

João Maurício Wanderley, Margarida Waii-
clerley da Costa Marques, filha, genro, netos
e bisneta, Nydia da Cunha e Menezes Wan-
derley, filhos, genros, noras e netos, con-

vidam para a missa da sua saudosa cunhada e tia,
a realizar-se às 10,30 hs, dia 1." dezembro, na Igreja
Santa Mônica, no Leblon.
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O lago dc 4m de profundidade foi esvaziado -para o resgate do corpo

Seqüestro de
industrial é
investigado

Porta Alegre — As autori-
dades policiais c militares
dc Santana do Livramento
estão investigando, sigilo-
samènte, a.s condições em
que o industrial Edgar
Alonzo Mendoza, de 3 5
anos. que reside naquela
cidade brasileira, foi irregu-
larmente preso e conduzido
para a cidade de Rivera, no
lado uruguaio. Os autores
da prisão se identificaram,
indevidamente como per-
tencentes ao Exército bra.si-
leiro.

O Delegado Regional de
Policia. Sr Acilio Pereira da
Cruz, afirmou ontem que a
mulher do industrial, Maria
Nadir Alonzo, recebeu um
bilhete do marido, infor-
mando estar detido em Ri-
vera sob acusação dc envol-
vimento cm contrabando.

INVASÃO

O Sr Edgar Alonzo Men-
doza, proprietário da Indús-
tria de Rações e Farinha dc
Ossos Alba Ltda., foi seques-
tra do de sua residência na
noite de quarta-feira, não
sendo mais localizado. A
única testemunha foi sua
filha Sandra Mendoza. que
teve que receber assistência
médica.

Colegial mergulha e morre
no lago do Parque da Cidade
sem ninguém tentar socorro

Ante os olhares dc dezenas de pessoas que nada
fizeram para salvá-lo. o estudante Joélson Amaral
da Silva, de 13 anos. morreu afogado ontem à tarde
no lago maior do Parque da Cidade, na Gávea, onde
se encontrava cm companhia de 159 outros colegas
do Colégio Getúlio Vargas, de Bangu, fazendo uma
excursão.

A morte do colegial ocorreu logo após ele ter
almoçado e burlado a vigilância de sua professora,
saindo com três companheiros de turma em direção
ao lago onde foi mostrar que "sabia nadar muito
bem", segundo eles. Acometido de mal súbito —
vomitava bastante — subiu à tona duas vezes antes
cie morrer.

Trabalho
Sua morte ocorreu sem

qualquer tentativa dc sal-
vamento, apesar da agonia
com que se debatia dentro
dágua. Socorros foram
pedidos ao Quartel do Corpo
de Bombeiros, do Humaitá,
mas quando os soldados
chegaram Joelson já estava
morto. O corpo permanecia
no fundo do lago, de quatro
metros de profundidade.

O.s bombeiros mergulha-
ram várias vezes, sem loca-
lizar o corpo. Como alter-
nativa, resolveram esvaziar
o lago, trabalho que durou
alguns minutos. Só assim
conseguiram resgatar o
cadáver do menor, que Ira-
java apenas a calça azul de

seu uniforme escolar. Em
meio ao pânico que tomou
conta dos colegas do cs-
tudante, a professora Isabel
Cristina, que comandava a
excursão, ordenou o recolhi-
mento de todos aos ônibus
e voltaram para a escola.

No Parque da Cidade,
junto ao cadáver do peque-
no Joelson estendido n a
grama e coberto por uma
lona preta, da Policia Mili-
tar, ficou a professora Mag-
da Regina de Abreu. Quan-
do a RP comandada pelo
sargento Silva, do 2? BPM,
chegou, cia foi avisada dc
que não poderia se
afastar pois tinha"que prestar declarações.

ENGENHEIRO
ARMANDO COELHO DE FREITAS

(MISSA DE 30.» DIA)

+ 

Carmen Vigar de Freitas, Eliana Yanina Vigar Coelho de Freitas, Armando
Vigar Coelho de Freitas, Dalva Coelho de Freitas, Leda Coelho de Freitas,
Durval Miranda, senhora e filhos, Ivonete Queiroz de Freitas, Roberto
Luiz Queiroz de Freitas, senhora e filha, José Carlos Queiroz de Freitas e

senhora, Carmerinda de Freitas Gouveia e família agradecem as manifestações de
pesar e conforto e convidam demais parentes e amigos para a missa de mês em
intenção da alma de seu querido e inesquecível esposo, pai, irmão, cunhado, tio e
sobrinho ARMANDO, que será celebrada na próxima segunda-feira, dia 1.° de
dezembro às 11 horas, na Catedral Metropolitana (Rua Primeiro de Março).

Plan-Rio só
vai a debate
ano que vem

O Presidente da Assem-
bléia LegLslnlivii. Deputado
José Pinto, vai encaminhar
amanhã à publicação o I
Plano de Desenvolvimento
do Estado do Rio, csclarc-
condo que o Departamento
de Imprensa Nacional, res-
ponsávcl pela edição do Di-
árío do Lc.yklat.iuo. não terá
condições de preparar su-
plemento especial, com o
Plan-Rio, em menos de 15
dla.s.

Está afastada, assim, a
possibilidade da discussão
do Plano dc Desenvol-
vimento, dentro da presen-
te sessão legislativa, que vai
se encerrar no dia 5 dc
dezembro. O Governador
Faria Lima, ao divulgar o
Plan-Rio, não revelou se In-
toresSava convocar a A.s-
s e m b 1 c 1 a e x t raordina-
riamente para aprecia-lo.

OPINIÕES

São poucas ainda a s
opiniões firmadas 

"na 
clas.se

politica sobre o Plano de
Desenvolvimento do Estado
do Rio, porque antes de sua
divulgação oficial nenhum
dc seus representantes teve
acesso às Informações que
o Governo vinha coletando.
O Deputado José Pinto dis-
sc que somente ontem, com
a divulgação da.s partes
principais do trabalho, pc-
los jornais, os politicos
começaram a juntar sub-
sidios.

O lider do MDB. Depu-
tado Cláudio Moacir de
Azevedo, criticou apenas a
fórmula dc elaboração do
Plan-Rio. "porque o Gover-
no poderia ter convocado os
politicos para uma tarefa
que não deveria ter se li-
mitado á área técnica". Dis-
se temer que, agora, o.s par-
lamentares federais c es-
taduaLs venham a exami-
nar o Plano "interessados
apenas nos seus aspectos
negativos".

A classe politica, segundo
o lider oposicionista, "pode-
ria oferecer muitas infor-
inações íios setores técnicos
do Governo, para humani-
zar o Plan-Rio. porque
afinal de contas são os seus
representantes que mantêm
contatos permanentes com
as lideranças comunitá-
rias, sentindo os seus pro-
blemas, conhecendo as suas
queixas e captando as suas
aspirações".

O Deputado Cláudio Moa-
cir de Azevedo desaconse-
lhou o exame do Plan-Rio,
de afogadilho, mesmo que
a Assembléia pudesse publi-
cá-lo a tempo de inclui-lo
na pauta de suas últimas
sessões plenárias no corren-
te ano, "porque o próprio
Governo há de desejar que
os politicos examinem o
trabalho, considerado d e
importância para o êxito da
fusão, por um angulo cri-
tico".

Essa opinião foi dada,
também, pelo D ep u t a d o
Jorge Leite (MDB), expll-
cando que o Plano contaria
com apoio amplo da Assem-
bléia Legislativa, se os pa*-
lamentares estaduais tives-
sem participado de sua ela-
boração. Não aceita, como
o Sr Cláudio Moacir de
Azevedo, o exame plenário
do Plan-Rio, "sem que os
deputados tenham tempo
para esgotar o seu poder de
análise".

JAYME RODRIGUES

+ 

Leticia e Carlos Lacerda (ausentes), José Carlos Cabral de Almeida, Re-
gina e Ernani Teixeira, Angela e Luiz Cezar Póvoa, Lucinha e Helion
Póvoa, Maria Clara e Eduardo Tapajoz, Bia Simonsen de Oliveira, Justo
Ordohes, Regina' Maria Costard e Mônica Lynch, convidam para a missa

de 1." aniversário de morte de seu querido JAYME, a realizar-se dia 2 de dezem-
bro, às 10:30, na igreja do Carmo, à Rua Primeiro de Março.

JUDITH CONGRO
WANDERLEY

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Francisco Mariani Wanderley, Luiz Antônio Wanderley, Luiz
Francisco Wanderley, sra. e filhos, Antonino Cunha, sra. e
filhos, Francisco Gerson de Saboya, sra. e filhos, Manoel Ca-

lheiros Maia Gomes, sra. e filhos, Ari Werlich de Abreu, sra. e filha,
Roberto da Costa Marques e sra., convidam para a missa de 7.° dia
que mandam celebrar pela alma da nossa querida JUDITINHA, às
10,30hs., do dia !.° dezembro, na Igreja Santa Mônica, Leblon.

Osvaldo Aranha Filho íaz
a defesa du memória do pai
no aniversário de Israel

São Paulo — Após lembrar episódios mie mar-«iram a votarão da ONU em 1047. favorável ;'i cria-cão do Estado de Israel, o Sr Oswaldo Aranha Filho,afirmou, ontem "mio compreender que no ensejo deexplicar a inexplicável posição do Brasil em face dosionismo, tenham, há um môs, feito a acertiva stir-
preeridente de que o voto de Oswaldo Aranha na-
quela memorável decisão era inicialmente favorávelao Estado cantonal e depois, ao Estado judeu, ne-
ganclo sua presença dominante e profundamentenormativa nos acontecimentos da assembléia oue
presidiu".

E acrescentou: "Deveras estranha a afirmativa,
pois, na verdade, pela posição que Oswaldo Aranhaocupava, não poderia nem votar. Se fez mais como
presidente que foi do conclave isso somente o elevouna consideração dos eràrides homens dc sua épocae ao seu pais que serviu com dedicação c amor inex-cedívei.s. O que neste momento deve ser lembradocomo marco definitivo ela história da ONU é que ovoto dado há 28 anos, por mais cie dois terços doseus membros, foi legitimado pelo que ele tinha de
criador, dele nascendo, como nasceu, uma Nação
que hoje, apesar de nova, já é exemplo de progressodentro do tumultuado mundo cie nossos dias".

Antônio Gonçalves
(MISSA DE 7.» DIA)

+ 

Sus família, co;iiunica a
missa em suo memória
a reali;ar-se no dia
01-12-75 às 9:00 lis. na

Igreja do Sagrado Coração de
Jesus, à Rua Carolina Santos, 143
esq. Rua des Cd rijos Méier. D
agradece as manifestações de pe-
sar pelo seu falecimento.

DISCURSO
O discurso do Sr Oswaldo

Aranha Filho foi feito on-
tem á noite rio P a rq u o
Anhembi, na presença de
t|tia.se S mil pessoas, quando
a Federação Israelita do Es-
tado de São Paulo pro-
moveu a Noite da Gratidão,
comemorativa da criação
do Estado de Israel, a 29 de
novembro de 1947. "Para
mim, homem de formação
liberal, Israel dc hoje con-
ceiüui uma lição especial e
produndamente signlflcatl-
va, pois a jovem pátria
cresceu permitindo liber-
dade para todos, construin-
do uma vicia democrática
independente da situação
esdrúxula de estar, geogra-
ficamente, como uma terra
.sitiada", disse o orador,"Não prejudicaram seu
desenvolvimento as in-
vasões de seu território, a.s
constantes guerrilhas a o
longo dc suas fronteiras, o
total isolamento a que foi
submetido o novo Estado.
Criou forças, buscando a
seiva generosa dos que, por
longos anos, acostumados a
esses sofrimentos, erguiam
no deserto a estrutura da
nova e tão almejada pátria.
E seu crescimento não se
fez, apesar das circunstan-
cias, apenas bélico."Aquela terra, onde pou-
cos são os que ali nasceram,
onde não encontram senão
raízes remotas e de fundo
histórico, passou a ter' sig-
nificado mais valioso, mai.s
sensível e emotivo, trans-
formando-se. como por cn-
canto, no solo pátrio intan-
givèl e pelo qual novos sa-
orifícios se somarão, novos
mártires tombarão em sua
defesa e pela manutenção
de sua integridade."
O Sr Oswaldo Aranha Filho
leu várias citações feitas
pelo Embaixador Enrique
Valle, que em 1947 era ac-
cretário da delegação bra.si-
leira junto às Nações
Unidas:''De uma feita, ao
debater-se no Comitê Geral,
que Oswaldo Aranha tam-
bém presidia, a proposta
submetida pelo Egito e por
outros paises árabes, para
que se concedesse imediata
independência à Palestina,
viu-se ele obrigado a en-
frentar sozinho seis ou sete
delegados, enquanto a mai-
oria, que pensava como ele,
o abandonava aos adversa-
rios, certo de que ele pode-
ria ganhar a batalha sem
auxilio. E de fato ganhou,
com uma tirada de espiri-
to.""Ia Aranha pôr em vota-
ção a proposta do Egito,
quando o delegado desse
pais pediu a palavra, para
declarar que não fazia
questão em plenário sem re-
Aranha percebeu a mano-
bra: evitar a derrota do
Comitê, a fim de levantar a
questão e mplenário sem re-
comendação negativa. Per-
guntou-lhe, por isso, se ele

retirava a proposta. "Não",
apressou-se em responder o
delegado, "náo .se trata de
retirar proposta algu m a ,
apenas náo exijo que seja
posta cm votação."

O Sr Oswaldo Aranha Fi-
lho li.\ou-se em narrações
do Embaixador Enrique
Valle:

"Havia um delegado
vivíssimo, mas dc posição
dubitãtlva, que procurava
confundi-lo. "Náo 

posso
votar", declarou ele. "em
uma proposta cujos autores
não a querem ver votada.
Não posso ser mais realista
que o rei." O presidente, po-
rém, não se deixava envol-
ver. Sabia que não podia
deixar no ar, sem destino,
uma proposta formal e in-
sistia em .seu ponto-de-
vista."

"O delegado que não que-
ria votar dc modo algum
falava a propósito de tudo
e sem propósito algum. Irri-
tou-sc contra o presidente
que queria forcá-lo a um ,
voto inútil. O homem dtbia-
terava, vociferava c por fim
perorou com um dito ingiè.s,
certo de que arrasaria o
presidente: "Estamos repre-
sentando Hamlet, sem o
Príncipe da Dinamarca" —
finalizou, triunfante. "Votar
ou não votar, eis a quês-
tão", retrucou-lhe cie pronto
Aranha, debaixo de uma
gargalhada geral. E pôs a
proposta cm votação, dando
por íinda a batalha".

ACUSAÇÃO A ARANHA

Foi lembrado t a m b c m
que o Sr O.swaldo Aranha
foi acusado, por alguns ára-
bes, .de haver manobrado
em favor da partilha; de es-
posar a causa dos judeus."A verdade, porém, é que
não é preciso conhecer a
fundo o problema da Pales-
tina para saber que uma
vez prometido, pela Ingla-
terra, o estabelecimento do
chamado Lar Nacional
Judeu, o território mais
cedo ou mais tarde acaba-'
ria por desmembrar-se".

Acrescentou o Sr Aranha
Filho: "A partilha foi uma
conseqüência inevitável da
Declaração Balfour e dos
termos do mandato da Liga
das Nações Unidas. Quando
o problema passou, a pedido
do mandatário, à jurisdição
das Nações Unidas, era ve-
lho dc '25 anos. Nem Ara-
nha, nem a Assembléia da
ONU inventaram a neces-
sidade de dividir o territó-
rio. Antes da Comissão Es-
pecial das Nações Unidas,
duas outras comissões já
haviam optado pela parti-
lha, como única .solução
plausível. A atuação dc Ara-
nha foi, portanto, apenas
no sentido de que a Assem-
bléia não faltasse à respon-
sabilidade que assumira «
correspondesse à confiança
que nela depositiva".

OCTÁVIO DA NÓBREGA FRIAS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

0 Conselho cie Administração, a Diretoria, o Conselho Fiscal
e todos os colaboradores da DOVA S/A, convidam para a
missa de 7.° dia de seu Diretor OCTÁVIO DA NÔBREGA

FRIAS, que será celebrada na Igreja Santa Margarida Maria, na pró-
xima terça-feira, às 9,00 horas na Lagoa.

OCTÁVIO NÓBREGA FRIAS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A Diretoria de Kosmos Engenharia S/A, profundamente cons-
ternada, convida os amigos de OCTÁVIO NÓBREGA FRIAS,
membro de seu Conselho Consultivo, para a missa de 7.°

dia, em intenção de sua alma, a ser celebrada terça-feira, dia 2 de
dezembro às 9 horas, na Igreja Santa Margarida Maria, à Rua Fonte
da Saudade.
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MULTIfinCIONRIS/ « QUESTRO

Multinacionais causam
Icit das exportações

Do déficit d a s expor-
tações brasileiras referente
ao uno passado, 4.G bilhões
de dólares iCr$40 bilhões
!)'I0 milhões), a.s empresas
multinacionais foram res-
ponsáveis por 2.6 bilhões de
dólares (Cr$23 bilhões 140
milhões), sentindo os dados
divulgados pela Carteira de
Comércio Exterior — Cacex.

Já o.s dados do Banco do
Brasil mostram que as 10
maiores firmas estrangeiras
aqui registradas investiram
desde suas instalações até

o final do último exercício
cerca de 98.8 milhões de dó-
lares iCr$879 milhões 320
mil) e remeteram para
seua paises de origem, no
últimos 10 anos, 774,5 ml-

lhões dc dólares iCr$G bl-
lhões 893 milhões).

Para este ano o déficit da
balança comercial previsto
polo Ministério da Fazenda
era de 2 bilhões c 500 ml-
lhões de dólares: entretanto
o periodo janeiro/outubro
já atingiu 3 bilhões e 50 ml-
lhões dc dólares iCr$27 bl-
lhões 145 milhões i e, até o
final de dezembro, as pers-
pectivas levam a crer quo
o saldo negativo ficará em
torno dc 4 bilhões dc dóla-
res (Cr$35 bilhões e 600 ml-
lhõesi. Desse total as em-
presas multinacionais insta-
ladas no Brasil serão res-
ponsáveis, segundo dados
do Centro de Informações
Econômicas e Fiscais d o
Ministério da fazenda
ICIEFi, por 50%.

Roberto Gòuvêtt vê disputa
E' inegável que houve es-

tatização em 1975 e que as mui-
tinacionais estão disputando o
espaço da empresa nacional. Mas
não creio que se possa dizer que
há crise — assim se pronunciou o
banqueiro Roberto Coutinho de
Gouvèa, diietor do Bamerindus.

Fala-se em crise, mas to-
dos o.s setores estão melhoran-
do. O desempenho do sistema fi-
nanceiro é excelente e 1976 será
seguramente um ano de boas
possibilidades. Será um ano
agrícola dos mais favoráveis,

com abundância de gêneros ali-
menticios e de inflação contida.

— Aves agourentas estão
Insistindo na crise, mas o crês-
cimento industrial do pais ain-
da é dos maiores do mundo oci-
dental, apesar de menor do que
no ano passado. O único fator
complicador do próximo ano dc-
verá ser o setor externo; mes-
mo assim, a decisão dos seis
grandes paises industrializados
no sentido de não limitar as im-
portações poderá nos favorecer.

Uo(|iiette Reis nega
ru a i o r estatização

O nrosklrnie du rjln. Vi>le do RioD*>ce iOVRDi, Sr Pornftnrto Roouette
Heis, nega que lenha havido, est" mio,
aumento cia participação do Estado naeconomia brasileira.

Na .sua opinião, as empresas estatais
forom nté restringidas, já ouo. além t\e
serem proibidas de emitir capital, serão
também obrigadas a pagar inmosto de
Renda, Também, o controle do Conselho
de Desenvolvimento Econômico (CDEi
sobre os novos projetos, como assim, as
llm't.ncóM Impostas nas suas impor-
tações.

O diretor da empresa, Sr Eduardo do
Carvalho, que também participou da
conversa com o jornal do brasil so-
bre o tema multinacionals/estatlzaçáo
observa que. no plano Internacional,
tem-se a economia norte-americana, cujo
déficit chega hoje a 80 bilhões de dóla-
res. ou seja. o maior Já observado cm re-
lacão ao Produto Interno Bruto tPNB)
daquele país.

Elo entende que. cm períodos de
diminuição do crescimento econômico, o
empresário privado tem uma estrutura
financeira mais débil c um horizonte
mais curto para as atividades dc longo
prazo. Assim, quem pode fazer a compen-
sação? indaga, para logo a seguir res-
ponder que os governos é que podem
Miiicrar um periodo de dois/trés anos dc
dificuldades.

Explica quo o empresário privado
depende da venda de seus produtos para
a geração de recursos que ele va! investir
mais adiante. Os governos não depcn-
dem disso, já que a sua capacidade dc
endividamento é maior, dentro ou fora
cio pais, Isto é, quer na forma tr-":"cional,
quer na própria geração de moeda.

As comunicações são uma resposta
para se explicar o aumento da partici-
pação das empresas multinacionais na
economia mundial. Esta colocação é fei-
ta pelo Sr Fernando Roquette Reis, ob-
servando que. há 50 anos, uma carta en-
ire o Brasil c a Europa levava dois
meses. Hoje, o telex e o telefone Inter-
nacional resolvem grandes negócios em
poucos minutos.

JA o Sr Eduardo de Carvalho. Indica
que somente quem está pouco preparado
é que deve ter medo. No entanto, á
medida que os paises amadurecem,
começam a dialogar de forma mais equi-
tativa. Como exemplo, tem-se os recentes
contratos assinados por empresas brasi-
leiras, privadas c estatais, com empresas
multinacionais.

Oi textos e pesquisas sobre multina-
cionais foram realizados pelos redatores
Alfredo Gerhardt, Armando Garcez Ouri-

que, Carlos Alberto Wanderley, Enio
Bacellar, Hélcio Estreita, Isaac Gomes,
Ivan Leão, Maria das Graças Monteiro e
Roberto Galletti.

COMO COMPRAR
UM GRUPO GERADOR

ou motores para
QUALIDADE
Só uma empresa que tem
como clientes, a Embratel,
Telesp, Tciest. Petrobrás,
Worthington, Ebin e outras,
pode preencher satisfatória-
menteeste item por com-
pleto; fruto do know-how ad-
quirido com execuções sofis-
ticadas;

POTÊNCIAS
ATÉ

1.250 Kva

todas as aplicações industriais.e marítimas
CONFIABILIDADE
Só uma empresa que conta
com 63 anos de experiência
pode assegurar em qualquer
ponto do país. a tranqüilidade
da Assistência Técnica e de
Engenharia. A sua dupla ga-
rantia.

PREÇOS E CONDIÇÕES
Gs dois itens anteriores eus-
tam dinheiro, mas o grande
volume de nossas transações
permite fabricação em série,
portanto a custos competiti-
vos.
Venha confirmar o nosso me-
lhor preço e nossas inúmeras
soluções de financiamento.
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Tudo queyocèjeu acima é encontrado na Mesbla-DME. Basta um telefonema
para você receber a visita de nossos técnicos-vendedores externos. Não lhe
custa um centavo a mais ter o melhor atendimento.

IM^m
DIVISÃO DE MAQUINAS E EQUIRUMEMTOS

RIO - Campo S. Cristóvão 290, Fone 234.20.50
BRASfLIA - SIA (Setor Industrial e Abastecimento)
Trecho 2 - Lotes 1455/65/75 - Fone 42.35.98
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DINHEIRO
De CiS 1.000.00 nté CrS 10.600,00

para vocò comprai o que quiser onde quiser.
Liberamos o seu crédito cm -18 horas

HEMISULS.A.
€»i:-\. «tu »uisí'j[ m,í m.m-v \ àm,
!'¦ irJt '< - o: A W.
fim ilo Uu.iiior.-l7 - Ceifo
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fim CiiWtio dt Sou/i, ti? •¦ 3.' nimr- hliúuitlli

Tífr MPAS/INPS
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional de Previdência Social

AVISO
A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INPS, no Rio dl

Janeiro, tom» público que necessita locar 3 ilrcs) ór.';.s co.n,
aproximadamente, 300 m2 cada, situadas na Prtc.-. da» Nações,'
largo do Bicão, Rua Nicarágua ou perilerias.

As locações pretendidas vllom a expansão dos Poslos de
Manulenr.ao * Benefícios sob « juriscJicco da Agencia Pci.lia.

As uronoclas deverão comer, alem co seu praío de validade,
os seouinics dados: descrição minuciosa do imóvel, ária, instala-
çòes exisicntes, valor lecativo, responsabilidade pelo pagamentodos impo:los e taxat prazo contratual, assim como se fazer «com-
panhar de "croquis" com planta baixa do imóvel

Devem as mesmas serem entregues na Av. Presidente Wilson
n.° 198 - sala 302, Serviço de Administração de Edifícios Sede,
até às 18 horas do dia 09/l2'75, onde os propenr-ntes poderãotomar conhecimento do incdelo do conlralo a ser lavrado.

O INPS reserví-se ao dii.:ito dc optar pelo imóvel que r-.c
lhor aiemla as suas necessidades.

O proponrnt-. deverá apresenur, quando soli.itado, o titulo
de propriedade do imóvel, devidamente transcrito no RGI.
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^ IOB

Informações objetivas

Isto lhe interessa
muito.

s

Responda este anuncio
e ganhé^%% tíe desconto

Soinome nr,ie Final de ano voíe pod-rí I ver tua
assuijiura dt IOB ao preço antigo. Voei va! precisar mullo
da !OB c.n 1976, por isso não deixe de jprovcit.r esta
exceienie oportunidade de assinar a mais completa pudll.cação da oriemação iuridico-liscal do paí;l

Analise, compare e somente faca a su.i assinatura, te
ficsr convencido de qua nao exine oublicjcio scmelhanlc.

TELEFONE PARA 768-7398 OU 26*1.9493
l PEÇA A VISITA SEM COMPROMISSO. Dt

UM REPRESENTANTE

NÀO EXISTE PUBLICAÇÃO SEMELHANTE

*K»
Ia

informações objetivas.
R.GOIÂNIA 38-TIJUCA*GB

TELS. 268-9492 - 268-7298 - 258-0553

| EMPRESA

BTENÇfiO DO SR

ENDEREÇO

CIDADE -EST._.-„ u

LOJAS BRASILEIRAS S.A. •opraÇ
- NOTAS -

No propósito de melhor informar os Acionistas de
LOBRAS, através da divulgação dos resultados obtidos
pela Empresa neste primeiro trimestre (julho a selem-
bro de 1975), elaboramos uma análise de comporta-
mento de determinadas rubricas, em relação a igual
período do ano anterior, a saber:

As vendas cresceram 59,73% (CrS
96.659.563,26, em 1975, contra CrS 60.513.629,39,
em 1974), e o lucro bruto representou 49,07% do fa-
turamento, sendo superior em 57,03% ao do mesmo
período no ano passado.Os estoques totais, a preço de venda, em
30/09/75, atingiram o montante de Cr$
117.902.692,00, que, comparados com os da mesma
data no ano anterior (CrS 87.615.665,00), correspon-
dem a um aumento de 34,56%, enquanto que as ven-
das de setembro de 1975 foram de Cr$
32.450.562,00 contra Cr$ 19.633.886,00 no ano an-
terior, correspondendo a um aumento de 65,27%.

A relação estoque totais e vendas em 30/09/75
foi de 3,63, enquanto que a mesma relação, em
30/09/74, era de 4,46.

As despesas com o pessoal representaram um

percentual de 11,46% do faturamento, superior em
58,28% às de igual trimestre de 1974, em consequên-
cia dos novos índices do salário mínimo e da nova po-lítica salarial adotada pela Diretoria, visando incentivar
o quadro funcional a atingir as metas orçamentárias
previstas.

As despesas financeiras corresponderam a
2,35% do faturamento, e, embora tenham crescido em
10,54%, em razão da constante variação cambial ado-
tada pelo Governo, deixou de ser forte preocupação
da cúpula diretiva, face ao reequilíbrio conseguido na
manutenção do capital de giro.

O lucro operacional foi de 1..4134 do fatura-
mento, tendo um in .remem-, o i de-;vi de U9,32% so-
bre o mesmo trimestre de 74, do que se constata que
o esforço despendido no setor operacional foi positivo.

Finalmente, o lucro líquido - antes do Impôs-
to de Renda - correspondeu a 3,48% das vendas, sen-
do superior em 45,04% ao do ano anterior, o que in-
dica a segurança de que será cumprido o programa or-
çamentário, elaborado para o exercício corrente
(1975/1976).

- NOTÍCIAS -
Temos ainda a satisfação de informar a continui-

dade do programa de expansão, com a realização dos
seguintes eventos:
COPACABANA: Concluída a reforma de apresentação

inferna e externa em moldes atualiza-
dos, modernos e funcionais, e acres-
cimo de novos departamentos.
Reforma total e ampliação da área de
vendas, instalação de ar condiciona-
do central e novos departamentos,
inauguração fixada para o dia 1/12.

BELÉM:

SALVADOR:

Ampliação de mais 1/3 da área já
existente, elevando o seu total para
3.500m2 em um só piso e mais uma
entrada através da anexáçào de um
novo Salão. Instalação de ar condicio-
nado central, reforma total da apre-
sentação interna e externa e também
novos departamentos, solenidade de
inauguração marcada para o dia
3/12.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO TRIMESTRE
(JULHO A SETEMBRO DE 1975)

RENDA OPERACIONAL

Venda de Mercadorias
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

LUCRO BRUTO

DESPESAS COM VENDAS

Comissões sobre Vendas
Propaganda e Publicidade
Imposto Circ. Mercadorias
Despesas com Pessoal
Outras Despesas

GASTOS GERAIS

Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas
Impostos e Taxas Diversas
Despesas Financeira»

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Depreciações
Amortizações
Depreciação Correção Monetária

LUCRO OPERACIONAL

RENDAS NAO OPERACIONAIS

Financeiras
Participações
Eventuais

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Imobiliárias
'Eventuais

LUCRO NAO OPERACIONAL

LUCRO LIQUIDO ANTES DO I. RENDA

. !

I

|

514.103,21
59.738,45

15.025.049,01
11.085.639,15
7.007.911,61

453.000,00
7.623.727,51

191 .241,62 :
2.274.750,32

866.738,81 
'

96.659.503,26
49.223.120,58

47.436.442,68

33.692.441,43

431 .281,60
533.643,15

10.542.719,45

1.831.663,56

1.369.618,24

1.199.339,29
14.613,26

1 .210.712,69 
'

78.638,42
350.626,81.'

2.424.665,24

429.265,30

1 .995.399,94

3.365.018,18

v. * .-<•..••* ¦SBMH Wff-WIHjMfrTOa/i W SM -. W*í*fl
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Faleehiieiitos
G«rv«»io Duncin d» Umt Rodri.

suei, ?9 <„oi, ,14 tua iejiclSntifl
em Ipanema. Carioca, Marechal (l0.
Ar. im re.erva H» TAR rio-.il, |9!,6.
P.nenteu * i.quikU lutm« riu fi-
«qla de Aviado Militar • inteorou
uma dai timnai de Oluervadorei
Aereei, cujo rléismpenlio rev.slou
Imporldrici* ilutanln 4 ia. Guerra
Mundial r ,i0i anot icuuintei 4
medida nue evoluía 4 aviação ml-
lilar. Catado com Ana Dunr.tn d»
.'..Iraiiria Rodllauei, linha rioii íi.
II101 •- tecla e Olawo,

Adhernar Vioira, 75 íncii, em lua
rejrdènci» 114 Tijuca. Níicido 110
Rio de Janeiro, Químico Industria],
loi ptesidcnle da Aiiociação Bra-
lilcira il<- Quiniiia c Gcrent» (|0
t,iboralório da Cia. Usinai Nacio-
"•"'* (Açúcar Pérola!. Viúvo d» Yo-
landa ria Fonseca Vieira, deita doii
Irlhoi (Adhomar, Maria Lúcia) « ne-
loi.

Céwr Vilai Olero, ... anos, no
Hospital Getúlio Vargaj, Espanhol,
do Pontovedra, industrial, morava
ent Copac.h.tna. Deixa viúva te-
resa Pere. Seijai, dois filhos (José
Antônio. Francisco) e três netos.

Anfoníela Falosi de Tommaso, 85
anos, no Hospilal Italiano. Nalur.il
de Comerva (Itália), ora viúva dr-
José de Tommaso. Ono lillios: Fran-
cisco, Joscphin,., Yolanda, Ada, Rc.
ni, Olga, Domingos e O.ide, noto»

e bisnetos.
Arma Noa, 69 anos, na Casa de

iaúde Sao Scbasliao. Nascida na
Alemanha, naturalizada brasileira,
morava em Copacabana. Viúva de
Ber! Walter Noa, tijih,, dois filhos
(Ro.-e, Bertoldo) c dois netos.

Carlos Crui. 59 anos, no Pavi-
lhao Pereira Filho, de Porlo Alegre,
onda nasceu. Com 20 anoi de ida-
de fixou residência em Guaporc
(RS), onde era eletricista. Interes-
s.rdo na profissão, foi um autod,'-
<l_ia em inglês, visando aperfeiçoar
seus conhecimentos. Ro.pons.ivcl
pelo invento de um dispositivo que
ligava automaticamente a ilumina-
nação pública de Porlo Alegre às
6 horas da tarde. Casado com Òél-
via Cru/, tinha sete filhos legíli-
mos e um de criação, além de 13
netos.

ludovito Loiola, 67 anos, cm Be-
Io Horiionto. Minei, o de Campes-
'"*, era inspetor aposentado cio
Banco do Estado de Minas Gerais e
diretor honorífico do jornal Esta-
do dc Minas. Cisado com Augusta

Muni. tolola, linha Itéi I1II101 (Glí
na, Ana Maria, Lu li) a iiíri netm,

Maria Marino Clrlno, S9 ano,, 0|t
Bolo Horizonte, Solteira, naicl-
da em Belo Horizonte, eta (Ilha dl
Joié Paulo Clrino e Maria Helena
Cirlno, Profeiiora, nao oxercla a
profiiiào. Quatro Irmãost Júprlrr,
Minei, Djalnia e Aspácia.

Haroldo da Silveira lima, A3
anos, em Salvador, Industrial t co-
mercianlo, nasceu na citlade baia-
na de Cachoeira. Pcr;encla a diver-
ias anociaçoei do classe, inclusive
o Rotaty Clube da Bahia onde, du-
'ante 26 anos de filiação, nunca
(aliou a uma icssão. Deixa viúva
Clarice Guimaráci do lima, doii fi-
Iboi (Edmundo, Auxiliadora) e trêi
natos,

loref» dt Oliveira, .12 anos. na
Santa Csa de Misericórdia do Rio
de Janeiro. Natural de Sao Paulo,
luncionária do IBGE, morava em'
Copacabana, Era solteira.

Clolilde da Graça Martins, 75
«nos, no Hospital Cornai, Rio. Por-
tuguesa de Trás*os Montes, morava
no Catete.

Orlanda Altieri de Paula, 53
anos, no Hospital Mário Krocff. Ca-
rioca, moradora de Copacabana,
era viúva de José de Paula.

Jairo Cockcll, 68 anos, .10 Hos-
pilai Sáo Vicente de Paula. Nas-
cido em Sao Paulo, funcionário pú-
blico aposentado, morava no Jaca-
ré. Rio. Casado com Dagmar Salda-
nha Cockcll, tinha uma filha - Ma-
tina Cypriano Cockcll.

Humberto dos Santos, .13 anos,
no Hospital Sousa Aguiar. Scrgipa-
no, solteiro, funcionário do Estado
do Rio dc Janeiro, morava no Cen-
tro.

Carlos Gcycr, 85 anos, na sua
residência cm Porlo Alegre, onde
nasceu. Formou-se em Medicina pc-
Ia Universidade Federal da Capital
gaúcha, cm 1913, especializando-se
em Patologia Clínica. Lecionou ai-
guns anos na própria Universidade
e, posteriormente, deslocou-se para
Nova Prata (RS), onde trabalhou
durante ano e meio, voltando rie-
pois para a Capital. Muito dedica-
do à profissão, trabalhou alé dois
meses antes da morte. Fundou o
Laboratório Gyer cie Análises (1925)

e o Laboratório Gyer S.A. do Pro-
dutos Farmacêuticos (1928). Tinha
dois filhos, três nolos e dois bis-
netos (Eduardo e Guslavo).

Seqüestro de
industrial é
investigado

Porto Alegre — As autori-
tiiule.s policiais o militares
dc Santana do Livramento
estão Investigando, sigilo-
samento, a.s condições cm<iu« o industria) Edgar
Alonzo Mcnclo/a, do 35anos, quo reside naquela
cidade brasileira, foi Irregu-
larmonto preso o conduzido
para a cidade do Rlvera; nolado uruguaio. Os autores
tia prisão se identificaram;
indevidamente como per-tohcentes ao Exército brasi-
leiro.

O Delegado Regional dePolicia, Sr Acilio Pereira daCruz, afirmou onlem que amulher do industrial, Maria
Nadir Alonzo, recebeu um
bilhete do marido, infor-
mando estar detido em Ri-vera .sob acusação cie envol-
vimento em contrabando.

INVASÃO

O Sr Edgar Alonzo Men-
cioza, proprietário da Indús-
Iria de Rações e Farinha de
Ossos Alba Ltda., foi .seques-
Irado de sua residência nanoite de quarta-feira, nãosendo mais localizado. A
única testemunha foi sua
filha Sandra Mendoza, queteve que receber assistência

médica. A Policia Civil er-
gueu barreiras e realizou
buscas na região, acreditai.-
do tratar-se, inicialmente,
do seqüestro com objetivo
de exigir resgate. A mulher
do industrial, por isso,
determinou o bloqueamento
da .sua conta bancária, ma.s,com o bilhete do marido,
ficou esclarecido que elo es-tava em Rlvera.

Depois dc suspender asmedidas de busca ao indus-irial, a Policia iniciou invés-
tigações para descobrir
como ocorreu a invasão no
ladj brasileiro e a utilização
indevida do nome do Exér-
cito brasileiro para a deten-
ção do industrial, natural
de Montevidéu, ma.s que re-.side há cinco anos em San-
tana do Livramento.

Colegial mergulha e morre
no lago do Parque âa Cidade
sem ninguém tentar socorro

Ante os olhares dc dezenas dc pessoas que nadafizeram para salvá-lo, o estudante Joélson Amaralda Silva, dc 13 anos, morreu afogado ontem à tardeno lago maior do Parque da Cidade, na Gávea, ondese encontrava em companhia de lí">9 oulros colegasdo Colégio Getúlio Vargas, dc Bangu, fazendo umaexcursão.
A morte do colegial ocorreu logo após cie Leralmoçado e burlado a vigilância de sua professora,saindo com três companheiros de turma em direçãoao lago onde foi mostrar que "sabia nadar muitobem", segundo eles. AcomeLido de mal súbito —

vomitava bastante — subiu à tona duas vezes antesde morrer.
Trabalho

O Domingo, 30/11/75 r. Io Caderno

Plan-Rio só
vai a debate

Oswaldo Aranha Filho faz
a defesa da memória do paiano (|ue vem no anicersário de I s r a e l

Sua morte ocorreu sem
qualquer tentativa de sal-
vãmente, apesar da agonia
com que se debatia dentro
dágua. Socorros fora 111
pedidos ao Quartel do Corpo
dc Bombeiros, do Humaitá,
mas quando os .soldados
chegaram Joelson já estava
morto. O corpo permanecia
no fundo do lago, de quatro
metros de profundidade.

O.s bombeiros mergulha-
ram várias vezes, sem loca-
lizar o corpo. Como alter-
nativa, resolveram esvaziar
o lago. trabalho que durou
alguns minutos. Só assim
conseguiram r e s g a tar o
cadáver do menor, que Ira-
java apenas a calça azul de
seu uniforme escolar. Em
meio ao pânico que tomou
conta do.s colegas do es-

tudante, a professora Isabel
Cristina, que comandava a
excursão, ordenou o recolhi-
mento de todos aos ônibus

e voltaram para a escola.
No Parque ria Cidade,

junto ao cadáver do peque-
no Joelson estendido 11 a
grama o coberto por uma
lona preta, da Policia Mili-
tar. ficou a professora Mag-
da Regina cie Abreu. Quan-
do a RP comandada pelo
sargento Silva, do 2v BPM,
chegou, ela foi avisada de
que não poderia so
afast a r p o i s t i n h a"que prestar declarações à
Policia". Junto a cia, estava
o guarda José Luís Angeli,
cio Parque da Cidade que ti-
nha sua versão para o aci-
dente.

o Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado•fose pinto, vai encaminharamanhã á publicação n IPlano de Desenvolvimento
do Estudo do Rio, osclarc-
condo que o Departamento
de Imprensa Nacional, ros-
ponsável pela edição do Oi-aiio do legislativa, não terá
condições de preparar su-
plòmehto especial, com oPlan-Rio, om menos de 15dla.s.

Está afastada, assim, a
possibilidade da discussão
do Plano dc Desenvol-
vimento. dentro da presen-te sessão legislativa, que vai
se encerrar no dia 5 do
dezembro. O Governador
Faria Lima. ao divulgar oPlan-Rio, não revelou se in-
teressava convocar a As-sembléia e x I, raordina-
riamenie para apreciá-lo.

OPINIÕES

Descuido

AVISOS RELIGIOSOS

ANNA CELANO GONÇALVES
(A N N I N H A)

(MISSA DE 30." DIA)
Orm.n Gonçalves, Nelson Gon<„l«_, scn|,ora fl(ho»ora o netos, Darcy Gonçalves, senhora filhes nor/
gemo e netos, Luiz Gonçalves, senhora, filhos e .-genro
Antônio Gonçalves, Milton de Figueiredo Coutinhosenhora e ftlho, Helena Celano . Lu™ C_l.no, exrer-nancio seu profundo reconhecimento àqueles que, com sua pre-sença, ou por meio de telegramas, telefonemas e carlo.s lho.transmitiram sua palavra amiga, tr_zenclo-lhes o conforto espiritualrie que tanto necessitava,,,, vem. nesle ensejo, convidá-los para, Missa de 30." Di- do falecimento de sua inesquecível m/eseara, avo bisavó r irmã ANNINHA, a ser celebrada no próximodra 2, as 9.30 hs na Igreja do Senhor Bom Jesus do Calvário- Via Sacra (Rua Conde de Bonfim, 50). Antecipadamente agra-dacem a ledos que comparecerem a mais este ato de piedade cri;,...

HERMANN WAROWITZ
(FALECIMENTO)

Nobre Confecções e Dalvi Modas
comunicam o falecimento de seu
inestimável colaborador e amigo
HERMANN WAROWITZ e seusepultame.nto hoje, às 10,30 hs., no Cémité-

rio Comunal Israelita do Caju.
(i-

$

Cano passa
sinal e pega
motocicleta

Em estado grave foi In-
tornado no Hospital Sal-
gado Filho o funcionário do
IBRA Nilton da Silva Gui-
mames Júnior, atropelado
em sua motocicleta Honda
QA-875 no cruzamento das
Ruas Prefeito Olímpio de
Melo e Senador Bernardo
Monteiro, São Cristóvão, pe-lo Corcel BB-S162, cujo
motorista fugiu.

A motocicleta trafegava
pela Rua Senador Bernardo
Monteiro e o carro pelaPrefeito Olímpio de Meio,
ambos em alta velocidade.
O motorista do Corcel
avançou o sinal luminoso,
colhendo e destruindo a
motocicleta. A frente do
carro ficou bastante dani-
ficada.

Foi tudo culpa das profes-
soras, disse ele , pois nao
havia vigilância sobre o.s
alunos. Quando clc.s chega-
ram nos ônibus, nós da
guarda avisamos as profes-
soras sobre a.s proibições,
inclusive dc mergulhos nos
três lagos. Quando o meni-
no morreu, não havia ne-
nhuma delas ali perto.

José Luis disse que não
pôde fazer nada. porque são
três guardas para tomar
conta do parque e, quando
estão cm um lugar "proi-
binclo alguma coisa", no ou-
tro está acontecendo outra.

A professora Magda Re-
glna afirma que não ocor-
reu descuido nenhum de
suas colegas. "Nós che-
gamos ao Parque da Cidade
às 12h30m em quatro
ônibus, cada um conduzindo
40 alunos e uma professora
responsável. Após um rá-
pido passeio, fomos almoçar
na parte de baixo, quase na
entrada do parque, a pou-
cos metros do lado menor.
Em meio ao almoço, surgi-
ram alguns alunos gritando
que o Joélson estava mor-
rendo".

— Fomos até lá e nada
¦pudemos fazer, porque o
corpo afundara. Eu sei quo
o aluno e mais dois ou três
colegas foram até o lago e,
na escadinha, Joélson tro-
pecou, caiu na água e afun-
dou. Esta versão dc que ele
íoi mostrar "que sabia
nadar" não é real.

Bastante traumatizada
com a morte do colegial, cia
disse que a responsável pelo
grupo integrado pelo menor
era outra professora. Não
sabia, porém, seu nome. "A
única coisa que sei é que ela
passou mal ao ver o cada-
ver, recolheu sua turma e
foi embora para casa. Duas
horas depois do fato, a RP
que havia ido buscar as au-
lòridades na 15a. DP para
registrar o fato encontrou
dificuldades, pois na dele-
gacia havia apenas um poli-
ciai. O comissário Lima ha-
via saído antes do meio-dia
e seu auxiliar Muniz tam-
bóm não estava. Procurados
em casa, apenas o auxiliar
Muniz foi encontrado para
registrar o acidente.

OCTÁVIO DA
FRIAS

(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Dora Frias, Vera e João Balista do Amaral
Filho, Maria Luiza Frias e filha, Celina e An-
tonio Liberal e filhas, Maria José Frias (au-sente), Carlos Frias e filhas, Luiz Frias e filha,

agradecem as manifestações de pesar recebidas porocasião do falecimento de seu querido esposo, paiavo sogro, irmão e tio e convidam para a missa de7. dia que mandam celebrar por intenção de suaalma, dia 02 de dezembro - terça-feira às'9 horas naIgreja de Sanla Margarida Maria (Fonte da Saudade)

ENGENHEIRO
ARMANDO COELHO DE FREITAS

(MISSA DE 30." DIA)

+ 

Carmen Vigar de Freitas, Eliana Yanina Vigar Coelho de Freitas, ArmandoVigar Coelho de Freitas, Dalva Coelho de Freitas, Leda Coelho de SsDurval Miranda senhora e filhos, Ivone.e Queiroz de Freitas RobertoLuiz Queiroz de Freitas, senhora e filha, José Carlos Queiroz de F?2£í
5Í?Í '«SfflSÍÍ d%Frei,a,S G°UVeÍa 6 fam'1ia 39radecem -Tanife ,5 fdpesar e conforto e convidam demais parentes e amigos para a missa de mês em
;2rotRaM^NDosruerido^TTecíve, espo?°< &• ^es^ssoem.ho ARMANDO, que será celebrada na próxima segunda-feira dia 1 » dPdezembro as 11 horas, na Catedral Metropolitana (Rua Primeiro deMarço).*

Sáo poucas ainda as
opiniões firmadas na clas.se
política sobre o Plano de
Desenvolvimento do Estado
tio Rio, porque antes dc .sua
divulgação oficial nenhum
de seus representantes teve
acesso às informações queo Governo vinha coletando.
O Deputado José Pinto dis-
se que somente ontem, com
a divulgação das partes
principais do trabalho, pc-los jornais, os politicoscomeçaram a juntar sub-
sidios.

O lider do MDB. Depu-
tado Cláudio Moacir de
Azevedo, criticou apenas a
fórmula dc elaboração do
Plan-Rio, "porque o Gover-
no poderia ter convocado o.s
políticos para uma tarefa
que não deveria ter se li-
mitado á área técnica". Dis-
se temer que. agora, o.s par-lamentares federais e es-
taduais venham a examl-
nar o piano "interessados
apenas nos seus aspectos
negativos".

A ciasse política, segundo
o líder oposicionista, "pode-
ria oferecer muitas infor-
inações aos setores técnicos
do Governo, para humani-
zar o Plan-Rio. porque
afinal de contas são os seus
representantes que mantém
contatos permanentes com
as lideranças coniunltá-
rias. sentindo os seus pro-blemas, conhecendo as suas•queixas e captando as suas
aspirações".

O Deputado Cláudio Moa-
cir de Azevedo desaconsc-
lliou o exame do Plan-Rio.
de afogadilho, mesmo quea Assembléia pudesse publl-eá-lo a tempo de inclui-lo
na pauta de suas últimas
sessões plenárias no corren-
te ano. "porque o próprioGoverno há de desejar queos políticos examinem o
trabalho, considerado d eimportância para o êxito dafusão, por um angulo cri-
tico".

Essa opinião foi dada
também, pelo Deputado
Jorge Leite ÍMDB), expll-
cando que o Plano contaria
com apoio amplo da Assem-
bléia Legislativa, se os par-lamentares estaduais tives-sem participado de sua ela-boraçáo. Não aceita, comoo Sr Cláudio Moacir deAzevedo, o exame plenáriodo Plan-Rio, "sem 

que o.sdeputados tenham tempo
para esgotar o seu poder deanalise".

São Paul» — Após lembrar episódios mie uvtr
JÍ«W da'0NU em 1047 SM 1 cWaçfio do Estado dc Israel, o Sr Oswa do AranhaFi li o
E'.;1;1:: njta compreender que Ló ensejo S

preendente tio que 0 vou, de Osíaldo Á ¦¦ Sil \'

E acrescentou: "Devora. P.im.h-, -. .,n..,. n

c ao seu pai.s que serviu eom dedicação ei amor líSScedívels, O que neste momento S5e ser TembSS•orno marco definitivo da história da ONU é Sue Svoto dado ha 28 anos, por mais cie dois tercS dSseus membros, foi legitimado pelo que ele i In ecriador dele nascendo, como' nascei' uma Naçãoe hoje, apesar de nova. já é exemplo de píoSdentro do tumultuado mundo de nossos dff
DISCURSO

RAPHAEL JANNIBELLI
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Emitia D'Anniballe Jannibelli, Francisco José
Jannibelli, esposa e filhas, Olavo Jannibelli,
esposa e filha e Leonilda D'Anniballe Braga'
convidam, demais parentes e amigos, paraa Missa de 7.° Dia por alma de seu querido e muito

amado RAPHAEL, a realizar-se no próximo dia 1 Xo de
dezembro, às 10,30 horas, na Igreja de N. S do
Carmo (Rua 1,° de Março).

JAYME RODRIGUES

+ 

Leticia e Carlos Lacerda (ausentes), José Carlos Cabral de Almeida Re-gina e Ernan. Teixeira Angela e Luiz Cezar Póvoa, Lucinha e HelionPovoa, Mana Clara e Eduardo Tapapz, Bia Simonsen de Oliveira Justo
o 

Ordones, Regma. Maria Costard e Mônica Lynch, convidam para a missade 1.» aniversário de morte de seu querido JAYME, a realizar-se dia 2 de dezem-bro, as 10:30, na igreja do Carmo, à Rua Primeiro de Março

Antônio Gonçalves
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

Sua família, comunica a
missa om sua memória
a realizar-se no dia
01-12-75 às 9:00 hs. „a

Igreja do Sagrado Conção do
Jesus, à Rua Caroüna Sanlos, 143
esq. Rua des Criiós Méier. E
agradece as rnanifeslacocs de pe-
sar pelo seu falecimento.

O discurso do Sr Oswaldo
Aranha Filho foi feito on-tem a noite no Parque
Anhembi, na presença de
quase 5 mil pessoas, quandoa Federação Israelita do Es-tado de São Paulo pro-moveu a Noite da Gratidão
comemorativa da cr Ia ç ã odo Estado de Israel, a 2d denovembro de 19-17. "Para
mim. homem de formação
liberal, Israel de hoje con-critua uma lição especial e
produndamente significati-
va, pois a jovem pátriacresceu permitindo liber-dade para todos, construiu-
do uma vida democrática
independente da situação
esdrúxula de estar, geogra-ficamente, como uma terra
•sitiada", disse o orador."Não 

prejudicaram seu
desenvolvimento as in-vasões de seu território, asconstantes guerrilhas ao
longo de suas fronteiras, ototal isolamento a que foisubmetido o novo Estado.
Criou forças, buscando aseiva generosa dos que. porlongos anos. acostumados aesses .sofrimentos, erguiam
no deserto a estrutura chi
nova- e tão almejada pátria.E seu crescimento não sefe--, apesar das circunstan-
cias. apenas bélico."Aquela terra, onde pou-cos são os que ali nasceram,
onde não encontram senão
raizes remotas e de fundo
histórico, passou a ter sig-nificado mais valioso, mais
sensível e emotivo, trans-
formàndp-se, como por cn-
canto, no solo pátrio Intan-
giyel e pelo qual novos sa-
crificlos se somarão, novos
mártires tombarão em sua
defesa c pela manutenção
de sua integridade."
O Sr O.swaldo Aranha Filho
leu várias citações feitas
pelo Embaixador Enrique
Valle, que em 1947 era se-
cretário da delegação brasi-
leira junto às Nações
Unidas:"Dc uma feita, ao
debater-se no Comitê Gerai,
que O.swaldo Aranha tam-
bém presidia, a proposta.submetida pelo Egito e poroutros países árabe.s. para
que se concedesse imediata
independência à Palestina,
viu-se ele obrigado a cn-
f.*entar sozinho seis ou sete
delegados, enquanto a mal-
oria, que pensava como ele,
o abandonava aos adversa-
rios, certo de que ele pode-ria ganhar a batalha sem
auxilio. E de fato ganhou,
com uma tirada de espiri-
to.""Ia Aranha pôr em vota-
Ção a proposta do Egito,
quando o delegado desse
pais pediu a palavra, para
declarar que não r a z i a
questão em plenário sem re-
Aranha percebeu a mano-
bra: evitar a derrota do
Comitê, a fim de levantar a
questão e mplenário sem re-
comendação negativa. Per-

guntou-lhe, por isso, se eleretirava a proposta. "Nào'\
apressou-se em responder ndelegado, "não .se trata deretirar proposta alguma
apenas não exijo que seja
pasta cm votação."

O Sr O.swaldo Aranha Fi-lho fixou-se em narrações
do Embaixador Enrique
Valle: '

"Havia um dele g a d ovivíssimo, mas de posiçãoclubitativa, que procuravaconfundi-lo. "Não 
possovotar", declarou ele. "em

uma proposta cujos autores
nao a querem ver votada,"•ao posso ser mais realista
que o rei." O presidente, po-rem, não se deixava envol-ver. Sabia que não podiadeixar no ar, sem destino,uma proposta formal e in-•sistia em seu ponto-de-vista.""O delegado que não que-na votar de modo algumialava a propósito d,- tudo

e sem propósito algum. Irrl-tou-se contra o presidenteciue queria forcá-lo a umvoto inútil. O homem debla-
terava, vociferava e por fim
perorou com um dito inglês,
certo de que arrasaria o
presidente: "Estamos repr--- •
sentando Hamlet, sem n
Pnncipe da Dinamarca" -_
finalizou, triunfante. "Votar
ou não votar, eis a quês-tão", retrucou-lhe de prontoAranha, debaixo de uma
gargalhada geral, e pôs a
proposta cm votação, ciando
por finda a batalha".

ACUSAÇÃO A ARANHA

Foi lembrado t a m b r ni
que o Sr Oswaldo Aranha
foi acusado, por alguns ára-bes, de haver manobrado
em favor da partilha, de cs-
posar a causa dos judeus."A verdade, porém, é quonão é preciso conhecer afundo o problema da Pale.s-
tina para saber que uma
vez prometido, pela Ingla-
terra, o estabelecimento dochamado Lar Nacional
Judeu, o território mais
cedo ou mais tarde acaba-
ria por desmembrar-se".

Acrescentou o Sr Aranha
Filho: "A partilha foi uma
conseqüência inevitável da
Declaração Balfour e dos
termos do mandato da Liga
das Nações Unidas. Quandoo problema passou, a pedidodo mandatário, á jurisdição
da;; Nações Unidas, era ve-
lho de 25 anos. Nem Ara-
nha, nem a Assembléia da
ONU inventaram a neces-
sidade dc dividir o territó-
rio. Antes da Comissão Es-
pccial das Nações Unidas,
duas outras comissões jáhaviam optado pela parti-lha, como única solu ç, ã o
plausível. A atuação dc Ára-
nha foi, portanto, apenas
no sentido de que a Assem-
bléia não faltasse à respon-
sabilidade que assumira c
correspondesse à confiança
que nela depositiva".

JUDITH CONGRO
WANDERLEY

(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Joáo Maurício Wanderley, Margarida Wan-
clerley da Costa Marques, filha, genro, netos
e bisneta, Nydia da Cunha e Menezes Wan-
derley, filhos, genros, noras e netos, con-

vidam para a missa da sua saudosa cunhada e Ha,
a realizar-se ás 10,30 hs, dia 1.° dezembro, na Igreja
Santa Mònica, no Leblon.

JUDÍTH CONGRO
WANDERLEY

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Francisco Mariani Wanderley, Luiz Antônio Wanderley LuizFrancisco Wanderley, sra. e filhos, Antonino Cunha, sra efilhos, Francisco Gerson de Saboya, sra. e filhos, Manoel Ca-lheiros Maia Gomes, sra. e filhos, Ari Werlich de Abreu, sra. e filhaRoberto da Costa Marques e sra., convidam para a missa de 7 ° dia
ín6™?3 Jm^C tlã\ Pela, alma da nossa Wer]d* JUDITINHA, às10,30hs., do dia 1.» dezembro, na Igreja Santa Mônica, Leblon

OCTÁVIO DA NÓBREGA FRIAS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

0 Conselho de Administração, a Diretoria, o Conselho Fiscal
e todos os colaboradores da DOVA S/A, convidam para a
missa de 7.° dia de seu Diretor OCTÁVIO DA NÓBREGA

FRIAS, que será celebrada na Igreja. Santa Margarida Maria, na pró-xima terça-feira, às 9,00 horas na Lagoa.

OCTÁVIO NÓBREGA FRIAS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A Diretoria de Kosmos Engenharia S/A, profundamente cons-remada, convida os amigos de OCTÁVIO NÓBREGA FRIAS,
membro de seu Conselho Consultivo, para a missa de 7.°dia, em intenção de sua alma, a ser celebrada terça-feira, dia 2 dedezembro as 9 horas, na Igreja Santa Margarida Maria, à Rua Fonteda Saudade.
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Partida é a força do 3.»páreo na grama ou areia
J. Pinto renova
contrato e ganha
com Graviola

Giavlola, uma filha dr l.ocrls, do Haras Santa
Maria de Araras, confirmou o segundo favoritismo
do sexto páreo, ganhando de Icarienne em 1 mil
200 metros, pista de areia mada, sob a direção
de Jorge Pinto, que jü renovou contrato com a
importante Coudclaria por mais um ano.

A Comissão de Corridas decide logo mais os
casos de Snow Don e Helene, apreciando a defesa
dos treinadores Implicados, e Felipe Lavor, ainda
com chance na estatística, receberá um reforço de
25 animais do Hara.s São José e Expedlctus, de São
Paulo. O ator Milton Moraes que fe** plástica no
rosto, passou seus cavalos para O. M. Fernandes,
tirando-o.s de Mário Mendes.

Rcsullados
1? Páreo - 1 300 m.lroí - Pina: AM - Prêmio: CfS IS mil

19 Vil» Rio, M. Pere»  Ã4 4,50 1*2 3,3»
2° Gmnba, H. Cunha  52 5,J0 13 2.4»
3? Poupança, l Januário  £4 3,20 14 4*0
«i** Abdita, G. Tozzi  52 1,90 23 5*in Tabasca, r. Eílevo»  56 4,60 24 8 30
6*> Irolda, J. F. Fraga  io 28,40 33 *,3,'l0

34 5,90
-14 49,10

Difef-e-nçtH: Três qujrlo de corpo r meio corpo — Te-npo: T'25"Vencedor: (3) 4.50 - Dupla: (34) 5,90 - Placés: (3) 2,50 • (5* 2,90Movimento (Jo paroo: CrJ 196 mil 895 • VILA RIO F-. C. 5 ano»¦- PR -- ¦"--. ... um e Sergirá ¦ Criador: Floriivaldo Juslu-, -- Proprie-
f'no: Waldir de Souza Benevidei — Treinador: R. Rlbei-o.

2? Pir.o - 1 300 m.lroí - Pista: AM - Prêmio: CrS 13 mil
1 lisanetru», J. Pinto  58 '.,50 12 8,20

29 Bonny Boy. A. Ramos 58 5,90 13* 11.20
2° Elator, G. F. Almeida  58 2,10 14 4 6*i
¦1" High Noon, J.M. Sirva  55 3,23 23 9 30
59 Pleaic. G. A. feijo  55 6,C0 24 2,20

34 4,10

Niio correu: Consfrulor,
Diferença.: Três cerpen e meio corp** -- Tempo: .'21"3 - Vence-

dr>r: !2) 2,50 - Dupla: (12) 8.20 - Plart»: (2i 1,80 c d) 2,60 - Mo-
(imento do páreo: Cr} 260 mil 960 - USANDRUS - M. A í ano» -

RS — Marandís o üsandra — Criador: .ndemburgo de Lima e Silva -*
Froprietãrio: Heitor Cario- Gesu.ildi Trooid- — Treinador: J. I. Pedrosa.

3? Páreo - 1 300 metro» - Piita: AM - Primio: CrS 15 mil

19 Princcss Surlines», J. M. Si* /a 55 2,10 II 24,00
29 Cal Viva, P lima 55 5.20 12 18.DO
39 Rose Flower, F. Esteves 55 2,20 13 3.90
-»*•*• liongerie, J. F. Fraga _••) _n.yj 14 4,ol»
59 Anacloé, S. Silva 58 47,30 22 1C3.E0
69 Madness, R.Carmo 55 8,10 23 11 ,C0
79 Esplendido*, l. Maia 55 21.90 24 6.1o
8° Junina, H. Cunha 50 65.C0 33 6.10
9" C.ilinka. R. Marques 58 7,70 34 18,00
139 Happy Sonata. A. Torres 55 30,63 44 52,20

Não correram: Ríí-ette e Buiiços*.
D. fe ren ras: Meio corpo e vários corpos — Tempo: l'23"4 - Ven-

cedor: i7) 2.10 - Dupla: (33) 6,10 - Placés: (7) 1,60 c (3! 1,30 --
Movimento do páreo: Cri 288 mil 880 - PRINCESS 5URUNES5 - F. C.
•I anos - RS -- Prince Alibhal e Go'éa - Criador: Paulo I. Mércio
Silveira — Proprietário; Stud Campar] - Treinador: f. Costas.

49 Páreo - 1 400 metros - Pista: AM - Prêmio: CrS 13 mil

19 índio lindo, E. Alves 52 2,80 II 19.50"29 
Zallo, J. M. Silva 54 28,00 12 8,40

39 Missouri, R. Carmo 57 9,40 13 6.00
4° Muratore, F. Esteves 57 5,50 14 3.60
SO Deilico, F. Pereira 58 13,60 22 49.60
6° Fair Mccd, E. R. Ferreira 58 3,50 23 7,30
70 lord Peter, E. Ferreira 56 6,00 24 5,30
So Scaligcr, W. Gonçalves 56 3,70 33 17,60
99 Justiceiro, J. Esteves 55 9,40 34 3,60

10° Gentil, J. Machado 54 3,50 44 4,80
119 Norbell, G. Archanjo 50

Não correram: ZOLIER, PERSIER c TONY BOV.
Diferenças: I 2 corpo e I corpo — Tempo: 1'29'* — Vencedor: (9)

2,80 - Dupla: (44) 4,80 - Ptõcé: (9) 3,40 - Movimento do pál»o:
CrS 335 940.00. ÍNDIO UIJDO M. C 5 anos •- PR - Xadrez e lulla.
by - Criador: Haras Afonso Pena ~ Proprietário: Stud C, A. E. —
Tr ain a dor: F. P. Lavor.

59 Páreo - 1 000 metros - Pista: AM - Prêmio: CrS 15 mil

19 Cátnboriu, U. Meireles 55 4.10 11 23.60
29 Radlum, F. Esteves 55 11.00 12 5,70
39 Folig, E. R. Ferreira 55 4,90 13 8,40
¦'.9 Vaicsco, A. Ramos 55 22,90 14 6,50
59 Brado Heróico, J. F. Fraqa 54 '43,30 22 8,50
6° Núncio, J. Escobar 58 10,20 23 5.60
79 Geiúndio, E. Marinho 5B 12,10 24 3.C0
8» Oak Red, G, F. Almeida 56 3,70 33 16,20
9o Arteiro, E. Ferreira 58 6,20 34 5,40

109 Fidélio, A. Garcia 5B 18,10 44 6,90
119 Halkis, F. Mene/es 55 14,00
129 Boom, J. Malta 14 11,70
139 Conte Bicu, J. B. Paulielo 55 16,90
149 Five Arrows-, J. Garcia 55 59,80

Duol.i Exala: (11-3) 56,30 -- DiFcrencss: 2 corpos e 1/2 corpo —
Timpot 1*03**3 - Vencedor: (II) 4,10 - Dupla: (14) 6,50 Placés:
li II 2,50 c (3) 5.00 -• Movimento do páteo: Cri 331 950,00. CAMBORIÚ

M. T. 4 «nos — RS -- El Aslcroide e Pescta - Crladon Haras Ch-Epéu
de Soi — Proprietário: Stud Irmãos Unido. — Treinador; A. Paim F°

69 Páreo - 1 200 melros - Pista: AM - Prêmio: CrS 19 mil

1" Graviola, J. Jmlo 55 2,10 11 21,90
29 Icarienne, J. Queiroz 53 15,20 12 6,C0
30 Buona Será, E. R. Ferreira 53 11,60 13 1,90
40 D sporta, U. Meireles 55 7,70 14 5,70
59 Flor de Ouro, J. Malta 52 23,00 22 38,90
69 Talcana, L. Maia 53 55,20 23 4.20
70 Balucaié, J. Machado 53 15,10 24 1.1,70
89 Tarsina, H. Cunha 49 51,90 33 26,30
«9 Talomina, F. Esteves 56 1,80 34 4,30

100 Gaulceà, S. Silv,  54 55.20 44 85.40
119 Que Bárbara, R. Marques 53 33,60

Diferenças: vários corpos e 1/2 corno - Tempo: 1M6" Vence-
dor: (1) 2.10 - Duola: (12) 6,00 - Placés: (1) 1.50 '. (3) 3,70 - Itr,-
v monto do páreo: CrJ 335 420,00. GCAVIOIA - F. A. 3 inos RJ -
Loirís e Nacota - Criador: Hr-ra**- Senta Mèria t-e Araras — Prcpriiláric:
O Criador: Treinador: A. Nahid.

7? Páreo - 1 200 melros — Pista: AM - Prêmio: CrS 19 mil

lu Graminha, A. Ramos 56 38,90 11 14 60
29 Gadamai, J. Machado 56 13,90 12 4 60
39 Express Fleet, E. Ferreira 56 6,30 13 6,40
49 Udv Hcnriette, M. Silva 56 16,40 14 2,l-0
59 Princesse Fortune, J. Esteves 54 33,80 22 50.80
69 Indian Damc l. R. Ferreira 56 3,10 23 10,30
79 Inclarlhe, J. L. Mirins 52 37,50 24 5,10
39 Be-t Sandcr, D. F. Graça 56 51,50 33 29.50
00 Corena, F. lemos 56 5,80 34 4,90

109 Pnad Buck. F. Pereira 56 3,60 44 5,90
11° Bochuano; G. F. Almeida 56 2,90
12° Brna, F. Estevet 56 2,90

Não correu: SOLITUDE.

, Diferença*: 3 corpos e 1 cepo -- Tempo: 1 *77" — Vencedor; (12)
33,90 -¦ Dupla: (34) 4,90 - Placés: (12) 11,60 e (9) 7,80 - Movimento
do páreo: CrS 342 67500. GRAMINHA -- F. C. 3 anos - SP - G.i|5o
e ,Zttanciã — Criador: Hara* Brasil — Proprietário: Slud Jolanê —
Trè.nádÓr; .1. A- Limeira,

89 Pár.o - 1 600 metros — Pista: AM - Prêmio: CrS 15 mil

19 Veio Zuza, G. P. Almeida 58 3,80 11 17,40
29 Moicano, E. R. Ferreira 55 6,10 12 5,60
39 Fcslus. J. Pinto 55 2,80 13 4,40
49 Rinqer, F. Esteves 55 3,40 14 3,8f
59 Jamperê, J. M. Silva 58 3,80 22 25,40
69 Secretariado, G. Alves 58 5,70 23 4,70
79 Rei Mercúrio, J. Esteves 53 12,80 24 7,20
89 Skymaster, H. Vasconcelos 58 8,70 33 12,00
99 At Home, F. Lemos 55 22,80 34 4,20

109 Uthant, A. Morales 55 43,50 44 14,80

Diferenças: vários corpos e 1 corpo — Tempo: IM3" — Vence*
dor: (3) 2,80 - Dupla? (24) 7,20 - Placés: (3) 2,30 e (9) 2,40 -
Movimento do páreo: CrS 324 515,00. VfIO ZUZA - M, T. 4 antes -
RS - Nino Bicn c Alva - Criedor: Haras Sedai - Proprietário: Stud
Chico City - Treinador - R. Morgado.

99 Pireo - 1 200 metros - Pist»; NM - Prêmio: CrS 15 mil

19 Ralália, G. Meneses 56 3,80 11 8 00
29 Miss Lola, J. Machado 54 5,90 12 4'eO
39 Darai,,,,» W. Gonçalves 56 6,00 13 5Í30
49 Helene, J. Queiroz 56 18,90 14 5,30
59 Vimbra, U. Meireles 56 5,30 22 4 90
69 Dona; Beki, E. Ferreira 55 23,40 23 6.00
79 Soflama, F. Pereira 56 o,30 24 6 ofj
89 Oriane,- F. Esteves 57 3f70 33 11 20
99 Monongahela, G. F. Almeida 55 3,70 34 7-30

109 Educada, A. Garcia . ... 54 660 44 10'70
H° Setembrina, E. Marinho 57' 23,20

• Não correu: DAIPAVA.

. Dupla Exata (1-6) 22.10 - Diferenças: vários corpos e paletó -
Tempo: 1'16"3 - Vencedori (I) 3,80 - Duola: (12) 4,80 - Placés: (I)2,10 o (6) 3,10 - Movimento do páreo: CrS 303 230,00. RATAFIA - F
A. 4 anos - SP - Canterbury e Irish Sono. - Criador: Haras São José
e Expediclus — Proprietário: O criador - Treinador: E. Freitd».

Movimento geral de apostas: Cr$ 3 milhões 794 mil 450 e 50 -
Portões: CrS 3 mil 980.

Bolo de 7 pontos
O bolo teve apenas 1 ganhador, com rateio de Cr$
851 mil 44 e 99 (fez o jogo na Agência Tijuca com
apenas Cr$ 16)
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Jorge Pinto fica no Santa Maria de Araras mais uma temporada

PROGRAMA
PRIMEIRO PAREÔ - AS I4H30M - I 400 METROS - RECORDE - GRAMA - TZARINA 1*22"2/S

1—1 Imbui, F. Encvrs ... 56
2 -2 Rômulo. G. Meneses ... 57

Rio Comprido. A. Ferreira 56
3-4 T(o, E. Ferreira .... 56

Aragano, S. M. Cru* ... 57
4-6 Fiorc. G. F. Almeida . 56Ibérlo. 

E. R. Ferreira . Í6

1° {H> Oro ç Araqano
59 ( 9) Cowl e Ctoc

10" (I) Remanso e Histórico
3° ! 8) Vinhal e Fiore
19 ( 9! Jamperc c Eulórico
29 ( 8) Vinhal e Talo
59 ( 9). Redskin e Don Gene

500
600
100
4C0
400
4C0
303

AP
AM
NP
GM
GM
GM
AP

l*35"l A. Miranda
l'43"3 C. Freitas
1*09**4 ' w. P. lavor
1-24** A. Morales

l?6"3 VA Penelos
!'24" ' A. Orc.uoü

1*22*2 A. Orc.uoh

SEGUNDO PAREÔ - AS li HORAS - 1 400 MFTROS - RECORDE - GRAMA TZARINA - 122 '2 
5

1-1 Cuca. F. Esteves 3
2 Curualá, J. M. Silva ... 1

3 Ximando, E. Ferreira ... 9
4 R.o Preto H. Vasconcelos 2

5 S*ronq Bov, G. Meneses 5
Dcbl, F. Pereira 8
Ignoramus. J. Morhado .. 7

8 God Panzo. 1. Maia ... 4
9 Cheste-. A. Morales ... 10

10 Esse, E. Marinho 6

56 69 M3I Impoluto e D>oo
56 69 j 9) Inhoco e Quebro
56 29 i O) Swinq e Scarlatti
56 7° (14) Âmbar e Sir Eduard
56 49 ( 8' Argnez (CJ!
56 79 ( 9) Inhcco e Quebro
56 90 (1!J Salrburg e G.-lcl Pi
56 40 ( 9] swinq e Ximanclo
56 3° ( 9) Inhoco e Quebro
56 !0° (13) Bililíco e Inhoco

400
3C0
6:0
400
500
3C0
600
600
3;o
300

Al
NP
Gl
AL
GL
NP
AP
Gl
NP
AL

1*23'*
1*27**
1*37"
1*27"

1*32
1'22"
T37"
1*37"
1*22*';
1*21"

A.
C.
E.
S.
F.
G.

P. Silva
Pereira

f*. Coutinho
Mcalci
Frc:!..s
Feiió

J. Coulinho
A. Nrhid
A. Paim F9
R. Costa

TERCEIRO PAREÔ - AS 15H30M - I 500 METROS - RECORDE - GRAMA - DOMINÓ E FORE1GNER

1-1 Partida, J. M. Silva ... 9
2 Apelação, A. Arraies . 6

2 3 Romanzê, G. Mrneie. 5
Relumbrcra, A. Abreu . 8

3-4 Ia Vega. J. Qucircz ... 3" Dcctrine, G. F. Almeida 10
4-5 Fast Blonde. J. Pinto ... 1

Ecossa:se, E. R. Ferreira 2
laborleti, R. Freire ... 7

4° (II) Ana Qu»en e Gildoca
59 ( 8! Bela liniáo e Hurc
1° (101 Resucha e Gelva
5° ( 6) Cohnge e Ia Veoa
29 I 61 Colanqe e Winrtte
Io ( 7! Ben Viva e Pane
1° ( 6i Dottrine e Rcginetta
59 ( 9) Preverá e Macoré
99 ( 9) Preveja • Macoré

COO
ICO
400
600
600
4C0
600
400
400

GL
NL
GM
AM
AM
GM
Gl
AM
AM

2*02**'
rC8**4
1*25*3
1*42 "4
l*42"4
1*24*4
l'37**2
1'28"I
I*28"l

,*?. Morando
S. Moreis
E. Freitas
E. Freitas
P. Morgado
P. Morgado
A. Nahid
C. Per»ira
A. Vieira

QUARTO PAREÔ - AS 16H05M - I 500 METROS - RECORDE
DUPIA EXATA

GRAMA - DOMINÓ E FORÉIGNER - 1*29**

1-1 Bililíco. J. M. Silva . . .
Camelot, G. Meneses . .
Lord Jirau, F. Pereira F9 .

2 4 Inhoco; G. F. Almeida . .
5 lord Brecl., J. Machado .

A Rei da Serra, J. Escobar
3* 7 Qcrco. J. Pinto

8 Quinino, A. Mtralcs
Ben Adam, G. Alves . .

4 9 Clari. F. Esleves
10 Eairuni, l. Maia ....

1 i Chatesu Neuf, A R ,-.mos
12 Chatotcnx. E. R. Ferreira

55 49 (12) Snow Don e Sal-burg
12 56 99 (111 Impoluto e Antigona

56 6" (12? Fruií Sugar e Uacapu
56 ' 19 ! 9) Quebro e Cheiter
56 69 ( 8! Carassin e Abal.an

55 129 (12) Snow Don e Sclzhurg
10 55 129 (16) Boleador e Augur

55 • io (10) Culiban e Usurpatcur
11 55 109 (12) Snow Don Salzburg

55 9° (12) Snow Don e Salzburg
56 ' 59 (12) Fruü Sugar e Uacanu
56 19 (14) Sh-ft e lelé da Cuca
56 109 (12! Frui tSugar e Uacapu

! í

1 600
1 ÓD0; 3oo
1 300
i ó:o
I 6C0

I COO
I 2C0

6C0
600

! 3C0
1 500
1 330

GL
Al
NM
NP
NL
GL

GP
NP
Gl
Gl
NM
GM
NM

1-36"
l'41"

1*2I"4
I '22**3
r*c"i

1*36"
2*07"!

1*15"
1*36"
1*36'* :

]*2i"4
T*33"3 

¦

l'21"4 
•

QUINTO PAREÔ - AS 16H40M "ecL?0." 'ÍETR0S - "ECORDE - IUCCARNO - 2*05'*l/5SEMANA DO CAVAIO - PROVA ESPECIAL

1-1 Oiti, J. Malta 55
2 Ben Ami, F. Caries .... 51

2—3 Odyr, G. Meneses ... 59" Porto Rico, P. Alves ... 56
3 4 Snow Boot, F. Lemos . fl 48

5 Hobbena, J. Machado . 49
4-6 Jcffírson; J. Queiroz . 49

7 Oraoi, F. Esteves .... 54

4° ( T. Medaillcn e Esccndido
89 (11) Frizli e Speedy Gonzüiez
19 ( 8) last Fsirlcx c P. Alegre
39 ( 7! Aíedaillon e Escondido
29 f 4) Godunov r Snow Bcot
59 ( 8) Odyr o last Fuirfax
39 { 8) Bronqueado e Remelcixo
29 ( 6) Pilcrmayo e Last Fairfax

I
6D0
K0

2 COO
600
000

2 OCO
600
i:0

AM
GM
Gl
AM
AP
Gl
AP
NP

1'JO"
2'02"

2'02"3
1*40"

2*11 "I
2*02**3
1*40"!
2*15"

M.rcjado
Pereira

D. Moreira
Morgado
Ferreira
Ribeiro
Morgado
Morales
Moraies
Alano
Caneio
P. Silva

P. Geme*

P. Isvor
l. Pedrcsa
Freitas
F*citas
Mora ler.
Morqado

P. lavor
Orciuoli

SEXTO PAREÔ - ÀS 17H15M - 1 400 METROS - RECORDE - GRAMA - TZARINA l'22"2/5

Turim, C. Viges . . . .
Americano C. Abrou .
B-rilo, J. M. Silva . . .
Jaguar, E. R. Ferreira
Publicano, G. Mspejcs
N-raz, F. Esteves . . .
Zahzlbar, G. Alve. . ,
F-rhem, J .Machado . .
Agapanto. W. Gonçalves

8 Happy Boy, J. Pinto

29 7) Tempito
19 7) lisandrus
19 7) Octanr. e
89 9) Esccndido

Constitucíòn
e High Nocn
Une Pelitc

Tempito
49 ( 7] Tenipiio 9 Turim
69 ( 8) Tca For Two e Rofalá
79 ( 8) Tee For Two e Rofalá
79 ( 9) Escondido o Tempito
39 (12) Blua Traio e Americano
79 ( 7) Tempito e Turim

503
3C0
OO

10
500
600

1 600
I 430
I 300

500

1 -..
! 1 40
! 1

1 1

GM
NI
GM
NP
GM
GM
GM
AP
AM
GM

*30"4 A. 
Vieira*19"4 A. 
Vieira

1*32" F. p. Lavor*27"3 S. 
d'AmÒ're¦30"4 E. 
Freitas'37"3 S. 
Morales'37**3 S. 
Morales*27"3 L. Coelho*21"2 N. 
P. G-mes'30"4 A. Nahid

SÉTIMO PAREÔ - AS 17H45M - 1 400 METROS - RECORDE - AREIA l'24"4/5

1- 1 Ferraclcr, F. Esteves . , .
2 Acomsyo, J. M. Siiva . .

2-3 S:arlaíti, G. Mcnes.s .
Balón, J. Pinto . . . .'
Sushine, E. R. Forrelra .

3-6 Quebio, G. A. Feijó . .
F. Brabo, W. Gono-lve; |
Saint Clair, G. F. Almeida

4-0 Clalrval, F. Lemos ....
10 Orixá, J. Machado . . .
11 Vnle do Pó, A Ramos . .

55 i 79 ( 7) Poeta do Vale e Scarlalti
56 59 ( 9) Swing e Ximrndo
56 39 ( 9) Swing e Ximando
56 ' 69 (14) Âmbar e Sir Eduard
56 1C9 (14) Chateau Neuf e Shaft
56 29 ( 9) Inhoco e Chester
56 49 (10) lra|au e Underson
56 Estreante
56 49 ( 91 Inhoco e Quebro
56 59 (14) Chalcau Neuf e Shaft
59 59 ( 9) Inhoco e Quebro

630
6:0
630
400
500
2:0
200

300
500
300

GL
GL
GL
Al
GM
NP
NP
Eslrc
NP
GM
NP

1*37'
1*37'
1*37'
1*27*
1*33'
1*22'
!'!4*

ente
1*22
1*33'
1*22'

'3 .
"3
"3 .1
"4 I
"3 '
"3
"4 '

'3 !'3
*3 I

Porlilho
P. lavor
Freitas
Costa

P. Coutinho
Coutinho

P. Genes
Mcroado

L. Ferreira
Pires

A. Barbosa

OITAVO PÁREO - AS 18H20M - 1 600 METROS - RECORDE
DUPIA EXATA

AREIA - FARINElll - 1*37**2/5

1-1 Barnelo, E. R. Ferreira .
El Ksar, G. Meneses . .

2-3 Sansão, l. Caldeira
Rubeniz, G. F. Almeida

3-5 Et Celera, F. Esteves .
V. Cigano, J, Machado
Edipo-Rci, l. Maia . . .

4-8 Aldaano, A. Ramos . .
Happy Paradisc, J. S'>lv

10 K-mirnl. D. F. Graça .

39 (12) An Blues
79 (10) Uranito e
29 (10) Uranito e
89 (10) Uranito e
59 (10) Uranito e

- 89 (12) Ari Blues
57 :iC9 (10) Uranito e
54 : 59 (12) Art Biues
57 I 49 (12) Art Blues
55 !119 (13) Don Beto

e Burkan
Sansão
Barnelo
S-znsão

Sansão
p Burkan
Sansão
e Buikan
c Burkan

ê Vera*:

1
! 1
I 11 I

! 1

1 300
1 6C0
1 600
1 600
1 ÓC0

300
6C0
300
300
200

NP
NM
NM
NM
NM
NP
NM
NP .
NP
NP

1*22**1
1'43"2
1'43"2
1'43"2
1'43"2
1*22**1
1'43"2
1*22**1
1'22"1

1*15"

C. Pereira
L. Acunfi
J. A. Limeira
M. Mendes
W. Aliano
E. Coutinho
M. Canejo
E. Qulnt.nllha
S. Morales
J. Piolo

páreo: Retrospecto — Fiore
Trabalho — Imbui
Chance — Rômulo

INDICAÇÕES
5

3.»

párop: Retrospecto - Ximanclo
Trabalho — Cuca
Chance — Gold Panzo

páreo:. Retrospecto — Partida
Trabalho — La Vega
Chance — Romanza

páreo: Retrospecto — Bililico
Trabalho — Querco
Chance — Inhoco

6.'

pareô: Retrospecto - Odyr
Trabalho — Hobenna
Chance — Jefferson

páreo: Retrospecto — Turim
Trabalho — Berilo
Chance — Agapanto

7." páreo: Retrospecto - Scarlatti
Trabalho — Ferractor
Chance - Quebro

8.' páreo: Retrospecto - Barnelo
Trabalho — Sansão
Chance — Violino Cigano

Quarlo lugar pnrn Ana
Quoen no último clássico de
potranqna, Partida, ronclen-
do a mesma cul.su piu nual-
quer tipo de terreno, 6 n
prliielp;il figura nos 1 mil t*
ftOO metros da terceira pro-va, onde Romanza aparece
como a principal competi-
dora se a corrida for rcali-
zada na graniu macia, en-
quanto La Ve**a ó rival cer-
tn em caso de mudança de
pista.

Partida correu bem quan-do ganhou Ana Queen e vol-
ta agora no mesmo estado,
poupada nos treinos, com
apronto bem stiave nos 700
metros, contida por Juvenal
Machado e evidenciando
boa forma fisica para atuar
na terceira competição. Ro-
matizai cujo trabalho foi re-
guiar, melhora na grama,
levando o reforço do Rclum-
brera, que deve correr mais
desta vez. La Vei*a quer cor-
rida na raia de areia, e
Apelação foi a melhor nos
nos aprontos finais.

Repelirão
Fácil ganhador na última

apresentação. Imbui pode
perfeitamente repetir nos 1
mil e 400 metros da primei-
ra prova, se confirmar o
magnífico trabalho que rea-
lizou sábado passado, ano-
t-ando Ím32s no percurso da
prova, sem ser exigido por
Francisco Esteves. Correu-
do bem ria areia pesada,
mas preferindo corrida na
grama macia ou pesada, lm-
bui deve temer somente a
presença de Fiore, cândida-
to do retrospecto e também
com ótimo trabalho. Ròmu-
lo é o terceiro neme da
competição.

Cuca volta como favorito
e traz outro excelente tra-
balho, igual ao que realiza-
ra a corrida de estréia,
quando falhou sem explica-
cão. Pelo que mostrou nos
treines, o pilotado de Fran-
cisco Esteves é rivl certo
em qualquer tipo de terre-
no, aparecendo Ximando
co o principal nome do rc-
trospecto. Chester agradou
no trabalho, c Gold Panzo
deve produzir melhor atua-
ção desta vez. O melhor
azar é Curuatá, cujo exer-
cicio agradou.

Equilíbrio
Difícil destacar um nome

na carreira seguinte, em 1
mil 500 metros, programada
na grama, mas que poderá
.ser realizada na areia, tu-
do dependendo do tempo.
Querco destacou-se n o s
exercícios, voltando a con-
vencer na partida final de
44, sem apurar nos 700 me-
tros. O pupilo de Carlos
Morgado volta muito bem.
mas se adapta melhor na
grama, ao contrário de Bi-
lilico e Inhoco. que parecem
preferir corrida na cancha
de areia. Quinino, portador
de sugestivo trabalho de lm
37s na distancia, é excelen-
te azar em qualquer raia.

O fator peso pode influir
no resultado da Prova E.s-
pecial, em 2 mil metros,
pois o favorito Odyr podesentir a elevada carga de
59 quilos contra os 49 e 48
de Hobbena e Snow Bocl.
Rico é bom reforço c podesalvar as pules do compa-
nheiro. Oiti portou-se dis-
cretanièrite no trabalho de
distancia, e Oraci foi o des-
taque nas partidas finais,
assinalando lm Oãs no
quilômetro, impressionando
bem. Jefferion é outro quedeve ser citado temo adver-
sário traiçoeiro.

Turim, defendendo o nu-
mero 1 da partilha com
Americano, e Berilo, correu-
do sob o número dois, os-
tentam ótimo estado
atlético, com o primeiro pre-ferindo corrida em raia de
grania, enquanto o alazão
vai bem cm qualquer tipo
de cancha, podendo ganhar
na areia ou mesmo na gra-
ma. Publicano correu bem
na última vez em que atuou,
voltando hoje como rival
perigoso, e Ogapanto, p'rc- ¦
ferindo corrida na areia,
convenceu ao trabalhar 1
mil e 300 metros cm lm24s,
sem dar tudo.

Muito bom o trabalho de
Ferractor, com chance na
raia de grama e absoluto se
houver mudança de pista. O
pilotado de Francisco Este-
ves assinalou lm24s2/5 no
percurso da prova, termi-
nando com expressiva faci-
Kdade, ação própria de ani-
mal que ostenta ótimo cs-
tado atlético. Scarlatti só
tem chance na grama, e
Quebro, também preferindo
corrida na pista leve, pode
figurar até na pesada, de-
vido á fraqueza da maioria
de adversários.

Páreo na milha, que deve
ser decidido entre Barnelo
e Sansão, que ocuparam as
principais colocações na úl-
tima vez. Barnelo continua
como adversário, p o r é m
pede perder para Sansão se
este conseguir fugir na fren-
te, fazendo train falso. O
melhor azar é Violino Ciga-
no, vindo de fraca atuação
em corrida irregular. O trei-
nador Expedito Coutinho
espera melhor atuação de
seu pupilo.

Iburn reaparece na
prova de velocidade
em Cidade Jardim

Suo Paulo — Iburn. ven-
cedor do Grande Prêmio
Próclamaçao Republica, no
qual Igualou o recorde dadistancia do.s 1 mil metros
com o tempo de .)Gs"/10, no
ultimo cila 1G, é uma das
principais forças de hoje a
tarde em Cidade Jardim, do
Prêmio Ceruleo, na Especial
a ser corrida naquela dis-
tancla na raia de grama,com dotação de CrS 30 mil
ao proprietário do vencedor.

Outros concorrentes bsm
cotados são a égua Palpi.
que fez o apronto de GQOm
no tempo de 35s5/10, Hcad-
band é Red Cross. Albenzlo
Barroso, que pilotará Palpi.
alem desta montaria estará
presente cm todos os outros
páreos do programa consti-

i uido pela Comissão de Tur-
fe, podendo ampliar .seu rc-corde sul-americano nn níi-mero de vitórias muna sótemporada o se constituiu-
do no melhor destaque dodia.

A melhor prova de lioj.
em Cidade Jardim c o Pre-
mio Ceruleo, sétimo páreo,com dotação de CrS 30 mil.
Eis o campo:
;? P..reo
Cum*

Wh - 1 mil mttro» --

I £1 B"canciio. K. Ník*-'.imi
2-2 Fil* Uniuu-, I. Ro-ha . .

Hmclbnnrl, J. M. Amorim
IburnA E. Amorim . . .
P-lpi, A, Barroso

-6 Vcri.,1, M, Col-neii .
7-7 Benircly, _*. Gucdci . . .

fl Osl.oIroH. t. S*ttnp_io . .
3 -*» Hil Ali, [. O. Um- . . .Red 

Cr-si, I. Yíne* . . .

58
.'•*.
6D
6'
ÍA
56
*->

10 54

Uníssono marca ponto
sobre Yostok e Tajnnte

Dopl- !I2) 0,35 - Phcc* !2) 0.1/
(I! 0,11.

4? Pino 1 500 m CtS 20 mil

São Paulo — Uníssono, fi-
lho de Pantheon e Uniata,
produto paulista do Stud Ti-
bagi, venceu ontem a tarde
eni Cidade Jardim, conduzi-
do por L. Cavalheiro, o Pre-
mio Malabarista. prova des-
tinada para pesos especiais
icavalost com 4 e mai.s
anos, disputada na raia de
grama, na distancia de 2 mil
e 400 metros. O vencedor fez
um tempo de 2m36s7/10. O
segundo foi Vostok, com A.
Bolino.

O programa simples do
Jóquei Clube cie Sáo Paulo,
teve ainda duas vitórias de
Aibenzio Barroso, com Xe-
nie e Frariciosá, que am-
pliou mais seu recorde sul-
americano de vitórias cm
uma .só temporada. O mo-
vimento das apostas chegou
a CrS 5 milhões 200 mil e
805, proporcionando um pú-
blico que arrecadou CrS 4
mil e 653. O prêmio dotação
ao proprietário vencedor foi
de CrS 20 mil.
1? Parto - 1 300 m - CrS 25 mil

!° Moving UP, J. M. Amorim
29 T-tanini. M. P.id:al
29 Good D-ív. _¦ Y.nez

Tempo: I '23" -- Ventíádor: 0,18 —
Dunia l-lòi 0,23 - Placés í«) 0,13 (6;

2? Parta - I 300 fri - CrS 25 mil

19 Xcm», A. Barro-o
29 lio... D. V. lima
39 Pol,zona. M. Põdial

1" Ffn.-lcsa. A. Barroso
2° Giucha Jurtadc, A. Masso
39 Fogaça, S. P. Barro*

Teu
0,15
0.11

100: I*36"6'!0 -
Ouoli '47) 0,51

:»i 0.21.

5? Páreo I il

Vcocíd:r:
Placci (4)

CrS 25 mil

1° Id-aluy, A. Bolino
2° Cursivo, A. R. Zünin
39 Diemciro, J. R. Olqun

T»moo: 59"2 IO
Du--'a (23) 2.54

(2) 0.56.

Vencedor: 0,63
Placo* (4) 0.46

6? Pireo - 1 600 met.os ~ CrS 25 mü

19 - Uhlan J. G. Silva
29 - Oaçii - A. Matu,

39 - Bobby Charilcn - J. M. Aivo-

Duola (3i
(3) 0.25.

!*22 10 - VciKodor: 0.82
2,40 - Ple-.és (5! 0,40

lemoo 1 '21"4 IO
Dupla !38j 1,98

(3] 0,44.

3» Pn 1 mil

Vencedor: 0,17
Piacés (8) 0,13

CrS 25 mil
'9 

Instiqaclor, I. Rocha
La ChívalicT, A. Bõrroio

A. f. Correia

79 Pár-o - I 600 manos - CrS 25 mil

19 - Diriocnl- - C. M. Bur-n-
29 - Urripão - A. I. Si!v»
39 - Xcngo -- C. Taborda

Tempo: 1 *41"5-' 10 - Vencedor: 1,05
Dupla (35] 2,45 - Placés (4) 0.40

io; 0,67.

89 Pirão - 1 400 matros - CrS 20 mil

19 - Uníssono - L. Cavalheiro
29 - Voslol; - A. Boino
39 — Taiante - A. Barroso

Tsmpo: 2'36"7'10 - V'nc:dor: 0 18
Dupla (13; 0,30 - Plscès (II 0 12

(3! 0,13.

9? Páreo - 1 400 metros - CrS 20 mil

19 Voico - A, Barroso
2° - Ciloycn - L. Cavalheiro

39 - Vento - E. Samnaio

Tempo: l'26"l/10 - Vcncericr: 0.15
Dupla (16] 0.35 - Placés (6! 0 12

(1) 0,15.

10? Páreo - 1 400 metros - CrS 20 mil

l" - Vige I. Rocha
2° - Bali G. Assis
39 - Caprichoso - J. B. Olguin

39 Bs

T po: 59"5/10 Vencedor; 0,60

Temno: 1*26"2 10
Dupla (15) 2,12 -

d! 0,25.

Vencedon 070
Placés (5! 0.23

M e c â n i ç o levanta
Prêmio Propaganda

Belo Horizonte — Meca-
nico, dirigido per L. Van-
derlei, venceu o Prêmio As-
sociação Mineira de Propa-
ganda, disputado no quinto
páreo da reunião no Hipó-
dromo Serra Verde, desta
Capital, no qual chegou em
segundo lugar Nordpol, con-
duzido per M. G. Santos.

Os demais vencedores fo-
ram Bar Mazal, primeiro.
Hagara, segundo — Man-
geador, terceiro, o estrean-
te Unasked, quarto, e Pa-
lestra, sexto. As corridas
foram disputadas em pistade areia pesada e o movi-
mento geral de apostas che-
gou a CrS 105 mil 442.
PÁREO A PÁREO

2? Páreo - 1 mil 200 metro»

19 Harjara, H. Hev
29 Chinela, F. Imc

19 Pá 1 mil 300 metroí

19 Bir Mazal, M. G. Santos . . 54
29 Bofetada, M. Silva 54

Vencedor (21 1,40 ¦ Duol.i (23) 2,60- Placés 1,10 e 1,20 
' 

- Tempo
lin30s2/5.

54
54

Vencedor (I) 1.20 Dupla (14! 3,90- Placés 1,20 e 2,10 - Tempo
lm21s.l/-7

3? Páreo - 1 mil 100 metro»

19 Mt-tnqeador, F. InVené . . . <,.\
29 Sagllal, M. G. Santos ... 54

Vencedor 15! 8,C0 Dupla (42) 6,10
Placés 2,10 e 1,30 -- Tempo lm

!7s4/5.

4? Páreo — I mil metros
19 Unasked, H. Hóvh 56
29 Spinella, M. G. Sanlos ... 54

Vencedor (2) 2,70 - Dupla (21) 3,00
Placés 1,10 e 1,50 - Tempo lm

I7s4/5-

5? Páreo — 1 mil 400 metro»

I? Mecânico, L. Vanderlei ... 56
29 Nordpol, M. G. Sanlos ... 54

Vencedor (4) 3,80 - Dupla (42) 9,90
Plscés 1,50 e 1,10 - Tempo lm

32s2/5.

69 Páreo - 1 mil 300 metro»
1? Palcslra, M. G. Sanlos ... 54
29 Caça-Minas, I. Vanderlei ... 55

Vencedor (3) 4,70 - Dupla (34) 9,70Placés 2,10 e 2.60 - Tempo lm
28s25.

Pernambuco faz uma
corrida de 5 provas

Recife — Após o sucesso
do GP Bento Magalhães,
corrido no domingo que
passou, e ganho pelo cava-
lo pernambucano Foky, o
Hipódromo da Madalena
volta a apresentar suas
reuniões costumeiras, ten-
do a Comissão organizado-
ra preparado cinco páreos,
sendo o último o principal
medindo forças em 1700
metros e dotação de Cr$ 2
mil, os cavalos Turfiste, São
Nicolau, Placon e Pascal.

No primeiro páreo haverá
a estréia de Meg, que terá
poucas chances. No segun-
do, Goleta é a favorita, en-
quanto no terceiro há equi-
librio, e por fim; no quar-
to Epervier aparece com
leve favoritismo sobre
Capteur.
1? Páreo - 1 000 metros - 13h30m

Dola-âo - CrS 1 mil

1—1 - Janboviskà, V. Barros
2—2 - In luição, H. Marinho

3-3 Guanambi, P. Valdivino
-- Unipar, AÃ. F. Burros

4-5 Joceaba, F. Fercrira
Meg, A. B. Filho - 4

29 Páreo - 1 Oflo metro» - 14hl0m

Dotação — CrS 1 mil 200

1--1 Saiu, A. B. Filho - 4
2-2 Earnlng, M. F, B_rro_
3-3 Goleta, V. Duanc
4-4 Côçambo, H. Marinho

Fantasioso, J. Martins

39 Páreo - 1 000 metros - 14li50-n

Dola-áo - CrJ 1 mil 300

1-1 Briscola, V. Barros
2-2 Tríveltnò, J. Martins
3-3 Mina de Oro, M. F.

-í ~* Rondador, V. Duarte
4-5 Arkio, J. R. Silva

Ducha, A. Honoralo

Barrei

49 Páreo - 1 200 metros - I_h30rr

Dotação - CrS 1 mil 500

1-1 Caplour, G. Correia
2-2 Epervier, J. Ferreira
3-3 Jitauna, J. Martins

. 4-4 -- Trentino, A. Honorüo

59 P,ir-o - 1 700 metro» - 16hl0m

Dotação - CrS 2 mil

1-1 Turfiste, V. Duarte-
2-2 São Nicolau, G. Correia
3-3 Flacon, J. Martins
4-4 Pascal, L. Barros

- i - r.:. A-*-7-^K^^^
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Brasil é novo campeão de caça sub
JORNAL DO BRASIL g Domingo, 30/11/75 D 1.» Cadêrno

m a r 1 n a
Outros <vs|M»rl<'s

Universitários
Douglas, da Escola Na-

vai, com unia boa atuação
conseguiu ll)3 pontos, na
prova de carablna de ar
comprimido, disputada on-
tom, no stand do Flamon-
go e contribuiu para a vi-
tória de sua equipe na fa-se inicial do Campeonato
Carioca de Tiro dos Jogos
Universitários Jornal cio
Brasil-Slicll, que termina-
ra hoje, com a disputa da.s
provas de carablna deitado
e revolver de precisão, queestão marcadas para às ....«Ii-Om, no stand da Vila
Militar.

Participaram da prova deontem 27 atiradores, deambos o.s sexos, represen-
laudo a UFRJ, Gama Fi-
lho, AEVA, Naval, puc
Somley e ESFO. Por equi-
pe o resultado foi este: 1 °
Naval, 501; 2.° Gama Fi-
lho, 5-13: ;>." UFRJ, 538- 4 0
ESFO. 522: 5.° Somley. 482-
fl.° PUC, 480 e 7." AEVA eAUSU. A clasi fica ção domasculino foi: t.° DouglasiNavali. 193; 2." Edric (Na-
vah. 186; 3.° Aníbal ....'UFRJ), 186: 4." Helvio
(UGF), 183; e 5." Faustino
i Naval i, 182. As posições do
lominino foram: 1.° FláviaiUFRJ), 177; 2.° Mara ....
(UGF), 168; 3." Silvia

(PUC), 142; 4." Bllsabeth
o 5.° Suely(USU3. 132;

i Somley i.
Será disputada hoje, a

partir das 8h30m, n0 Clube
Municipal a segunda o úl-
lima etapa do Campeonato
Carioca de Arco c Flccliã
dOS JogÕS JB-SIl.ll, que rs-
tao sendo liderados pelaequipe da UFRJ. que c a la-
vorita para sagrar-se caiu-
peã.

João Batista Morais Sa-
lermo, da SUAM, venceu a
categoria super-pesado na
primeira etapa do Campeo-
nato cie Halterofilismo dns
Jogos Universitários JOR-
NAL DO BRASIL/Shell ao
levantar um total de 3Cü
quilos. A competição foi in-
.«•rompida devido ao exces-
sivo número cie concorreu-
tes e a segunda série será
anunciada durante a pro-xinia reunião da FEURJ.

O professor de Educação
Fisica do Departamento dc
Esportes da cidade dc Soro-
caba, Pascoal Police Júnior,
esteve presente á competi-
cão como convidado especial
do presidente da FEÜR.T. Ele
informou que levará os
vencedores dc cada série
para exibições cm São Pau-
lo.

Mayer dis que Emerson
é egoísta e descorlès

Calmaria lotai onlem à
tarde na Baia da Guanaba-
ra motivou a transferencia
para hoje das regatas dc
abertura do l Campeonato
Brasileiro da Classe Tor-
nado e do encerramento
das competições das Classes
Guanabara c Star pelosCampeonatos de Veleiros c
Vil Distrito.

Alem da falta dc vento,
a Classe Tornado teve outro
problema: a não liberação,
pela Alfândega, do barco do
Mista suíço Benedicl
Hentsch, terceiro cm seu
pais c uma das grandesatrações da regata. Para
ter o barco, o iatista terá
gue provar que ele veio de
Genebra.

A Classe Star. 1arú esta
tarde as duas regatas fi7iais
para decisão do Campeo-
nato do VII Distrito. A pri-meira será às 11 horas e a
segunda, às 13h30m. A
Classe Carioca, que tem
como lider Bernardo Schac-
ther, com o barco Maringá,
realiza apenas uma reta ho-
je, e a sexta e última, sába-
do que vem.

O Caiçaras comandou dc

Iatismo
ponta a ponta a Regala duProcira, promoção trádiolo-
nal do clube da Lagoa paraas classes 470. Snlpé, Laser,
Pingüim c Optimist. Hoje,
no mesmo horário de on-
tem — 13 horus — será
disputada a segunda regula
que será encerrada festiva-mente com a entrega dc
prêmios aos vencedores.

O resultado da primeiravolta ontem, foi: 470: Qual-
quer Um (Caiçaras), Ricar-
do Escalháo e Gilda San-
son; Snipc: 19 Tirol (Caiça-
ras). José Gonela Castelo
Branco e Isabcla Dantas. 29
Espinafre (Caiçaras), Sid-ney San te ç Regina Butm,
3? Beacocki CIAGA). aluno
Ilclcio e Adelaide; Laser: 1?
Xcreca iCaí-ards), Marcos
Vclhole c Patricia, 29 São
Jorge (Caiçaras). Antônio
Tanger; Pingüim: 19 Bron-
ca II (Caiçaras). Jorge
Henrique. Cristina Sanson,
29 B o 1 o I o g o , (Caiçaras),
Bernardo Jefferson c Alice;
Optimist: lPDumbo (Caiça-
>'us>, Eduardo Bunyncr eCarla, 29 putz (Caiçaras,
Renato Abreu e Lulzçt, 39
Specd Bug (Caiçaras), Cui-
lherme Bungner.

Atletismo
Aroldo Evangelista e Sô-

nia Cristina Motta, ambos
do Flamengo, lideram a pri-meira parte do decatlo e
pentatlo, ontem iniciado na
pista do Estádio Célio de
Barros, provas constantes
dos campeonatos de seniors
masculino e feminino. O
melhor resultado técnico cia
competição pertenceu à
atleta Elisa Roca Barros. do
Vasco, correndo os lOOm
com barreiras, no tempo de
14s7, novo recorde do cam-
peonato.

A conclusão dessas duas
provas será hoje no mesmo
local c partir das 8h30m, e
espera-se muita briga pelos
primeiros lugares, entre ru-
bro-negros e vascainos.

Vencedores de ontem: de-
catlo: lOOm, Aroldo Evange-
lista, 10s8, salto distancia,

Elco de Souza. Flamengo,
6,73m, arremesso peso, Ge-
raldo Alves Frasson, Vasco,
11,Om, salto altura, Eleo dc
Souza, Flamengo, l,95m,
400m. Aroldo Evangelista,
Flamengo, 47s9. Pentatlo:
1007H, barreiras: Elisa Rosa
Barros, Vasco. 14s7, (recor-
de de campeonato), arre-
messo peso, Irenice Maria
Rodrigues, 9,17m, salto altu-
ra: Irenice Maria Rodrigues,
Flamengo, Sônia Cristina
Mota, Flamengo, l,50m.

Contagem parcial: deca-
tio: 1° Aroldo Evangelista,
Flamengo, 3 552 pontos, 2°
Eleo de Souza, Flamengo,
3 294, 3.° Luiz Carlos de
Souza, Gama Filho, 3 036.
Pentatlo: 1° Sônia Cristina
Mota, Flamengo, 1907, 2.°
Irenice Maria, Flamengo,
1 866, 3.° Valdea Maria Cha-
gas, Vasco, 1 817.

Motociclismo
Porto Alegre — Mais de

50 motociclistas, entre os
quais oito mulheres em
uma prova especial, estarão
hoje no Autódromo de Ta-
ruma para a etapa de cn-
cerramento dos Campeo-
natos Gaúchos de Velocida-
de e Motocross, promovi-
dos pela Federação Gaúcha
de Ciclismo e Motociclismo.

Esta será a primeira ves,
no Rio Grande do Sul, que
haverá uma prova de motos
especialmente para mulhe-
res. Elas utilizarão motos de
50c.c., a fim âe atenuar um
pouco o perigo de quedas
na acidentada pista de
motocross do Autódromo de
Tarumã. O Campeonato
Gaúcho de Motocross foi

Tiro
Com a disputa das provas

de pistola livre, no stand do
Fluminense e de carabina
de ar, no do Flamengo,
marcadas para às 8h30m,
termina hoje a segunda fa-
se do Campeonato Estadual
de Tiro. A equipe do Fia-
mengo, vitoriosa na primei-
ra etapa, está na liderança
da última fase e é a favorita
absoluta para sagrar-se
campeã do torneio.

vencido por antecipação pe-lo piloto Pedro Raimundo,
um dos líderes do atual
Campeonato Brasileiro.

O Campeonato Gaúcho ãe
Motocross, por já estar
decidido, será realizado pri-meiro, Tem seu inicio mar-
cado para as 13h 30m e será
composto de seis baterias,
incluindo-se a reservada a
mulheres.

A classificação do Campe-
onalo Gaúcho ve Velocida-
de, na categoria força livre,
é a seguinte: jo Franco
Werlang. com Suzuki, 30
pontos; 2° Paulo Fernando
Araújo, com Yamaha, 27; e
3° Sávio José, com Yamaha,
22.

Futebol de salão
Vasco e Grajaú T. C. de-

cldem hoje às 9h30m, no
Ginásio do Piedade o titu-
lo de campeão carioca de
futebol de salão, categoria
Mirim. O Vasco venceu o
primeiro turno e o Grajaú
venceu o returno. No mes-
mo local, às 11 horas, em
partida extra, Vila Isabel e
Grajaú T. C, decidem o re-
turno da categoria infanto-
juvenil.

Londres — o diretor administra-
tivo du McLaren, Teddy Mayer, ainda'((in esqueceu sua decepção com u ali-ludc de Emerson Fittipaldi. Muito aocontrário, u cada dia ele descobre umangulo novo no procedimento adotado
pelo piloto brasileiro, até a inesperada
decisão dc trocar a McLaren pela Co-
persuvar. r comenta, muito magoado:"Foi um ato egoísta c descorlès."

— O imperdoável nessu atitudesem precedentes no automobilismo in-ternacional — disse Teddy — tol o fu-to dr Emerson ter preferido dar u in-
formação dc maneira inesperada, com
a agravante de. me fazer a comunica-
ção por telefone, por volta dc meia-
noite dc sábado, depois de já ter li-berado a noticia para a imprensa bru-
sllcira.

VALOR DA PALAVRA

Mayer declarou que sempre man-
leve ótimo relacionamento com Emer-
son, a quem admirava muito. Náo sa-
be como explicar a atitude do cx-
campeão mundial, que considera pre-
judicial à reputação do uutomobilis-
mo cm geral, além dc se tornar des-
vantajosa para Fittipaldi pessoalmcn-1c c para o prestigio que o Brasil con-
seguiu conquistar em pouco lempo de
permanência no círculo internacional
da Fórmulu-1.

O acordo verbal, com base no cn-
tcndimcnlo mútuo a ser confirmado
posteriormente c sem data fixa porum contrato formal, c adotado como
procedimento mais usual no "inundo

Robert Darvel Evuns
CorrcipoiicJenlc
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fechado" do automobilismo, mesmo
quando se trata dc assunto da mais
alta importância. Emerson náo assi-
nara um contrato formal com a Mc-
l.aren. mas fizera o acordo verbal, queTeddy Mayer afirma ter o mesmo va-
Ior dc um compromisso escrito peran-te a lei inglesa c é mais respeitado
ainda no mundo du Fónnitla-1.

Teddy disse ainda que ainda não
há uma decisão final com respeito u
sanções legais, mas admitiu a "possi-
bilidade dc um processo" contra Emer-
son se ficar provado que seus três con-
tratanles foram prejudicados: a Bru-
ce McLaren Racing Motors, a Philip
Morris Tobacco Group e n Texaco Oil
Company.

Prêmios levam pilotos à Europa
São Paulo — Emerson Fittipaldi

embarca novamente hoje para a Eu-
ropa. a fim de participar de três Sa-
lões de Automóveis, receber um dos
prêmios ao.s melhores do áutòmobllls-
mo (da revista Autosprint), o Troféu
Jo Siffert e o Prêmio Rouge et Blanc
por ter sido o piloto mais combativo
este ano na Fórmula-1. O vice-cam-
peão mundial disse que pretende se
encontrar com o chefe da equipe Mc-
Larcn, Teddy Mayer, numa tentativa
clejhe explicar pessoalmente sua dr-
cisão, transfcrindo-.se daquela equipe
p a r a a Copcrsucar-Firiipaldi, do
Brasil.

O piloto contratado pela equipe
brasileira, só deverá retornar ao Bra-
sil no próximo dia 6, para participar
dos preparativos da apresentação ofi-
ciai do FD-004, carro com o qual cor-
rerá no próximo ano. No seu regresso
já deverá trazer, conforme á sua in-
tenção. a autorização que precisa na-
ra participar da fase de testes no car-

ro brasileiro em Interlagos, a partir
do dia 15.

Fittipaldi apareceu cm Interlagos
quase ao final da tomada dc tempos
da Fórmula Super-Vé. cumprimentou
a maioria dos pilotos de~sa categoria,
deu muitos autógrafos e novamente
reclamou das criticas que tem recebi-
cio de Teddy Mayer. O autódromo
paulista ontem, além das emoções dos
Super-Vé, teve também a presença de
Wilsinho icx-piloto que. justamente
na Super-Vé descobriu o segundo pi-loto dc sua equipe, o Ingo Hofimánn),
Ingo e Alex Dia.s Ribeiro. Hoje. eles
assistirão à final do torneio brasilei-
ro de Super-Vé.

O primeiro compromisso de Emer-
son na Europa será na Alemanha, on-
de participará cie um Salão de Auto-
móveis. Irá depois a outros dois Sa-
lões de Automóveis, também á reunião
anual da GPDA _ Associação dc Pilo-
tos da Fórmula-1.

Limo —• o Unisii ooii.
quislou ontem o titulo
mundial dc cnçn submt».riiui por equipo b aindaobteve n segunda colo-cação Individual atravésdc Ricardo Dias. Os \mi-
silciros Ricardo Dias
1'aulo dc Freitas e Çon'rado Malta, obtiveram
98. mil 15o pontos nos
dias da competição, rca-
lizada nas ilhas dc Cliin-
na a 200 quilômetros dc
Lima.

Esse c o primeiro titu-
l«» por equipe conquis-
tado pelo Brasil, que no
campo internacional jábrilhou com duas vitó-
rias individuais dc Bru-
no llermannv, campeão
nos mundiais dc 1960 o1963. Na competição cn-
cerrada ontem, competi-

Remo tem
proveis dc
aspirem les

A sétima regata do Cam-
peonato Carioca de Reino
toda dedicada á categoria
de aspirantes, esta manhã
na Lagoa Rodrigo de Frei-
tas. a partir da.s i) horas,
indica a possibilidade dc
grandes emoções no duelo
esperado entre Flamengo— líder com doi.s primeiroslugares de diferença — e
Botafogo, viec-lider, mas
apontado como favorito
para vencer quatro dos se-
te páreos previstos no pro-
grama.

O Flamengo comanda a
categoria com seis primei-ros lugares, enquanto o Bo-
taíogo está com quatro. Osalvinegros afirmam que
ganham o Quatro Com,
Doi.s Com, Skiff e Double.
enquanto o.s rubronegros
falam a mesma coisa comrelação ao Doi.s Sem e o
Oito. O Quatro Sem, podeser do Vasco.

PREVISÃO

ram 20 puises, sem a
África do Sul quo se reli-
rou no inicio, devido a
ImjHignuçâo por motivos
politicos por Cuba, Argé.
lia c Bulgária, que tam-
bem, depois, abandona-
ram o campeonato,

No primeiro dia da
disputa do XII Campeo-
nato Mundial, os brasi-
loiros ocuparam a quar.ta colocação, coni ,.!)!
mil S()() pontos, c o m
grande diferença dos es-
pnnhóis, primeiros colo-
cados, com :!."> i mil.
RESULTADOS

A Espanha, campeã do
no passado, ficou coni •
,-64 mil !)()() pontos na
kcguncln colocação. Os
(Estudos unidos, apon-
tados como _ favorito do

duir cunato, l i ca v a m«in terceiro lugar, com
100 pontos de diferença
da Espanha, seguido daírança, com 808 mil o~"D, Itália, com 707 mil,
Chile, com 70.", mil, In-
glaterru, com (i!)l mil P
!>!><>, Portugal, com <;x:>
mil c 850, Peru. com «li:,
mil e SOO, c Venezuela,
com 56. mil e 500 pon-tos.

<> francês Jean Sena-
pcz conseguiu a primeiraco loca ção individual
com .'!.")(; mil c 50 pontos,seguido do brasileiro Ri-
cardo Dias. com ,r>:5 mil.
do espanhol José Amcn-
«uai. A menor marca Íoi
conseguida pelo peruanoLuciano Barchi, com o
registro de :>,S!) mil pon-tos.

Vilas Len ta bi
iio Grand Prix do
Tênis na Suécia

Londres - Graham IIill, ex-campeão mundial
de automobilismo, morreu onlem, com

mais cinco pessoas, vítimas de um desastre de
avião. O aparelho chocou-se contra o solo.
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A MESBLA-DME COLOCA AO
SEU ALCANCE A FABULOSA"MACH19"

TOTALMENTE EQUIPADA
Carreta de encalhe. Capota escamoteável - Tanque de qa-so ma - Porta-luvas c/ chaves-Luzes de navegação. Luz deesteira - Direção Teleflex com cabo taquímetro. eletrônico -
Velocime ro, - indicador do nível de gasolina - Espelho re-trovisor - Horimetro - Ancora tipo Danforth - Cabos de nylonde seda, para ancora e amarração. -4 defensas americanas- 4 òalva-vidas e Bóia circular. Tanque Gasolina - Bomba-Dágua- Escada de banho

Motorizações opcionais:
Rabeta OMC -140 HP
Motor de popa Johnson -135 HP
Motor de popa Johnson -115 HP

Diversos planos de financiamento
ao seu dispor.

m
! MAQUINAS E EQI1IIWVIENTOS

r~-' Venha conhecer o /
\ mais possante motor ^>

<^ de popa do mundo: «c
y 0 Johnson 200 HP e a >—i 4Í m,s perfeita lancha <____
^de 22 pés: A Grand Prix[\

O Flamengo que .se mos-
trou absoluto nas demais
categorias do Campeonato,
nesta está a pique de per-der a categoria, bastando
acontecer o que todos es-
peram, ou seja, a vitória doBotafogo nos quatro páreos
que diz ser favorito.

O Flamengo manteve du-rante todo o Campeonato
uma linha equilibrada con-
seguindo .seis primeiros lu-
gares. Nessa última regata
da categoria, acham os seus
remadores que será muito
dificil para a equipe adver-
sária superá-los em quatro
páreos quando as forças seeqüivalem como vem sendo
provado desde o inicio da
temporada.

Os páreos de hoje são cs-
| tes, todos na categoria dcaspirantes: 9h Outriggers a

Quatro cem timoneiro: 
9h^0m Outriggers a Dois
sem timoncro: 9h35m: Sin-
gle Skiff: 9h50m Outriggers
a Dois com timoneiro: 
lOhOõm Outriggers a Qua-tro sem timoneiro; 10h20
Double Skiff; lOMôm Ou-
triggers a oito.

Será disputado ainda às!>hl5m uma prova extra deDouble Skiff para infantil
na distancia de 500 metros.
SEM INSCRIÇÃO

Para o espanto dos diri-
gentes da Federação Metro-
pqlitaria de Remo, t a n t o oBotafogo quanto o Vasco
não se inscreveram para aseliminatórias, esta semana,
que apontarão as gua.ni-
ções que representarão na
Regata Internacional de
Porto Alegre.

O presidente da FMR. Ge-
túlio Brasil Nunes, explicou
que as eliminatórias só fo-
ram marcadas porque os
dois clubes protestaram
contra a não inclusão dos
seus barcos na carreta da
Federação. Entretanto, o
prazo de inscrição se expi-
rou sem que Vasco ou Bo-
tafogo se manifestassem.

De qualquer maneira,
mesmo sem participar das
eliminatórias, o Botafogo se
fará representar no Single-
Skiff. pois o carpinteiro na-
vai Baltazar Agonia conse-
guiu encaixar o barco na
carreta da Federação, pro-tegendo-o com camadas de
espuma de látex. Entretan-
to, as despesas do remador
ficarão por conta do clube,
o que não aconteceria se
vencesse as eliminatórias.

lislocolmo — o argenti-
no Guiilcimo Vilas, bicam-
peão cio Grand Prix. ó o
favorito para conquistar,
também pela segunda vez
consecutiva, o titulo do
Torneio do.s Mostres, com-
petição que reúne o.s oito
melhores tenistas da tem-
porada e se inicia hoje
nesta capital, com prêmiosno total de 100 mil dólaresicerca de CrS !)00 mili. dos
quais 40 mil dólares para ovencedor.

Sem a presença do exce-
lente tenista norte-ameri-
cano Jimmy Connors, cujadesistência permitiu a in-
clusão cie seu compatriota
Harold Solomon, que era onono colocado no Granel
Prix. o Torneio dos Mestres
deste ano contará com doislatino-americanos, quatroeuropeus e dois norte-ame-
ricanos. Pela primeira vez,
náo há nenhum represen-
tante da Austrália.

OS VENCEDORES

O Torneio dos Mestres édisputado desde 1970 e osvencedores ató agora fo-ram os seguintes tenistas-
1970 — stan Smith iEUAi,

Tóquio
71 — Ilie Nastase jRo-

mêniai, cm Paris
Ti — Ilie Nastase, em

Barcelona
T.l — Ilie Nastase, em

Boston
74 — Guillermo Vilas

* r !íetitina), em
Mclbourne.

Ano passado, depois deconquistar 0 titulo doGrand Prix - .série cie tor-neios internacionais duran-te a temporada, cm vários
países — o argentino Guil-lermo Vilas chegou à finaldo Torneio dos Mestres con-tra o romeno Ilie Nastase
que tentava o tetracampeo-
nato.

E. após três horas de unia
partida emocionante, Vilas
acabou com a supremacia
do tenista romeno, vencer.-
do-o por 7/6, 6/2. 3/6, 3/G
e 6/4. Oito mil espectado-
res assistiram ao jogo, cm
Mclbourne, na Austrália,
entre eles, 20 argentinos queincentivavam Vilas cantan.

do o hino do River Platc.
O Torneio do.s Mestres

deste ano será disputado
pelos seguintes tenistas:
Guillermo Vilas, Manuel
Orantes (Espanha), Bjorn
Borg iSuécia i. Arthur Ashe
IEUAi. Ilie Nastase iRomc-
niai. Raul Ramircz iMéxi-
coi, Adriano Panatta Utá-
lia* e Harold Solomon
(EUA).

Jimmy Connors era oscx-
lo classificado, mas desistiu
de participar para atender
a um desafio de dupla mis-
ta que formará com sua ex-
noiva Chris Evert, contra
Billie Jean King e Marty
Riessen.

A principio, ficou estabe-
lecido que o Ma.sters deste
ano terá a seguinte divisão
de grupos: branco — Oran-
tes. Ashe. Panatta e Nastase.
Azul — Vilas. Borg. Rami-
rez e Solomon. Os doi.s pri-meiros de cacla grupo pas-
sarão à semi final, a ser
disputada n0 dia 6 de de-
zembro. No dia seguinte ha-
verá a final.

O GRAND PRIX

Com um total de 850 uon-
tos. Guillermo Vilas tornou-

se bicampeão do Grand Pri::,
encerrado anteontem com oTorneio Aberto da África do
Sul io vencedor foi o norte-
americano Harold Solo-
mon).

Vilas ganhou 100 mil do-lares icerca de CrS 900 milidurante a temporada doGranel Prix deste ano. Emseguida classificaram-se osseguintes tenistas:

Cr,$

CrS

Orantes, 764 pontos e
Cr.$ 540 mil
Borg. 560 pontos e
360 mil
Ashe, 550 pontos e
240 mil
Nastase. 485 pontos e .CrS 225 mil
Connors, 470 pontos e
CrS 220 mil

Ramirez, 402 pontos e .CrS 198 mil
Panatta. 393 pontos e . .CrS 180 mil
Solomon, 375 pontos tCrS 162 mil
Eddic Dibs (EUA). 370
pontos e CrS 153 mil

Vaiula e Cristina
ganham no Icaraí

A dupla Vanda Ferraz e
Maria Cristina Andrade —
medalha de prata nos Jo-
gos Pan-Americanos _.
derrotou Soraia Cuellas e
Márcia Franca por 6/2 ,e
6/3, na principal partidarealizada ontem no Icaraí
Praia Clube, no Torneio daLiga Feminina de Tênis.

A competição será encer-
rada hoje com a disputa das
partidas finais, em simples
e em duplas, marcando ainauguração oficial do Gi-
másio coberto do IPC. O pre-sidente da Confederação
Brasileira, Gabriel Figueire-
do, estará presente ao clu-
be.

Entre os jogos de ontem,
o mais dificil foi o disputado
entre Vanda Ferraz e Ange-
Ia Andrade que terminou
com a vitória de Angela por -
7/5 c 6/4. Muitos apontavam
Vanda como favorita, embo-
ra não negassem que Angela
tinha condições de obter a

vitória. Desta forma, o pú-blico presente ao IPC — 600
pessoas - assistiu a uma
partida das mais emocio-
nantes.

No segundo jogo, Ma-na Cristina Andrade deuum verdadeiro show e der-rotou Nadja Ribeiro de Sá
por G/l e 6/0. Em duplas
Nadja Ribeiro e Angela der-rotaram Marilia Mate e Eli-sabote Borgiani por 7/6, 4/6e 6/2.

A programação de hoje éa seguinte: io horas -
inauguração do Ginásio co-
berto do IPC. Logo depois
serão realizados os seguin-
tes jogos: Vanda Ferra>: xNadja Ribeiro de Sá; Ange-Ia Andrade x Maria Cristi-
na Andrade (decisão do ti-tuloi; Marilia Mate e Elisa-
bete Borgiani x Márcia
França e Soraia Cuellas;
Nadja Ribeiro de Sá e Ange-
Ia Andrade x Maria Cristina
e Vanda Ferraz (decisão do
titulo I.
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Brasil é novo campeão de caça submarina
Vilas tenta
bi no tênis
na Suécia

iMiHoliiut — O afRcnti-
no Oulllemio Vilas, bicam-
peão tio Oiniicl Prlx, c o
favorito para conquistar,
Uimbón, pela segunda vez
consocutlva, o titulo do
Torneio dos Mestres, com-
petição quo reúne o.s oito
melhores tenistas da tem-
poradn e se Inicia hoje
nesta capital, com prêmios
no total de 100 mil dólares
icerca dc CrS 000 mil), das
quais 40 mil dólares para o
vencedor.

Sem a presença do excc-
lente tenista nortc-amcrl-
cano Jimmy Con no rs, cuja
desistência permitiu a In-
clusão de seu compatriota
Harold Solomon, que era o
nono colocado no Grand
Prlx, o Torneio dos Mestres
deste ano contará com dois
latino-americanos, quatro
europeus e dois norte-ame-
ricanos. Pela primeira vez,
não há nenhum represen-
tantp da Austrália.

OS VENCEDORES

O Torneio dos Mestres é
di.sputado desde 1070 c os
vencedores até agora [o-
ram o.s seguintes tenistas:
1070 — Stan Smith lEUA),

Tóquio
71 — Ilie Nastase *Ro-

mênia); em Paris
72 — Ilie Nastase, em

Barcelona
73 — Ilie Nasta.se, em

Boston
74 — Guillermo Vilas

A r g c n t,'i n a l, em
Melbournc,

Ano passado, depois dc
conquistar o título do
Grand Prix — série de tor-
líeios internacionais duran-
te a temporada, em vários
paises — o argentino Guil-
lermo Vilas chegou á final
do Torneio dos Mestres con-
tra o romeno Ilie Nastase,
que tentava o tetracampeo-
nato.

E. apus tres horas de uma
partida emocionante. Vila.s
acabou com a supremacia
rio tenista romeno, vencen-
do-o por 7/6, 6/2. 3/6, 3/6
e 6/4. Oito mil espectado-
res assistiram ao jogo. em
Mclbourne. na Austrália,
entre eles. 20 argentinos que
incentivavam Vilas cantan-
do o hino do River Plate.

O Torneio dos Mestres
deste ano será disputado
pelos seguintes tenistas:
Guillermo Vilas, Manuel
Orantes (Espanha*, Bjorn
Borg i Suécia i, Arthur Ashe
(EUM. Ilie Nastase (Romè-
nia,, Raul Ramirez (Mexi-
coi, Adriano Panatta íltá-
liai e Harold Solomon
(EUA).

Jimmy Connoivs era o sex-
to classificado, mas desistiu
de participar para atender
a um desafio de dupla mis-
ta que formará com sua ex-
noiva Cliris Evert, contra
Billie Jean King e Marty
Riessen.

A principio, ficou estabe-
lecido que o Mastcrs deste
ano terá a seguinte divisão
de grupos: Branco — Oran-
tes, Ashe. Panatta c Nastase.
Azul — Vilas. Borg, Rami-
rez e Solomon. Os dois prl-
meiros de cada grupo pas-
sarão à semifinal, a ser
disputada no dia 6' de de-
zembro. No dia seguinte ha-
verá a final.
O GRAND PRIX

Com um total dc 850 pon-
tos, Guillermo Vilas tomou-

se bicampeão do Grand Prix,
encerrado anteontem com o
Torneio Aberto da África do
Sul (o vencedor foi o norte-
americano Harold Solo-
mon).

Vilas ganhou 100 mil dó-
lares (cerca de CrS 900 mil)
durante a temporada do
Granel Prix deste ano. Em
seguida classificaram-se os
seguintes tenistas:
2? Orantes, 764 pontos e . .

Cr$ 540 mil
31? Borg, 560 pontos e Cr$

360 mil
4*7 Ashe, 550 pontos e Cr$

240 mil
51? Nastase, 485 pontos e ..

Cr$ 225 mil
69 Connors, 470 pontos e ..

Cr$ 220 mil
79 Ramirez, 402 pontos e .

CrS 198 mil
89 Panatta, 393 pontos e . .

Cr$ 180 mil
99 Solomon, 375 pontos e

Cr$ 162 mil
109 Eddie Dibs (EUA), 370

pontos e Cr$ 153 mil

Lima — O Brasil con-
qulstou onloni o titulo
mundial dc cuca submn-
Hlin por equipe e ainda
obteve a segunda colo-
cação individual através
dc Ricardo Dias. Os bra-
sileiros Ricardo Dias,
Paulo dc Freitas c Con-
rado Malta, obtiveram
981 mil I "jo 

pontos nos
dias da competição, rea-
li/ada nas ilhas dc Chin-
a *!0U 

quilômetros de
Lima.

í.ssc é o primeiro titu-
lo por equipe conquis-
tado pelo Brasil, que no
campo internacional já
brilhou com duas vitó-
rias individuais dc Bru-
no Hcrmanny, campeão
nos mundiais de IÍMI0 e
1DG3. Na competição cn-
cerrada ontem, competi-
ram 20 países, sem a
África do Sul que se reli-
rou no início, devido a
impu»nação por motivos
políticos por Cuba, Argc-
lia c Bulgária, que tam-
bem, depois, abandona-
ram o campeonato.

No primeiro dia da
disputa do XII Campeo-
nato Mundial, os brasi-
Jciros ocuparam a quar-

ta colocação, com 29')
mil SOU pontos, c o m
grande diferença dos es-
panlióis, primeiros colo-
cados, com :i."> 1 mil,
RESULTADOS

A Espanha, campeã do
no passado, ficou com •
.SIM mil 91)0 pontos na'segunda colocação, Os
H sltulos Unidos, apon-
tados como o favorito do
Campeonato, fica r a m
em terceiro lugar, com
100 pontos dc diferença
da Espanha, seguido da
França, com -SÒ8 mil e
700, Itália, com 7!)7 mil,
Chile, com 703 mil, In-
glalerra, com 691 mil e
990, Portugal, com «82
mil c 850, Peru, com MV.i
mil e 800, c Venezuela,
com 5G1 mil e 500 pon-
los.

O francês .Ican Sclia-
pez conseguiu a primeira
c o I o c a ç ã o individual
com 356 mil c 50 pontos,
seguido do brasileiro Ili-
cardo Dias, com 353 mil,
do espanhol José Amcn-
guai. A menor marca foi
conseguida pelo peruano
Luciano Harchi, com o
registro de 289 mil pon-
tos.

••'..-.T 4 ..-,,,.. , .... .

Ouár &cÜ
Universitários

Douglas, da Escola Na-
vai, com uma boa atuação
conseguiu 193 pontos, na
prova de carabina de ar
comprimido, disputada on-
tem, no stand do Flamen-
go e contribuiu para a vi-
tória de sua equipe na fa-
se inicial do Campeonato
Carioca de Tiro dos Jogo.s
Universitários JORNAL DO
BRASIL-Shell, que termina-
rá hoje, com a disputa das
provas de carabina deitado
e revólver de precisão, que
estão marcadas para às ....•8h30m, no staiul da Vila
Militar.

Participaram da prova de
ontem 27 atiradores, de
ambos os sexos, represen-
tando a UFRJ. Gama Fi-
lho, AEVA, Naval. PUC,
Somley e ESFO. Por equi-
pes o resultado íoi este: Io
Naval, 561; 2.° Gama Fi-
lho. 543: 3.° UFRJ, 538; 4."
ESFO. 522; 5.° Somley. 482;
6.° PUC, 480 e 7.° AEVA e
USU. A classificação do
masculino foi: 1.° Douglas
(Naval), 193; 2.° Edric (Na-
vali. 186; 3.° Aníbal 

Iatis

(UFRJi, 186: 4." Hclvio
(UGF), 183; e 5." Faustino
(Naval); 182. As posições do
feminino foram: 1.° Flávia
(UFRJ), 177; 2." Mara 
(UGF), 168; 3." Silvia 
(PUC), 142: 4." EUsabeth
(USU); 132 e 5." Suely
i Somley i.

Será disputada hoje. a
partir das 8h30m, no Clube
Municipal a segunda e úl-
lima etapa do Campeonato
Carioca de Arco e Flecha
dos Jogo.s JB-Shell. que rs-
tão sendo liderados pela
equipe da UFRJ. que é a fn-
vorita para sagrar-se ram-
peã.

João Batista Morais Sa-
lermo. da SUAM. venceu a
categoria super-pesado na
primeira etapa do Campeo-
nato de Halterofilismo dos
Jogos Universitários JOR-
NAL DO BRASIL/Shell .10
levantar um total de 360
quilos. A competição íoi in-
terrompida devido ao exces-
sivo número de concorreu-
tes e a segunda série será
anunciada durante a pró-
xima reunião da FEURJ.

Culinária total ontem à
tarde na Baia da Guanaba-
ra motivou a transferência
para hoje das regulas de
abertura do I Campeonato
Brasileiro da Classe Tor-
nado e do encerramento
das competições das Classes
Guanabara c Star pelos
Campeonatos de Veleiros e
Vil Distrito.

Além da falta de vento,
a Classe Tornado teve outro
problema: a não liberação,
pela Alfândega, do barco do
iatista suiço Benedict
Hentsch,' terceiro em seu
país c uma das grandes
atrações da regata. Para
ler o barco, o iatista terá
que provar que ele veio de
Genebra.

A Classe Star, fará esta
tarde as duas regatas finais
para decisão do Campeo-
nato do Vil Distrito. A pri-
meira será às 11 horas e a
segunda, às 13h30m. A
Classe Carioca, que t e m

sino
como líder Bernardo Schac-
ther, com o barco Maringá,
realiza apenas nina reta ho-
je, c a sexta e última, sàba-
do que vem.

O resultado da primeira
volta ontem, foi: 470: Qual-
quer Um (.Caiçaras), Ricar-
do Escalhão e Gilda San-
son; Snipe: 19 Tirol (Caiça-
ras), José Gonela Castelo
Branco c Isábela Dantas, 29
Espinafre (Caiçaras), Sid-
ney Sante e Regina Bunn,
39 Beacocki CIAGA), aluno
Hélcio e Adelaide; Laser: 19
Xereca tCai-aras), Marcos
Velhote e Patrícia, 29 São
Jorge (Caiçaras), Antônio
Tanger; Pingüim: 19 Bron-
ca II (Caiçaras), Jorge
Henrique. Cristina Sanson,
29 B o 1 o f o g o , (Caiçaras).
Bernardo Jefferson e Alice;
Optimist: lPDumbo (Caiça-
ras), Eduardo Bungner e
Carla. 2° Putz (Caiçaras),
Renato Abreu c Luiza, 39
Speed Bug (Caiçaras), Gui-
lherme Bungner.

Atletismo
Aroldo Evangelista e Sô-

nia Cristina Motta, ambos
do Flamengo, lideram a pri-
meira parte do decatlo e
pentatlo, ontem iniciado na
pista do Estádio Célio de
Barros, provas constantes
dos campeonatos de seniors
masculino e feminino. O
melhor resultado técnico da
competição pertenceu à
atleta Elisa Roca Barros, do
Vasco, correndo os lOOm
com barreiras, no tempo de
14s7, novo recorde do cam-
peonato.

A conclusão dessas duas
provas será hoje no mesmo
local e partir das 8h30m, e
espera-se muita briga pelos
primeiros lugares, entre ru-
bro-negros e vascainos.

Vencedores de ontem: de-
catlo: lOOm, Aroldo Evange-
lista, 10s8, salto distancia,

Eleo de Souza, Flamengo,
6,73m, arremesso peso, Ge-
raldo Alves Frasson, Vasco,
ll,0m, salto altura, Eleo de
Souza, Flamengo, l,95m,
400m, Aroldo Evangelista,
Flamengo, 47s9. Pentatlo:
lOOm, barreiras: Elisa Rosa
Barros, Vasco, 14s7, (recor-
de de campeonato), arre-
messo peso, Irenice Maria
Rodrigues, 9,17m, salto allu-
ra: Irenice Maria Rodrigues,
Flamengo, Sônia Cristina
Mota, Flamengo, l,50m.

Contagem parcial: deca-
tio: 1° Aroldo Evangelista,
Flamengo, 3 552 pontos, 2.»
Eleo de Souza, Flamengo,
3 294, 3.» Luiz Carlos de
Souza, Gama Filho, 3 036.
Pentatlo: 1.° Sônia Cristina
Mota, Flamengo, 1907, 2.°
Irenice Maria, Flamengo,
1 866, 3.° Valdea Maria Cha-
gas, Vasco, 1817.
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Graham Hill era considerado um cavalheiro fora das pistas

Resumo
Graham Hill nasceu na Inglaterra, em 1929. Foi campeão do mundo

em 1962 e 1968. Foi vice-campeão em 1963, 1964 e 1965. Participou de
177 Grandes Prêmios e deixou de competir, no início de 75. Hill venceu tam-
bém as 500 milhas de Indianápolis, nos EUA e as 24 horas de Le Mans, na França.

SUAS VITÓRIAS
1962 — Grande Prêmio da Holanda, Alemanha, Itália e África do Sul
1963 — GP de Mônaco e Estados Unidos
1964 — GP de Mônaco e Estados Unidos
1965 — GP de Mônaco e Estados Unidos
1968 — GP de Mônaco, Espanha e México
1969 — GP de Mônaco.
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A MESBLA-DME COLOCA AO
SEU ALCANCE A FABULOSA
ti Jl
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MACH13
TOTALMENTE EQUIPADA

Carreta de encalhe. Capota escamoteável - Tanque de ga-
solina - Porta-luvas c/ chaves-Luzes de navegação. Luz de
esteira - Direção Teleflex com cabo taquímetro eletrônico. -
Velocímetro, - indicador do nível de gasolina - Espelho re-
trovisor - Horímetro - Âncora tipo Danforth - Cabos de nylon
de seda, para âncora e amarração. - 4 defensas americanas
- 4 Salva-vidas e Bóia circular. Tanque Gasolina - Bomba-
D'água- Escada de banho

Motorizações opcionais:
Rabeta OMC-140 HP
Motor de popa Johnson • 135 HP
Motor de popa Johnson -115 HP

Diversos planos de financiamento
ao seu dispor.
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V~—' Venha conhecer o /^
X mais possante motor 
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<*""^ de popa do mundo: -^
\ 0 Johnson 200 HP e 1 ^>/ mais perfeita lancha <;^i de 22 pés: A Grand Prixf\[
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Graham Hill morre
ao cair coni seu
avião particular

Londres — o ex-cam-
peáo de mundial dc Au-
tomobilismo, dr 1962 o
68 Graham Hill, morreu
ontem à noite num de-
sasfcré com o .seu avião
bimotor, que caiu pertode um campo de golfe,em Barnet, ao Norte de
Londres.

Hill havia saído cie
Marselha, na franca, a
caminho da Inglaterra,

quando uma camada es-
pe.s.sa de neblina o impe-
diu de descer no aeropor-
to de Elstree, alguns qui-lômetros distante do lo-
cal do acidente. Junto
com o piloto, morreram
ainda seis amigos seus
que participavam da via-
gem. Hill estava com 4-1
anos de idade e havia
deixado o automobilis-
mo no início cio ano.

Uma vida de amor
a o a u tom o b ilis m o

Nor man Graham Hill
nasceu cm 15 de fevereiro
dc 1929. em llampstead. In-
glaterra. Hill não é como
outros pilotos da Fórmula-1,
o que se pode chamar de
piloto nato; ele se tornou
piloto tarde c conseguiu .su-
cesso graças à .sua aplicação
e um grande poder dc.
concentração. Segundo ele
mesmo, o seu esporte prefe-
rido era o remo, onde che-
gou a brilhar antes de vir
a se tornar um piloto pro-
fissional.

Foi em 1953 que Hill to-
mou o primeiro con ia t o
com as pistas de corridas,
quando um seu companhei-
ro, de escritório, mostrou-
lhe um anúncio de uma cs-
cola de pilotos dc Brands
Hatch. c segundo o qual,
por cinco slúlings a volta,
podia pilotar vm Fórmula-3.
Hill foi fazer a experiência
e gostou.

Graham Hill participou,
pela primeira rez. de uma
corrida, em 27 dc abril dc
1954. na pista dc Brands
Hatch. quando chegou, em
segundo, na bateria de cias-
sificação, e terceiro na fi-
nal, Mas a sua chance de
vir a se tomar um piloto
profissional viria depois que
ele passou a trabalhar na
Lotus, em fins de 1955. No
inicio de 1950, Hill conse-
guiu um Lotus Esporte
Mark-11 c com cie começou
a se destacar nas pistas in-
glcsas.

Em fins de 1957. J oh n
Willment estava desenvol-
vendo um projeto de um
Fórmula-2 e convidou Hill
para auxiliá-lo c para pilo-
tar o carro em 195S. Como
o carro não tivesse ficado
pronto, e como Willment.
abandonou o projeto. Hill
acabou, por sua influência,
como terceiro piloto da Co-
oper que tinha como primei-
ro piloto a Jack Brabham,
c como segundo, a Roy Sal-
vadori. Esta fase duro u
pouco, c Hill voltou logo dc-
pois à Lotus, como seu pi-
loto dc fábrica; em 195S, ti-
nha a sua primeira chance
como piloto de Grand Prix:
estreava na mesma p is t a
onde completou seus 150
Grandes Prêmios, Mônaco.

Somente em 19tí0 Graham
Hill conseguiu marcar seus
primeiros pontos no Mun-
dial de Pilotos. Em 1901,
Hill só marcou três pontos
no Mundial.

De 1962 a 1905, Graham
Hill obteve os melhores rc-
sultados da sua carreira co-
mo piloto de Fórmula-1. Foi
campeão mundial no ano
de 1962 e vice-campeão nos
anos de 1963, 1964 e 1965.

O ano de 1962 foi brilhan-
te para Hill, que teve cm
Clark um grande adversa-
rio. Então, Hill venceu os
Grandes Prêmios da Holan-
da, Alemanha, Itália e Áfri-
ca do Sul; foi segundo ha
Bélgica c nos Estados Uni-
dos; chegou em quarto na
Inglaterra, sexto em Mônaco
e nono na França. Totalizou
52 pontos c foi o campeão
mundial, deixando o vice-
para Jim Clark.

Em 1963. começou .a tem-
jwrada obtendo um primei-
ro lugar no Grande Pré-
mio dc Mônaco, pareceu-
do que iria confirmar o
seu titulo . de 196?.. No
entanto, o ano foi dc
Jim Clark, que obtinha
seu primeiro titulo. Hill fi-
cou com o vice-campeonato.

Em 1964, Hill perdeu o ti-
tulo por somente um ponto
para o inglês John Surtecs.
Ao se disputar o Grande
Prêmio do México, última
prova da temporada, Hill ti-
nha 39 pontos, Surtees 34
c Clark 30; a prova era de-
cisiva. E foi talvez a mais
emocionante, com peripè-
cias que mais pareciam a
de um filme e náo de uma
corrida real. Começou com
Bandini. companheiro de
equipe de Surtees, batendo

no curro dc Graham Hill
c fazendo com que este se
atrasasse c perdesse toda a
chance dc vitória. Clark 11-
derava a prova, com jacill-
dade, tendo Gurncy cm se-
gundo. Bandini cm terceiro
c. Surtees em quarto. Com
cite resultado, o escocês se-
ria campeão. Mas. na pe-núltlma volta, Jim paru
com defeito no motor. Gur-
ne\i assume a primeira colo-
cação c Bandini recebe si-
na!.s do boxe. para deixar
que Surtees chegue cm se-
gundo para poder ganhar
o titulo: Hill. que eslava
com a titulo à vista, leve
de se contentar com o vice-
campeonato.

Os resultados de Hill nes-
te ano foram os seguintes:
venceu os Grandes Prêmios
de Mônaco c Estados Uni-
dos; foi segundo na França.
Inglaterra c Alemanha;
chegou em quarto na Ho-
landa, quinto na Bélgica e
11° no México. Teve de.
abandonar na Áustria e na
Itália.

No ano dc 1905. voltou a
ser vice-campeão. desta vez
para Jim Clark, grande
campeão neste ano, com se-
le vitórias.

Em 1966. Hill fez sua últi-
ma temporada com os car-
ros BRM. No fim do ano
saiu da equipe e. passou a
correr novamente com a
Lotus. O ano de 66 náo foi
muito bom paru Hill, que
não venceu nenhuma, pro-
va.

No ano de 1907, a Equipe
Lotus reunia Jim Clark e
Graham Hill e era a mais
forte concorrente ao titulo.
Mas seus carros náo anda-
vam bem. No final da tem-
parada. Hill só tinha mar-
cado 15 pontos. Seus melho-
res resultados foram um se-
gundo em Mônaco e nos Es-
tados Unidos e um quarto
no Canadá. Nas demais pro-
vas. África do Sul, Holanda,
Bclgica. França. Inglaterra,
Alemanha. Itália c México,
Hill abandonou com proble-
mas mecânicos.

Em 196S. Hill conquistaria
novamente o titulo mun-
dial. Tinha sido o segundo
colocado na África do Sul
cm prova vencida pelo seu
companheiro de equipe Jim.
Clark. A morte deste na
pista de Hockenheim, em
abril, fez com que Hill pas-
sasse a piloto número 1 da
Equipe c, logicamente, obti-
vesse os melhores carros.
Venceu na Espanha e em.
Mônaco. Abandonou na Bél-
gwa. foi nono na Holanda,
abandonou na França e na
Inglaterra, segundo na Ale-
manha, abandonou na Itã-
lia, foi quarto no Canadá,
segundo nos Estados Unidos
e decidiu o titulo no México,
novamente, sô que desta
vez acabou vencendo a pro-
va e garantindo o ttiulo de
Campeão Mundial, deixan-
do Stewart com o vice-
campeonato. Hill totalizou
4S pontos.

Foi no ano de 1969 que
Graham Hill conseguiu sua
ultima vitória no circo da
Fórmula-1: na pista de MÓ~
naco, sua quinta vitória na~
quela pista e que lhe valeu
a alcunha dc Mr. Mônaco,
c sua décima quinta vitória
cm Grand Prix.

No ano de 1970, Hill aluda
correu de Lotus da Equipe
Rob Walker. Marcou so'-
mente sete pontos de um
sexto na África do Sul, um
quarto na Espanha e um
quinto na Áustria. No ano
dc 1971, passou a correr
com Brabham e marcou so-
mente dois pontos: um
quinto na Áustria. No ano
de 1972, ainda dc Brabham,
marcou quatro pontos, um
sexto na África, um sexto
na Alemanha c uni quinto
na Itália. Em 1973, correndo
com um Embassy-Shadow,
participou de três provas,
Espanha. Bélgica e Mônaco.
Foi 7iono na Bélgica e aban-
donou nas outras duas.
Hill só deixou de correr no
inicio de 1975.
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4 equipe masculina do Brasil tem realizado uma boa campanha c Moreno e destaque

Brasil pode ser campeão
de voleibol pela 10.a vez

Assunção, Paraguai — A Se-
leeão Brasileira Masculina de
Voleibol poderá tornar-se hoje-
campeã sul-americana pela dé-
cima vez alternada, caso vença a
Venezuela, sua mais forte adver-
sária, no Ginásio do Rowing
Club, assegurando assim a vaga
para as Olimpíadas de Montreal.
Esta será a mais importante
partida da competição, e depois
a luta fica sendo apenas pelo
segundo lugar. As próximas
apresentações do.s brasileiros se-
rão contra o Chile e o Para-
guai. No jogo de ontem, a equipe
masculina do Brasil venceu a
Argentina por 15/3, 15/3 e 15/10.

O' técnico Paulo Russo, o

preparador Tubino. e os atletas
não pensam em derrota, mas es-
peram com seriedade e respeito
os venezuelanos, que vêm crês-
cendo de produção e deram tra-
balho a algumas equipes no Me-
xico. recentemente, além de não
terem perdido nenhum jogo
neste Campeonato. A equipe, no
entanto, tem pontos falhos, co-
mo o saque, sem efeito e dirigi-
do para o meio da quadra, o que
será explorado pelos brasileiros,
mais experientes.
EQUIPES

Bernard Rajzman. o mais
novo da Seleção, diz que, mesmo
com a melhoria do nivel técnico

Lúcin Regina Novaes
Enviada s.peciflt

da Venezuela, ainda lbe falta
muita experiência para decidir
um jogo com o Brasil, "pois eles
se baseiam mais no preparo fi-
sico do que técnico, mas é um ti-
me que promete muito para o fu-
fcuro". As equipes para logo mais
sáo as seguintes: Brasil: — Be-
beto. Fernando, Kalachc, More-
no. Danilas e Bernard. Venezue-
Ia — José Ramon, Vicente, Jai-
ro. Luis, Yerhumairo e Pedro.
Completarão a rodada Chile x
Uruguai 'Pi e Argentina x Pa-
ráguai iMi. no Rowing, e Pa-
raguai x Argentina iFl, Peru x
Chile iMi e Uruguai x Colòm-
bia iMi. no Ginásio das Forças
Armadas. O inicio é às 20h.

União e luta não foram o bastante
A união, a amizade, a gar-

ra e o espirito cie equipe da Se-
leção Feminina do Brasil im-
pressiona a todos, inclusive a
imprensa paraguaia. Seja no
banco ou na quadra, a vibração
é enorme. Na alegria por um
ponto conseguido, ou na decep-
ção de uma falha, não falta o
incentivo das outras jogadoras.
Na hora de treinar não há re-
clamação e a disciplina não po-
dia ser melhor. As 12 meninas, o
técnico, o assistente e o massa-
gista Carlos, formam uma fa-
milia. na qual existe confiança
e respeito.

A derrota nara o Peru por
3 a 0, 15-8, 15-6 e 15-10 — não
chegou a ser um choque, mas
havia uma esperança, de vitória.
Prevaleceu a experiência e o
conjunto das peruanas. Antes
do jogo havia expectativa e to-
da.s se mostravam contentes. Na
quadra, foram incentivadas pe-
Ia equipe masculina, que ajudou
no aquecimento e bate-bola, e
por toda a torcida. O choro de
algumas atletas, lnconsoláveis
pela derrota, foi o resultado de
muita luta para superar as fa-
lhas surgidas pela falta de ex-
periência internacional. Mas é
por essa garra que elas mere-
cem. não só parabéns, como
apoio para que possam realizar
muito num trabalho a longo
prazo, pois são todas muito jo-
vens.

- Sabia que as chances de
vitória eram de 30%, por causa
de diversos problemas, não de
nossa responsabilidade, já que
a equipe está totalmente renova-
da, apesar deste ser o melhor
grupo, principalmente em mate-
ria de treinos. Mas, além do tem-
po curto em termos de prepara-
ção, o maior problema foi a fal-
ta de experiência das meninas.
Elas contaram quase que só com

o entusiasmo — comentou o téc-
nico Ednilton Vasconcelos.

— O rendimento que tiveram
no jogo me deixou muito otimis-
ta em termos do que elas pode-
rão fazer futuramente. Não se
deve esquecer que o Peru joga
junto há 10 anos, tem unia sele-
ção permanente e realiza de 40
a 50 amistosos internacionais por
ano. Voleibol é conjunto, cada
um tem uma função, não é igual
ao futebol, onde um só atleta
pode decidir o jogo. Enquanto o
Brasil convocar uma equipe pa-
ra treinar 15 dias ou dois me-
ses para disputar uma competi-
ção, ficaremos sempre em des-
vantagem — disse.

BOM TRABALHO

Ednilton ressalta que o tra-
balho feito pela CBU este ano,
cm termos de preparação, f o i
bom. A reclamação foi por cau-
sa do afastamento de sete aletas,
e diz que "com as 12 jogadoras
que foram ao Japão, participa-
ram do Pan-Americano e do tor-
neio internacional, estaríamos
disputando com o Peru nas mes-
mas condições. Esse grupo, no
entanto, é excepcional. O proble-
ma é de estrutura, e ninguém
quer ter a responsabilidade. To-
do mundo tira o corpo fora, mas
essas meninas não têm culpa".

Outro aspecto, é que a cias-
se social do atleta brasileiro é
mais elevada, e ele não se sacri-
fica porque os outros não fazem
sacrifícios por cie. Das sete que
foram ao México e não vieram,
apenas uma foi por motivo de
trabalho. As outras por causa de
estudos. Chega um momento
que, como técnico, se fica sem
objetivo. A curto prazo, não con-
tando com o melhor material
técnico, apesar da valorização

do treinamento, não se pode pia-
nc.jar a longo prazo, porque des-
sas 12, a metade pode não ir na
próxima seleção.

Como soluções imediatas.
Ednilton acha que, ou se encon-
tra um grupo, independente de
qualquer condição, que queira se
sacrificar para um trabalho a
longo prazo, ou se trabalha com
a classe mais baixa, o que, na
estrutura brasileira, se teria
mais condições, "porque chega
uma hora que fico com pena das
meninas, do esforço que elas fa-
zem. Elas têm condição elevada e
aqui não encontram o mesmo
¦conforto. É uma equipe nova,
inexperiente, e todas vão ser
acusadas. Mas o que se pode
fazer?

— Houve renovação. No Mé-
xico. a melhor atacante do Bra-
sil foi uma menina de 17 anos,
Fernanda, que não pode vir por
causa das aulas. Agora, Ana Ti-
tila e Vânia, deixaram de fazer
vestibular/ Você garante que pa-
ra o ano elas também vão dei-
xar? Se o Brasil der condições
para esse grupo trabalhar, em
dois anos as meninas estarão
em condições de disputar uma
competição internacional. Por
enquanto é para participar. Es -
sas meninas têm uma mentali-
dade completamente diferente.
Têm boa vontade, garra. A cur-
to prazo não se pode exigir de-
Ias. O Peru não começou ga-
nhando campeonato.

Para os dois últimos jogos,
contra o Uruguai e Paraguai.
Ednilton acha que deve tomar
cuidado com o aspecto psicoló-
gico, para que a motivação con-
tinue a mesma. Sua finalidade
é obter o vice-campeonato, pois
as peruanas já são* vencedoras.
Nestes três dias de folga, tanto
os treinos como o constante diá-
logo continuarão.

Peru justifica sucesso no feminino
O presidente da Federação

Peruana de Voleibol, José Pezet,
explica a razão da boa forma da
equipe de seu pais, onde as me-
ninas começam a jogar desde
que iniciam na escola, porque o
voleibol é matéria obrigatória já
no primeiro ano. Ao contrário,
as equipes masculinas são muito
fracas, segundo ele, porque os
rapazes jogam quando gostam,
mas fora do colégio, quando são
mais velhos. Essa mentalidade,
no entanto está sendo mudada.

Na América, do Sul, ele apon-
ta o Uruguai e Argentina, além

do Brasil, como os países que
mais evoluíram nesse esporte, e
diz que a presença no Peru dos
técnicos coreanos Park, só na fe-
minina — há dois anos é Akira
Kato, que foi o primeiro e agora
Dstá na parte juvenil, foi a res-
Donsável pela melhoria da se-
leção. "Elem deram mais rapi-
dez à equipe, sem falar na téc-
nica de fundamentos coreana.
Houve muita diferença no trei-
namento, muito mais duro, e
grande mudança na parte téc-
nico-tática".

José Pezet afirma que a

equipe feminina do Brasil está
se apresentando muito bem, mas
que ainda é muito jovem, f altan-
do-lhe experiência. "Mas mesmo
jovens podem ser craques", fala.
ele sorrindo. "A masculina é fo-
ra de série, como dizemos no Pe-
ru. E' muito boa e chegará ao ti-
tulo sem dúvida". Segundo ele,
há intensa atividade de voleibol
no seu pais, com competições
desde o mlnivõlei, « em todas
as categorias, mas maior na par-
te feminina. Agora estão forta-
lecendo a masculina.

Ponto Frio BonzãOaNatal 19'i&
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Fia vai jogar na defesa contra o Internacional
SCMVLA W- ¦-#'¦ '¦'/!-2^j r^fl*''
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Pfllo Al, v.

O Viisct) jtiRa hoje íts
16ll 30m em Vitória contra
tt Itiu Branco, no Estúdio
liiigcnhetro Araripo, sem
contar com Alcir, dlspon-
•sitio pelo treinador Mari»
Travaglini para fazer pro-
vas na Faculdade em que
estuda, Por esto amistoso,
o Vasco receberá, livres, Cr$
SO mil.

A.s equipes jogarão as-
sim! Vasco — And r ad a,
Paulo César, Miguel, Moisés
c Alfinete; Gaúcho, Zanata
e Luis Carlos: Ncném. Ro-
berto e Paulo. Itio Branco
— Carlos Afonso, Daniel,
Jouber, Adalberto Lopes e
Dirmas; Wilson Pereira e
Baiano: Eii, Rogério, Kosi-
lek e Neguinho.

15' dc CrS 21 milhões Ml
mil 613 •• 58 centavos o prê-min do Teste 2fi3 da Loteria
Esportiva, Ontem, foram
realizados os seguintes
jogos, .logo (> (São Paulo 1
x 2 (irêmio, deu coluna 2),
jogo 7 (Portuguesa dc Des-
jiorlos 1 x 1 Esporte, deu
coluna do meio), jg;o 8
(Botafogo 2 x 1 Guarani,
deu coluna 1), c jogo 10
(Calouros do Ar 2 x 1 Ame-
rica, deu coluna 1).

Será de Cuiabá um dos
dois novos clubes que entra-
ráo ano que vem no Campe-
onato Nacional totalizando
os 44, número já determina-
do pela CBD para 1975: a
decisão é do presidente da
entidade. Almirante Heleno
Nunes, que se decidiu por
aquela cidade mato-
grossense porque lá está
sendo concluído um estádio
para 50 mil pessoas.

Alem tle um clube de
Cuiabá entrará um outro,
porque 43 não <'¦ clivisívcl
por quatro c o Campeonato
tle 137(i .terá quatro chaves
em sua fase rtc classifi-
cação. Assim, os 42 clubes
atuais passam a ser 14 c
cada uma das quatro cha-
ves, portanto, terá 11 clu-
bes.

Até o dia 18 de dezem-
bro serão divulgados oficial-
mente todos os detalhes do
Campeonato Nacional do
ano que vem. mas tudo está
praticamente definido. Já
se sabe que o Torneio de
Perdedores será mantido,
mas com algumas altera-
ções em relação ao deste
ano. Provavelmente desse
torneio sairão só dois cias-
sificados. em vez dos quatro
deste ano.

A fórmula, então, será
muito parecida com a do
atual. Os campeões regio-
nais terão sua vaga garan-tida, os demais serão con-
vidailos pela CBD. Haverá
uma semana de folga entre
o fim dos regionais c o
inicio do Nacional: lodo
campeonato estadual terá
dc acabar até 15 dc agosto
e o Nacional só começa a 29
de agosto.

Romênia e União Sovié-
tica empataram em 2 a 2 a
partida amistosa que dis-
pularam ontem em Buca-
reste. Kolotov, de pênalti, e
Kovkov, marcaram para os
soviéticos e Troi e Hajanal
fizeram os gols cl o s ro-
menos.

*.**•$ •'íêx ¦'?-'¦¦*':• * ¦• fll», .: X'\;W-' I s ^¦'•^BHBBSKS^.» Porto Alegre — Com um esquema
defensivo, baseado nos contra-ataque»
dc Paulinho c Luisinho; o Flamengo ten-
taru vencer o Internacional esta tarde,
no Estádio Belra-Rlo, c garantir anteci-
padamérito .sua classificação para a pro-xima fase do Campeonato Nacional. O
árbitro .será Itomualdo Arpl Filho. O jo-go começa à.s Kl horas.

Froner adiou para esta manhã a cs-
colha do Jogador que entrará no lugar
de Zico — devendo optar entre Edson,
Calo c Doval _ mas ontem já não es-
condia que o Flamengo jogará cautelo-
samenfe, principalmente depoi.s de saber
que Escurinho e Flávio. que estavam
contundidos, foram liberados pelo Dc-
parlamento Médico do Internacional, pa-ra jogar esta tarde.

INTERNACIONAL Manga, Valdir,
Figueroa, Hermínio e Vacaria, Fal-
cão, Paulo César e Escurinho, Valdo-
miro, Flávio c Lula.
FLAMENGO - Cantarelli, Júnior, Jai-
me, Luis Carlos e Rodrigues Neto, Li-
minha, Geraldo e Tadou, Paulinho,
Edson (Caio ou Doval) e Luisinho

O Flamengo chegou ontem a Porto Alegre e o técnico Carlos Froner levou os jogadores para nm curto treino à tarde no Sdh Olímpico
Flamengo

G

P'

remio vence Vitóriui e

Ia L. a vez
São Paulo — O São Paulo,

que na fase preliminar do
Campeonato Nacional f o i
uma das equipes mais posi-
tivas, deu ontem mais uma
demonstração de sua má
fase. perdendo para o Gre-
mio em seu estádio, no Mo-
rumbi. por 2 a 1 em pari ida
preliminar de Portuguesa e
Esporte.

O Grêmio abriu a con-
tagem no primeiro tempo
através de Zequinha, mas
cedeu o empate ao São Pau-
lo. este com um gol mar-
cado por Serginho. No
segundo tempo, o Grêmio
desperdiçou um pênalti, co-
brado para fora por Neca,
que viria a assinalar o gol
da vitória quase ao final do
jogo.

A partida, tecnicamente
fraca, sofreu seguidas vaias
da torcida c teve ainda um
pênalti não assinalado pelo
juiz Saul Mendes, a favor
do Grêmio e um lance curi-
oso. dc Serginho, que defen-
deu pára o adversário uma
jogada de Pedro Rocha igol
certo) na linha do traves-
são.

Equipes: Grêmio — Picas-
so, Vilson (Beto). Anchcta,
Beto Fuscão e Bolívar: Os-
mar, Luis Carlos e Neca;
Zequinha, Claüdirio durai
e Nené. São Paulo — Valdir
Peres, Osmar (Ademir), Pa-
ranhos, Tecão e Gilberto;
Chieão e Pedro Rocha: Ter-
to, Murici, Serginho e Sér-
gio Américo iZé Carlos).

Portuguesa fica
mal com empate

São Paulo — A Pòrtügue-
sa cie Desportos manteve
longínquas possibilidades de
ser o único paulista classifi-
cado no Grupo B do Cam-
peonato Nacional quando
seu goleiro Miguel, aos 45
minutos do segundo tempo,
mandou para córner a bola
de um pênalti batido porLuciano, do Esporte, e ga-rantlndo assim o empate de
1 a 1, no jogo principal de
ontem no Morumbi.

Uma vitória deixaria a
Portuguesa em boa situa-
cão, dependendo dos resul-
tados de hoje do Internaci-
onal e do Santa Cruz, mas
O Esporte a surpreendeu
com uni gol de Garcia, após
boa jogada de Assis, logo
aos seis minutos. Mesmo
empatando aos 17, através
de um gol de Rui Rei, a
Portuguesa não teve forças
de ir à frente e ainda quase
perde no segundo tempo.

RENDA RUIM, JUIZ BOM

Os times jogaram assim:

Portuguesa — Miguel, Galli,
Mendes; Càlegari e Isidoro;
Badeco e Dica (Tatàf; Adil-
ton (Antônio Carlos),
Enéias, Rui Rei c Edmilton.
Esporte — Carioca. Edmil-
son, Marcos. Alberto e Wil-
son; Luciano e Assis; Mil-
tão, Garcia, Dario e Peres.

A rodada dupla rendeu
Cr$ 107 mil e 11, com um
público dc 7 mil e 84 pes-
soas, que saíram frustradas
porque na preliminar o São
Paulo, derrotado pelo Grè-
mio. tinha sido definiu-
vamsnte eliminado das
finais, e o empate poucoserviu jiara a Portuguesa,
porque Internacional e San-
ta Cruz têm possibilidades
de distanciar-se dela hoje.

O juiz Arnaldo César Coe.
lho, do Rio, teve excelente
atuação, inclusive marcan-
do com absoluta segurança
e firmeza um pênalti de
Baleco em Dario no último
minuto, que poderia decre-
tar a derrota cio time locai,
não fosse a boa defesa de
Miguel.

Balda jogam
vela 8.a vez

Salvador —- Com a F<-d>--
ração Baiana espera n d o
uma renda cavaz dc salvar
em parte o fracasso finan-
cciro, Bahia e Vitória rr-
petem hoje. pela oitava vez
este ano. na Fonte Nova. o
principal clássico do futebolbaiano, jogando pelo Tor-
ncio Otouona! que se realiza
nesta Capital.

Para dar m a i o r motl-
vagão ao público, os dois
clubes prometem a presen-ca dc novos joçiadorcs cm
seus times, embora a con-
firmav.ão só venha a ocor-
rer hoje. O Bahia anuncia
a presença do (/oleiro Joe)
Mendes, emprestado peloSantos, c do atacante Adil-
son. O Vitória promete pro-mover a estreia do ponteiroAfranio.

Cnm dúvida apends cm
relação a Afranio. o técnico
Tim deverá mandar a cam-
po o seguinte lime do Vitó-
ria: Jorge Vitorio. Uchoa.
Altivo. Fernando Silva c
Robson: Paulo Roberto. Léo
c Osni; Paulinho. Gcraldão
e Didi Duarte, o Bahia
jogará com Luis Antônio
Uocl Mendes,, Ubaldo,
Sapatão. Roberto e Romc-
ro; Balaço. Fito e Alberto;
Douglas. Miekey c Caldeira.

Na Assembléia Legisla-
tiva, o futebol baiano atual
foi alvo de duras criticas.
O lider do Governo, Depu-
tado Renan Baleeiro (Are-
na), condenou as péssimas
campanJiqs feitas pelos dois
representantes baianos nes-
ie Campeonato Nacional, c
lamentou que o futebol não
tenha acompanhado o mes-
mo n ivcl do desenvol-
vimento soeioeconômico rc-
gional.

Mostrou ainda o parla-
mentar gue o nivel dos clu-
bes baianos está m u i to
abaixo cm relação às ren-
das conseguidas na Fonte
Nova, lembrando que Sal-
vador apresenta um dos
mais altos índices dc ren-
das em jogos de futebol do
pais.

Palmeiras joga última
chance com Corínlians

São Paulo — Um dos mais sé-
rios candidatos á classificação no
Grupo A. ao lado do Fluminen.se e
do Cruzeiro (o Guarani ficou com
sua situação muito complicada dc-
pcis dc perder ontem), o Palmeiras
tem hoje no Corintians um difícil
adversário na partida entre ambos,
que começa às 10 horas no Moram-
bi,

Mesmo fora da luta pela vaga
nas finais, o Corintians mantém
para o jogo de hoje o estado de es-
pírito que sempre anima a rivali-
dade desse jogo e pode ser resumi-
do na seguinte frase do lateral-es-
qúcrdo Vladimir: "A gente ganha
essa partida nem que seja para
morrer em campo". O Palmeiras.
porém, tem melhorado de produ-
ção a cada partida.
PROBLEMAS NOS TIMES

A esperança da torcida do Pai-
niéiras, porém, não parece sufici-
ente para proporcionar uma gran-
de íenda no jogo ü'** tarde, uma
vez que a partida ja não tem atra-

tives para a grande torcida do Co-
rintians.

O Palmeiras garantiu a presen-ca do ponta-direita Edu, aprovado
no teste a que foi .submetido ontem,
assim como o artilheiro Mário. No
meio-campo sci-Á mantida a velha
dupla Ademir da Guia-Duclu, com
Édsorí reforçando o setor.

A desclassificação voltou a agi-
tar politicamente o Corintians, mas
o técnico espera que o ambiente
ruim dos dirigentes náo atinja o.s
jogadores e está otimista quanto a
um bem resultado hoje, apesar dos
desfalques. O time não terá Heli-
nho, Ademir e Vaguinho, todos com
três cartões amarelos.

O juiz será o carioca Luis Car-
los Félix.

Palmeiras — Leão, Eurico,
Aroúca, Alfredo c Donizettl; üudu.
Ademir da Guia e Edson: Edu. Má-
rio c Nei. Corintians — Tobias, Zé
Maria, Darci. Ademir e Vladimir:
Russo iTiãoi c Adãozinho (Tião);
Ivã. Roberto, Geraido (César) e
Piau.

INaeional x Cruzeiro
Hclo Horizonte — O porita-di-

reita Roberto Batata, que está com
uma ingua. amanheceu ontem bem
melhor c poderá reassumir seu lu-
gar no time do Cruzeiro, que via-
jou dc tarde para Manaus consçi-
ente de que só conseguindo três
pontos hoje, sobre o Nacional, po-
dera manter a.s esperanças — au-
mentadas pelos dois últimos suce.s-
sos — de ir às finais do Campeo-
nato Nacional.

Se o Departamento Médico ^c-
tar sua escalacão, o técnico Zezé
Moreira tem como opção o vèterà-
no Evaldo, que passou algum tem-
po no ostracismo depois que que-
brou uma perna no Estádio de Mi-
nas Gerais c agora — depois cie rá-

pida passagem pelo Esab — tenta
mais uma vez a sorte no Cruzeiro,
time no qual se projetou.

Na verdad?. Evaldo, embora sem
pernas para correr muito, conseguiu— com seu toque e domínio de bo-
Ia perfeitos — Interligar defesa e
ataque do Cruzeiro na partida da
última quarta-feira, contra o Bo-
taíogo restabelecendo com Piazza
e Zé Carlos, o tripé de meio campo
que deu notoriedade ao clube.

Contra o Nacional o Cruzeiro
deve jogar com Raul. Nelinho. Mo-
rais. Darci Meneses e Vanderlei,
Piazza e Zé Carlos: Eduardo. Rober-
to Batata (Evaldoi, Palhinha e Jo-
ãozinho.

Saula Cruz x Náutico
Recife — O Santa Cruz terá Ra-

mon e Pio no jogo de hoje, às 17h
no Arruda, com o Náutico, e por-
tanto, estará com o mesmo time
que venceu o Esporte no último do-
mingo na Ilha do Retiro.

A derrota contra o São Paulo
não afetou o animo dos jogadores,
segundo o treinador Paulo Emílio
e hoje eles entrarão em campo com
força total, tentando conseguir uma
boa colocação no Campeonato Nu-
cional.

O Santa Cruz jogará com Jair,
Carlos Alberto Barbosa, Lula, Levi e
Pcdrinho; Givanildo e Carlos Al-
berto, Fumanchu, Mazinho, Ramon
e Pio.

O Náutico jogará cem Neneca,
Miguel, Carlos Batista. Sidclei e
Fiança. Jucá Show tBetinhoi e
Vasconcelos; Dedeu. Jorge Mêndon-
ça. Paraguai e Lima. O juiz é Ar-
mando Marques.

Os jogadores do Flamengo fizeram
exercícios leves e bate-bola no Estádio
Olímpico ontem a tarde, orientados pe-lo preparador fisico José Roberto Fran-
ca lacei. Froner ficou pouco tempo obser-
vando o treino porque chovia. Depoi.s de
conversar com Luisinho. n técnico reti-
rou-sc para o vestiário, onde falou so-
bre o Internacional:

— Vamos enfrentar uma equipe ho-
mogénea e precisamos ter muito cuida-
cio — advertiu. — Ainda não estou de-
cidido sobre quem .será o substituto de
Zico. porque tenho três jogadores cm
cendições de entrar. Dependendo do es-
quema, Edson pode entrar, mas Doval e
Caio também têm as mesmas chances.

Como o setor mais forte do Inter-
nacional é justamente o meio-campo,
reforçado ainda mais com a confirma-
ção de Escurinho. ha grandes possibili-
dades de que Froner laça Taclcu jogar
mais recuado, na função de Zico, com
o aproveitamento de Éclson como quarto
jogador de meio-campo.

Iiilci-iiacional

No treino recreativo que o Interna-
cional realizou ontem peia manhã no
Estádio Beira-Rio, o preparador fisico
Gilberto Tim fez testes especiais para
Flávio e Escurinho, que estavam con-
tundidos. O.s deis jogadores resistiram
bem e confirmaram suas escalações para
o jogo que o Internacional considera de-
cisivo para manter sua aspiração cie che-
gar à final da atual fase cemo líder do
Grupo B.

A única ausência na equipe será o
zagueiro-direito Cláudio, cem um esti-
ramento muscular na perna direita. Já
na última partida do Internacional,
Cláudio foi susbstituido por Valdir, que
será mantido no time, hoje

Luisinho critica <>
recurso <le Figueroa

A disputa pesoal Luisinho c Figueroa
promete ser uma atração à parte no jo-
go de hoje, principalmente porque o ata-
cante diz já conhecer bem o futebol cio
zagueiro chileno e. inclusive, seu recurso
duvidoso cie atingir o adversário com o
cotovelo.

Luisinho já jogou quatro vezes con-
tra Figueroa c reivindica uma acentuada
vantagem no duelo: "Eu nunca perdi pa-
ra o Internacional — lembra. Joguei três
vezes pelo América e uma pelo Flamen-
go, vencendo clua.s vezes e empatando
duas. Além disso, nas duas vitórias eu
consegui fazer gols".

Embora reconhecendo Figueroa co-
mo um dos melhores zagueiros do pais,Luisinho põe em dúvida a lealdade de
seu costumeiro recurso de atingir o ad-
versãrio com o cotovelo. "Ele usa muito
cs braços, principalmente quando salta
ou corre ao lado do atacante. Se atinge
o nariz do atacante com o cotovelo, há
perigo até de tirá-lo de campo."

Guarani decepciona e perde
para o Botafogo por 2 a 1

Foto Almir Veiga

Quem foi ao Maracanã
conhecer o Guarani deve
ter saído decepcionado, pois
o time paulista, que luta in-
clusive por uma vaga nas
finais, foi tomado de uma
•apatia muito grande e não
ofereceu a menor resistên-
cia à equipe do Botafogo,
que acabou vencendo por 2
a 1, num resultado que lhe
tirou praticamente as chan-
ces de classificação.

Os gols foram marcados
por Ziza, aos oito, Fischer,
aos 24 minutos do primeiro
tempo, e Tiquinho, aos 37
da etapa final. A renda
somou Cr$ 70 mil 112 e 50
centavos, para um público
de apenas 6 mil e 34 pagan-
tes. O juiz íoi Matirilio San-
tiago, que mostrou cartão
amarelo para Fischer.

Ainda no primeiro tempo,
o bandeira vermelha Eraldo
Palmeirini ofendeu a Zaga-
lo, criando um ligeiro
tumulto. No final do jogo,
o Botafogo enviou um pro-
testo oficial para que o juiz
o anexasse à súmula, mas
Maurílio Santiago se re-
cusou a aceitá-lo.

Os times atuaram assim:
Botafogo — Zé Carlos, Mi-
randa, Cedenir, Valtencir e
Marinho; Carlos Roberto,
Mendonça e Dirceu; Dilson,
Antônio Carlos (Tiquinho)
e Fischer. Guarani — Sid-
nei, Mauro, Nelson, Edson
e Bezerra (Cláudio); Ednal-
cio (Joãozinho) e Alexan-
dre; Ziza, Renato, Sérgio
Lima e Davi.

OS GOLS
No primeiro tempo o jogo,

apesar de-tecnicamente ira-
co, apresentou uma boa
movimentação. O Botafogo,
sempre superior, era quem
criava as melhores opor-
tunidades. A primeira delas
ocorreu aos quatro minutos,
num lance em que Fischer
deu de cabeça para Mari-
nho, que chutou forte, mas
por cinia.

O time do Guarani, que
tinha apenas Alexandre
atuando bem, mostrava-se
muito apático, não parecen-
do que o jogo era decisivo
para sua classificação. En-
tretanto, foi a equipe pau-
lista que marcou o primeiro

gol através de Ziza, num
lance em que a defesa do
Botafogo parou pedindo im-
impedimento do atacante.

O empate foi conseguido
aos 24 minutos, com um
chute fraco de Fischer, mas
a bola bateu na linha da
pequena área e enganou o
goleiro Sídnei. Se o Bota-
fogo estava melhor, com o
gol de empate cresceu ain-
da mais. Boas oportunl-
dades foram criadas, as me-
lhores das quais ficaram
por conta de Dirceu, Fis-
cher e Dilson, que as des-
perdiçaram.

Na etapa final o Botafogo
continuou superior e voltou
a perder várias chances.
Quando parecia que a par-
tida terminaria empatada,
pois as duas equipes pra-
ticamente andavam em
campo, Carlos Roberto tirou
uma bola de Alexandre e
lançou a Tiquinho, que chu-
tou violento, sem chances
de defesa para o goleiro
Sidnci. Dai cm diante o
Botafogo se limitou a tocar
a bola. enquanto os jogado-
res do Guarani apenas cib-
servavam. .4 defesa do Guarani via-se obrigada a fazer faltas violentas

lliill
como a de Edson, em Dilson. para nã
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Aulio quer
mais pênalti
e menos
carlão
amarelo
em 76

Oldenitirio Totiguinliú

O Coronel Aulio Nazareno, diretor da Comissão
Brasileira de Arbitragem de Futebol (Cobrufi, dc-
}Wm dr. fazer várias observações durante o Campeo-
nato Nacional, chegou à conclusão que pura 76 os
juizes devem marcar mais pênaltis c diminuir as
advertências com o cartão amarelo.

O problema c que alguns árbitros ainda estão
um pouco inseguros, mas com o tempo rão sentir
que não precisam sc preocupar com us criticas dos
clubes, porque a Cobra) saberá dcfcndé-los. No cn-
tanto, c preciso que mantenham um bom nivel téc-
nico dc trabalho, a fim dc que jogadores c dlrlgen-
les os respeitem ainda mais — acrescentou Áulio
Nazareno,

MIL CARTÕES

A esta altura os juizes já marcaram quase mil
cartões amarelos c. na opinião do diretor da Cobrai,
esse número c muito alto.

A verdade c que alguns jogadores ainda não
sabem direito as regras do futebol c constantemente
cometem irregularidades que merecem punição, mas
que poderiam evitar. Por exemplo, jogar a bola pa-
ra o lado a fim dc atrasar a partida, perturbar a
formação da barreira, c outros lances. Mesmo assim,
alguns juizes não estão seguindo regularmente as
normas da Cobraf, com respeito ao uso de cartões.
Há lances que náo merecem cartões amarelos c eles
dão. Vamos Jazer uma revisão de súmulas, jogo por
jogo, a fim de estudar as atuações dos juizes c dc-
pois observar o seu comportamento, na partida —
explicou Aulio.

O nosso desejo c fazer o máximo para ajudar
aos juizes, mostrando seus erros a fim dc que cada
vez melhorem, mais dc produção. Ale o momento já
afastamos alguits por falta dc condição fisica c
alguns até por não estarem bem tecnicamente. Os
iui:cs c bundeirinhas que se destacarem serão sem-
pre prestigiados. Também os que não demonstra-
rem muita segurança serão ajustados.

PROCESSOS NO TRIBUNAL

A fun de manter a seriedade do seu Deporta-
mento. Aulio já inundou para o Tribunal da CBD
processos contra vários dirigentes c técnicos que
ucusaram juizes. Para 76. pensa cm tirar um dos
árbitros da FIFA. que são sete. c colocar um novo.
fazendo com que todo ano haja vm revezamento,
como incentivo.

O ideal será o dia cm que o juiz apitar um
jogo c no fim, com qualquer resultado, puder ca-
ininhar tranqüilo para o vestiário, sem sc preocupar
com as acusações mentirosas que alguns dirigentes
sempre encontram para justificar resultados. O que
desejo c que os juizes cumpram a regra indepen-
dente dc clube ou de resultado no momento da
partida. Se alguém estiver ganhando dc 5 oií 6 a 0
e sc houver pênalti, te.n, que marcar, seja contra
quem jor. Também não quero que só marquem, algu-
mas jaltas quando elas são fora da área. Uma falta
deve ser punida mesmo sendo um pênalti no fin-
zinho de uma partida. Para um árbitro não existe
esse negócio dc time grande ou pequeno, todos
são iguais, c nós. aqui na Cobrai, estamos prontos
para garantir a seriedade da figura do juiz — fl-
halizou Áulio.
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A atuação de Á. Nazareno à frente da Cobrai é para aumentar a responsabilidade dos árbitros

Normas dão base total ao juiz
O uso dos cartões amarelo e

vermelho está totalmente regula-
mentado pelas normas paru arbi-
tragem organizadas pela CBD. O
Juiz aplicado que estiver atento ;>
esse texto estará pronto a tomar
com segurança às suas decisões em
torno clás advertências com cartão
ou expulsões, pois todos o.s pon-
los fundamentais da questão estão
fixados.

Eis o texto oficial:

1) O árbitro não deve usar In-
diacriminadamente o cartão ama-
rolo. Antes de tomar esta decisão,
deve analisar a natureza da falia
cometida, partindo do principio cie
que, muitas vezes, uma simples ad-
vertência verbal resolve o problema.

2) Em contraposição, no mo-
mento em que sentir que à justa
medida é o cartão amarelo, não de-
ve hesitar em utilizá-lo, tantas ve-
zes quantas necessário for, no res-
guardo das leis do jogo.

Nunca é demais recordar que,
numa partida, não é permitido ad-
vertir o mesmo atleta duas vezes
com o cartão amarelo. No momen-
to em que ele faça por merecer o
.segundo cartão amarelo, deve icce-
ber o cartão vermelho.

O árbitro não deve entender o
cartão amarelo como uma "arma",
utilizada como objeto de coação a
todo momento e. sim. como o exa-
tol instrumento de coerção cie uma
falta que mereça advertência sc-
vera, última advertência, a p ós o
que. no caso de reincidência, so-
mente cabe a expulsão. Não é ad-
missivel a "ameaça" de puxar o
cartão, prática que vem sendo ado-
tada por alguns árbitros, com o In-
tuito de atemorizar os atletas. Ao
árbitro cabe o direito cie a penar e
não de intimidar os jogadores.

ai "O senhor está advertido",
ou

bi "O senhor está expulso".

Recomendações objetivas sobre

a aplicação (Io carlão amarelo c do
cartão vermelho.

Al Deverá .ser aplicado o carlão
amarelo:

li Quando um jogador agarrar
o adversário pelo uniforme ou pelo
corpo, impedindo-o de participar
da jogada; se agarrá-lo pelo pes-
coco. cabelos ou partes baixas vul-
neráveis do corpo, aplicar-.se-á o
cartão vermelho;

2) Quando, superado pelo ad-
versário, empurrá-lo, impedindo-o
dc prosseguir no lance, esteja ele dc*
posse da bola, ou correndo para
alcançá-la;

3> Quando agarrar ou desviar
a bola com as màos, evitando uma
boa jogada, por meio da qual o ad-
versário alcançaria iminente van-
tagem técnica;

¦I i Quando praticar falta vio-
lenta;

5> Quando retiver a bola cm
suas mãos ou atirá-la para longe,
após a marcação de falta contra a
sua equipe.

Obs.: nos casos des itens 1. 2
e 3 náo se aplicará o cartão amate-
lo sc. mesmo havendo falta, suce-
der a "lei da vantagem".

Bi Poderá ser aplicado o cartão
amarelo (o árbitro julgará da ne-
cesidade dele, ou da simples adver-
tência verbal I:

1 > Quando um jogador praticar
atos que visem a perda de tempo,
de maneira deliberada, sempre que
a sua equipe estiver em vantagem
no marcador:

2> Quando um jogador se apoiar
sobre um seu companheiro para ca-
becear a bola;

:íi Quando reincidir na práli-
ca da obstrução, visando a impedir
que o adversário possa alcançar a
bola;

4i Quando o jogador pro-
curar repetidamente, obstruir a
ação do goleiro adversário, na oca-
sião em que este tentar repor a bo-
la em jogo;

5) Quando o goleiro retiver,
dcllberadamentc, a bola em seu
poder, visando, a ganhar tempo,
sem atender à determinação ver-
b.il cio árbitro para que a reponha
em jogo;

(ii Quando, por ocasião do ti-
ro de meta, o goleiro c/ou outro jo-
tjador da mesma equipe náo per-
mitlrem, intencionalmente. por
duas vezes consecutivas, que a bola
ultrapasse a linha demarcatórla da
área penal;

7) Se desaprovar, com pala-
vras ou gestos, a.s decisões do ár-
bitro;

8) Sc infringir, com persistôn-
;ia, as regras do jogo;

9i Se tomar atitudes ou pra-
licar atos que quebrem as normas
ílscipllnares e cavalheirescas que
devem predominar durante toda a
partida;

101 Quando o jogador abrir,
intencionalmente, os braços pára
fazer obstrução à passagem do ad-
versário. ou agitar os braços, pro-
curando impedir que o adversário
prossiga i deslocando-se em busca
da bola, tendo-a cm seu poder ou
correndo para recebê-la I, mesmo
sem entrar em contato com ele:

11) Quando o goleiro deitar-
se sobre a bola, retendo-a em seu
poder, por tempo excessivo;

12) Quando o jogador dirigir-
se de forma ofensiva a um adver-
sário ou a um companheiro;

13) Quando fizer o "monti-
nho" ou usar de outros artifícios,
na colocação da bola para cobran-
ça de iúna falta.

Ci O cartão vermelho deverá
ser aplicado, utilizando-se a mes-
ma lormalisüca do cartão amarelo
em todos os casos em que a regra,
preceituar taxativamente, a expul-
são do atleta.

Ocorrida, por 3 vezes conse-
cutivas, a hipótese prevista no
item 6, da letra B, deverá ser usa-
do o cartão vermelho.

COLOCAÇÕES

1."
2."
3.°
4.°

6.°
7.°

l.°
2.°

5.°
6.°

8.°

Fluminense
Palmeiras
Guarani
Cruzeiro
América
Corintians
Botafogo
Nacional

Flamengo
Santa Cruz
Internacional
Portuguesa
São Paulo
Esporte
Grêmio
Náutico

GRUPO A
PG J
11
10
9
7
7
5
3
0

5
5
6
5
5
5
6

V
4
3
3
2
2
2 1
1 1
0 0

E
1
1
1
1
2

D GP GC
10 2
8
9
5
6
5
4

3
6
4
5
6

10
1 12

GRUPO B
PG J V E D GP GC
1 1 10 8 1

7
5
8
5
8
4
2

4
2
7
6
8
6
9

HOJE
x América, no Maracanã, às 17h
x Flamengo, no Beira Rio, às lóh
x Palmeiras, no Morumbi, às lóh
x Cruzeiro, no Vivaldo Lima, às lóh

(local)
x Santa Cruz, no Arruda, às 17h

QUARTA-FEIRA
x Guarani, no Parque Antártica, às

21 h
x Palmeiras, no Maracanã, às

21hl5m
x Esporte, no Olímpico, às 21 h

QUINTA-FEIRA
x Santa Cruz, no Maracanã, às

21hl5m
x Botafogo, no Vivaldo Lima, às

às 20h30m
x América, no Minas Gerais, às

21hl5m
x São Paulo, no Arruda, às 21hl5m
x Portuguesa, no Beira Rio, às

21hl5m

Fluminense
Internacional
Corintians
Nacional

Náutico

Corintians

Fluminense

Grêmio

Flamengo

Nacional

Cruzeiro

Náutico
Internacional

OMENTE ESTA SEMAN
Barco rie Inflar Rio IV. Fabricação Fran-
cesa. Capacidade para 2 adultos. 5 cama-
ras independentes, comprimento 2 me-
'tos. Para quem gosta de praia, de pesca e
lazer camping essa sugestão é ideal. De
•1.650, por apenas
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¦ Ski Rope Holder. Suporte para ca-
bos de ski, marca Zurn. Fabricação
Americana. Super resistente. Uma
sugestão ideal para completar o
seu equipamento. De 550, por ape-
nas

349,

I V mm \\\m "

Colchão Inflãvel Decorado. Fabri-
cação Francesa. Super resistente!
e espaçoso. Ideal para praias es
piscinas. Curta suas ferias. De'
280, pur apenas
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Caixa Plástica para bateria, com
compartimento para ferramentas.
Marca Zurn. Fabricação Americana.
Resistente, leve e moderna. Ma
Mesbla. De 650, por apenas

385.
DIVISÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEiVTOS

Departamento Náutico
Avenida General Polidoro, 74
Fone: 246-4090 - Botafogo

Sanitários Honest John
Importado. Com um saco
plástico que e removido e
jogado fora. No camping
o conforto e a higiene de
seú lar. De 450, por

249.

-Campo Neutro
Jòsú Inácio l! 'priicvk

OBSERVAVA-ME 

um torcedor no
intervalo da partida dc ontem
ser o futebol brasileiro tão pouco
profissional que Fluminense e

Guarani jogaram em um campo para 20mil pessoas, enquanto Botafogo e Gua-rani faziam naquele mesmo' momento
uma partida para um Mãraqanã vasto.

Por sinal que outro torcedor, o tri-color Ivan Sanf Anna, testemunha oculur
de todas as partidas do Fluminense nos
ultimas oito anos, contou-me que cm
Campinas a superlotação do estádio foide tal ordem que havia pelo menos 5 mil
pessoas no fosso, obviamente sem pos-sibilidade de ver coisa alguma. E ainda,
na opinião dc Ivan, uma tragédia só foievitada porque, 20 minutos antes dc co-
meçar o jogo, o presidente do Fluminense
concordou com a transmissão direta da
partida para a própria cidade de Campi-
nas — e consentiu que as rádios e os alto-
falantes do estádio divulgassem o fato.

M•AS o público do Maracanã quasedeserto acabou vendo ura bum
jogo de futebol, mais pelo Bota-
fogo, que não tinha coisa ai-

guma a disputar, do que pelo Guarani,
cm luta pela liderança de seu grupo.

Chega a parecer estranho que o Bo-
tafogo, que até então conquistara apenas
um ponto na fase final, sc lançasse á
luta com tanto empenho. Depois de um
início indeciso, a equipe, praticou um fu-
tcbol de grande velocidade, marcando o
adversário na saida e süfocando-ò a tal
ponto que sua vitória bem poderia ser
por um marcador mais folgado (o Gua-
rani. enquanto isso. lembrava-me um
América dc verde, jogando direitinho mas
sem a necessária sede dc decisão).

Mas está tudo explicado pelo nofi-
ciário dos jornais de que o Cruzeiro e
outros times andaram prometendo bichos
por fora à turma dc General Sevcriano.
Realmente, para uma equipe submetida
ao crônico regime dos salários atrasados,
náo poderia haver incentivo maior.

j l está no que deu tanta gente di-
/\ zer que Geraldo c um craque e o

/] craque pode fazer, o craque podeacontecer. Esse rapaz, que é um
craque mas c também, um evidente des-
lumbrado, acabou por criar um incidente
tão gratuito quanto incompreensível.

Incompreensível porque o vi há tem-
pos, na televisão, queixando-se de que
disputara todo um campeonato com o tor-
nózelo inchado, por causa das pressões da
tabela e dos dirigentes. E, entretanto, se-
nhores. eis que Geraldo c proibido de trei-
nar com bola, para poupar nova contusão
no tornozelo — e rebela-se. quer porque
quer participar de uma pelada.

Geraldo, que c de fato uma das espe-
ranças de nossa Seleção, precisa pôr a ca-
beca no lugar, e isto por dois motivos
muito simples: primeiro, porque esses in-
cidentes vêm-se multiplicando e há ain-
da a sombra muito desagradável daquele
em Brasília; segundo, porque, como me-
nino pobre de favela, Geraldo tem uma
saúde muito frágil. Não vou entrar em
detalhes, vias Geraldo tem-se permitido
excessos que poderão perfeitamente pôr
a perder uma carreira que é uni patrimô-
nio não só dele mas de todos nós que nos
encantamos com seu belo futebol.

t tm leitor pergunta-me se tenho
mais histórias da Copa de Lon-

i J dres. Sim, tenho-as até a consu-
mação dos séculos. Há por exem-

pio o episódio com meu amigo Gérson Sa-
bino, ilustre fundador da Sociedade dos
Amigos da Seleção Brasileira.

Mineiro precavido, Gérson embarcou
para Londres com seu fiel guarda-chuva,
pois ouvira dizer horrores do clima da ci-
dade. Amigos, um guarda-chuva num
avião é estranho, e mais estranho se tor-
na quando lhe faltam algumas varetas:
adquire então a odiosa característica de,
ao ser aberto, expor seu possuidor não
apenas à inclemência da natureza como
à ir.risão dos circunstantes.

Mas Gérson não se deu por achado e,
uma vez em Londres, rumou com decisão
para a Briggs, firma tradicional do gê-
nero. Lá certamente lhe seria possível
providenciar o indispensável conserto.

E ei-lo agora, o nosso Gérson, a ser
recebido por imponente gerente, de_ car-
tola na cabeça e altivez no olhar. Gérson
passa-lhe o objeto de suas preocupações,
que o inglês recebe com indizível horror,
a segurá-lo com a ponta de dois dedos, a
uma segura distancia.

O senhor vai me desculpar — diz
o inglês — mas isto positivamente não é
um Briggs.

E, depois de um momento:
Pensando bem, isto não chega a

ser um guarda-chuva.

DE PRIMEI KA: O técnico Didi revê-
la mais bom senso do que a diretoria de
seu clube, ao rejeitar a esdrúxula idéia de
ir ao Maracanã de helicóptero.

• Campo Neufro eslá diariamente às 8h35m
na RÁDIO JORNAt DO BRASIf. Sábados a
domingos, às 20hl5m.
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CLAUDIA é a 3a. loja de uma
seqüência de

3 estabelecimentos, com o
mesmo nome, instalados no

I Rio e em Niterói. E a 2a.
j montada na Rua da
| Alfândega. Todas

; especializadas em artigos
: de couro, courvin, plástico e
i palha, oferecendo o maior e

I mais variado sortimento de
j bolsas, carteiras,

I frasqueiras, malas de todos
m os tipos, cintos, porta-notas
SI ele

Estes são os padrinhos:
?£?—

MUNDIAL
ARTE EM COURO
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A
COFABAM

® BOtSAS

RIO
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MmCcI.
A MALA BRASILEIRA DE

CLASSE INTERNACIONAL

FLUMINENSE
ROBERTO

TONINHO
SILVEIRA

PAULO CÉSAR
EDINHO

MARCO ANTÔNIO
GIL

MANFRINI
ZÉ MÁRIO

RIVELINO
ZÉ ROBERTO

AMÉRICA
PAÍS
ORLANDO
ALEX
GERALDO
IVO
ÁLVARO
NECO
BRÁULIO
EXPEDITO

10 AÍLTON
11 GÍLSON NUNES

Psicólogo prepara
time contra cartões

O Flinniiieii.se está numa situação bastante di-.ncil porque alguns clc seus principais jogadorescomo Rivelino, Paulo César. Manfrini c Toninhonao podem mais sofrer advertência com cartãoamarelo, sob o risco dc desfalcarem a equipe nosipgos decisivos do Campeonato Nacional. Eslc pro-blema pode ser superado com o trabalho psicolô-(jico que esta sendo realizado, a fim d° evitar queem campo, eles reclamem do juiz, cometam umafalta mais violenta ou coloquem a mão na bota.
Na opinião do psicólogo João Alberto Barreto,"o nosso grupo, acima de qualquer outra coisa, es-tá totalmente conscientizado da necessidade quetem de conquistar este titulo. Isso. somado aos re-

forços psicológicos que temos dado a cada um dos
jogadores, fará com que controlem qualquer rea-
ção mais negativa."

MENTALIDADE EVOLUÍDA

O nivel do time, sob o ponto-de-vista dcmentalidade, felizmente c bastante desenvolvido.
Por isso todos avaliam muito bem a importância
de conseguir provar perante a torcida e os demais
clubes que a filosofia adotada aqui pelo presiden-lc Francisco Horta é a mais acertada. Ele áeredi-
tou que daria mais cio clube, dentre outras coisas,
formando uma grande equipe dc futebol, a máqui-
quina ou o super-time, como se chama por aí.

João Alberto Barreto acha que assim os gran-des jogadores, os craques, foram prestigiados c
mais valorizados nacional e até internacionalmente.

Agora é a hora de retribuírem ao clube, que
poderia ter partido para uma contecão de despe-
sas, contratando e renovando contratos apenas
com jogadores dc menor nivel técnico, que lógica-
mente seriam mais baratos. E o que têm que fazer
para retribuir? 0 clube necessita deles em todos
os jogos até o fim. Eles realmente estão numa si-
tuação dificil, pois a qualquer deslize ou mesmo
sob uma interpretação errada de um juiz, poderãoser advertidos e ficar fora dos outros jogos.

E falando sempre pausadamente e com tran-
quilidade, como se já tivesse todas as palavras de-
coradas, João Alberto Barreto concluiu:

Eu já os conSieqo muito bem. Tenho cer-
teza de que não vão deixar o clube em falta num
momento como esse.

Jogadores /mostram
boa disposição

Se depender da vontade demonstrada pelos jo-
gadores nos treinamentos de ontem e anteontem,
o Fluminense está muito mais próximo do titulo do
Campeonato Nacional do que pensa. Ontem, apesar
de ter sido apenas um exercido recreativo desinto-
xicante, a disposição de cada um chegou até a im-
pressionar o preparador Carlos Alberto Parreira,
que se mostrava muito admirado:

Parece até que o Didi não escalou o time
e eles ainda estão disputando a posição. Em todos
estes anos de trabalho aqui no Fluminense, nem
mesmo nas melhores fases, eu percebi um clima a.s-
sim. E mesmo os que estão relegados à reserva, pa-
recendo imbuídos de um único objetivo, colaboram
tanto quanto os outros.

CHUTES, SOL E SUOR

A pelada de voleibol no ginásio já havia encer-
rado, os jogadores que participaram tinham se em-
pregado à fundo, mas ao passarem pelo campo e
percebendo o restante da equipe a bater bola com
os goleiros, resolveram fazer as duchas e as mas-
sagens reconfortantes esperarem um pouco mais.
Chutes fortes ou colocados, piques explosivos, sol a
pino e multo suor. Se Carlos Alberto Parreira e
Adalberto Martins não tivessem dado o treino por
encerrado, eles ainda tentam ficado á treinar algum
tempo a mais. O pensamento de Manfrini pode tra-
duzir perfeitamente como os jogadores .estão en-
carando o final do Campeonato:

A hora é de bodos por um .só objetivo. Sc
vencermos, todos lucram, quem está jogando e mes-
mo quem está de fora. Mesmo assim prefiro con-
Mimar em ação. E isso, aqui no Fluminense, só mes-
mo cem cada um transformando o trabalho numa
verdadeira guerra pessoal em que vamos lutar con-
tra o tempo e o fisico para não perdermos a foi'-
ma.

Unia vitória por dois
K<>ls d»* diferença, esta
tarde, im .Maracanã, da-
rá an Fluminense a ga-rantia de classificação
antecipada para as finais
do Campeonato Nacio-
nal, Com o America, seu
adversário, a parlir das
I7h, nãfi ocorre o mesmo,
porque lula na tabela
min equipes cm melhor
colocação,

0 Fluminense eslá nu-
ma situação bastante cô-
moda c pode até perder
que ainda assim con INtinua com chances cíc
chegar às finais. Para is-
.so hasta que consiga uma
vilória por Ires pontossobre o Palmeiras, quar-ta-ieira, no .Maracanã.

A medida que às li-
nais se aproximam, ocampeão carioca vai tro-
cando aquele seu futebol
requintado, de toques
precisos c jogadas boni-tas. por outro mais frio ccalculista, mas tão efi-ciente quanto o primeiro.

José Favile Neto é o
juiz e Aloísio Felisbcrto
da Silva e laiis Carlos dcOliveira os bandeirinhas.

Expedito
no ataque

Ao America só a vitória
interessa c, assim mesmo,
por uma diferença de dois
gols. Por esse motivo, o tec-
nico Danilo Alvim armou a
equipe de maneira ofensiva,
ou seja: Bráulio em lugar
de Renato e Expedito, que
se saiu bem contra Corin-
tlans, será mantido na pon-
ta-de-lança.

Danilo Alvim faz questão
de deixar bem claro que o
afastamento de Renato não
representa uma inferiorida-
de técnica ou fisica do joga-
cior. Apenas, tornou-se ne-
cessaria a modificação pe-
lás circunstancias que a
equipe se encontra nesta
fase do Campeonato Nacio-
nal.

COERÊNCIA

A explicação de Danilo é
simples:

Do que adiantaria ar-
mar a equipe de maneira
defensiva se para nós só in-
teressa a vitória? Ao con-
trário do que muito se co-
menta por ai, não tenho
nada contra nenhum joga-
dor do time. Apenas procu-
ro ser coerente comigo mes-
mo e armar o time de açor-
do com as suas necessida-
des.

O treinador considera o
Fluminense como uma das
melhores equipes do Cam-
peonato Nacional, mas
acredita que o América pos-
sa conseguir uma boa vitó-
ria.

Temos bons jogadores,
nosso time está motivado e
isto é o que importa. Assim
como o Fluminense, o Ame-
rica é uma equipe de exce-
lente nivel técnico. O jogo
será equilibrado e vencerá
aquele que tiver mais sorte,
ou melhor, aproveitar as
oportunidades que surgir e
atuar com seriedade desde
o inicio do jogo até o final
sem se descuidar em ne-
nhum momento — comen-
tou.

Quanto ã ausência de Fie-
cha, que recebeu o terceiro
cartão amarelo, Danilo Al-
vim acha que Expedito po-
dera substituí-lo sem pre-
juizo para o time.

— E um jogador que luta
por uma vaga no time titu-
lar e vem motivado pelos
dois gols que marcou contra
o Coríntians. Além disso, es-
tá sempre presente nos lan-
ces dc área. Da mesma ma-
neira, Neco é um ponta
muito habilidoso, procura
os lances de linha de fundo.
o que é importante dentro
da nossa filosofia de jogo.

Mas, ao mesmo tempo em
que os jogadores se mos-
tram motivados e só pen-
sam em acabar com "o mito
Fluminense", não esccreidem
o descontentamento pelo
fato de as gratificações es-
tarem atrasadas. Entretan-
to. acreditam ria possibill-
dade de uma boa renda es-
ta tarde, o que será sufi-
ciente para que a direção
do clube coloque todos em
dia.

Para a maioria dos joga-
dores, o Fluminense atra-
vessa ''uma fase de sorDe,
para a qual tudo dá
certo. Alex, por sua vez, só
pensa na vitória".

—Tenho assistido aos vi-
deotapes do Fluminense e
ainda não vi nada demais.
O time é irealmente bom,
ma.s não é melhor que o

nosso. Precisamos apenas *
um pouco mais de sorte, o
que não está faltando a eles
— comentou.

i
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A TANGA
c mais ela

Está confirmado: todos os estilistas e grandes
costureiros fra.nceses decidiram rerançar

o maio inteiro para 1976. Mas isso não quer
dizer muita coisa: as garotas européias

de corpos perfeitos, continuarão a preferir
os di/as-peças mínimos.

Sabendo disso, os fabricantes
MAIS MODA

franceses inundam o mercado de
tangas, cópias fiéis
dos minibiquínis brasileiros.
Malhas, algodões, estampados,
listras, alegram os reduzidos
trapinhos que ajudam a bronzear melhor,
A tanga ainda é o sucesso.

NA PÁG. 5

Lacinhos seguram as reduzidas peças deste modelo

I314ZÜS
|A MAIS PARA VOCÊ COMPRAR NA HELAL
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Ar condicionado Admirai 9R12 paradormitório.
Avista 1.740,00 ou 10 x 343,00
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Rádio Philips 077.
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Grátis: uma foto colorida
com Papai Noel nas compras

acima de Cr$ 300,00.

Ventilador Faet-12",
¦•_._»* modelo 75.

A vista 125,00 A vista 339,00
ou 5x32,00 ou 5x80,00

Armário para cozinha
Atlas, modelo 408.
Avista 529,00
ou5x 124,00

Mesa de Ping-Pong oficial Lip.
A vista 595,00 ou 4 x 160,00

ou 10x68,68
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Frutas estilizadas, em fundo de listras finas, fazem a estampa do biquíni com soutien de alças duplas

Fitti Show - a corrida de fórmula fantástica
A vista 218,00 ou 4 x 60,00
Pilhas grátis.

Relógio Seiko
para senhora,
com pulseira de
platinite.
Garantia ^mundial
de 12 meses.
Venha
conhecer o maior
sortimento Seiko
do mundo na Helal.
A vista 595,00
ou 10 x 77,35

M Bâfl___MI
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Mini Velotrol.
À vista 169,00 ou 4 x 48,00
Velotrol grande.
Avista 295,00ou4x 80,00

Anatomia
dc_> armário modulado
bem bolado

Veja como V. pode dividir internamente
o armário bem bolado.de acordo com seu
bom gosto e necessidade.

Gravador
Panasonic com microfone

embutido. Importado.
Avista 1*050,00 .4

ouiox 136,50 M.

I»
SÓ NA RUA BUENOS AIRES.

257/261-ATACADO
Baralhos Dunga - embalagem com 12.
Unidade 5,50
Canetas Bic-embalagem/caixa com 50.
Unidade 0,50
Bolas de Ping-Pong - embalagem com
12. Unidade  2,65
Bolas de tênis para praia - embalagem
com 12. Unidade 3,75
Isqueiro Cricket - embalagem com 12.
Unidade 7,50

Só vendemos embalagens fechadas.

Brinquedos Estrela^'a maior variedade '
e'na Helal.
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CBEOICARD

Helal Hotel-Vitória
Reservas tel,: 232-9375

«HELAL
Em Deus confiamos

*

ModeladorStik
adulto.
A vista 195,00

ou 4x55,00
ModeladorStik
júnior.
À vista 165,00

ou 4x45,00
_to#W-_»**sí»w
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Robot da Estrela -
o robot que dá
cambalhotas.

À vista 185,00
ou 4x51,00

i^Ãuto-Ban. •*&

Ipanema: R. Visconde de Pirajá, 282
Madureira: R. Almerinda Freitas, 18
tel.: 390-7784- PABX: 224-7782

Centro-Matriz e Atacado:
R. Buenos Aires, 257, 259,261
Varejo:
R. da Alfândega, 322,324 e 326
R. da Alfândega, 325
R. 7 de Setembro, 145,147 e 149

Auto-Ban.
À vista 255,00 ou 4 x 70,00
Moto-Ban.
À vista 285,00 ou 4 x 85,00
Caminhão Sobe e Desce.

À vista 195,00 ou 4 x 55,00 _j
Vitória - ES: R. Jerónimo Monteiro, 177 e 181
Hotel Helal: R. Jerónimo Monteiro, 935 - tel.: 3-295S

MALEIRO
SOBRE PORTA
DE PASSAGEM

MALEIRO
COM 3 ALTURAS
DIFERENTES

PRATELEIRAS

VÃO DUPLO

porta y' I k ¦/Brll h; ^twm |s:; 1CABIDES ' ^HUtilljII Pi '«iJ __-l__Í-l_

__=JB/ z?H-I-4/. li . . j

GAVETAS
SIMPLES

CALCEIRO
GAVETÂO

Embutido, duplex ou divisional, oom nicho para
cama ou penteadeira.
Mais barato por ser vendido em módulos. Removível
e de fácil colocação, V. leva seu bem bolado para
onde quiser.
Traga as medidas de sua parede ou peça, portelefone,
a visita de um projetista, sem compromisso.

Gavetas aparentes pa-
ra serem usadas como
sapateiras ou qualquer
outro fim á sua vontade.
Oferecem a vantagem
de manter essa parte
totalmente isolada das
roupas.

Gelli @
o móvel bem bolado

Av. Copacabana, 1039 • Tels. S57-8090 - 255-1138/39
Rua Barata Ribeiro, 814 - Tels. 255-3570 - 235-7014 .
Rua Conde Bonfim, 208-B - Tels. 248-0547 - 234-5125
Rua Dias da Cruz, 140-A -Tels. 229-6408-249-5017
Niterói: R. Gavião Peixoto, 115 - Tels. 711-6806 - 711-4281
Petrópolis: Magazln Gelli - Tels. 42-0343 - 42-0775

segundas, terças e sextas até 22 hs. - sábados até 18 hs.

Até o Natal, diariamente até 22 hs. - sábados até 18 hs.

No MAM,
a primeira
visão
do cinema
chinês

Na serie dedicada a cine-
matografias inéditas ou
pouco conhecidas no Brasil,
a Cinemateca do M A M
apresenta a partir de hoje,
até o dia 5 de dezembro, a
I Semana do Cinema da
República Popular da Chi-
na. A mostra, a primeira
organizada ria América Lati-
na, pretende ser uma apro-
xiriiação informativa, com
uma seleção de filmes pro-
duzidos nos últimos dois
anos. Inclui um filme sobre
bale, quatro documentários
de Iprigá-riietragerii, dois
documentários de curta me-
tragem e vários cinejornais.

PROGRAMAÇÃO

Ho|e, às 18h30m. Os Filhos da
Pra daria (So Yuri R Niue). Compie-
mento: A Turma Wu-Shu da Escola
Juvenil de Cultura Física de Tempo
Livre de Pequim.

Segunda-feira, às 18h30m e 20h
30í7i, Um Brilhante Espetáculo (Wan
Ze Cian Huan), narrado em espa-
nhol..Complemento: China Hoje, ci-
nejornal.

Terça-feira, às 18h30m e 20h
30m, No Alto das Montanhas sa Ex
conde a Beleza em sua Infinita Va-
riedade (Wu Sien Fun Guon Tia
Sian Fun), narrado em espanhol.
Complemento: O Correio do Povo,
narrado em inglês.

Quarta-feira, às 18h30m e 20h
30m, O Artesanato da China (Gun
Yi May Siu), narrado em inglês.
Complemento: China Hoje, cine-
jornal.

Quinta-feira, às 18h30m e 20h
30m, Acrobacias (Tsa Dzi). Compie-
mento: China Hoje, cincjornal.

Sexta-feira, às 20h30m, repetição
do programa composto por Filhoa
da Pradaria e A Turma Wu-Shu da
Es.ola Juvenil de Cultura Física d*
Tempo Livre de Pequim.

Entrada franca cm todas as ies«
soes.

.0
«çs^«m«»ww«w#*«*'"™



PÁGINA 2 CADERNO D n JORNAl DO BRASIL fl Rio cio Janeiro, domingo, 30 de novembro cie 1975

Jom; Cai*]
Oliveira

BRINCO E
CAVALO

7 

Bonito o nome do estádio, em Cam-
pinas, onde o Fluminense ganhou do
Guarani: Brinco de Ouro da Prince-
sa. Teria ela perdido o brinco lá?

Teria perdido um brinco só, e o outro fi-cou na outra orelha? Teria esquecido o
brinco dc ouro na alcova de algum se-
dutor? Será que o Príncipe ficou enciu-
mado?

Uma Princesa de brincos de ouro há
de ter uma pele bem clarinha e fina;suas orelhas, róseos búzios translúcidos;
seus olhos muito negros ou por demais
azuis, dentro de pálpebras oblíquas; e umlongo, niveo pescoço de Modigliani, do
qual sai uma voz de prata azulada, quan-do ela diz que me ama.

(~^A grande dificuldade deste século,
3 no capitulo das ninharias, é deter-

£j minar a razão pela qual todo cantor
italiano de música popular, além de

míope, usa óculos de aro dc tartaruga.

é-v Quem está querendo uma Praça Pa-
^J pai Noel c um deputado úo MDB
j chamado Joel Vivas. Já no segundo*-"-_ ano de Psicologia da PUC, qualquer

gatinha sabe que assim se manifesta uma
vaidade exacerbada. O que ele pretende,na verdade (nào falou, mas pensou), ê
que a praça se chame Papai Joel.

fNo momento em que tanto se falana necessidade de incluir a redação'-* nos cursos de primeiro e segundo
graus, por causa do tatibitate poronde mergulhou a nossa juventude, me

lembro de um homem que conheci doisou três anos atrás. Era um homem jo-vem, rodando ali pelos 32 anos, bonito,
com uma espessa cabeleira castanha, um
espesso bigode quase ruivo, olhos cor de
brasa, muito bem vestido. Ele tinha um
carrão com ar refrigerado onde caberiam
confortavelmente o time e a torcida doAmérica F. C. Era riquíssimo, criava ca-
valos no Sul e freqüentava regularmente
o Jóquei Clube do Rio de Janeiro.

Pois esse homem estava com um
amigo meu, e os dois me apanharam no
meio da rua, forçando-me a acompanha-
los à casa do meu amigo, que pretendiatomar um banho antes da festa progra-mada para aquela noite, antes disso, a
gente tomaria um drinque. Fomos paraCopacabana. Diante do prédio do meu
amigo:

Não vou subir não — disse eu. —
Estou com preguiça. Além disso, deixei de
beber. Só vou recomeçar a beber no Natal.Muito bem — disse o tomador de
banho. — Faltam 16 dias para o Natal.
Mas você sobe, não sobe, Adamastor?Subo daqui a pouco — respondeu
Adamastor. — Estou escutando o terceiro
páreo.

Adamastor estava realmente seguiu-
do pelo rádio as corridas do Jóquei.Então eu tomo o meu banho edesço em seguida — disse o amigo. —-
Mas se quiserem subir, já sabem. O uis-
que lá é muito bom.Ele se dirigiu ao prédio onde mo-ra. Adamastor ficou escutando rádio. Euabri um livro que estava lendo — a an-tologia pessoal de Borges. Foi quandoAdamastor, pedindo licença, pegou o li-
vro. Examinou-o como quem examinauma caixa. Era a maneira mais abstrata
de examinar qualquer objeto que eu játinha observado em minha vida. Em se-
guida, Adamastor me devolveu os labi-rintos do argentino e perguntou:—¦ Você está lendo esse livro?Estou.

Você lè muitos livros?Leio.
Pois olhe, vou lhe contar umacoisa... Eu nunca li um livro. Nunca, naminha vida...
Nunca leu um livro?Nunca.
Nem jornal?Nem jornal.Histórias em quadrinhos?Nunca, nunca.

Então eu me senti mal. Fiquei en-
joado do estômago. Achei melhor ir to-mar o uísque do meu amigo. Adamastorme acompanhou, vias chegando ao sa-
guão, e constatando que o elevador nãoestava funcionando, desistiu. Subi eu
quatro andares. Meu- amigo abriu a por-ta com a toalha enrolada na cintura.

Eu sabia que você não resistiria— comentou. — Tem uísque e gelo alinaquela mesinha. Sirva-se. Volto ao ba-nho. Adamastor ficou lá embaixo, natu-ralmente... >'.
Naturalmente por quê? — estra-nhei.
Naturalmente sim, sua besta, poistodo mundo sabe que cavalo não sobe es-cada!

W ri<M I
r^l r^Kv ¦**-"**, A*_ja

mmW -^^mW

m'*i^' ' iva
m^Êr*,' ^^ 'i mmAWv- -ir fl ¦

mWn ^^flL^L^,^LflHl HB9B

TmW^ '-1 IÉ0 -flB
m7 ^iST^w '• ' /Pífl fl

Wr* ¦ UjSPsíP HflflflflflflHm" '^W 9 I
!¦¦'' ¦;•¦'¦}::.>- 'iflHHI

ZOZIMO
COLPE DE MESTRE

Karla Sehneffer, loute en blanc,
no dia de seu aniversário

Pouca gente reparou nu
manobra habilidosa dc quelançou mão a FIFA para con-
tornar o problema da diiuli-
dade de Formosa, concorrente
à Copa como membro da en-
lidade, mas sem direito a
disputar as eliminatórias pelasua Confederação, a Asiática,
por dela ter sido expulsa.

Como náo convém no mo-¦menlo criar um caso com os
usiáticos ileia-sc chineses) —

e a FIFA poderia faze-lo se o
quisesse — o comi/é reunido
na Guatemala houve porbem incluir Formosa na cha-
ve da Oceania, ao lado da
Austrália e i\'ova Zelândia.
• Se não estiver soluciona-
do. o problema foi pelo me-
nos adiado, na pior das hipô-
leses até o próximo congresso
da entidade quando, ao quetudo indica, Formosa cairá
definitivamente, fora em tro-
ca do ingresso da China.

O MÓVEL
MAIS
NOVOVELHO

Peças
decorativas.
Trabalhos
a fogo sob
encomenda.
Autêntico
rústico
brasileiro

Carla ~
AntíquaV^

Fibrlcat Eirr, Wofrlburvo
Km 75.— Mury

Lo<«i R. Portugal, 14 .'*T*L5*? ~" frlburoo
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• PORTAS MENSAL
- 1.330. 100,00
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linha completa
de artigos de
montaria e
viagem
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Rua da .Quitanda. 29 . 222 66J6
Rua Miguel Couto. 13 • 23? 13C7
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Os
melhores

l doces do inundo
estão nas
cestas
de natal
do Lidador.

Entregue-se aos prazeres da cesta.
O melhor presente, também para sua

empresa oferecer a amigos e clientes.

Cestas e Arcas de Natal desde:

Cr$ 147,50 w Rua da Assembléia, 65
Tels: 221-4320
221-4613
221-4980
221-4981
224-0452

XerXes Av. Vieira Souto, 280
Tal: 227-6506. Rio

ANTIGÜIDADES E TAPETES

Telefone para
264-6807 e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Surreyacabacomo
estranho festival das roupas

comuns dependuradas.

.•

Um varal pode ser muiot poético numa canção, mas è um sério problema quando faz maltempo. Por isso criamos Surr»y, a secadora de roupas mais prática que existe.
Surrey é pequena, leve, econômica, pode ser embutida num armário e até pendurada na

parede. Tem rodinhas para você levá-la sem esforço onde quizer.
Abriga até 4 quilos de roupa molhada, que è devolvida a você em menos de uma hora,sequinha, suave, macia e limpa. Seu ar quente e seco impede o surgimenttíde rugas no tecidoe mantém a roupa'sempre nova, sem precisar passar. Além disso, desliga automaticamentecom a abertura da porta, evitando perigos para as crianças.
Deixe a poesia no varal, mas coloque a sua roupa numa Surrty. Assim, vooènâo Vai ter auese preocuparqu.an.do a roupa estiver molhada e o sol resolver sair de férias,

Surrey O
Av. Londres, 192 — 230-4078 — 280-0848 — Bonsucesso — RJ

O dossiê
cie Sei lar

A autoridade que estiver interessada cmavaliar com precisão os crimes cometidos con-tra Ouro Preto tem como primeiro caminhodar uma olhada no alentado dossiê fotográfi-co, do tipo antes e (iepois, de posse du pintorCarlos Scliar.

Estão lá, extensamente documentadas, lo-das us atrocidades praticadas contra a estéti-ca da cidade, algumas vezes com o beneplácito,outras — o que c mais incrível — por iniciati-va da própria administração.
Há medulas inacreditáveis, como, porexemplo, a troca do calçamento colonial porpavimentação moderna sob a alegação de queestragavam-se os automóveis.
Praças de concepção moder nu, constróem-se às dúzias, assim como ruas súo alargadas,

facilitando o transito de veículos, pesados ounão, em vez de obstá-lo. Como se a Jerusalémmurada tivesse o trajeto da Via Cruas equi-
pado com escadas rolantes para tornar menos
fatígante a locomoção dos peregrinos.

Por essas e outras, invocando o direito deOuro Preto preservar as suas características, é
que um grupo de jovens residentes na cidadese lançou num movimento que visa a manterintacto o seu traçado.

Perguntam-se, aliás, todos os que apoiam
a campanha, se a existência de uma cidadehistórica, reconhecida como tal pelo Patrimô-nio, não justificaria a nomeação pelo Governode seu administrador, como'garantia de quealcançassem sua Prefeitura pessoas que pelomenos soubessetn do e com o que estavamtratando.

CARTAZ NACIONAL
São Bernardo, de Leon Hirszmán, atual

cartaz do cine Entrêpot-2, em Paris, é seudado pela revista Le Point como "um retrato
cruel e afetuoso de um camponês ambicioso
e paranóico, numa mostra de cinema lúcido e
de humor corrosivo".

Ao diretor, a critica da revista reservou a
qualificação de "um dos mais sólidos reali-
zadores do Brasil".

NOVA CAPITAL
O Vietnã volta ao noticiário: unificado,

sem guerras, o pais passa a ter uma
única capital, que não será
nem Saigon nem Hanói.

A nova capital, ainda sem nome, será
erguida próxima a Hanói, numa cidade
projetada e construída por técnicos soviéticos.

CORTINAS E PERSIANAS
JAPONESAS
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TOMO
Diretamente na

Fábrica
Orçamentos s/

Compromisso
Pagamento Facilitado

222-4105
Exposição:

R. da Constituição, 24>

LI
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InUFER
CRIAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Móveis • Aço • Acrílico • Metal • Madeira
Molduras em aço

ÈXPO/FÁBMCA . RUA ITAPIRU, 543 Tel: 242-2758

êxím!
Revista

Pais^Filhos
especial

Já nas bancas

^ MiiMii ETIQUETA
fo> BLUBW NACIONAL

iscolha seu presente de Natal
até às 22 horas

3 de dezembro
Montenegro. 111 Tel 2271164

Esta ê a melhor noticia ãe fim dc ano
çue as elegantes do Rio poderiam receber.

Será- inaugurada amanhã a mais nova casa da
moda feminina, a Maison Lido, com toda a linha de

cosméticos com a garantia das
* Perfwuarias Carneiros.

A •primeira, no gênero: Boutique e Perfumaria

UDO
Rua Ronald de Carvalho, 132-A (Praça Lido)
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Carro de

verão
Podou ser lançados ai mia este verão

vo mercado brasileiro os jipes Safa ri,
equipados com motores \;U; (um |§igre mais
sofisticadinho). Os Sajari em cores
berrantes e mccanica simplissima,
são a t/rande sensação do vaivém motorizado
de Acapulco.

O grande deslumbramento mexicano
em. matéria de automóveis, entretanto, é
o Brasília brasileiro, exportado para lá
e cuja simples passagem pela rua provoca
congestionamento.

OFENSIVA NAVAL

ZÓZIMO

Três países africanos
fizeram encomendas do
navios brasileiros em
troca de petróleo — a
Argélia, o Gabão e a Ni-
géria.

A Argélia quer re-
cebcr nos próximos 18
meses quatro petroleiros
do grande porte, a Ni-
géria, navios de médio
porte para serem usa-
dos em transporte flu-
vial, além de barcos de
passageiros para traves-
sias do pequenos cursos,
e o Gabão (como resul-
tado da recente visita
ao Brasil de seu Presi-
dente, Albert Bongo),
10 barcos, entre rebo-
cadores e chatas.

Além dos três países
que já concretizaram
suas encomendas, ou-
t r a s nações africanas
mostram-se interessadas
na compra de navios
brasileiros, como é o ca-
so do Togo, do Daomé o
de Mali.

Com essas encomen-
das o Brasil consolida
sua posição no mercado
naval internacional,
aliás, movimentado des-
de o início deste ano
com a volumosa enco-
menda — cinco grandes
petroleiros, além de na-
vios de pequeno porte— feita pela Escandiná-

BRASIL EM FILME

Está no Rio (segue hoje para Salvador)
o cineasta francês Jean-François Billon,
que veio com a missão de rodar
diversos curta-metragens sobre o pais,
encomendados pela ORTF.

O primeiro dos curta-metragens da série
Retrato do Brasil será rodado em Salvador
e Fortaleza e conta a história da jangada.

Os filmes, que serão editados cm Paris,
passarão a integrar o acervo da ORTF
e serão exibidos, pela TV francesa,
aos poucos, como complementos
de programas de turismo.

As ctii

cia cidadania

Anuncia-se agora que Ornar Sliarií, iji-
satisfeito com a rapidez |c sua passagem pe-Io Rio, que deixa hoje à noite, esta disposto a
voltar, para uma permanência mais demora-
da, no principio do ano.

O próximo passo será comunicar a dispo-
sição do ator-jogador de adquirir um pied à
terre no Ilio, talvez um apartamento cm Ipa-
nema ou, quem sabe, uma vivenda cm Bú-
zios.

Depois, então, será anunciada a sua in-
clusão no júri de fantasias do Sírio e Liba-
ncs.

MARÉ BAIXA

Não c somente lia noite do Rio que sc
pode perceber a maré de austeridade quetomou conta do pessoal do open-maiket.

Se alguém se der ao tralialbo de rela-
cionar as ofertas do mercado de automóveis
importados na cidade, constatará que mais
«Ia metade das pechinchas estão sendo pos-tas â venda — a preços de banana — pelosengravatados operadores do open.

Grau I inale
A manchete esportiva de um jornal peruam-liucauo, trocando o Flamengo pela CHI) no p|«.car do jogo de quarta-feira ~ CHI) I \ n líspor-

te — dá bem a medida tio consenso formado <it>
Ojnpoque ao Chui, segundo o qual a Confcdçra-
cão Brasileira trabalha à sorrelfa para dar ao
Campeonato JSrasileiro um gfan fínale digno d"
Seala de Milão — uma decisão entre Kla c Flu.

Deste consenso só não particinam, evidente-
mente, os cariocas, que marcham na liderança
das chaves alheios aos disse-me-disse de seus
adversarius, que preferem exercitar o sen ina-
lienavel jus esperneaneli a jogar futebol.

¦mora

RlDA-Y A A
O yernlsságe d» exposição do pintor Nuno Slquci-

rn, ^sexta-feira, na Galeria Grafflti, movimentou o Rio
artístico c elegante. NuriÔ foi um tios artlsta.s que co-
laboraram com o leilão do MAM cedendo um de seustrabalhos, vendido por CrS lã mil.

O Sr Orlando Meringolo, i/uc presidiu ontem noC.ounlnj o disputado Torneio das Bandeiras, festejousexta-feira no clube seu aniversário reunido com
amigou.

O Ministro Mário Slmonsen passa as festas cie fim
dc ano com a família cm Tcrcsúpolis.

Dia S. no Le Batèáu, a ['esta das Personalidades
Femininas do Ano, Qite escolhe ás mulheres cm evi-
dencla no pais.

O Embaixador da França, Sr Michel Legcndre. vem
ao Rio na terça-feira com a missão especifica de vi-
•sitar a Agência Nacional.

/I gravadora Marilia Rodrigues vai trocar a gravura
pelo desenho animado.

O Cônsul-Geral do Senegal e Sra. Mbcngue convi-
dando para cocktail dia 4 comemorativo da efetivação
da Chancelaria de seu pais no Rio.

Fernanda Colaerossi, no leilão
do MAM, vestindo João Miranda

RITMOS TROPICAIS

Nazareth. apresentada pcio L'Kxpress co-
mo "une belie brcsilienne", resolveu hipstrar
aos franceses como !se dança o baião e abriu
um curso de ritmos brasileiros tio Cèntro Ame-
ricano cie Cultura, no Boulevard Raspail, em
Paris.

A especialidade da professora, que c-jbia
pelo curso completo de qual /o aulas 72 fi ancas
i cerca de Cr$ 150,001. é o samba, baião c ma-
culelè.

OS ESTREANTES

IA 

Princesa Mara Ruspoli, um dos per-sonagens mais constantes do jet-sctitaliano, faz sen début no cinema como
estrela do filme Um Telefone que Chora, cujo
roteiro faz corar a ingênua Emmanuellc.

Truman Capote, o escritor, também fax
sua estréia como ator no filme Morto
Por um Morto, dirigido por Robert

Moore. Capote — o autor preferido do beauti-
fui people norte-americano, só aceitou o papeldepois que soube que iria contracenar a maior
parte do filme com Sir Alec Guiness.

Julie Eisenhower, filha de presidentecomo Susan Ford, faz sua estréia em
grande estilo, como jornalista: assume

a apresentação de um programa radiofônico
diário transmitido coast-to-coast por 320 es-
facões norte-americanas, em substituição ao
seu titular, Ronald Reaganf que começa a tra-
balhar sua campanha pela presidência dos
Estados Unidos.

2
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CARTÃO DE ARTE
A minigaleria de arte montada pelo MAM há

mais de um ano vai ganhar, nc.sse fim do ano. uma
injeção revitalizante: os cartões de Natal assinados
por artistas plásticos brasileiros.

Entre os que já enviaram seus trabalhos estão Ver-
gara, Tancredo de Araújo e Rosina Becker do Vale.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

l§ CHECK UP

ELETRÔNICO

PRESTO CHECK UP, É O PRIMEIRO CENTRO CLINI-
CO DA AMÉRICA DO SUL A REALIZAR EM 90 Ml-
NUTOS UMA SÉRIE COMPLETA DE EXAMES (58 HE
SULTADOS DE ALTA PRECISÃO).

UTILIZANDO MODERNO EQUIPAMENTO ELETRÕ-
NICO INFORMAÇÕES TELS. 246-7558 E 246-8361

L. faiimain

W JÓIAS EXCLUSIVAS
A SUA JOAIHERIA DE IPANEMA
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 444, IOJA 114

Cursos de treinamento para

PROFESSORES DE IDIOMAS
Promovidos pelo Centro Brasileiro de Lin-
guística Aplicada — CEBRAL
METODOLOGIA AUDIOVISUAL ESTRUTU-
RO-GLOBAL - SGAV
Métodos de INGLÊS, FRANCÊS, ALEMÃO,
PORTUGUÊS P/ ESTRANGEIROS, ESPA-
NHOL, ITALIANO, RUSSO e OUTROS.

CURSOS EM JANEIRO E FEVEREIRO
Informações:

Av. Presidente Vargas, 962 - 6.° andar - RJ

Tel, 223-1744

Cortinas

Prontas

COMPRE DIRETAMENTE NA FABRICA
TERGAL E RENDÀO 3,00x3,00 450,
CÁNHAMO 660,
TAFETÁ DE ALGODÃO E GORGQRÃO T/ AS CORES 700,
LINHOERAMY J/OS DESENHOS 750,
TAFETÁ DE ALGODÃO BORDADO V/ DESENHOS 850,
SHANTUNG MISTO L300,

OFERTA ESPECIAL COLOCAÇÃO GRÁTIS

PRAÇA DEMÉTRIO RIBEIRO, 99
ESTA PRAÇA FICA NO INÍCIO DÁ f£ BARATA RIBEIRO

Teí ; 258-4876 Á
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DIRETAMENTE DAS FÁBRICAS
Os mais lindos modelos em todas as cores
Desde o berço a mais completa mobília

• OS MELHORES PREÇOS «PRONTA ENTREGA
REVENDEDOR AUTORIZADO "ÚNICO ENDEREÇO NO RIO"

RUA CACHAMBI, 455
ATENÇÃO - VENDEMOS TAMBÉM NO ATACADO

1

rw 
J

[ jwte&anM®m# y A bele.'a do acrilico em obietos 9 m. 9A belo.^a do acrílico em objetos
de borrf goslo. a preço de fabrica:

peças especiais sob encomenda;chapas, tubos e tarugos de acriiico.atacado e varejo.
234.4302 • 264.8010

RUA ANA NERI, 181 — ESTACIONAMENTO PROPRIOENTRE VISCONDE DE NITERÓI E S. LUIZ GONZAGA
Segundas, terças e quartas • das 9 às 18 horas

Quintas e sextas • das 9 às 20 horas
Sábados • das 9 às 16 horas

9

É CONJUNTO
SALA CECÍLIA MEIREL

ÚLTIMA APRESENTAÇÃO
Somanto hoj» is 21 horas. Ingressos à venda

s "Promoção Omseas Empreendimentos Ltda e ÍNDIA HOUSr lei 236-2971

SUr^al "Sal
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BOUTIQUE UNISEX
O MÁXIMO EM MODA UNISEX
ONDE O NATAL É UM BARATO

DESCONTOS DE 10% ATÉ DIA 15
R. VISC. DE PIRAJÁ, 82 LOJA 106
R. VISC. DE PIRAJÁ, 330 LOJA 115
AV. COPACABANA, 680 SS LOJA O

DECORE

Recife:
Av. Cons. Aguiar, 1934

Cortinas de enrolar...
...uma solução para

cada janela
Oferecemos lambém Painéis em tecido,sem pregas, que correm horizontalmente
em trilhos individuais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE
GARANTIA DE 3 ANOS

IMME interiores c iuiilins
Rio:

R. Francisco Sa, 65, Tel: 287-0836
São Paulo:

Alam. Min. Rocha Azevedo, 818
Tel. 282-0549

é o preço do metro quadrado
de um' dos melhores

armários embutidos

fabricados na Guanabara.

Venha conhecer e julgar:
Rua Visconde Pirajá 592 - D e E

Tels. 267-4354 e 393-0057
Em frente ao Super Bruni 70 - Ipanema

Aberta de 2a_s às 6a_s até 22 horas

ALEMÃO

Domine a literatura sobre ENERGIA NUCLEAR em curto espaço de tempo
. APRENDA SEM SAIR DE CASA: CURSO PROGRAMADO EM FITAS CASSETE

Cartões NACIONAL e DINER Tel.: 223*1744
PCRDAI Centro Brasileiro de Lingüística AplicadaW t B n H fc av pres largas, 962 - 6° and. t rj

Telefone para
264-6807

e faça urna

assinatura do

JORNAL

DO

BRASIL

d Galeria da Praça

Galeria da Praça • Maria Quitéria 41 «Coletiva de Natal
DACOSTA •CÍCERO DIAS • FERNANDO COELHO • FLORIANO TEIXEIRA*
JOSE MARIA • MARTINHO DE HARO • PORTINARI • RUY ALBUQUERQUE •
SAMI MATTAR «SIGAUD «SEpALL o VIRGOLINO • ÓLEOS *DIA 1.° DE DE-
ZEMBRO DE 75 • ABERTURA ÀS 14 HORAS o RIO DE JANEIRO o RJ.

TELS.: 267-9880— 287-1825

"VENDAS 
FINANCIADAS EM 10 MESES SEM JUROS'

mmm.

s
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NATAL É
SINÔNIMO DE PRESEN

O TRIVIAL
Náo cde bom-tom
presentear com vestidos ou
roupas inteiras, a não ser
que sejam modelos
exclusivos, de alta costura
ou muito "significativos"
(um clicmisier

St.-Luurcnt, por exemplo,
c sempre "significativo").
Alguns presentes ideais de
Natal: bijuterias finas,
acessórios de couro, palhas
(moda de verão), malhas e
gadgets aparentemente
inúteis, mas de certa graça,

como porla-isquciro, viseiras,
uma coleção cie lenços de
pescoço etc. Não importa o
preço (nem sempre, aliás,
essas miudezas são baratas).
O importante c que o
presente seja interessante,
como idéia.

hW*>*W *^»M»***v*i '\*\w\s»mwmii*»i

Pulseiras - nunca menos de três, principalmente se forem finas - em
poliester, imitando cristal lalique, em tons degrades.

Cada uma, por Cr$ 20,00 (os anéis custam Cr$ 10,00). Na Bijoutique

"i__^^ -1 . _H V'$M¦$g T) Sk^tT \y _ ___i ___¦ Y^flNt
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Óculos escuros agradam sempre, desde que se
adaptem ao rosto da presenteada.

Na Tânia & Wolff, os modelos nacionais e
importados vão de Cr$ 225,00 a Cr$ 325,00

Para a praia ou o dia-a-dia,
as bolsas de palha

trançada, por Cr$ 180,00,
na Vifra

ufl \r- __8___IP_I V ^8"¦
___^ ___! íH_M_ifi^__l ____. "Z;í^p^H

\w Hmm^h_I_______p ™
___r ___H^____a__B________________r

^^^ *íf-\%'i* ________BÍ___i^^_______l
wF*0"' fc^___HflPflil___ <f?
'» i\ vj v 'My':- Carteira pochelte de

palha com couro, por Cr$ 130,00,
na Prestige

Para as fumantes, o conjunto de porta-cigarros e
porta-isqueiro, em crochê

listrado. Na Pomme et Canneile,
por Cr$ 90,00

Proteger do sol, manter os cabelos arrumados:
duas funções das viseiras de

fustão branco, usadas na praia ou para jogar
tênis. Na Summer, por Cr$ 60,00

PINHEIROS DE NATAL
Na tura aceita reservas de araucárias naturais'; do
Paraná, em diversos tamanhos.
Em exibição 12 árvores de Natal, artificiais lindamente
decoradas, no seu Showroom de Ipanema.
Ótimos preços. Vá ver. Natura é Natal.
Joana Angélica, 159

(p

g__&ai_yklaj:i_
pfwi BOUTIQUE

O melhor presente de Natal
espera por você no Leblon.

Dezembro — Sextas até 22 h.
R. Gal. Venâncio Flores 255-C
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O FUNCIONAL
Se a pessoa a ser presenteadanão á exatamente íntima e tem seushábitos de vestir c se divertir mais ou menosdesconhecidos ou, ainda, se é de idadeavançada, o aconselhável c

partir para presentes funcionais,
práticos ou decorativos. São fáceis de serencontrados c servem a todos os

gostos, posses c utilizações.
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Almofadas
estampadas,
pintadas
e lisas, em
algodão
ou veludo
sintético,
de 70cm x 70ctn.
Exclusividade
das lojas Hélio
Barki. Preços
desde Cr$ 85,00

Bom desenho,
nas miudezas
de alumínio:
frutas para mesa
de tampo
transparente, por
Cr$ 38,00;
descanso para
talheres,
por Cr$ 29,00;
porta-cartões,
por Cr$ 20,00 e
descanso
para pratos
moduláveis,
por Cr$ 48,00 o
par de peças.
Tudo na Em Uso

Traçado simples, linhas retas, nas cafeteiras
térmicas japonesas da

Importadora Vivre. A menor, cromada, custa
Cr$ 540,00; a maior, Cr$ 365,00

v")^C V :V'"'í;^i^*"fei.

Jogos americanos, para refeições rápidas. Na Krispal,
os modelos em algodão estampado

ou com aplicações custam Cr$ 25,00 (jogo individual)
ou Cr$ 40,00 (para duas pessoas)

Uma dupla
muito
útil: o facão e
o garfo
para carnes, por
Cr$ 45,00.
Bazar Saenz Pena
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Base de
madeira
e tampas d»
acrílico
transparente, na
miriiqueijeira,
que custa
Cr$ 135,00, e
na manteigueira
de Cr$ 84,00.
Na Em Uso

Descontos
EspecSais

"1 Móveis e
Grupos

erezj Estofados
Rua Farani, 4 - esq. da Praia de Botafogo

©coPYRiciri
BOUTIQUE UNISEX

O MELHOR NATAL DÉ IPANEMA
DESCONTOS DE 10% EM CALÇAS, BLU-

SAS, CAMISETAS, CINTOS E BOLSAS.
PROMOÇÃO: DE 1 A 15 DE DEZEMBRO
RUA VISC. DE PIRAJÁ, 444 - LOJA 120

^Tn-aweaw^IS*^^
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Não há saida: um dos sinônimos do Natal
•i prosonto, mesmo para os que juram quo
vao viajar ou so trancar em casa, som ro-
cober ninquóm, O mais prático, ontão, ó
pansar desdo já no inovitávol. Há quom ro-
corra ao .imigo oculto, um sorteio muito
comum nos ambientes de trabalho o nas
famílias grandes. A maioria, porém, prefo-
ro elaborar lonqas listas do nomes prosem
irtáveis e sair correndo à última hora para
comprar tudo, quase sempre à noite, quan-

do as lojas estão mais cheias. Para fugir
dosso atropolo o escolhor melhor, ó bom or-
ganizar as listas agora. So não há limita-
cor-, financeiras, muito bem. So o orça-
monto ó roduzido, o planojamonto dovo ser
cuidadoso, Nosso caso, o preço do cada
prosonto ó encontrado através do uma ope-
ração aritmética: dividir o dinheiro reserva-
do polo número de possoas da lista. Assim
fica mais fácil controlar os gastos o até açor-
tar na escolha ideal.

A SOFISTICAÇÃO
São mais caros, mas os mais fascinantes, pelo menos na hora

da escolha: gravuras, obras dc arte, alguns objetos dc uso pessoal
unissev. Costumam agradar cm cheio, qualquer que seja a pessoa
agraciada. Recomendados para pessoas ditas dc cerimônia ou
(inundo o presente c apenas uma questão de gentileza ou obri-
gacão social. Segundo o estilo dc vida do alvo, ralem os bloqui-
nhos humorísticos, pequenas esculturas c cintos folclóricos (estes,
dc muito gosto — dizem — dos estrangeiros).

Esculturas como esta, de Sônia Ebling, custam Cr$ 1 500,00,
na Galeria Graffiti

k*d;-'~

Cotv.p ementes dos je:ns, portanto
informais e unirsex,

os cintos ds niçatígs.s roioridss custam
C;$ 220,00, na Krishna-Man

Blocos e bloquinhos supercoioiidcs,
com feitio de bichos, por

Cr$ 12,00. Para receitas: CrS 43,00.
A agenda semanal:

Cr$ 60,00. Na Em Uso
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Bolsas de couro, nas cores marrom,
havana \e azul-marinho,

com várias e espaçosas divisões. Na
Ascot, ao preço de Cr$ 295,00

Todos os nós de marinheiro estão
estampados na toalha

de praia unissex, com fundo
azul-marinho.

Na Hélio Barki, por Cr$ 68,00

Os endereços

Onde encontrar as sugestões de presentes desta

página? Estes são os endereços:
Galeria Graffiti: R. Maria Quitéria, 85
Em Uso: Av. Ataulfo de Paiva, 31-B
Summer: R. Visconde de Pirajá, 330, sobreloja 22t*i
Bijoutiquc: R. Visconde de Pirajá, 330
sobreloja 220

Importadora Vivrc: Av. Copacabana, 680,
loja F — subsolo

Bazar Saenz Pena: Praça Saenr Peiía, 31
Tarila e Wolff: Av, Copacabana, 680,
subsolo, loja M
Hélio Barki: R. Major Ávila, 125, Tijuca
Krishana-Man: R. Carlos Góis, 234 — loja G
Vifra: R. Visconde de Pirajá,'330, sobreloja 225
Krisp.il: Av. Ataulfo de Paiva, 35-A.
Pomrrie et Cannelle: R. Visconde de Pirajá, 330,
sobreloja 207

Prestige: Av. Copacabana, 613 loja D
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SUSPENSÓRIOS
VLCAS E DEGOTES

BÉM DISCRETOS
soluções
para um

verão
comportado
Nenhuma pretensão,

simplicidade total,
preço igualmente leve:

os vestidos-aventais
lançados pelos

sty-listes de Paris têm
tudo para

conquistar o verão.
Os modelos de

suspensório ou alça
podem ser usados com

tee-shirt por baixo, ou
então, em tardes
quentes, serão a

solução ideal para
quem gosta de

decotes discretos

Aberto de alto a baixo,
folgado ou justo.

Sugestões de Andréa Pfister

Em cores vivas, a
roupa simples

para uma jovem tímida

LIVRARIA
t£_f,r^ANos

LIVROS PARA PRESENTE
NACIONAIS E IMPORTADOS

TUDO C/20%
MÉXICO. 31 - SOBRELOJA - 221-5073 A 76

Pc. OLAVO B1LAC, 23 - Loja - 232-0875
FEIRA ¦ Pc- 15 BARRACA N.° 15

SÓ PAGA MAIS QUEM QUER
BOUTIQUE

«IT3 CRiCKer
A BOSSA fO LUXO DE IPANEMA PELO MENOR PREÇO

VISCONDE DE PIRAJÁ 444 SL 215

lançame:raLTd:/JOSUÉ MÒNTÈLLO

Amanhã, i.° de dezembro, às 19 horas, na
sede da MANCHETE, na rua do Russell, 804, realiza-se

a festa de lançamento do novo romance de
JOSUÉ MONTELLO, OS TAMBORES DE SÃO LUÍS,

uma primorosa edição da
JOSÉ OLYMPIO EDITORA, com capa e

ilustrações de Poty.

FAÇA DESTE ROMANCE SEU PRESENTE DE NATAL.
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PISCINAS
NAS ÁGUAS

DO
PERIGO

MARA CABAUERO

O aíogamento de duas crianças na
piscina do América Futebol Clube —
cm março e há uma semana — recolo-
cou cm discussão a questão da segu-
rança das piscinas coletivas, quando o
verão se aproxima e a freqüência a
elas aumenta consideravelmente.

As autoridades prometem uma fis-
calizaçâo mais rigorosa, por saberem,
segundo afirma um membro da direto-
ria do Corpo Marítimo de Salvamento,
que a maioria das piscinas não têm o
equipamento exigido em decreto esta-
dual (de 22 de julho deste ano) para
a proteção dos banhistas. O decreto es-
tabelece também que cada piscina —
ou conjunto de uma piscina para adul-
tos e outra para crianças, se a distan-
cia entre as duas não for superior a
15 metros — deve contar com a pre-
sença de um guardião diplomado pelo
CMS, apto a retirar pessoas da água e
prestar os primeiros socorros.

A fiscalização, a ser exercida sobre
204 unidades (clubes, escolas, condo-
tnínios) que mantém no Rio aproxi-
madamente 30(3 piscinas, por enquanto
c praticamente nenhuma. A diretoria
do CMS, que a está planejando, não
sabe de quantos homens poderá dispor
e não acha necessária a contratação de
mais profissionais para a tarefa, mes-
mo com a chegada do verão.

Não só o Corpo Marítimo de Salva-
mento tem responsabilidades na fisca-
lização das piscina. A Fundação Esta-
dual de Engenharia do Meio-Ambiente
também cabe zelar, nos termos do de-
creto "E" 5 499. de 9 de junho de 1972,
pela manutenção de "toda a estrutura
destinada a banhos e prática de espor-
tes aquáticos, bem como respectivos
equipamentos de tratamento de água,
casas de bombas, vestiários e todas as
demais instalações que se relacionem
com seu uso e funcionamento".

Esse decreto classifica as piscinas
em particulares, de uso exclusivo dos
proprietários e de pessoas de suas rela-
ções, e excluídas da fiscalização; coZe-
Uvas, pertencentes a clubes, condomí-
nios, entidades, associações, hotéis,
motéis, escolas e similares; e públicas,
utilizadas pelo povo em geral e sob ad-
ministração direta ou indireta dos ór-
gãos governamentais. Essas últimas,
segundo os responsáveis pela fiscaliza-
ção, "graças a Deus não existem, a não
ser que consideremos piscinas os la-
guinhos do Aterro e da Rua São José,
onde as crianças costumam tomar ba-
nho".

Técnicos da FEEMA sustentam
que a manutenção das piscinas do Rio

cristalinidade das águas, colocação
das casas de máquinas, vestiários etc.

é de qualidade satisfatória. Este ano,
só seis intiimações foram feitas por
infringència de normas. Quando o in-

dice de cloro está inferior ao estabele-
cido na legislação, a piscina é interdi-
tada alé que a .situação se normalize.

O cloro é necessário para evitar a
transmissão de doenças. Se o sol está
muito forte e há muita gente tomando
banho, ele deve ser colocado na água
com mais freqüência. Muitas vezes —
e isso é comum nos clubes — a quan-tidade de cloro é diminuída quandobanhistas reclamam que seus olhos es-
tão ardendo. Para os técnicos da
FEEMA, porém, essa ardência não écausada pelo cloro, mas sim pelo baixo
índice de pH, que deixa a água mais
ácida do que alcalina, e por eventuais
impurezas corporais.

A insuficiência de cloro na água
pode facilitar a transmissão de várias
doenças, entre a.s quais hepatite, polio-
mielite, conjuntivite, febre tifoide,
ameba e pé de atleta.

"Há pouco tempo — conta um
funcionário da FEEMA — um hóspede
do Hotel Intercontinental tentou pro-cessar seus proprietários, alegando que
pegara uma doença na piscina do es-
tabeleeimento. O exame que fizemos
constatou, no entanto, que a piscina
estava nos padrões exigidos e com a
água em bom estado".

O tratamento adequado de uma
piscina requer um especialista: o pis-
cineiro ou operador de piscinas. A
FEEMA dá anualmente dois cursos de
formação desses profissionais e já di-
plomou, a partir de 1965, mais de 400
piscineiros.

Os problemas maiores, asseguram
os funcionários da FEEMA, estão mes-
mo no capitulo de segurança, área do
Corpo Marítimo de Salvamento. Mui-
tos clubes e condomínios não cumprem
a exigência legal de manter um guar-
dião em serviço e, quando a cumprem,
nem sempre dispõem do equipamento
adequado. Esse equipamento, seguindo
um técnico do CMS, deve ser mínimo
e de fácil manejo: "Não adianta uma
aparelhagem sofisticada, se ninguém
sabe manejá-la".

A existência de guardião nas pisei-
nas dos hotéis ditos de alta rotativida-
de evidentemente não é necessária, mas
a limpeza de suas águas é exigida pela
FEEMA, explica um de seus funciona-
rios:

— Essas piscinas são geralmente
muito pequenas e rasas, não ofereceu-
do muito perigo. Mas devido às suas
características é exigido que toda a sua
água seja mudada de duas em duas
horas. Nas fiscalizações realizadas elas
vêm sendo encontradas dentro da lc-
gislação.

A fiscalização da FEEMA é feita,
porém, durante o dia, quando a rota-
tividade diminui.

Para o congresso da ASTA, uma
vistoria foi empreendida nos hotéis pe-
lo Corpo Marítimo de Salvamento. Ve-
rificou-se alto índice de falhas nos
equipamentos e de falta de guardiães
e piscineiros. Um dos diretores do CMS
acredita que a maioria dos condomí-
nios com piscina não tem os aparelhos
necessários. Já nas escolas a seguran-
ça é maior, pois suas piscinas geral-
mente só são usadas para cursos de
natação, quando há sempre um pro-
f essor presente.
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UM DOS SEGREDOS DE UMA PISCINA BEM TRATADA E A DOSAGEM CER1A DO CLORO DESPEJADO NA ÁGUA
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— Correr pelas bordas da piscina

é se candidatar a quedas às vezes fatais.
— Mergulhar ão ombro ãe outra

pessoa é um risco duplo.
— O mergulho na parte rasa causa,

no minimo, um galo na cabeça.
— Malabarismos exibicionistas

podem resultar contraproducentes.
— A saida pela borda nem

sempre se consuma.

— Brincadeiras de afogar, mau-gosto
à parte, são extremamente perigosas.

— O guardião não deve jicar na
torre, a olhar as banhistas bem
dotadas. Sua junção exige que
ele circule por toda a piscina.
S — Saltos mortais, só em dias
de competições olímpicas.
9 e 10 — E' prudente evitar a área
próxima do trampolim e os mergulhos"em cima" de quem está nadando.

11 — No trampolim, um de cada
vez. Nada de aglomerações e empurrões.
12 — Mergulhar da borda muito perto
do trampolim pode acabar em colisão.
13 — O relax à beira da piscina é um
convite aos tropeções dos distraídos.
14 — Pirâmides e acrobadas
ficam melhor no picadeiro.
15 — Medir o fôlego sob a água é meio
caminho para os apelos desesperados.

SAÚDE

CUIDADO COM OS ANTIBIÓTICOS
Há uma inquietação entre os

médicos de todo o mundo: os
antibióticos, arma de elite du-
rante 30 anos, está perdendo o
seu poder absoluto. As bactérias,
os agentes propagadores de in-
fecções descobriram formas de
se defenderem contra o.s anti-
bióticos, tornando-se resistentes
à sua ação. Na última semana, o
professor Luigi Gorini, especia-
lista em Bacteriologia da Uni-
versidade de Harvard viajou a
Paris para participar de uma
ínesa-redonda para transmitir
seu testamento científico (está
condenado à morte por uma
leucemia em último estágio) a
35 eminentes confrades. O tema
principal em discussão foram os
antibióticos.

Já no inicio de 1975, o Insti-
tuto Nacional da Saúde e da Pes-
quisa Médic'a (Inserm. imobilizou
seus laboratórios para estudar a
questão dos antibióticos, exiquan-
to a indústria farmacêutica sub-
vencionou com 1 milhão de fran-

xos (cerca de CrS 2 milhões) 10
equipes de pesquisadores. Além

,.de reuniões em Asilomar, na Ca-
lifórnia, na primavera, e em Pa-
ris, cm outubro e novembro
últimos. Todo esse interesse de-

monstra que a guerra do antibió-
tico precisa ser vencida.

O caso da francesa Martine
F., de 25 anos, é dramático. Grá-
vida de três meses tudo corria
bem para Martine até que so-
freu uma remorragia cerebral,
provocada por uma ruptura de
aneurisma. Em coma, quando a
operaram no Hospital Sainte-
Anne, os resultados da cirurgia
foram satisfatórios e Martine co-
locada num respirador artificial.
Ao final de alguns dias, os ci_.ur-
giões a declararam "neurologi-
oamente salva". Mas, repentina-
mente, foi atacada por uma fe-
bre alta e intermitente. Foram
administradas doses maciças de
antibióticos, mas a febre resis-
tiú. Martine permanece entre a
vida e a morte por dois meses, o
tempo gasto pelos médicos na'
identificação do germe que assai-
tou a paciente e na descoberta de
um antibiótico que o combatesse.

Atualmente nos hospitais
franceses, as melhores equipes
médicas admitem que 10% das
doenças infecciosas resistem aos
antibióticos conhecidos. As infec-
ções resistentes são as maiores
preocupações dos hospitais. "As
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bactérias — afirma o professor
Pierre Hugucnard, chefe do ser-
viço de reanimação de um dos
hospitais mais modernos da
França, o Henri-Mondor, de Cré-
teil — se mostram cada vez mais
resistentes aos antibióticos e a
preocupação dos pesquisadores é
no sentido de descobrir as razões
dessa resistência e não de fabri-
car antibióticos cada vez mais
poderosos que podem arruinar a
saúde dos pacientes".

Os bacteriologistas do Insti-
tuto Pasteur reconstituíram com
precisão a química dessa resis-
tència. A glutamicina era um an-
tibiótico eficaz até 1969. Em no-
vembro daquele ano uma bac-
teria começa a resistir. Onze me-
ses mais tarde, o mesmo fenòme-
no se observa em diversos hospi-
tais. Apesar do aumento das do-
ses de antibióticos, a resistência
se fortalece. E' um círculo vicio-
so que após 30 anos de uso pare-
ce impossível de ser rompido. Ho-
je o uso de antibióticos é quase
indiscriminado ,e somente na
França 3C% do mercado de pro-
dutos farmacêuticos da França é
composto desses medicamentos.
O antibiótico é usado mesmo »e

não há nenhuma infecção —
apenas como prevenção, dizem os
consumidores — e os laborató-
rios farmacêuticos procuram pro-
duzi-lo de forma a não compro-
meter a saúde desses pacientes
afoitos. Os novos antibióticos tèm
uma ação múltipla, polivalentc,
capazes de atacar simultânea-
mente infecções urinárias, reu-
matismos, otites, furúneulos,
bronquites e eezemas. Um des-
ses novos antibióticos, inclusive,
se apresenta na publicidade co-
mo "o antibiótico da família"."Heresia, dizem os bacteriologis-
tas. Este tipo de antibiótico è
perigoso e constitui a melhor ma-
íieira de encorajar a resistência
das bactérias".

Nos hospitais franceses o
consumo deste tipo de medica-
mento baixou de 11% em 1974 e
as pesquisas se ampliam no sen-
tido de eliminar o risco de com-
prometer um medicamento que,
praticamente, modificou a face
da Medicina. As recomendações
básicas dos médicos é de n&O
abusar de antibióticos, destruiu-
do as resistências naturais do or-
ganismo e fortalecendo as bac-
térias.
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Do terrário <to garrafão, o
princípio é o mesmo:

umidade o valor para um

crescimento sadio

O verde cm garraíõcs vai se tornando
moda como solução adequada para uma
minijardinagem nas cidades sem terra. Custando
pouco e enfeitando muito, os garraíõcs podem
dar às plantas uma luz filtrada, bem como a
concentração de umidade e calor que c
indispensável ao seu crescimento sadio. A teoria,
nisso, vincula-se a Nathaniel Ward, o físico inglês
do século passado que projetou a caixa
wardiana, ou terrário.
Espécie de miniestufa, o garrafão tem dc ser
bem preparado para que não retenha muita
umidade: issn não só prejudica a.s raízes como
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TÍffiS QUESTÕES
TRÊS SOLUÇÕES

Tenho alguns geranios que ano
passado floresceram muito bem. Este
ano apareceu uma praga e as folhas
estão sempre doentes. Corto-as, mas
a doença continua se espalhando e
não tem mais flor nenhuma. Rego-
as em dias alternados e estão sempre
expostas ao sol. Será que não estou
dando o tratamento adequado?
• O problema deve estar na alimen-
tação da terra. Ela deve ser irrigada
apenas na quantidade necessária,
quando chove muito não é preciso
regar com muita freqüência. Ê acon-
selhável mudar a terra, misturando-
a com areia. No caso das pragas é in-
teressante ^lsar um inseticida para
ajudar a eliminação.
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— Qual a melhor época para

plantar antúrios? Como mantê-los
sempre bem?
• A melhor época para plantar ara-
ceas ê de setembro a março, no auge
da floração. O antúrio pode ser des-
membrado e cortado, sem problemas.Ele deve ser plantado em terra vege-
tal, sempre colocando folhas secas e
o lixo varrido do jardim como adubo,
até mesmo madeira em decomposi-
ção. Como todas as plantas que têm
origem nas matas elas necessitam
muito calor e umidade.

— Há cinco anos tenho uma ár-
vore de Natal na sala, dentro de um
pote grande. Ela mede um metro e
meio com folhas de cerca de 50 cen-
tímetros. Ultimamente, apesar de
verdes, as folhas estão um pouco
caídas. Existe algum adubo para
isso?
• Se for um pinheiro europeu deve
estar faltando luz. Renovar a terra
esporadicamente também é neces-
sário.

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por esta colu-
na. Basta escrever para e seguinte endere;o: JORNAL DO
BRASIL, Caderno B, Av. Brasil, 500 — 6." andar. Só res-
ponderemoi perguntas da interesse gorai.

também favorece o aparecimento dc fungos.
As regas sáo mínimas, pois a tendência da mistura
é se manter meio úmida. Um garrafão sem
tampa e exposto ao sol da manhã —
com regas semanais ou quinzehais, conforme a
temperatura — pode servir em princípio para
uma grande variedade dc plantas .
Plantas florífera de interior, como a
violeta-africana ou a gloxínia, sáo desaconselhadas
embora possam dar certo, com mais trabalho, cm
recipientes de boca larga. Ideais são as folhagens
tropicais dc pequeno porte, que estão
acostumadas á umidade das malas, ou das

estufas: fitônias, peperômiás, selaginclas. píleas.
Vendidas comümcnte nas floras pelos nomes
botânicos.
As duas fitônias mais vistas têm as folhas ovais
percorridas por nervuras profundas. O fundo é
um verde meio pálido, mas as nervuras podem
ser prateadas (fitônia argyroneura) ou
avermelhada (fitônia verschaffeltii).
Crescimento médio, nos dois casos: 30
centímetros.
Do mesmo porte são as peperômiás, com três
espécies popularizadas. A san.dcr.sii ou argyeia,
chamada orclha-dc-macaco, tem faixas prateadas !

e verdes que se alternam no comprimento
das folhas. Na caperata as folhas são enrugadas r
escuras, distinguindo-sc na magnoliaelolia
pela textura bem lisa e as manchas verdes e
brancas.
Além dessas plantas, adequadas para
garraíõcs de até meio metro dc altura, muitas
outras podem ser cultivadas em recipientes
maiores. Nesse caso estão as folhagens coloridas do
gênero coleus. certos Ficus de crescimento
rasteiro, a popular comigo-ninguém-pocle
(Dieffenbachia picta) e várias espécies de dracena,
como a frágrans, a deremensis c a sanderiana.

«*& O SEGREDO DAS ROSAS
DE BARBACENA
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Barbacena — Por volta dc 1960 o filho de Imigrantes
italianos Ançano Loschi plantava batatas e tomates em
sua pequena propriedade nas proximidades de Barbacena,
uma cidade de clima temperado da região do Alto da
Mantiqueira, em Minas. Geralmente tinha grandes pre-
juízos ou lucros reduzidos, o que, evidentemente, o deses-
timulava muito.

Já naquela época Barbacena produzia rosas em abun-
dancia: de outubro a março se chegava a queimar flores,
à falta de quem a.s comprasse. Por esse motivo foi com
espanto c incredulidade que os amigos do velho Loschi
viram-no erradicar parte de seus tomateiros e batatais
para plantar, no seu lugar, rosas selecionadas.

Até hoje, ao observarem o sucesso da empreitada,
eles não conseguem acreditar. As rosas de Ancano são
vendidas em seis paises europeus e ele se torna cada
dia mais rico. Ou "menos pobre", como deseja que seja
dito, embora o contradigam as previsões para as expor-'
tacões iniciadas em outubro: quase 15 milhões de rosas
vendidas, com faturamento bruto de Cr$ 40 milhões e
liquido de .quase Cr$ 20 milhões, a serem distribuídos
entre os 94 ex-horticultores agora agrupados pela Uniflor
— cooperativa exportadora —- da qual Ancano é o pre-
sidente.

O SUCESSO
Ancano Loschi não pensava cm plantar rosas para o.s

brasileiros, que não tinham o costume dc comprá-las. Ia
plantá-las para os europeus que ainda cultivam o estra-
nho e fino hábito de oferecer flores durante o ano in-
teiro, mesmo ao proibitivo preço de CrS 80 a dúzia — o
preço que as rosas alcançam na Alemanha durante o
inverno.

— Na Europa, de outubro a março; não há flores,
principalmente rosas, porque é nessa época que o inver-
no, lá, se torna mais rigoroso — lembrava Ancano a seus
amigos, na voz o carregado sotaque dos italianos da pro-
vincla de Prodenone. — E é neste período que nossa
produção é maior.

A maioria dos ròsefcúltores de Barbacena permane-
ceu incrédula. Mas o velho Ancano conseguiu reunir
alguns amigos e parentes, entre eles o irmão Fiorclli
Loschi e, já em 1969, constituía uma cooperativa expor-
tadora — a Uniflor — que reunia em torno de si 71 pro-
dutores. A primeira exportação remeteu para o.s Estados
Unidos e para a Alemanha, em 1970 e 1971, 24 mil 720
botões de rosas. O resultado foi desanimador: as flores
teriam chegado murchas à América do Norte, e por isto
não foram pagas.

Exportar para os Estados Unidos fora um erro, lem-
bra hoje Ancano Loschi. Por esta razão, já na safra
seguinte — 71/72 — só houvg exportação para a Europa,
e agora, para evitar novo fracasso, com um sistema de
embalagem maLs aperfeiçoado. Apesar de terem exportado
105 mil botões, os prejuízos ainda foram grandes.

Não fosse a recuperação da exportação seguinte,
quando se venderam 938 mil botões, com faturamento de
CrS 662 mil e talvez tivessem desistido. Mas já na safra
73/74 os resultados injetaram neles um novo animo:
7 milhões de botões exportados, com lucros de Cr$ 4 mi-
lhões 900 mil.

Na safra 74/75 foram exportados 9 milhões 100 mil
botões, com lucro de CrS 9 milhões 452 mil. A previsão

para a.s próximas exportações — iniciadas em outubro —
é de 15 milhões de botões, com faturamento bruto de
CrS 40 milhões e lucro liquido de mais ou menos Cr$ 20
milhões.

Disso tudo resultaram, além da elevação do nível de
vidu dos horticultores da região, dois pequenos proble-
mas: a queda na produção de hortaliças, que chegou a
80";í., e a superprodução dc flores em determinados pe-
riodos do ano. quando se torna necessário queimar ou
triturar milhares de dúzias, já que o mercado interno
é incapaz de absorvê-las.

O CULTIVO
Cultivar rosas para exportação não é coisa fácil,

como poderia parecer à primeira vista. Precisa-se de
pouca terra — a maioria das plantações barbacencnse.s
tem menos de um hectare, e todas elas juntas não to-
talizam 50 hectares — mas de muito cuidado.

As rosas devem ser cultivadas em estufa — na Europa
são verdadeiros barracões de fiberglass, mas em Barba-
cena são simples tendas de plástico — e as variedades
.são sempre aquelas que. nos Estados Unidos e no Brasil,
não são bem aceitas: rosas finas, pequenas e resistentes.
O norte-americano e o brasileiro preferem rasas grandes,
rústicas, como a Hapness, que o europeu, por sua vez,
não aceita.

As principais variedades plantadas para exportação
—¦ as mudas são importadas — são a Baccara (a mais
cara, vermelha, com cabo de 80 centímetros e até um
metro), a Sônia (coral), a Super star (também coral), a
Prominent (coral) e as mini-rosas Nordia (vermelha) e
Garnct (cor de rosa). Este ano foram introduzidas as
novas variedades Mabela (amarela). Lamenuette (cor de
rosa manchada de vermelho», Lara, Marlyse, Belinda,
Mercedes c Gold Time.

Um hectare de solo pode receber até 50 mil pés. E
cada roseira produz em média quatro dúzias por ano, o
que resulta na .produção média de 20 mil dúzias — ou
2 milhões 400 mil botões — por hectare/ano. A produção
maior é sempre de outubro a março.

Uma roseira fica adulta 18 meses depois de plantada,
e se bem tratada — com uma poda anual, além das podas
de controle de produção — viverá cerca de 10 anos. Aos
cinco anos de idade ela recebe uma poda rasteira (é cor-
tada quase rente ao soloi, para reforma. Na Europa uma
roseira vive até 30 anos, tempo que Ancano Loschi
pretende obter com as novas variedades introduzidas
recentemente.

A colheita também deve ser feita com extremo cui-
dado, razão pela qual os comedores de Barbacena são,
antes, treinados exaustivamente. A rosa é cortada pela
haste, com tesoura, mas sempre num local estratégico.
O corte deve.ser efetuado de forma a deixar intacta uma
haste com pelo menos cinco folhas, do contrário o né
estará perdido: nunca mais produzirá suficientemente.

Também a poda tem os seus segredos. Após uma co-
lheita, nascem os brotos verdes, novas hastes. Se estas
hastes novas forem podadas, a roseira volta a produzir
45 dias depois. Mas se a pode for feita mais tarde, num
galho maduro, a roseira só volta a produzir 60 dias de-
pois.

A obtenção de variedades novas é feita com enxer-

tos. Geralmente a roseira plantada — a estaca — é uma
só. No máximo plantam-se três ou quatro variedades. As
diferentes espécies são obtidas com os enxertos de bor-
bulhas importadas. A partir deste ano os enxertos e o:
tratamentos serão feitos com a supervisão de um técni-
co alemão importado especialmente para isso. Ele ficará
em Barbacena durante três anos.

A VENDA
Depois de colhida, a rosa é selecionada na própria

cultura, pelo produtor. A Uniflor recebe apenas aquelas
que estiverem dentro do padrão de qualidade exigido
pelos importadores alemães, que a distribuem por seis
paises da Europa: a própria Alemanha, a Suiça, a Itália,
a Inglaterra, a Áustria e a Holanda. Esta distribuição é
feita pela empresa Agros, com sede em Frankfurt.

Da Uniflor, as rosas saem embaladas em caixas rie
papelão especial, em caminhões frigoríficos, de onde só
são retiradas no Aeroporto do Galeão, no Rio, para em-
barque. Na Europa são colocadas novamente cm cami-
nhões frigoríficos, e então distribuídas para os varejistas.
Já no balcão de venda, elas duram cerca de cinco dias.
Algumas variedades resistem 10 dias.

Na Alemanha, quando o inverno chega a seu ponto
máximo — de dezembro a fevereiro — uma dúzia de
rosas chega a custar CrS 80. Um simples botão é vendido
a 3 marcos (cerca de CrS 9). A Uniflor vende para a
Agros a um preço médio de CrS 20 a dúzia. Em outubro
vende-a mais barato — cerca de CrS 10 a dúzia — mas
dc dezembro a fevereiro consegue até CrS 30 por dúzia.

Embora as roseiras de Barbacena produzam durante
o ano inteiro e as exportações sejam realizadas apenas
durante cinco meses, a Uniflor não pretende, como já
lhe foi sugerido, desencadear uma campanha de âmbito
nacional para estimular o consumo interno. O velho Ah-
cano Loschi. cujos 64 anos são experientes na luta para
viver, é bem lúcido — e honesto —¦ quando explica:

— Na Alemanha, um capinador de roseiras ganha
89 marcos por dia. o que eqüivale a mais ou menos CrS
8 mil mensais. Até esse operário — que não é alemão,
mas geralmente homem importado da Turquia, de Por-
tugal ou da Espanha — pode se dar ao luxo de comprar
flores a CrS 30 a dúzia. Agora veja a situação do brasi-
leiro: um assalariado tem que se preocupar com o pão,.
o leite, o toucinho. Até mesmo a nossa classe média —
.cujos salários vão aí por CrS 3 mil —- não pode comprar
flores, ela precisa é de produtos básicos. Não seria justo
formar neste consumidor o hábito supérfluo de comprar
flores.

O preço da rosa no mercado interno varia muito.
Em algumas regiões chega a CrS 20 por dúzia (preço ao
consumidori. A Uniflor vende, .para os varejistas, a
preços que variam de CrS 1 a CrS 4 a dúzia. A cooperati-
va tem cerca de 400 clientes distribuídos por seis Estados,
mas a maioria localizada nas Capitais: Belo Horizonte,
Rio, Brasília, Vitória, Salvador, Belém do Pará e Goiânia.

É um mercado instável, que cresce à razão de 5% ao
ano — o externo o faz à razão de 100% ao ano -- e cheio
de contratempos. Os preços não são controlados e cada
cliente paga à Uniflor como quer ou como pode. Na ver-
dade são os varejistas quem estabelecem os preços. E como
a produção é sempre imensamente superior à demanda,
só resta aceitar o jogo.

y
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ARTES PLÁSTICAS Roberto Pontual

1\ 
semana indica que o recesso
típico de fim de ano começa a
avizinhar-se. Diminui

sensivelmente o número de novas
exposições, ao mesmo tempo em que
começam a instalar-se as primeiras
coletivas de Natal.
Entre as exposições, destaca-se
a apresentação de dois projetos
experimentais de Lygia Pape (MAM),
cabendo menção também
eis individuais de Roberto Moriconi
(Petite Galerie), Ivan Moraes
(Marte 21 )ePercy Lau
(Galeria Quadrante),
esta última póstuma.

AMANHÃ, L.°
COLETIVA DE NATAL

Na praxe que so repele a cada fim do ann,
a Galeria da Praça é a primeira, no Rio, a
Inaugurar a sua coletiva de Natal, cm 1075.
Dela fazem parte os artistas que ali tem ex-
posto mais freqüentemente nos últimos tem-
pos: Milton Dacosta, Jenncr Augusto, Sanil
Mattar. Martinho de Haro, Fernando Coelho
e Cicero Dias. Conta também com obras de
Portinarl, Segall, Sigaud, Vlrgollno, José Ma-
ria. Fioriano Teixeira e Ruy Albuquerque. Do
que se infere o predomínio absoluto da figura-
<;ão na linha da galeria, t Galeria da Praça —
Rua Maria Quitéria, 41 — 14hl.

ANTIVOLUME DE MORICONI

A regularidade com que. Roberto Moriconi
tem apresentado seu trabalho, no Rio e em
São Paulo, de 1968 para cá, permitiu que se
acompanhasse passo a passo a sua evolução,
desde o que chamou dc arte acidental ou de
formas dinâmicas no espaço — espécie de
happenings já com tendência para a pesquisa
escultòrica — até as esculturas atuais em cha-
pas de aço recortadas. Nascido em Perugia, na
Itália (1932), Moriconi veio para o Brasil em
1953, começando a dedlcar-í* à arte cinco anos
mais tarde, no Rio. Do.s desenhos iniciais, pas-
sou em 1967 a realizar as primeiras experlên-
cias com a escultura, ao mesmo tempo em que
apresentava a sua Máquina I. Instrumento
dinamlco-vlsual, rio MAM do Rio. Suas escul-
turas atuais pesquisam o vazio interior de for-
mas em principio sólidas: o cubo. a esfera, etc.
(Pctitc Galerie — Rua Barão da Torre, 220 —
21hi.

DESENHOS DE PERCY LAU

Um dos desenhistas documentadores mais
ativos de que se dispôs entre nós no segundo
pós-guerra, a obra de Percy Lau, no entanto,
não ficou sendo de fato oonhecida de um pú-
blico mais amplo, em termos de conjunto. Pe-
ruano de Arequlpa, onde nascera em 1903,
transferiu-se para o Brasil ainda multo jovem,
vivendo de Inicio em Recife, onde começou a
desenhar. Mais tarde, no Rio, passa a traba-
lhar em 1939 como desenhista do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, desen-
volvendo pouco a pouco uma atividade que du-
raria três décadas, ilustrando a seção "Tipos
e Aspcrtos do Brasil", da Revista Brasileira de
Geografia. Ilustrou também diversos livros
além de ter-se dedicado à gravura. Morreu no
Rio, em 1972. Uma seleção póstuma de seus
trabalhos é o que agora se apresenta. (Gale-
ria Quadrante — Rua Venancio Flores, 125 —
21h).

QUARTA-FEIRA, 3
PINTURAS DE IVAN MORAES

Nascido no Rio em 1936, Ivan Moraes
iniciou estudos de pintura com Ivan Serpa, no
MAM. em 1960. Desde essa época, tem-se apre-
sentado com alguma freqüência em coletivas
e individuais (um pouco menos na década
atual), inclusive no Salão Nacional de Arte
Moderna, na Bienal de Paris (1961) e na Bie-
nal de São Paulo (1963). Sua pintura, aparen-
temente afim à área ingênua pelo aprovei-
tamento que faz de tipos e cenas populares,
dispõe, contudo, de um refinamento executivo
acentuado, caracterizando-se pela minúcia de
elementos em uso e pela intensidade do esque-
ma de cores. (Galeria Marte 21/ Rua Farme de
Amoedo, 76 — sobreloja 21h.)

TAPEÇARIAS DE ANDRÉA
Paranaense, diplomada pela Escola de Be-

las-Artes de Curitiba, Andréa de Paula Soares
Guimarães vem participando com regulari-
dade do Salão Paranaense de Artes Plásticas,
no qual já foi inclusive premiada. Figurou
também, em 1974, na I Exposição Nacional de
Tapeçaria, na Fundação Armando Alvares
Penteado, de São Paulo. Suas tapeçarias ílcam
no limite entre a abstração e a figuração, com
pendor para a disciplina geométrica. (Eu-
catexpo/ Av. Princesa Isabel, 350/21h.)

OBJETOS E JÓIAS DE ROSENMANN

Descendente de uma linhagem de joalhei-
ros e lapidadores, o também paranaense Gil-
berto Rosenmann apresentou pela primeira
vez os seus trabalhos, utilizando sobretudo o
acrílico, no Museu de Arte Contemporânea do
Paraná, em 1974. Entre a criação de objetos
escultóricos e de jóias, ele traz algumas peças
novas para conhecimento do público carioca.
Nelas, a novidade maior é o uso do acrílico co-
lorido, substituindo o acrílico cristal de antes.
(Graffiti Galeria de Arte/ Rua Maria Quite-
ria, 85/ 21h.)

iffll

LASAR SEGALL / Repouso no Campo / óleo sobre tela / 1938 a
obra figura na coletiva de Natal da Galeria da Praça
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ROBERTO MORICONI / Afastamento
das Calotas / aço / 1975

PERCY LAU / aquarela

IVAN MORAES / Baiana / óleo
sobra tela / 1968

ANDRÉA PAULA SOARES / Dia de Sol /
tapeçaria / 1975

QUINTA-FEIRA, 4

Dois projetos de Lygia' Pape
No mesmo ano em que reapresentou sua

série de xilogravuras neoconcretas (1959-196Í),
numa individual no Rio, Lygia Pape volta ago-
ra a realizar exposição entre nós, desta feita,
no entanto, no âmbito da experimentação
atual. Desenvolverá, no espaço interno e ex-
terno do MAM, dois projetos em tempos dis-
tintos, a partir do que ele chama de Espaços
Poéticos: o primeiro, de 4 a 15 de dezembro, se
fixa no tema Mulher-Objeto no Espaço Patri-
arcai. Como Lygia Pape diz, "não é um dis-
curso pu uma tese, mas uma apreensão ao
nivel de uma visão sensorial, epidérmica". O
segundo projeto, de 17 a 26 do mesmo mês,
consta de um desenvolvimento ambiental a
realizar-se no mesmo espaço por alunos de ar-
quitetura da Universidade Santa Úrsula, on-
de a artista leciona. A mostra de Lygia tem
o titulo geral de Eat Me — A Gula ou a Luxú-

ria? i Museu de Arte Moderna do Rio de .lanei-
ro/ 18h;30m).

10 anos expondo
Encerrando a sua programação no ano de

1975, quando comemorou 10 anos de atividade
continua, a Galeria de Arte Ipanema resolveu
organizar uma mostra que desse idéia de
suas opções através dos artistas que ali ex-
puseram no período. São 37 os artistas repre-
sentados, quese todos aqueles com que a gale-
ria veio trabalhando, entre eles Antônio Maia,
Dacosta, Di Cavalcanti, Glauco Rodrigues, Ha-
ruído Barroso, Arcangelo Ianelli, Ivan Freitas,
João Câmara Filho, João Henrique, Mabe,
Márcia Barrozo do Amaral, Newton Rezende,
Osmar Dillon, Paulo Roberto Leal, Pancettl,
Portinarl. Reynaldo Fonseca, Roberto Feitosa,
Rosina Becker do Valle, Scliar. Tomie Ohtake
e Volpi. (Galeria de Arte Ipanema/ Rua
Aníbal de Mendonça, 27/ 19 hs).

ROTEIRO

A Galeria Domus (Rua Joana Angélica, 184 — Rio) está
apresentando desde o dia 26 último uma coletiva de jóias,
com alunos do atelier da Cléber Machado • Márcio Mattar.
Entre os que expõem, estão Ana Eckslein, Bertha Siman-
thob( Carmon Gomes, Eliete Nemy, Giscla Pitanguy, Jonas
Eduardo Prochoynik e Marlene Malka.

Três artistas realizam exposição no momento na Cor
da Rosa (Rua Presidente Baker, 188 — Niterói): Luiz Veiga
Leilão, José Maurício Alvarez e Boni.

Terça e quinta-feira próximas, às lóh, o Museu Nacional
da Belas-Artes (Av. Rio Branco, 199) estará apresentando
seções com filmei documentários holandeses, inclusive so*
bre a vida e a obra de artistas como Rembrandt, Van Gogh,
Frans Hals e Carel Visser. No mesmo Museu, a promoção
da Peça do Mês, referente a dezembro, volta-se para a

pintura Creche em Belém, do francês Henry Martin (1860-
1943), de seu acervo. Esta obra relaciona-se aos festejos

natalinos. Ficará exposta no saguão do MNBA.

Oitenta obras de artistas brasileiros e estrangeiros,

contemporâneos e de outras épocas, estarão sendo apre-

goadas por leiloeiros Associados na quinla-fcira, dia 4, às

18h, no Salão dc Arte pirra Executivos (Ed. Avenida Con-
trai, 212-4-2128). A exposição das referidas obras pode ser
visla no local, a partir de amanhã, de 12 às 19h.

No dia 4 próximo, às 21 h, a Petite Galerie (Rua Barão
da Torre, 220) estará lançando um pequeno livro de poe-
mas de Leonardo Fróes, em tiragem de apenai 300 exem-

plares, impressos por um tipógrafo holandês radicado am
Petrópolis.

MUSICA | Edino Krieger

CONCERTO, RECITAIS
E ÓPERA DE CÂMARA

o compositor e regente Jor-
ro Sarmlentos, cia Guatemala,
abre a programação musical clu
semana dirigindo n Orquestra
Sinfônica Nacional heje h no!ti\
na Sala Cecília Meireles, com
entrada franca. O programa In-
clUI a sua própria Abertura
Popular líiiií. o Concerto N" 1 do
Brahms. com u pianista Sônia
Goulart, como solista, o a Sin-
fonln N" 5 dc Shostakowitch,

Amanhã a noite, há duas
boas opções: na'Sala. om pro-moção do IBEU, apresenta-se a
cantora Maria Apparoclcla Ma-
chado Peixoto, discípula de Eli-
zabeth Grummor na Alemanha,
escolhida em concurso Intcrnaci-
onal para atuar nas óperas de
Hagen, Osnabruck, Detmold
Malnz, Krefeld o Kioi, o que par-tlclpou com sucesso, recen-
temente, da encenação da opere-
ta A Viuva Alecrc de Lehar em
Porto Alegre; e na Casa de Rui
Barbosa, estréia um novo con-
junto dc câmara — o Quarteto
Instrumental — formado por
Celso Wolt2enlogel, flauta, Car-
los Augusto Dantas, piano, c os
irmãos Antônio e Luiz Almeida
da Anunciação, percussão.

Uma novidade na progra-mação da Sala é a apresentação
da ópera de câmara O Rei Pas-
tor, de Mozart, quarta á noite
com a participação dos cantores
Dalka de Azevedo. Tome cia
Pamphili, Liego Tozzl, Bruno
Mon ti e Mário Tolla. com a Or-
questra de Câmara da Rádio
MEC .sob a regência cie Nelson

* 

¦*

Maria Apparecida, soprano

Nilo Hack. A direção cênica é de
Aderbal Júnior.

Há ainda quatro recitais
programados para esta semana:
quinta á noite. Heitor Alimonda
volta a se apresentar na Sala,
enquanto o pianista argentino
Cláudio Evelson faz sua estréia
brasileira na Casa de Rui Bar-
bosa; sexta à noite, na Saia. a
cantora Graciema Felix se faz
ouvir com a participação de
Aleida Schweltzer, e sábado à
tarde a Abrarte apresenta o pia-
ni.sta Arthur Brasil, também na
Sala. O.s detalhes dos diversos
programas estão no Roteiro da
Semana.

Em pauta
Viajou para Nova Iorque,

onde reside, a pianista Jocy de
Oliveira, que realizará ainda o.s-
te ano um recital em Nova Ior-
que. promovido pela Fundação
Koussevitzky, e outro em Prin-
ceton. Participará também do
Festival de Vanguarda de Tam-
pa, Flórida, onde será estreada
sua Estória III para violino ele-
trônlco, guitarra elétrica e voz.
Em março, estreará em Nova
Iorque os Sete Haikais de Olivier
Messlaen, para piano e orque.s-
tra, com a Filarmônica de
Brooklyn sob a regência de Lu-
kas Fess. Em abril fará uma
tourneé pela Europa, quando
apresentará o ciclo completo de
Catalogue d'Oiscaux de Me.s-
siaen.

A cantora argentina Amálla
Bazan (acompanhada por Jas-
cha Galpcrin ao piano i e a pia-
nista Olga Kaplan realizaram
uma apresentação de música
brasileira no Salão Dourado do
Teatro Colón de Buenos Aires,

sob o patrocínio do Setor Cultu-
ral da Embaixada do Brasil. O
programa constou de obras de
Villa-Lobos, Mignone, Alceo Boc-
chino, Lorenze Fcrnandez, Helc-
kel Tavares. Radamés Gnattall,
José Siqueira. Ernani Braga, Lo-
renzo Fcrnandez. Camargo
Guarnieri e Marlos Nobre.

A pianista Eudoxla de Bar-
ros realiza uma excursão por vá-
rias cidades do Paraguai, da Bo.
livia, do Peru e da Colômbia,
apresentando recitais e pales-
trás sobre a música brasileira.
A viagem tem o patrocínio do
Itamarati e de entidades cultu-
rais dos vários países.

Uma das grandes atrações
da próxima temporada da Saia
Cecília Meireles poderá ser a
apresentação da Orquestra Bach
de Munique, sob a regência de
Karl Richter e com a partici-
pação do flautista Jean-Plerre
Rampal e do violinista Leonid
Kegan.

• O

Roteiro da semana
HOJE

21h — Sala Cecília Meireles
Orquestra Sinfônica Nacional,

regência de Jorge Sarmientos.
Programa: Abertura Popular
19G2, de Sarmientos, Concerto N?
1, de Brahms (pianista Sônia
Goulart), Sinfonia N? 5, de Shos-
takowitch. Entrada franca.

AMANHA

21h — Sala Cecília Meireles
Soprano lírico Maria Appare-

cida e pianista Sérgio de Freitas.
Programa: Mondnacht, de Sehu-
mann, Scbmerzen e Traume, de
Wagner, Chanson Triste e In-
vitation au Voyage, de Duparc,
Oh je Souffre, Lorsque Ia Nuit
e Le Printemps, de Rachmani-
noff, Quando a Flor Desabrocha
e Dona Janaina, de Mignone,
Melodia Sentimental e Bachia-
nas 5, de Villa Lobos. Tacea Ia
Notta Plácida e Di Tale Amor,
do Trovador, de Verdi. Ingressos
a 30, 15 e 10 cruzeiros. Promoção
do IBEU.

21h — Casa de Rui Barbosa
Quarteto Instrumental, for-

mado de Celso Woltzenlogel,
flauta, Carlos Augusto Dantas,
piano, Antônio e Luiz Almeida
da Anunciação, percussão. Pro-
grama: Moto Continuo N'-' 1, de
Radamés Gnattadi, Diversões
para flauta e marimba, de Peter
Tanner, Scherzo para xilofone e
piano, de 0'Reilly, Variações pa-
ra percussão e flauta, <de George
Frock, Congada, de Mignone,
Fantasia para vlbrafone sobre o
Carinhoso e Quatro Motivos
Nordestinos, de Luiz Almeida da
Anunciação, Odeon, de Nazareth
(transcrição para marimba) ,
BRASILEIRA N9 8, de Ra-
damés Gnattali. Promoção PAC/
DAC/ MEC. Entrada franca.

QUARTA

21h — Sala Cecília Meireles
O Rei Pastor, drama musical

em dois atos, de Mozart, libreto
de Metastasio. Cantores Daka de
Azevedo, Tomecia Pamphili, Lie-
ge Tozzl, Bruno Mon ti e Mario
Tolla. Orquestra de Câmara da
Rádio MEC. Regente Nelson Nilo
Hack. Regisseur Aderbal Jr. Pro-
moção PEC/ DAC/ MEC.

QUINTA

21h — Sala Cecília Meireles
Pianista Heitor Alimonda.

Programa: Sonata op. 35 em si
bemol, de Chopin, Sonata N"> 3, ,
de Cláudio Santoro, Quadros de
Uma Exposição, de Mussorgsky.
Ingressos a 30, 15 e 10 cruzeiros.

21h — Casa de Rui Barbo-
sa — Pianista argentino Cláu-
dio Evelson em obras de Schu-
bert, César Franck, Debussy,
Soriabin e outros. Ingressos a
15 cruzeiros.

SEXTA

21h — Sala Cecília Meireles
Soprano Graciema Felix de

Souza e pianista Ateida Sch-
witzer. Obras de Haendel,
Mozart, Beethoven, Schubert, R.
Strauss, Ravel, Rodrigo, Villa-
Lobos, Maria Luiza Priolli e Mar-
los Nobre. Ingressos a 30, 15 e 10
cruzeiros.

SÁBADO

16h30m — Sala Cecília Mei-
reles — Pianista Arthur Brasil.
Programa: Fantasia em dó
Menor, de Mozart, Sonata op. 31
N? 2 — A Tempestade — de Bee-
thoven, Ária das Bachianas 4, de
Villa-Lobos, Cenas Infantis e
Carnaval de Viena, de Schu-
mann. Promoção da ABRARTE,
Ingressos a 30,15 e 10 cruzeiros.
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CINEMA ! Ely Azeredo

A LENDA DE UBIRAJARA AMBIÇÃO ACIMA DA LEI

INDIANISMO E •WESTERN'
MERECEM ATENÇÃO

Vivendo quatro me.sc.s à.s margensdo Araguaia, depois de estudar o In-dianbmo de José de Alencar à luz ciomodernos antropólogos, ó jovem An-dré Luiz Oliveira e .sua equipe filma-ram uma vcr.são livre de Ubirajarasem pretender "a negação da fantasiaromântica do livro" e procurando uma
ponte entre lenda e realidade.

A semana promete dois weslcrns:Ambição Acima da Lei, de Kirk Dou-
gla.s. com elementos de interesse paiaos adeptos do gênero; e o último Sa-minai do Oeste, de Sérgio Corbucçl,
que não pode ambicionar a legitlmi-
dade do wcstern americano. Além deA Lenda dc Ubirajara lia outras cs-tréia.s brasileiras: Ladrão dc Bagdá,
o Magnífico, com um esforço de fan-tasia voltado para a platéia infantil;
As Desquitadas; e As Alegres Vigarir-tas. Maus animadora que estas últimas
é a representação mo Lido 2) de Si-nhá Moça, um dos primeiros filmes
nacionais premiados em festival in-
ternaeional ío de Veneza), E o ad-
mirável A Extorsão vai completar
quatro semanas (Paxi.

"A LENDA DE UBIRAJARA"

Dedicado "à memória de todas asnações indígenas, aos presentes e fu-
turos habitantes do Planalto Central"
pelo jovem diretor André Luiz Olivei-
ra (que estreou na longa-metragem
com Meteorango Kid, Herói Inlcrga-
lático), este filme é uma adaptação
livre do romance de José de Alencar.
Se aquele serviu para liberar os gri-los do jovem dos anos 69-70. o novoé uma filme de reflexão — diz André
Luiz.

Afiança que não pretendeu negar
a fantasia romântica do livro: "José
de Alencar, dentro de sua visão dc-formada, revelou aspectos ocultos da
mitologia brasileira. Expressou (...)Imagens arquetipicas do inconsciente
coletivo, representadas cm nosso sin-cretismo religioso primitivo". Diz quetentou "recriar o clima mágico, gen-te que se transforma cm bicho, o uni-verso mitico do indígena brasileir». A
lenda de Ubirajara, acredito, já exis-
tia antes mesmo de José de Alencar
escrever o livro. Eu apenas avancei o
processo. Toda manifestação artística
é impessoal, é resultado de um pro-cesso criativo coletivo".

Instruindo-se para a elaboração
do filme na leitura de antropólogos
modernos e de sertanistas, o cineas-
ta procurou uma visão atual do in-dio e da realidade que "contradiz avisão alencariana." Para a mètámqr-
fose ele recorreu inclusive a um novo
personagem: o índio verdadeiro repre-
sentando o seu próprio papel, como
ponte de união entre a lenda e a reali-
dade. Tep Kahok, índio Kraó aculhi-
rado, faz um personagem que é elemesmo. & o índio brasileiro atual,
descaracterizado na sua mais profun-da manifestação de força e vida. Que.automaticamente, surge em oposição
à sua imagem primitiva, anterior aobranco, que vemos no filme: forte, ro-
busto, com um código dc honra ro-
mantico. O índio romântico, total-
mente integrado à natureza".

Todo o material indígena usado
no filme é autêntico. Ubirajara foifilmado no Planalto Central. Os diá-
logos do livro foram vertidos para odialeto Karajá. trabalho confiado aoantropólogo Antônio Castor, com aju-
da do índio aculturado Mario Aruma-
ni. (Com uso de legendas, natural-
mente). No elenco: Tatau, Taíse Cos-
ta, Roberto Bonfim, Ana Maria Mi-randa, Antônio Carnera, Jesus Che-
diak, Jorge Anápolis, Tep Kahok. Pro-dução: Alo Filmes. Associados: Makro/
K. M. Ekstein — Grupo/Thor/Paulo
Maurício Oliveira/Arnaldo Silveira/
Régis Monteiro. Distribuição: Em-brafilme.

• Amanhã: Cinema-2, Cinema-3 e
Lldo-2. (14 anos).

"AMBIÇÃO ACIMA DA LEI"

Posse (no título original), produ-
ção americana da Paramount, traz
Kirk Douglas reiniciando na direção,
agora iraiim gênero de mais fácil acer-
to para a gente de Hollywood — e o
ator já atuou em westcrns sob ins-
trações de um Howard Hawks e um
John Sturges. Há implioações eriti-
cas no 'roteiro, cujo protagonista lan-
ça mão de cargo oficial e do direito
da força para cumprir um feito pro-
piciador de ascensão politica.

O delegado federal NigMingale
(Douglas) consegue, mediante subor-
no, levar à traição um elemento da

quadrilha do assaltante dc trens
Strawhorn iBruce Dern). Em conse-
quèncla, embora escapando ao cerco,
o bandido perde .seus comandados e
40 mil dólares. E prossegue a caçada— desigual, pois o delegado c seu cs-
qúadrâo-modélo viajam descansados
num trem especial de dois vagões, com
carro-dormitório e cocheira parasuas montadas. Mais importante aln-
da na composição é o laboratório fo-
tográflco confiado a um profissional
que documenta seus feitos. "Nlghtin-
gaie para Senador", dizem os carta-
zes. Para este fim a caçada a Straw-
ho:n é decisiva.

A fotografia c de Fred J. Koórie-
kamp (Tecnicolor, Panavisiom. Mú-
sica: Maurice Jarre. Kirk Douglas
também produziu, seb o selo de sua
Bryna. Distribuição: C. 1. C.

• Amanhã: Sáo Luiz. Roxy. Plaza,
Tijuca, Central (Niterói). < 18 anosi.

"LADRÃO DE BAGDÁ,
O MAGNÍFICO"

Eis um caminho importantíssimo
paia o cinema brasileiro: o filme"censura livre" para as platéias de
menor idade, arma para combater a
evasão de espectadores I fenômeno ge-neralizadoi através do estimulo pre-coce ao hábito dc ir ao cinema. Nesta
rota. na condição de diretor (Ali Babá
c os 40 Ladrões) ou apenas de produ-tor (Aladini e a Lâmpada (Maravilho-
sa), o veterano Victor Lima vem in-
sisündo. Há muito a fazer pela ele-
vação da qualidade, mas o público vem
correspondendo aos esforços de seus
primeiros trabalhos no gênero que se
apresenta como "filme fantasia".

Segundo o diretor. Ladrão de Bag-
dá. o Magnífico trilha esse gênero cio
filão "livre" 

procurando corresponder
ás simpatias do público através de
maior investimento e mais capricho
nas trucagens, "de grande valor no
desenvolvimento da história". Destaca
o tapete voador que aterrissa no Ae-
roporto Santos Dumont i todas as fil-
magens foram realizadas no Rio e ad-
jacènciasi; o gigantismo do Gênio dos
Sete Ventos, com Grande Otelo cres-
pendo até lõ metros; o Cavalo Voador
que leva Ornar (Ankito) e Gilmar

i Edson Rabello) em viagem pelo Muri-
do dos Sonhos.

Lima íoi retirar dc aposentado-
via precoce o cômico Ankito, que ele
dirigiu em várias chanchadas. Moni-
que Lafond empresta sua beleza à
desejada Jasmim. Milton Villar se en-
carrega da vilania do xeque Shana-
zar. Wilson Grey, cujo nome está fre-
quentemente nos elencos de Victor
Lima, faz o xeque Salim. A simpatia
de Manfredo Colassanti toma conta
da "loja de brinquedos positivos".
Grande Otelo é o Gênio (e aqui, de
certa foijma, incorremos num óbvio
que a genialidade pátria histórica-
mente ignora).
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ORANDE OTELO, O GÊNIO DE
LADRÃO DE BAGDÁ, O MAG.NÍi-ICÜ

Victor Lima também escreveu o
filme, (em Eastmancolor) pela VE —
Victor Éboll Produções c Embrafll-
me lesta, a distribuidorai.
• Quinta-feira próxima nos Cines
Metro, Coral c Pax. (Livre),

"AS ALEGRES VIGARISTAS"

Duas histórias de Marcos Rey
iautor dos relatos cm que se basca-
ram O Enterro da Cafctina e Mcmó-
rias de um Gisolò) deram o impulso
inicial na comédia O.s Alegres Viga-
ristas, escrita, roteirizada e dirigida
por Carlos Alberto de Souza Barros.
que também realizou a montagem c
a cenografia.

Dois episódios: O Padre c a Mo-
delo c Os Alegres Vigaristas. No pri-
meiro, um supertímido iLuiz Arman-
do Queirozi não sabe como superar
seu superproblema até surgir a pro-
posta de um primo: fazer papel dc
hindu num filminho de propaganda
comercial, o professor Uosé Lewgoy)
de uma precária Academia de Atores
consegue tornar o rapaz tão conylc-
to de sua condição de hindu que ele
encontra dificuldade em reencontrar
sua verdadeira identidade. À última
hora. chega a noticia de que o hindu
deverá transformar-se em padre pa-
ra aquele trabalho, o pseudopadre
conhece, então, a amiguinha do pri-mo (íris Bruzzii, que procura sedu-
zi-.o.

No opus 2. um paquerador (Aman-
dio) se coloca em situação insusten-
tável ao chegar à intimidade do apar-
tamento da namorada iDjenane Ma-
chado). Surge, de repente, a tia (Elza
Gomes i da garota, o que o obriga a
entrar no guarda-roupa. O coitado
afirma que sua claustrofobia não per-
mitirá mais de cinco minutos no cs-
conderijo. A tia demora e ele sai do
armário. Os namorados recorrerão a
malabarismos de imaginação para sal-
var a cara.

"Participações especiais": Wilson
Grey «que, se náo tivesse aquela ver-
satilidade, já seria uma espécie dc leão
da Metro de nosso cinema» c Mario
Pefraglia. Fotografia: sob as cuida-
dos de Toni Rabatoni. Eastmancolor.
Produção: CASB. Distribuição: Em-
brafilme.

• Lançado quinta-feira última nos
Cines Metro. 118 anosi.

"AS DESQUITADAS"

Depois de As Escandalosas, As
Depravadas, Essas Mulheres Lindas,
Nuas e Maravilhosas o produtor Élio
Vieira de Araújo lança A.s Desquita-
das, mais uma vez com Olivia Pines-
chi como estrela. Além de produzir,
dirigiu, escreveu o argumento, o vo-
tetro, os diálogos, e coordenou a tri-
lha musical. O produtor convocou pa-ra acompanhar, suas desquitadas os
Srs Beethoven, Chaplin, Brahms, Mo-
zart, Tchaikovsky, Rimsky Korsakoff,
Chopin, Berlioz e outros.

Manicure desquitada mantém fi-
lhtoiha interna em colégio. Contra
seus hábitos, aceita programa mim-
dano: jantar que propicia aproxima-
cão amorosa com milionário excèn-
tricô. Obstáculo à felicidade: ele é
solteirão irredutível. Torna-se aman-
te de indivíduo "mal visto por seu ca-
ráter duvidoso". De fato, este não
teve dúvidas quanto à legitimidade
da tentativa de usar a filha parachegar à mãe.

Numa "especial", provando que o
ator brasileiro é sobretudo um bra-
vo, comparece Wilson Grey. Eastman-
color. Produção: Futurama. Associa-
dos: Cinemundi e João Lepiane. Dis-
tribuição: Franco-Brasileira.

Quinta-feira: ópera, Pathé, Studio
Paissandu, Tijuca-Palace, Paratodcs,
Astor. (18 anos).

"O ÚLTIMO SAMURAI DO OESTE"

Western italiano (II Samurai)
com Guiliano Gemma, Tomas Milian
e Eli Waüach nos papéis centrais, sob
direção de Sérgio Corbucci. Como ten-
tativa (.não original) de variação do
receituário, um samurai e seu servo
entram na tradicional galeria de per-sonagens do faroeste,

Coprodução Tritone/Mundial/Fil-
mel, proporcionando capitais interna-
cionais, inclusive (certamente) ame-
riicanos (distribuidora: Fox). Tecih-
nicolor.

Amanhã: Palácio, Leblon-1, Bru-
ni-Tijuca. (14 anos).

TEATRO Yan Michalski
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IDA GOMES E 05VALDO LOIIZADA: MUMU

SEMANA
DE ESFORÇO CONCENTRADO

Com cinco estréias profissionais confirma-
das para os próximos três dia.s, a vida teatral
carioca estabelece, neste fim de ano. uni ines-
perado recorde de concentração de lançamen-
tos. cuja sucessão atinge um ritmo digno - é
claro que ilusorlamente — de Nova Iorque, Pa-
ris ou Londres. O grande fator responsável
por esta semana tão excepcionalmente ativa
é o inicio da já tradicional campanha das
Kombls, promovida pelo SNT a partir dr
amanhã e durante todo o mès de dezembro,
e da qual todas as produções profissionais fa-
zem questão de participar. O mais promissor
do.s cinco lançamentos é o dc Muniu, texto dc
Marcilio Morais colocado om terceiro lugar no
último concurso de dramaturgia do SNT. pri-
meira peça revelada por aquele concurso i ser
montada no Rio, e que estréia amanhã no
TNC. Terça-feira será a vez do musical Bye
Bi/c Pororocu. de Timochenco Wehbi, no Tea-
tro Miguel Lemos, c dc O Tempo c o.s Con-
irays, de Priestlcy. no Teatro de Bolso; quar-
ta-feira estréiam Bonifácio Bilhões, de João
Bethencourt, no Teatro da Praia, e O Caco. de
Pedro Mário Herrero, no Teatro Mesbla.

"MUMU"

Quando foram anunciados os resultados
do último concurso Prêmio SNT. surgiu ime-
diatamente uma viva curiosidade em torno de
Marcilio Morais, o único nome desconhecido
na lista dos três principais premiados, ao lado
dos já consagrados Oduvaldo Viana Filho e
Consuelo de Castro. A obra-prima rie Viani-
nha, Rasga-Coraçáo, colocada om primeiro lu-
gar, até hoje não foi liberada para monta-
gem; a segunda colocada, A Invasão dos Bár-
baros, de Consuelo de Castro, está proibida.
Com a encenação de Mumu. que valeu a Mar-
cilio Morais o terceiro prêmio, o concurso en-
contra, pelo menos no Rio, a sua primeira e até
hoje única justificativa concreta. A mesma
peça está sendo, aliás, anunciada também em
Sáo Paulo, numa produção completamente di-
ferente.

No lúcido artigo que escreveu para o pro-
grama, o diretor Flávio Rangel, que retorna á
atividade após uni ano de afastamento, co-
menta:

"De que trata Mumu? O autor a define
como uma tragícomédla. Isso náo diz tudo. po-
rém. Pode-se classificá-la dentro dc um gènc-
ro, se bem que do ponto-de-vista artístico o
que mais me tenha prendido à peça seja o
perfeito equilíbrio entre teatro realista e tea-
tro do absurdo. Mas Mumu é uma peça sobre
a aceitação. A aceitação do conservadorismo,
a aceitação da frase feita e do lugar comum,
da idéia velha opondo-se à idéia nova. A acei-
tação de se levar uma vida próxima á do quic-
to desespero, e a impotência de modifica-la,
modificando assim o status quo. Os persona-
gens de Muniu são a argila da qual se extrai
o edifício das sociedades estáticas. São usa-
dos e manipulados; e são imediatamente re-
primidos, se ousam levantar a cabeça para
contemplar o céu do amanhã, e fecham a ja-
nela para impedir o sol de entrar".

Mumu. que tem o subtítulo de A Vaca Me-
tafisica, com direção de Flávio Rangel, cena-
rios de Gianni Ratto, figurinos de Kalma Mur-
tinho e interpretação dc Osvaldo Lousada, Ida
Gomes, Júlia Miranda e André Valli, estréia
amanhã no TNC, numa produção de Rodrigo
Farias Lima.

"BYE BYE POROROCA"

Rotulada pelos próprios responsáveis co-
mo um deboche musical a comédia Byc Bye
Pororoca é obra do dramaturgo paulista Timo-
chenco Wehbi (autor de A Vinda do Messias,
que estreou anteontem no Teatro da Amizade,
e de á Dama de Copas e o Rei de Cuba, que
vimos numa das recentes temporadas) e foi
escrita em parceria com Mah Lully, com músi-
ca composta por Horácio Delia Roosse. Wehbi
assim define as intenções desta sua nova obra,
lançada há alguns meses em São Paulo:

"Aqui há dois tipos de teatro (tanto em
amador como em profissional): um teatro im-
portado e mal adaptado à nossa realidade
(...); e o outro tipo, um tanto difuso, intuiti-
vo, ingênuo, que procura existir fora das insti-
tuições regulares. Aborígene. Este segundo ti-
po í...) tem, eu diria, raízes nesta miscelanea
circo-teatro-cine-tevê que Oswald de Andrade
captou (de acordo com os valores de seu tem-
po) mas sem conseguir abdicar de um certo
ranço intelectual. Bye Bye Pororoca tenta,
tanto na forma como no conteúdo, expressar
as contradições da indefinição deste teatro. A
Broadway-Atlantida, o melodramático-cômico
deboche e trágico greco-francês. Tudo é muito
intencional. E a melhor forma de demonstrar
tudo isto é aquela aqui encontrada: o rebolado
— legal, atual! Viva o teatro micho!"

A montagem carioca marca a estréia de
um jovem diretor, Hugo Barreto, que conta
com a colaboração de Luís Cláudio A. Cury na
direção musical e de Alex Matos na coreogra-
fia. No elenco: Brigitte Blair, Henriqueta Brie-

ba. Rita de Cássia, Rodolfo Siciliano, Rachel
di Biasi e Alex Matos. Cenografia e figurinos

da própria equipe. Estréia terça-feira no Tea-
tro Miguel Lemes, que com esta produção pas-sa a chamar-se Teatro Brigitte Blair.

"O TEMPO E OS CONWAYS"

Depois dc dedicar-se anos a fio a um re-
pertório inconseqüente e apoiado essencial-
mente em comédias de sua própria autoria,
Aurimar Rocha arrisca, no Teatro de Bolso,
um salto relativamente ousado, com a monta-
gem de O Tempo e os Conwitys, drama psico-lõgico-fllosófico do sólido dramaturgo inglês
J.B. Priestley, escrito em 1937. e que revelou
um respeitável poder de impacto emocional
quando da sua primeira montagem carioca,
realizada cm 1957 no Tablado, com direção de
Geraldo Queirós e um inesquecível elenco inte-
grado por Maria Sampaio, Napoleão Moniz
Freire, Isabel Teresa. Maria Clara Machado,
Kalma Murtinho, Rubens Correia, Ivan de Al-
buquerque. Carmen Silvia Mürgel, Germano
Filho e Sônia Cavalcanti.

Obra inicial da série conhecida como a
Trilogia do Tçmpo, na qual Priestley drama-
tizou idéias contidas nos trabalhos dos filóso-
fos J.W. Dunne e P.D. Ouspensky. a peça re-
pousa num curioso achado de estrutura: o pri-
meiro e terceiro atos mostram a família Con-
way reunida no 21° aniversário de uma cie
suas filhas, todo mundo cheio de energia vital,
esperanças c ilusões. No meio. o flash- forirard.
do segundo ato. mostrando. 18 anos depois, o
caminho que cada um acabou seguindo, muito
diferente do que pretendia ter escolhido.

Na direção de O Tempo c os Conways, o
inventivo e inquieto Aderbal Júnior teve, pro-
vavelmente, o seu primeiro contato com o tipo
de dramaturgia representado por Priestlcy. A
cenografia é assinada pelo diretor, cm parce-
ria com Kalma Murtinho, que criou os figuri-
nos. No elenco: Lurdes Maier, Angela Leal,
Maria Lúcia Dahl (retornando ao teatro após
longa dedicação exclusiva ao cinema), Angela
Vitória i filha da Atriz Isolda Cresta, fazendo
sua estréia profissional), Ada Chaznliov. Betty
Erthal. Wolf Maia. Aurimar Rocha, Olegário
Holanda o Ivens Goclinho. Estréia terça-feira
no Teatro de Bolso.

"BONIFÁCIO BILHÕES"

João Bethencourt, que nos últimos anos
transformou-se no autor brasileiro mais repre-
sentado pelo mundo afora, e cuja assinatura,
quer como autor ou como diretor, tornou-se
uma garantia sem precedentes de sucesso de
bilheteria, lança uma nova comédia, Bonifácio
Bilhões. O ponto de partida é um prêmio ga-
nho na Loteria Esportiva — acontecimento
cujas possibilidades teatrais já foram ampla-
mente demonstradas por Um Edifício Chama-
do 200. de Paulo Pontes. Em Bonifácio Bilhões,
a premiacào serve de pretexto para uma dis-
cussão sobre a contradição existente em cada
personagem entre aquilo que ele pensa ser c
aquilo que de fato é.

Os dois pólos dessa contradição são vivi-
dos por dois excelentes atores, ultimamente,
ligados sobretudo à televisão, mas cuja folha
de serviços no teatro já era extensa c expres-
siva antes da popularidade conquistada nas
novelas: Armando Bogus c Lima Duarte, sen-
do que este último faz a sua estréia nos palcos
cariocas, no personagem-titulo da comédia de
João Bethencourt. Funcionando como juíza e
mediadora no conflito entre os dois homens,
Hildegard Angel completa o elenco. A direção
é do autor, enquanto Kalma Murtinho, decidi-
damente numa atividade sem precedentes, as-
sina a sua segunda cenografia e o seu terceiro
guarda-roupa da semana.

Bonifácio Bilhões estréia quarta-feira no
Teatro da Praia.

"O SACO"

Numa iniciativa do produtor Jorge Ayer,
vamos conhecer uma obra de um comediógra-
fo espanhol de grande sucesso em seu pais,
Pedro Mario Herrero. Seu O Saco estreou em
Madri em 1971 para uma brilhante carreira,
que se repetiu a partir de 1972 em Lisboa, on-
de a peça foi dirigida por Armindo Blanco,
quo agora assina a adaptação brasileira do
texto. Cabe lembrar que Armindo Blanco foi
recentemente responsável pela eficiente adap-
tação para o ambiente carioca de uma outra
peça espanhola, A Teoria na Prática E' Outra.

O Saco, por menos que o titulo o permita
prever, conta a história de um jovem padre
que se empenha em ser cardeal. O principal
papel está a cargo do excelente Marco Naniní,
que contracena com Eva Todor, Felipe Wag-
ner, Afonso Stuart, Betty Saddy, José Stein-
berg e Mário Petraglia. O espetáculo, com ce-
nários de Abel Gomes e figurinos de Ângelo de
Aquino, é dirigido por Antônio Pedro, o que
eqüivale a uma promessa de eficiência e bom
humor. Estréia quarta-feira no Teatro Mesbla.

V
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Coturjóoii it ruim. ¦?c-fc icquUi.
++•*• bom. +í ¦(¦. ¦?-fc muilo bom.
¦fc-fc-fc-K-iV excelenl». CINEMA II VlItO CULTOS
ESTRÉIAS
ESSAS MULHERES LINDAS, NUAS E
MARAVILHOSAS ¦-. ir o), de Ge-
ruído Miranda. Com Olivia Plneschi
• Ger-ldo Miranda. Sul» (Pt.iia de
Rot-forjo, 320 2.16-7218), Ti|uc«.
Piluct (Rua Conde de Bonfim, 214

22S-46101. Ipiranga (JíCaropj-
0uÁ), Pjiratodoi o B«ngu; |4h, lóh,
IBh, 20li, 22li. Palhí (Praça Floria-
no. -15 - 224-6720): a partir do
meio-dia. Aitor (Rua Ministro Cd-
sar Romcro, 236): ISh, 17h, 19li,
2lh. (IS anos).

MEU PAI, MEU AMIOO (Act, Eli
«nd Rodqor of thn Sities), de John
Erman, Com Cliff Robotson, Eric
Shca « Pamcla frantlin. Rio (Praça
Saens Pena): I4h I6h, 18h, 20h,
?2li. (18 anos).

vendo agente dt uma organização
criminosa Internacional.

OS HOMENS VIOLENTOS DO KLAN
(Th» Kl a rum a n), ds Tcrcnce Young.
Com Ire Marvin, Richard Burlon,
Lindo Fvaih t Camoron Mitchell,
Ópera (Praia de Botafogo, 340): 14li
I6lt, 18h, 20h, 22h, sáb. sessão
t,i:nbi.Mti às 2-th. (18 anos). A ação
dii Ku-Klux-Klan num* pequena ci-
tlrtde do Sul dos Etlodos Unidos.
Alé quoiM-foira.

CONTINUAÇÕES

AS ALEGRES VIGARISTAS (Brasilei-
ro), 6t Orlos Alberto de Sou.-*
Barros. Com Amandlo- DJeriana Ma*
chado, Elza Gomeis, íris Bruzzi «
José Lewooy. Metro-Copacabana
(Av. Copacabana, 749 — 237-9707),
Metro-Tijuca (Rua Coiidn de Bonfim,
366 - 248-8840) e Motro-Boavista
(Rua do Passeio, 62 — 222-6490):
Uh. 15h40m, 17h20m, 19h, 201»
•lOm, 22h20m, Bruni-70 (R. Visconde
dp Pirajá, 595 — 287-1880): 12b,
I4h, 161.. 18h 20h, 22h. (18 anos).

IDI AMIN DADA (Idi Amin Dada),
documentário de Barbe* Schrocder.
Cinema-1 (Rua Prado Júnior, 286):
Uh.l0m, léÜDOm, 18b20m, 20hl0m,
22b, (Livre).
*|C-^C'A' Documentário feito sobre
entrevistas gravadas em som direto
» do registro de reuniões ministé-
rlail, manobras militares e festa*
públicas com a presença do Presi-
dento dc Uganda (J.C.A.)

O MAFIOSO TRAPALHÃO (Tutll
Figti di Mammasantisiima), de Alíía
Cattabiano; Com Pino Colizzi, Or-
baila Mutti « Luciano Catenacci.
Coral (Praia de Botafogo, 316 -
246-7218): I4h, lóh 18b, 20h, 22b.
(14 anos).

UM LANCE NO ESCURO (Night Mo-
ves), de Arthur Pcnn. Com Gene
Hackman, Susan Clark, Jcnnifcr

Warren e Edward Binns. Leblon-1
(Avenida Alaullo de Paiva, 391 —
227.7805): 18h. 20b, 22h. Sáb. e
dom. a partir das 14h. Copacabana
(Av. Copac, Í0I - 255-0953): lóh,
18h, 20h, 22h, sáb. e dom., a par-
tir das 14h. Império (Pça. Mal. Fio-
riano, 45). Tijuca: l4h, 16li, 18h,
20h, 22h. (18 anos).
"K->C"KlV--e; Thriller de mistério com
Gene Hackman como detetive par-
ticular ã procura de uma jovem
viciada desaparecida. (E.A.).

INFERNO NA TORRE (The Towering
Inferno), de John Guillermin. Com
Stcve AAcQuecn, Paul Ncwnwn,
William Holden, Faye Dunaway e
f:red Astaire. Vencia (Av. Pasteur,
184 — 226-5843), Odeon (Praça Ma-

halma Gandhi, 2 - 222-1508), Co-
inodoro (Rua Haddock Lobo, 145):
I2hl5m, 15h20m, 18h25m 21h30m.
(14 anos).
-fc Repetição do esquema de Ter-
remoto: um grande incêndio para
punir a ganância de arquitetos e
empresários e o comportamento
sexual de patrões t secretárias.
(J.C.A.).

ASSIM ERA A ATlANTIDA (Brasi-
leiro) di Carlos Manga, Com de-
polmcntos de Adelaide CI1I0//0,
Anselmo Duarte, Cyll Farney, Ella-
na, Fada Sanloro, Giande Olelo,
Inalda, José Lewgoy e Norma Ben-
guell. Trechos de filmes com Os-
carito. Zé Trindade, Jcce Valadlo
e outros. Vitória (Bangu), Vila Isa-
bel: 17h40m, I9h30m, sáb. e dom.,
UhSOm. I8hl0m, 201. Cacbambi:
I7hl0m, 19h05m, 2lh. Dom. ás I5h
I5m, I7hl0m, I9h05m e 21 li. (10
anos).

¦k Era uma Vai «m Hollywood >•
a fome de inspiração desta mon.
tarjem de trechos de comédias (at-
navalescas da décad.t do 50. O rea!
objetivo desta anlologia é simple.i
demonstrar que cada f)ti tem •
Hollywood que meroce. (J.C.A.)

VIDA EM FAMÍLIA (Family Life),
de Kennelh Loach. Com Sandy Ral-
cliff, Bill Dean, Graco lave e Mal-
colm Tierney. Cinema-3 (R. Conde
d» Bonfim, 229), Jóia (Av. Copaca-
bana, 680 -- 237-4714): I3h50m,
I5h55m. I8h, 20h05m 22hlOm. (18
anos). Último dia no Cinema-3.
-fc^-JC-K-IC A história da esquizo-
frenia de uma jovem inglesa pro-
vocada pela falta de sensibilidade
dos pais e por um tratamento ina-
dequado. (J.C.A ).

ENCONTROS CRUZADOS (Les Selns
de Glace), de Georges Lautner. Com
Alain Dclon, Mircille Darc e Claude
Brasicur, Palácio (Rua do Passeio,
38 - 222-0838), Roxi (Av. Copaca-
bana, 945 - 236-6245): 13h30m,
15h40m, I7h50m, 20h, 22hl0m.
América (Pça. Saens Pena): 15h40m,
17h50m, 20h, 22hl0m. (18 anos).
Policial francês baseado numa his-
tória do americano Richard Ma-
theson.

O AMOR NASCEU DO ÓDIO
(1'Amantc di Gramígna), de Cario
Lizzani. Com Gian Maria Volonté,
Stefania Sandrclli e Ivo Garrani.
Art-Copacabana (Av. Copacabana,
759 - 235-4895), lido-1 (Praia do
Flamengo, 72): 14h, lóh, 18h, 20b,
22h. (18 anos). Volonté como um
rebelde solitário do interior da Si-
cília. A história, baseada em obra
de Giovanni Verga, se passa pouco
depois da unificação da Itália.
COM AS CALÇAS NA MÃO (Brasilei-
ro), de Cario Mossy. Com Cario
Mossy, Jorge Dória, Marta Moyanõ,
Tião Macalé, Geórgia Qucntaí e ou-
tros. Vitória (Rua Senador Dantas,
45 - 242-9020), Leblon-2 (Av. Ataul-
fo de Paiva, 391 — 227-7805): 14h,
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h
20m. Carioca (Pça. Saens Pena): 15h
40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h
20m. Imperator (Rua Dias da Cruz,
170), Olaria: UhSOm, 16h30m, 18h
lOm, 19h50m, 21h30m. Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca, 54): 15h
lOm, 16h50m, 18h30m, 20hl0m,
21h50m. Condor largo do Macha-
do (Largo, do Machado, 29 —
245-7374), Condor Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610): 14h30m, 16h20m, 18h
lOm, 20h, 22h, (18 anos). Chancha-
da.

A GATA DEVASSA (Brasileiro), de
Raffaele Rossí. Com Sueli Fernan-
des, Perri Sales e Silvana Lopes.
Plaza (Rua do Passeio, 78): lOh, llh
45m, 13h30m, I5hl5m, 17h, 18h
45m, 20h30m, 22hl5m, dom. o par-
tir das 13h30m. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 360), Art-Tijuca (Pça. Saens
Psna), - Art-Méier, Art-Madureira:
14h30m, 16h20m, IBblOm, 20h,
(18 anos). Intriga amorosa envol-

GRANDE RIO
NITERÓI

CINEMA
CENTRAL — Seqüestrados, com Te-
rence Hill. Às 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos). Até terça-feira.
ÉDEN — A Gata Devassa, com Suo-
li Fernandes. Às UhlOm, lóh, I7h
50m, 19h40m, 21h30m. (18 anos).
Até terça-feira.
ALAMEDA — Escalado para Morrer,
com Clinl Eastwood. As 16h45m,
21hl5m. Dom a partir das 14h30m.
(18 anos). Último dia.
DRIVE-IN-ITAIPU - O Homem da
Meia-Noite, com Burt Lancaster. Às
20h30m e 22h30m. (18 anos). Até
terça-feira. Hoje, às 18h30m, sessão
infantil: Se a Minha Cama Voasse.
Entrada franca para crianças.
NITERÓI — Com as Calças na Mão,
com Carlos Mossy e Marta Moyano.
Às 14h, 15b40m, 17h20m, I9h, 20h
40m, 22h20m. (18 anos). Alé terça-
feira.

ICARAI — Inferno na Torre, com
Steve McQueen e Paul Ncwman.
Às 12h!5m, 15h20m, 18h25m, 21h
30m. (14 anos). Último dia.
S. BENTO — Hibernátus, o Biruta
que Entrou Numa Fria, com Louis

de Funès. Às 15h, 17h, 19h, 21h.
(Livre). Último dia.

DUQUE DE CAXIAS 
~

CINEMA

CINEMA

EXPOSIÇÃO

Stanley Kranter. Com Spencer Tra-
cy, Milton Bcrle, Sid Cteser e Buddy
Hacl.elt. Pirajá (Rua Vise. de Pira-
ia, 303 - 247-2668). Santa Alio-,
(238-9993): IBh, 2lh. Sáb. • dom,
15h, IBh « 2lh. (livre).
1»;*K Uma velha tradição do cine-
ma mudo, a comédia em lorno He
perseguições e correrias, tvtomada
em cores * sons. (J.C.A.)

A EXTORSÃO (Brasileiro), dc Flávio
Tambellini. Baseado numa hi:tória
de José Rubem Fonseca, escrita f»s*
pecialmcnte para o cinema. Com
Paulo César, Pereio, Kate Lyra, Su*
zana Faini, Em Ü ia no Queiroz, Car-
los Krceber, Roberto Bonfim e Ar-
lote Sales. Pax (Rua Visconde de
Piraiá, 351 - 287-19.15): 14h40m,
I6h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h.
Madureíra-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54): 15h, 17h, 19h, 2lh. (18
anos).
-Jrr -K --fc *^C **frf Uma história poliriaI
que conquista dimensão de grande-
/a. A partir do seqüestro de uma
menina e de uma tentativa de chão
tagem, desenvolvc-st um, processo
generalizado de extorsão, envoiven-
do ampla galeria de pc.sonagens
(muito bem interpretados) da nata
da sociedade ao chamado iubinun-
do. Um salto espetacular do • me-
ma brasileiro e um ào\ melhores
lançamentos do ano. (E.A.).

TUDO QUE VOCÊ SEMPRE OUIS
SABER SOBRE SEXO... (Everythinn
You Always Wanted to Know
About Sex But Were Afraid to Ask),
de Woody Allen. Com Woody Allen,
Burt Reynolds, Gene Wilder e Lou<-
se Lasser. Caruso (Av. Copacabana,
1362 - 227 3544): 14h35m, lóh
25m, 18hI5m, 20h05m, 22h. (18
anos).

MM O cinema faz uma espécie
de autocaricaiura nestas sete ane-
dotas sobre o sexo. O humor de
cada uma das cenas depende da
intimidade do especiador com as
elipses usadas pelo cinema para fa-
lar de sexo. (J.C.A.).

HIBERNÁTUS, O BIRUTA QUE EN-
TROU NUMA FRIA (Hibernátus), de
Edouard Molinaro. Com Louis de
Funes, Claude Jeurac, Bernard Ala-
ne e Olivier de Funes. Bruni-Copaca-
bana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Conde
de Bonfim, 379 - 268-2325) e Bru-
ni.Méier: 14h, lóh, 18h, 20h, 21h.
(Livre). Último dia.
X Uma idéia de comédia bem
razoável se perde, quase totalmen-
te, pelo desleixo (ou desinteresse)
do diretor e pelo tom repelilivo da
atuação de Louis de Funes. (E.A).

O BRASIL VISTO POR DEBRET -
Mostra de 65 aquarelas originais
do artista francês, retratando cenas
do Brasil Antigo. Museu da Chá*
cara do Céu, Rua Murtinho Nobre,
93 — Santa Teresa. De 3a. a óa.-
¦feiras, das 14h às 17h e sáb. e
dom., das llh as 17h.

D PEDRO II E O DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO-SOCIAl OO BRA-
SIL NO 2.° REINADO - Mostra em
comemoração ao sesqütcenténário
-do nascimento dc D Pedro II, divul-
•ando documentos, objetos pessoais

O JOVEM FRANKENSTEIN (Younq
Frankenstein), de Mel Brooks. Com
Gene Wilder, Peier Boyle, Marty
Feldman e Cioris Leachm-.n Studio*
Tiiuca (Rua Desembargador Isidro)
I4h, lóh, I8h, 20h, 22h, Rosário:
I7h, 19hl0m, 2lh20m. Sáb. a par-
tir das I4h50m. (16 anos).
-KMM"k De como Fr.inkenstein e
seu monstro conquistaram a glória
cientifica (e sexual). Irresistíveis
interpretações de Wilder, Boyle,
Kahn e Feldman. Obra criativa, ex-
.cientemente cinegrafada (por quês-
tão de estilo) em preto e branco.
(E.A.)

DRIVE-IN

A CONVERSAÇÃO (The Conversa-
tion), de Pranclt Ford Coppola. Com
Gene Hackman, John Ca/ale Allen
Garficld r CIndy William*. Laqoa
Dfivn-ln (Av. Borges de Medeiros,
1 426 274-7999): 201.1 Sm e 22h
30m. (1B anos). Até qu.uta-feira.

MMM U'" clássico filme policial
à americana renovado com a tec-
nologia de Watergate: gravadores
em lugar de revólveres, microfones
de longo alcance cm lugar de fuzis.
(J.C.A.).

OS MERCENÁRIOS (Th. Mercena-
ries), de Jack Cardilf. Co.n Rod Tay
lor, Yvelte Mimieux Jím Brown t
Kennelh Mon". Ilha Auto-Cint
(Praia de Sao Bento — Ilha do Go
vernador): 20h30m t 22H30m. (18
anos). Alé teiça-lcira.

O HOMEM DA MEIA-NOITE -
Drive-ln Itaipu. Ver Grande Rio.

MATINÊS

INVENCÍVEIS INVISÍVEIS - S. lul::
14h. (livre).

A VINDA 0O MESSIAS OU ELA I
FA DA EMILINHA De Tlmon-
chenco Weltbi. Direrao de Emílio di
fiiasi. Com Wanda Lacerda. Crná*
rios e fifjufinos de Arlindo RoíIí>-
nues. Teatio Amiiade, da Cata do.
Artistas, Rua Retiro dos Artistas,
571 (392-5403) - Pechincha, Jacaré-
paguã. De 3a. a dom., às 2lh, vejp.
de dom, át 181.. Inrjrossos a CiS
30.00 e CrS 15,00 (estudanies),
CURSO PARA CONTEMPORÂNEOS
— Drama de FrleoVlch Dunenmati.
Direção de Paulo Mareio. Música de
Torquato Nelo. Com Francisco Ten-
reiro e Mário Teles Filho. Museu dt
Arte Moderna, Avenida Beira-Mar
(231-1871). De 2a. a 6a. t dom., is
2lh. Sáb., át 19h e 2lb30m, Ingres-
sos a CrS 30,00 e CrS 20,00, es-
tudantes. Di-ilogo de um escritor
com o carrasco encarregado de ma-
tá-lo. Último dta.
O 

~VóÕ~DOS 
PÁSSAROS SEIVA-

GENS — Drama de Aldomar Conra-
do. Direção de Aderbal Jr. Com
Nelson Caruso t Susana faini. Tea>
tro Gláucio Gil, Pr.tça Cardeal Ar
coverde (237-7003). De 3a. a dom.,
ás 2lh30m. Vesp. dc 5a., át 17h
* de dom., à», 18h. Ingressos de 3a.
a dom. a CrS 30,00 e CrS 15,00 (es-
tudantes), sáb., preço único de OS
30,00. (16 anosj. A paixão irreais*
iível celebrada num romântico ri-
tual.

REAPRESENTAÇÔES

ESTE PATO VALE OURO - Copa-
cabana: Mh. (Livre],

NOSSO AMIGO TIO REMUS - Ca-
rioc*: 14h. (Livre).

A FLAUTA ENCANTADA - América:
I4h. (Livre).

MU ESTRELAS BRILHAM - B.uni-
Gr-ij.uj: Mh. lóh. (Livre).

EXTRA

UMA NOITE NO ANO 43 (1'lroni.
Du Sort), de Edouard Molinaro. Com
Pierre Clementi • Marie-Helene
Breillat. Studio-Paissandu (Rua Se-
nador Vergueiro, 35 — 265-4653),
Cimma-2 (Rua Raul Pompcia, 102 -
247-8900): 14h40m, 16h30m, 181.

20m, 20hl0m, 22h. Último dia no
Cinema-2. No Studío-Paíssandu sté
quarta-feira. (18 anos).

AMANTE MUITO LOUCA (Brasilei-
ro), de Denoy de Oliveira. Com
Teresa Rachel e Cláudio Corrêa de
Castro. Roma-Bruni (Rua Visconde
de Piraiá, 371 - 267-2382): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Até
quarta-feira.

->t-K Boa comédia. Uma vedeta de
teatro de revista vai ao encontro
do amante que passa um fim de
semana em Cabo Frio. Bom desem-
penlio de Teresa Rachel e Cláudio
Correia de Caslro. (J.C.A.).

FOGO (Fuego), de Armando Bó.
Com Isabel Sarli e Armando Bó.
Alasca (Av. Copacabana — Posto
Seis): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos). Último dia.

VOAR É COM OS PÁSSAROS
(Brewster McCIoud), de Robert Alt-
man. Com Bud Cort e Sally Keüer
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72): I4h
lOm, lóhlOm, 18hl0m, 22hl0m. (18
anos). Ultimo dia.

QUANDO AS MULHERES PAQUE-
RAM (Brasileiro), de Victor di Mello.
Com Cario Mossy e Dilma Lóes.
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21):
12h, 13h40m, 15h20m, 17h, 18h
40m, 20h20m, 22h, sáb. e dom., a
partir das I4h. (18 anos).

MC Q, UM DETETIVE ACIMA DA
LEI (Me Q), de John Slurce. Com
John Wayne. Bruni-Grajaú (Rua Jo-
sé Vicente, 56 - 268-9352): IBh,
20h, 22h. (18 anos). Último dia.

DEU A LOUCA NO MUNDO (lt's a
Mad, Mad, Mad, Mad World), de

CADA UM VIVE COMO OUER (Fiv.
Easy Pieces), de Bob Rafelson. Com
Jack Nicholson, Karen Black, Lois
Smith e Susan Anspach. Hoje, às
17h, 18b40m, 20h20m e 22h, no
Museu da Imagem • do Som. (13
anos).

JECA MACUMBEIRO (Brasileiro), de
Mazraropi. Com Mazzaropi. Hoje,
ás 15h, 17h, 19h, 2lh, no Roma-
Tijuca, Rua Mariz e Barros, 354.
(Livre).

PICOLINO (Top Hat), de I, Berling.
Com Fred Astaire e Ginger Rogers.
Complementos: Milton Nascimento,
de Sérvulo Siqueira, Milton Nasci-
mento, de Paulo Veríssimo e Es*
tácio Forró, Estácio, de Maurício
Cime. Hoje, ás 19h, no Cineclube
Santa Teresa do Colégio Leopoldo
Brentano (Largo do Guimarães).

OS SETE SAMURAIS (Sichinin no
Samurai), de Akira Kurosawa. Com
Toshiro Mifune e Takashi Shímura.
Hoje, às 20h, no Cineclube do le-
me, Rua General Ribeiro da Costa,
164.

A GRANDE AVENTURA DO CINE-
MATÓGRAFO (XXXVIII) - Exibi-
cão de Marinheiro por Descuido
(The Navigator), de Busier Keaton.
Hoje, às lóh, na Cinemateca do
MAM. Legendas em inglês.

I SEMANA DO CINEMA DA REPÚ-
BLICA POPULAR DA CHINA (I) -
Exibição de Os Filho» da Pradaria
(So Yun R Niue), filme-balé produzi-
do pelos estúdios cinematográficos
de Pequim. Complemento: A Turma
Wu-Shu da Escola Juvenil de Cul-
tura Física de Tempo livre de Pe-
quim (Peking Je Yu Wy Szu Ban),
curta-metragem produzido pelos es-
túclios centrais de noticiários e do-
cumentáríos de Pequim. Hoje, às
I8h30m, na Cinemateca do MAM.
Entrada franca.

MUSICA

PAZ — Com as Calças na Mío,
com Carlos Mossy e Marta Moya-
no. Programa duplo: A Fúria do
Dragão. Às 14h, 17h30m, 19hl0m.
(18 anos). Último dia.

RIVER — Xangai Joe, Programa du-
pio: Homens que São Feras. As 15h,
I8h05m, 2lh20m. (18 anos). Último
dia.

PETRÓPOLIS

ART-PETRÓPOLIS - A Gata Devassa,
com Suely Fernandes e Perry Sales.
Às 14h30ni, 16h20m, 18hl0m, 20h,
22h. (18 anos). Último dia,
DOM PEDRO - Com as Calças na
Mio, com Carlos Mossy. Às 15h,
I6h40m, 18h20m, 20h, 21h40m.
Dom. a partir das 13h20m. (18
anos). Alé terça-feira.
PETRÓPOLIS - Deu a Louca no
Mundo, com Spencer Tracy. Às 15b,
18h, 21 h. (livre). Até terça-feira.

do Imperador, painéis fotográficos,
mapas, livros, pinturas e outras
ilustrações. Biblioteca Nacional, Av.
Rio Branco, 219. De 2a. a 6a., das
9h às 21 h. Até terça-feira.
LIVROS DA PALLAS - Exposição
organizada pela Editora e Distribui-
dora Pallas, com livros sobre lite-
ratura em geral, literatura infantil,
administração arte, biografias, co-
municação, crítica literária, direito
c engenharia. Biblioteca Regional
de Olaria-Ramos, Rua Uranos, I 230.
De domingo a sexta-feira, das 8h
as 22h. Até dia 19 dt dezembro.

OSN — 159 concerto da têmpora-
da, tendo como regente convidado
Jorge Sarmientos, da Guatemala.
Programa: Abertura Popular, 1962,
de Jorge Sarmientos, Concerto n?
1, para Piano • Orquestra, de
Brahms (solista Sônia Goulart), 5a.
Sinfonia, de Shostakovitch. Hoje,
às 21 h, na Sala Cecília Meireles.
Entrada franca.

QUARTETO INSTRUMENTAL.- Con-
certo com o quarteto, formado por
Celso Woltzenlogel (llaula), Anto-
nio A. Anunciação (percussão), Car*
los A. Dantas (piano) e Luiz A.
Anunciação (percussão). No pro-
gramai obras de Radamés Gnatalli,
Mignone, Peter Tanner, George
Frock, Luiz Anunciação e Ernesto
Nazareth. Amanhã, às 21 h, na Casa
de Rui Barbosa, Rua São Clemente,
134. Entrada franca.

MARIA APARECIDA - Recital do
soprano acompanhada ao piano por
Sérgio Freitas. Programa: Chanson
Trist* e Invitation au Voyage, de
H. Duparc, Mondnacht, de Schu-
mann, Schmerzcn e Traurne, de
Wagner, Oh! Je Souffre, Lorsque
Ia Nuit nVEntoure e Le Printemps,
de Rachmaninoff, Quando Uma
Flor Desabrocha e Dona Janaína,
de F. Mignone, Melodia Sentimen-
tal e Bachianas Brasileiras n? 5, dc
Villa-Lobos e Tacea Ia Nott» Plácida
• Ditale Amor, de Verdi. Ama-
nha às 21b, na Sala Cecília Meire-
les. Ingressos a CrS 30,00 (platéia
inferior), CrS 15,00 (platéia supe-
rior) e Cr$ 10,00 (estudantes). Pro-
moção do IBEU.

ORQUESTRA DE CÂMARA DA RÁ-
DIO MEC — Apresentação de O Rei
Pastor, de Mozart (drama musical
em dois atos), sob a regência de
Nelson Nilo Hack. Régisseur: Ader-
bal Júnior. Intérpretes: Dalka ds

O ESTRANHO CASAL - Comédia
de Nell Simon, Dir. de Jò Soares.
Com Gracindo Jr, Carlos Eduardo
Dolabella, Célia Coutinho, Te-csa
Austreoéiilo, Jorge Cândido, Au-
quito Olímpio e Jorrje Botelho.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Morais. 824 1247-9794). D. 3a. a
óa.. às 21h30m, sáb.. às 20h3Gm e
22h45m. dnm.. à< 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 CrS 50.00. (14 anos). O com-
plicado convívio de dois rapazes
recém-desquitado*.

KARLA, VALEU A PENA? - Co-
media dramática de Pedro Bloch,
Dir. de Maurício Sherman. Com Na-
tália limberg, Herval Rossano, N&r
Ia Tavares, João Carlos Barroso,
Ta mara Taxman- Teatro Santa Rosa,
Rua Vise. de Pirajá, 22 (2478641).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m,
sáb., às 20h30m e 22b30m, vesp.
5a. e dom., às I8h. Ingressos de
3a. a 5a. c dom., a CrS 50.00 e
Cr$ 30,00, estudantes, sáb., a CrS
50,00. (16 anos). Discussão sobre 4
responsabilidade (ou irresponsabili-
dade) dos país burgueses em rela-
cão aos .seus filhos.

Azevedo, Tomecía Pamphili e Lie-
ge Tozzi (sopranos), Bruno Monti
e AAário Totla (tenores). Quarta-fei-
ra, dia 3, às 21 h, na Sala Cecilia
Meireles. Entrada franca. Promoção
do PAC/DAC-MEC.

HEITOR ALIMONDA - Recital do
pianista. Programa: Sonata opus "

35 em Si Bemol Menor, de Chopin,
Sonata n? 3, de Cláudio Santoro e
Quadros de Uma Exposição, de
Mussorgsky. Quinta-feira, dia 4,
às 21h, na Sala Cecília Meireles.
Ingressos a CrS 30,00 (platéia in-
ferior), CrS 15,00 (platéia superior)
e CrS 10,00 (estudantes).

CLÁUDIO EVELSON - Recital do
pianista argentino. No programa,
obras de Schubert, Cezar Franck,
Debussy, Scriabin e outros. Quinta-
feira, dia 4, às 21h, na Casa de
Rui Barbosa, Rua São Clemente,
134. Ingressos a CrS 15,00.

GRACIEMA FELIX DE SOUZA -
Recital do soprano, acompanhada
ao piano de Aleida Schweitzer. No
programa, obras de Haendel, Mo-
zarl, Beethoven, Schubert, Strauso,
Ravel, Rodrigo, Villa-Lobos, Maria
luiza Priolli e Marlos Nobre. Sexta-
feira, dia 5, às 21 h, na Sal* Ceei-
lia Meireles. Ingressos a CrS 30,00
(platéia inferior), CrS 15,00 (platéia
superior a Cr$ 10,00 estudantes).

ARTHUR BRASIL - Recital do pia-
nista. Programa: Fantasie em Dó
Menor, de Mozart, Sonata »m Ré
Menor opus 31 n.° 2, de Beethoven,
Ária das Bachianas Brasileiras n? 4,
de Villa-Lobos e Cenas Infantis
opus 15 e Carnaval de Viena opus
26, de Schumann. Sábado, dia 6, às
16h30m, na Sala Cecilia Meireles.
Ingressos a Cr$ 30,00 (platéia in-
ferior), CrS 15,00 (platéia superior)
e CrS 10,00 (estudantes). Promoção
da Abrarle.

UBU — Texto de criação coletiva
do grupo Asdrúbal Trouxe o Tronv
boné, baseado em Alfred Jarry.
Drr. de Hamilton Vaz Pereira. Com
Luis Fernando Guimarães, Regin-i
Case, Jorge Alberto, Luis Arthur
Peixoto, Daniel Dartas. Gilda Gui-
lhon, Julita Sampaio e João Carlos
Mota. Teatro Experimental Cacilda
Bocker, 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 CrS 20,00.
(18 anos). As gloriosas aventuras
da um rei muito tirânico e louco.
• Numa ambientaçao circense, o
jovem 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, c
Interpretação de Marcondes Mes-
queu e Roberto Wagner. Porão*
Opinião, Rua Siqueira Campos, 143.
Sábados, às 2¦th e domingos, às
20h. Ingressos a CrJ 15,00.

ORQUESTRA DE SENHORITAS -
Comédia de Jean Anouilh. Dir. de
Antônio Ghigonelto. Com Paulo
Goulart, Eloy de Araújo, Walter
Cruz, Renato Dobal, Osmano Car-
doso, Jacques Lagoa e Eraldo Rizzo.
Teatro Princesa Isabel, Av. Prince-
sa Isabel, 186 (236-3724). De 3a.
a 6a. e domingo às 21h30m, sa-
bado às 20h30m e 22h30m, ves-
peral de 5a. às 17h e de dom.,

, às 18h. Ingressos de 3a. a 5a. e do-
mingos, (na duas sessões), a CrS
50,00 e CrS 30,00, estudantes. Sá-
bado a Cr$ 50,00 e vesp. de 5a.
« CrS 30,00. (18 anos). O grotesco
cotidiano de uma orquestra femi-
nin» que anima um balneário fran-
cês em 1947.

A MULHER DE TODOS NÓS - Co-
média de Henri Becque, adaptada
por Millor Fernandes. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
tenegro, Fernando Torres, Ari Fon-
toura, Susí Arruda, Eduardo Torna-
ghi. Teatro Glória, Rua do Russel,
632 (245-5527). De 4a. a 6a. e
domingo às 2lh. Sábado, às 20h
e 22h30m. Vesperal de 5a„ àsl7h.
e de-dom. às 18h. Ingressos • Cr$
50,00 e CrS 30,00 (estudantes).
(16 anos). Uma senhora de forle
personalidade maneja com coragem
e habilidade o seu triângulo con-
jugal.

CONSTANTINA - Comédia de S.
iV.augham. Dir. de Cecil Thiré. Com
Tonia Carrero, Rogério Frocs, Rosi-
ta Tomás Lopes, Djenane Machado,
Roberto Maia, Felipe Wagner e ou-
tros. Teatro Copacabana, Avenida
Copacabana, 327 (257-1818). De 4a.
a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h e
22h30m dom., às 21 h. Vesp. 5a.,
às 17h e dom., às 18h. Ingressos
4a., 5a., dom. e vesp. a Cr$ 10,00,
óa. e sáb., a CrS 15,00. Tem-
porada popular em promoção
do DAC/MEC. (14 anos). No sofis-
ficado ambiente inglês de 1926,
uma mulher rompe com os precon-
ceitos sociais t escolhe o caminho
da independência.

A MANDRAGORA - Comédia de
Maquiavel. Dlr. de Paulo José. Com
Dina Sfat, Telma Reston, 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 20h e
22h30m, vesp. de dom. às 19b. In-
gressos, 3a., 5a. e dom,, a CrS
40,00 e Cr$ 25,00, estudantes 4a.
a CrS 30,00 e CrS 15,00, estudan-
tes, e 6a. • sáb. a Cr$ 50,00. (18
anos). Uma receita maliciosa e ou*
sada para conquistar uma virtuosa
senhora casada.

A CANTADA INFALÍVEL - Come.
d.a de Feydeau, Dir. de Joio Be-
thencourl, Com Sueli Franco, Milton
Carneiro. André Vlllon, frjncuca
Mllani, luit Mnonelli, Janlne Car-
neiro. Teatro Maison d* France, Av,
Pre». Antônio Carlos, 58 (252.3456).
De 4a. é 6a. e dom, às 2lh, sáb.
às 20h o 22h I5m vesp. 5a,. is I7h
e dom., is I8h. Ingressos de 4a, a
6a. e dom, a CrS 15,00, sábado *
CrS 25.00 (16 anos). O dinheiro
representa a mola propulsora das
perseguições, equívocos, colncidén-
cie e infidelidade, neste v.tudcvil-
le, originalmente intitulado Sytteme
Ribadier.
VAGAS PARA MOÇAS DE FINO
TRATO — Drama do Alcyone Ataú»
IO. Direção de Amir Haddad. Com

Glória Menezes, Yoná Magalhãet
e Renata Sorrah. Teatro da Galeria,
Ruo Sen. Veroueiro, 93 (225-8846)
De 4a. a 6a. e dominoo, is 2lh
30m, sábado às 20h e 22h30m, ves-
peral de domingo às 18h. Ingressos
de 4a a A* e rinminrjo a CrS 50 00
e CrS 30,00 (estudantes), sábado,
prei,o único de CrS 50,00, (18
anos). Trcs alormentadas persona-
gem fomfntnai canalizem seus trau*
mas para uma coexistência dificil e
agressiva.
A 
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Jason Miller. Direção de Cecil Tbi-
ré. Com Sérgio Briito. halo Rotsi
Carlos Kroeber, Otávio Augusto •
Ziinoni Ferrite. Teatro Senac, Rua
Pompou Loureiro, 45 (256-2746) De
3a. a 6a.. ás 21h30m. sáb., às ?0h

22h30m, dom, às 18h e 2lh In-
gressos dc 3a., 5a. e dom. a CrS
50,00 e CrS 25,00 (estudantes), 4a.
a CrS 30,00 e CrS 20,00 (estudan-
tes), e sábados preço único de CrS
50,00. (18 anos).

Uma vigorosa análise da *ncn-
ra'idade da maioria stlencioia -e um
brilh.inte trabalho de eq..ice do
elenro tornam o programa interes-
sante e comunicaiivo. (Y.M.)
O AUTO DA COMPADECIDA ^TaT-
sa rie Arano Suassuna. Dir. de
Agildo R;bciro. Com Agildo Ribei-

ro, Márcia de Windsor, Uva Nino,
Ivan Sena, Roberto Azevedo,

Jomery PoíoIí, Dcmic>o Co:ta,
Edson Guimarães e outros. Te-itro
Dulcina, Rua Alcindo Guanab.ua,
17 (232-5817). De 3a. a 6a. e dom.,

às 21b 15m, sáb., às 20h e 22h
30m, vesp. de 5a., ás 17h
e de dom. às 18h. Ingressos de
3a. a 6a. e dom., a CrS 20,00 e
sáb., a CrS 30,00 e CrS 20,00, es
tudantes. (14 anos). Na Terra como
ro Além, graças à proteção da
Compadecida, João Grilo e seu
companheiro Chico derrotam sem-
pre a burrice alheia.
MOCKINPOTT - Fábula de Peter
Weiss. Dir. de José Luís Gomes.
Prod. do Teatro de Arena de Por-
to Alegre. Com Camilo Bevilacqua.
AAiguel Ramos, Jairo de Andrade,
Nenha Ainhoren e outros. Teatro
Opinião, Rua Siqueira Campos, 143
(235-2119). De 3a. a óa. e dom.
às 21h30m, séb. às 20h e 22h30m,
vesp. de dom. às 19h. Ingressos a

CrS 30,00 a CrS 20,00, estudantis,
sáb. ao preço único de CrS 40,00.
(16 anos),

Uma encenação inteligente, que
funde harmoniosamente inspirações
da moralidade medieval e técnicas
do moderno teatro épico didático.
Recomendação especial da Associa-

cão Carioca de Critica. (Y.M.)
O DRAGÃO — Fábula para adultos
e adolescentes de Eugene Schwarz.
Direção de Maria Clara Macha*
do. Com Renato Coutinho, Ger-
mano Filho, Marcus Toledo, Carlos
Wilson Silveira Sara Berditchevs-
ky e outros. Teatro Tablado, Av.
Lineu de Paula Machado, 795
(226-4555). Sextas, às 21h, sábs. e
doms. às 18h e 21 h. Ingresses a
CrS 20,00. A nobre luta de um co-
rajoso herói pela libertação de
uma cidade oprimida.

A beleza visual e a clareza nar*
rativa fazem desta alegoria sobre o
poder uma das melhores realizações
recentes do Tablado. (Y.M.)
0~FllHO PRÓDIGO - Exercício de
criatividade corporal baseado na
parábola contada na Bíblia, com
música de Ravi Shankar e Mana*
vishnu John McLaughlin. Com Zido
Santos, Ronaldo Toniní e Ronaldo
Melo. Teaíro Pedro-Jorge, na Aca-
demia Seibukan, Rua Siqueira Cam-
pos, 43 — sala 1 001. Todos os
domingos às 19h. Ingressos a CiS
10,00. (14 anos). Último dia.
GAIOLA DAS LOUCAS - Come-
dia de Jean Poiret. Direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória, Car-
valhinho, Nélia Paula, Lady Fran-
cisco, Mário Jorge, Miguel Carrano
e outros. Teatro Ginástico, Aveni-
da Graça Aranha, 187 (221-4484).
De 4a. a 6a. e dom. às 21h. Sáb.
às 19h45m e 20h30m. Vesp. de 4a.
às 17h e de dom. às 18h. Ingressos
diariamente a Cr$ 15,00, sábados a
CrS 30,00. (18 anos). O Dono (do-
na?) de uma boate especializada
em shows de travesti envolvido em
eróticas complicações. Alé dia 21
de dezembro.
REI LEAR - De William Shakespea-
re. Tradução, adaptação e direção
de Maria Thereza Amaral. Produ-
ção do grupo Pueblo," com Luiza
Barreto Leite, Jair Arruda, Helic
Gonçalves, Marco Ubiratan, Mario
César e outros. Teatro Porão Opi-
nião, Rua Siqueira ò Campos, 143
(235-2119). De 4a. a dom., às 21 h
30m. Ingressos a Cr$ 20,00 e CrS
10,00, estudantes,
ENTRA E SAI PAIACE HOTEL - Co~
média de Tuluca, com Tutuca, Re-
gina Célia, Claudioney Penedo e
Alberto Miranda. Teatro louis Jou-
vet, Rua Andrade Neves, 315
(268-5798). De 4a. a óa., às 21h,
sib. e dom., às 18b e 20h30m. In-
gressos a Cr$ 25,00, adquiridos na
hora, e a Cr$ 20,00, comprados
com antecedência. Último dia.
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 Leonorc,
João Siqueira, Sala Moliére, da
Aliança Francesa de Copacabana,
Rua Duvivier, 43. Sextas, sábados
e domingos, às 21h30m. Ingressos
a CrS 15,00. Um acidente de tran-
sito repercute de várias maneiras
na vida particular das pessoas que
a ele assistiram, e acaba servindo
de tema às improvisações da um
grupo da teatro experimental.

CATÓLICO
DIA DO IMIGRANTE

Vestidos com .seu.-, trnje.s característicos, Imigrantes e
descendentes de diversos países cstnriio hoje - primeirodominRo do Advento — no Colculo Notrc Díimc, cm Ipaim-
ma, para a missa que o Blspo-Auxllltir Dom Jo.sé dc
Castro Pinto celebrará, às 18h. em comemoração no Dia
Mundial do Imigrante.
MISSAS EM ESTRANGEIRO

Alemão — A.s Oh na Casa São Bonifácio (Rua do Bl.s-
po, 201.

Árabe — Paia fiéis de rito molqulta: ás lüh na icreja
de São Basilio (Rua República do Líbano, 171 e a.s 17h na
iureja de São Paulo Apóstolo 'Rua Barão cie Ipanema. 8ã>.— Para fléi.s de rito maronita: à.s 10h na igreja dc N Sa do
Líbano (Rua Cde. Bonfim, 038).

Inglês — A.s 8h e lOii nos domingos 'c I8h nos sába-
dost na capela N Sa de Misericórdia (Rua Vi.sc. Caravelas
48i.

I^ttim — As lOh 'cantada) na Catedral cia Praça 15,
Lituano — As llh na capela N Sa da Aurora e São

Caslmlro <Catedral — Pça. 151, mas só no último domingo
de cada mési.

Polonês — As lOh na igreja N Sa da Piedade tRtia
Marquês de Abrantes, 215 >.
MISSAS NA ZONA SUt

Cristo Redentor (Rua Laranjeiras, 510): 7h, Oh tcrian-
ças), llh, 18h e 20h.

Imaculada Conceição 'Praia Botafogo. 2C6i: 7h, 8h,
Oh ' crianças t, 10h30m. I2h, 17h, 18h e lOh.

N Sa do Brasil (Av Portugal. 772»: 6h30m, 3h, 0h30m,
llh, 18h, lOh c 20h,

N Sa da Conceição 'Rua Marquês de São Vicente, 19):
7h, 8h. Oh icriançast. Ilh30m. 17h (jovens) e 10b.

N Sa dc Copacabana (matriz provisória: Rua Tonclc-
ro. 56): 7h. 8h30m, lOh (uma na igreja e outra no salão >,
llh30m. 17h. 18h30m. 20h e 21h.

N Sa da Glória iLgo. Machado i: fih30m. 7h30m, Oh
(crianças), lOh, llh, 12h. 17h (crianças), 18h, lOh e 20h.

X Sa da Paz 'Rua Vise. Pirajá. 351»: missas de hora
cm hora desde Gh30m até 21h30m.

X Sa tio Rosário (Rua Gal. Ribeiro da Costa. 164i: 7h.
8h30m (crianças), lOh. Uh30m, I8h e lOh (jovens).

Ressurreição (Rua Fr. Otaviano, OOi: 7h30m, 9h, lOh
30m. 12h, 17h. 18h30m, 20h e 21h30m.

Santa Cecília e Sáo Pio X 'Rua Álvaro Ramos. 335 <:
7h, 8h30m, lOh (crianças), 18h (jovens) e 19h30m.

Santa Margarida (Rua Frei Solano, 23 — Lagoai: 8h,
9h30m, llh, 12h, 18h e 10h30m.

Santa Afônica 'Rua José Linhares, 9G>: 7h, 8h, Oh,
lOh. llh, 12h, 17h. 18h, lOh e 20h.

. Santa Teresinha (Av. Lauro Sodré, 83': 7h30m. 9h
(crianças), 10h30m, 12h, 17h30m e lOh (jovens).

Santíssima Trindade (Rua Sen. Vergueiro, 141): 7h,
8h, 9h, lOh. llh, 12h. 17h. 18h, lOh e 20h.

São Conrado I Praia São Conradol: 8h30m. lOh e 18h.
Sáo João Batista (Rua Vol. Pátria, 287': 6h30m, 8h,

9h30m, llh. 12h30m, I7h. I8h30m (jovens) e 20h.
Sáo José 'Av. Borges Medeiros, 2725): 7h30m, Oh

'crianças), 12h. 17h ijovens», 18h e lOh.
São Pedro Alcântara iex-Reitoria da UFRJ — Av. Pas-

teur. 2501: 12h.
MISSAS NA ZONA NORTE

X Sa da Conceição iRua Cde. Bonfim, 987"': 7h, Sh
30m. lOh (crianças), ilh30m. 18h e 101i30m.

X Sa das Dores (Av. Paulo de Frontin, 500': 6h30m,
8h, llh, 18h (jovens) e 19h30m.

X Sa de Lourdes (Av. 28 de Setembro. 200': 7h. 8h, Oh
icrianças), llh30m, 18h e 20h.

X Sa do Perpétuo Socorro (Pça Edmundo Rego. 27 —
Grajain: 7h, 8h, Oh icrianças), lOÍi, llh, 17h. 18h e 19h.

Sagrados Corações (Rua Cde. Bonfim, 474•: 7h, 9h,
lOh, llh, 12h, 17h, 18h e lOh.

Santa Teresinha (Rua Mariz e Barros. 3541: 6h, 7h,
8h, 9h, lOh, llh, 18h e lOh.

Santo Afonso (Rua Major Ávila. 131): 6h, 7h. 8h30m
'crianças), lOh, llh, 17h30m (jovensi e lOh.

Sáo Camilo 'Estr. Velha Tijuca, 45 — Usina': 7h30m,
9h30m, llh, I7h e 19h (jovens).

São Francisco Xavier 'Rua São Fr. Xavier, 75): 7h,
81i30m, lOh. Ilh30m. 16h30m. 18h e 19h30m.

São Sebastião (Rua Haddock Lobo, 266): 6h30m, 7h
30m, 9h (crianças), llh, 12h, 18h (jovensi e 19h30m.

São Januário e Santo Agostinho (Rua São Januário,
249i: 6h30m, 8h, 9h, lOh, 17h e 18h30m.

EVANGÉLICOS
ADVEXTISTAS — Botafogo 'Rua Matriz, 16), Curici-

ca (Rua Projetada 4, n.° 117), Ilha do Governador (Estr.
Dendê, 257), Manguinhos (Av. Democráticos, 166), Olaria
(Rua Silva e Sousa, 74), Ricardo de Albuquerque (Rua Ja-
poara, 125) e Vila Cosmos (Rua Pirinéus, 245): cultos às
20h nos domingos e quartas e 9h nos sábados.

BATISTAS — Botafogo (Rua Vise. Ouro Preto, 581:
escola dominical às Oh; cultos às lOh e 20h. — Estácio
(Rua Frei Caneca, 525): escola dominical às 9h30m; cúl-
tos às llh e 20h: união da mocidade às 18h. — Gávea iRua
José Soares, 34): cultos às lOh e 201i. — Méier (Rua Her-
mengarda, 31): escola dominical às 9h30m: cultos às ífli
e 20h. — Tijuca (Rua Rego Lopes, 27): cultos às lOh e 19h
30m.

EPISCOPAIS — Botafogo (Rua Real Grandeza, 99):
cultos às 8h45m (comunidade brasileira) e 101i30rn (comu-
nidade britânica). — Méier (Rua Carolina Méier, 61): cs-
cola dominical às 8h30m; cultos às 9h30m. — Santa Terç-
sa (Rua Mauá, 95): culto às lOh. — Tijuca (Rua Haddock
Lobo, 258): comunhão às 8h30m; escola dominical às lOh;
culto às lOh.

LÜTERAXOS — Ilha do Governador iRua Orestes Ro-
sólia, 124 — J. Guanabara): culto às 9h30m; escola domi-
nical às 10h30m. — Ipanema (Rua Barão da Torre, 98):
escola dominical e culto às 9h30m. — Penha (Rua Nlcari-
gua, 551): escola dominical às 10h; cultos às Oh e 18h. ¦-•

METODISTAS — Catete (Pça. José de Alencar, 4): es-
cola dominical às 9h30m; cultos às llh e 19h. — Gamboa
(Rua Rivadávia Corrêa, 188): escola dominical às 9h30m;
cultos às 10h40m e 19h. — Jacarepaguá (Rua Baoairis, 115
— Taquara): escola dominical às 9h30m; cultos às 9h30m,
18h e 19h30m. — Jardim Botânico (Rua J. Botânico, 64):
escola dominical às 9h; culto às 19h.

PRESBITERIANOS — Botafogo (Rua Passagem, 91"»:
escola dominical às 9h; cultos às lOh e 19h30m. — Centro
(Rua Silva Jardim, 23): escola dominical às 9h; cultos às
10hl5m e 19h; programa da mocidade às 18h. — Copaca-
bana (Rua Barata Ribeiro, 335): escola dominical às 10b;
cultos às 9h, llh, 18h30m (jovens) e 20h. — Grajaú (Rua
Farias Brito, 34): escola dominical às lOh; cultos às 9h e
18h. — Madureira (Rua Edgar Romero, 314): cultos às.9h
e 18h; escola dominical às lOh.

VÁRIOS
Centro da Comunidade Israelita (Rua Tenente Posso-

lo, 8): cultos às 8h30m nos sábados e 18h30rri nas sextas-
feiras.

Igreja da Ciência Cristã (Av. Mal. Câmara, 271/3?):
escola dominical e culto, em português, às 9h; culto, em
inglês, às 10h30m.

Igreja Cristã Espírita Universal (Rua Lavradio, 76/
3<?): reuniões de prece às 9h, 12h. 15h, 18h, 19h e 20h.

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias/
Mórmons (Rua Silva Teles, 90 — V. Isabel): escola domi-
nical às 10h30m; reunião sacramentai às 18h30m. _

Igreja Messiânica Mundial do Brasil — Grajau (Rua
Itabaiana, 74), Riachuelo (Rua Mal. Bittencourt, 71), Ilha
do Governador (Rua Cambu, 200), Senador Câmara (Rua
Raul Azevedo, 61) e Urca (Rua Roquete Pinto, 16): cultos
às 9h e 18h.

Igreja Ortodoxa — Antioquena (Av. Gomes Freire,
569), Grega (Rua Darke de Matos, 46) e Russa (Rua Monte
Alegre, 310): missa às lOh.

*il-SH*^^««*JMW*:'^?^ rr*v*?twx*&:'?-:
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TELEVISÃO

OS FILMES DE HOJE
Duas reprises vindas

dos cinemas — na Tupi
— e um telc-inédito —
na Globo — compõem a
programação previamen-
te' anunciada para hoje.
A comédia Como Aqar-
rar um Milionário e o
leledrama Desespero a
40° talvez atendam às
solicitações benevolentes
dos ociosos dominicais.

COMO AGARRAR
UM MILIONÁRIO
TV Tupi - 20 h

(How to Marry a Millionai-
re). Produção americana, ori-

ginariamente em Cinemasco-

pe.de 1953, dirigida por
Jean Negulesco. No elenco:
AAarilyn Monroe, Lauren Ba-
cali, Betty Grable, David
Wayne, Cameron Mitchell,
Rory Calhoun, Alex D'Arcy,
Fred Clark, William Powell.
Colorido.

Schatze (Bacall). Lo-
co (Grable) e Pola (Ma-
rilyn) são três amigas
no desvio amoroso que
alugam um apartamen-
to em Nova Iorque e pia-
nejam caçar ricaços (Po-
well, Clark *e D'Arcy);
Mitchell, Callhoum e
Wayne interferem no la-

do sentimental das mu-
lheres. Segundo íilme
realizado em tela larga
pela Fox, constituindo
uma comédia despreten-
siasa dotada de alguns
momentos impagáveis,
devidos principalmente à
miopia de Marilyn/Pola.

QUANDO OS
ESPIÕES ATACAM

TV Tupi-21 h 30m

(The Cape Town Affair).
Co-produção americano-sul-
africana de 1967, dirigida

por Richard D. Webb. No
elenco: James Brolin, Jac-

queline Bisset, Claire Trevor,
John Whiteley, Bob Courl-
ney, Gordon Mulhalland,
Raymond Maluson. Colo-
rido.

Brolin é um batedor
de carteiras na cidade do
Cabo, que, por azar, rou-
ba a bolsa de Bisset, on-
de está escondido um
microfilme com infor-
mações militares; o pior
é que a moça — embora
ingenuamente envolvida
— está sendo seguida
pela polícia, que a con-
sidera uma agente co-
munista. Refilmagem de
um thriller esfuziante de

Samuel Fuller (Anjo do
Mal) que do original só
mantém a basbaquice
ideológica da intriga. A
apetitosíssima Bisset c a
grande veterana Trevor
(como uma informante
da polícia) entregam-se
à estereotipia dominan-
te. Nada se salva.

DESESPERO A AO.'
TV Globo-22 h

(Heat Wave). Produção ame-
ricana de 1974, realizada di-
retamente para a TV por Jer-
ry Jameson. No elenco: Ben
Murphy, Bonnie Bedelia,
Lsw Ayres, David Huddles-
ton, John Anderson, tionel
Johnston, Clete Roberts, Ro-
bert, Hogan, Dana Elcar, Ja-
nit Baldwin. Colorido.

Uma cidade nas mon-
tanhas é assolada por
um calor insuportável,
que não parece ter fim.
Frank (Murphy) e Lau-
ra (Bedelia), sua mulher
grávida, tentam escapar
ao flagelo. Drama inédi-
to sem referências de fo-
ra, cujo assunto admite
a verificação da incóg-
nita.

RONALD F. MONTEIRO

CANAL 4
9hl5m — Padrão « Com.
9li30m — Santa Missi tm Seu lar.

10h30m — Concerto» para a Juvenluda — Hoie:
homenagem a Mário de Andrade. • Fil-
me sobre Nordeste e Litor.itura dc Cor-
dei. • Bale Alwin Nikolais. • Ópera 20h
(Donde Lida Uscí, ária de La Bolicme,
dc Puccinl, por Liege Tolzzl e Nemico
Delia Patris; .ria de Andréa Clienier, de
Giordano, por Nelson Poncllj). • OSN.
• Orquestra Armoriai de Recife. Co-
lorido.

HhSOni — Silvio Sanlo» — Transmissão direta de 22h
São Paulo. Atrações: final do concurso
O Melhor Calouro do Ano. • Viva Meu 24h

Samba, com Pedrinho Rodrigues, Djalma
Pires, Elen de Lima e Trio Ternura, •
Quem Sabe Mais, o Homem ou a Mu*>
lher? • Boa Noite Cinderela. • Arrisca
Tudo.
fantástico, o Show da Vida — Hoie: Hé-
lio Costa entrevista o ator de cinema
Charles Bronson. • Lançamento do LP
drt cantora Sônia Sanlos. • Apresentação
do cantor Ronnie Von e do conjunto
Matéria-Prima. • Número ;'de rock com
o grupo Chicago. Colorido.
Premiara 75 — Filme: Desespero a 40°.
Color.do.
Os Intocáveis — Filme: Traição.

CANAL 6
10h30m — A Vol do Pastor — Com D. Eugênio

Sales.
20h40m — TV Educativa — Ia. parle — Os Músicos.

2a. parte — TV-E Gente — Informativo
semanal.

12h — Extensão — Com Álvaro Vale.

12h30m — VT do jogo Botafogo x Guarani. Narra-
ção de Dólar Tanus. Reportagem de An-
tônío Carlos • Ivan Mendes. Colorido.

14h — Programa Mauro Montalvão — Programa
cie variedades, prêmios e músicas.

17h — Abbott e Costcllo — Filme. Colorido.
18h — Hallellujah — Musical jovem.
I9h — UFO — Filme de ficção científica —

Colorido.
20h — Cinema como no Cinema — Filme. Como

Agarrar um Milionário. Colorido.
21h30m — Cinema 75 ¦— Filme: Quando os Espiões

Atacam. Colorido.
23h — Futebol — VT do jogo Fluminense x

América. Narração de Dólar Tanus. Repor-
t_.qe.Ti de Antônio Carlos e Ivan Men-
des. Colorido.

CANA], 13
lOhSSm — TV Educativa — Ia. parte — Músicos.

2a. parte — TV-E Gente — Informativo
semanal.

I1h55m — Universo tm Desencanto — Aprescenta-
Ção de João Roberto Keliy. Colorido.

l_h — Portugal Stm Passaporte — Apresenta-
Ção de Luiz França. Ao vivo. Colorido.

I_h45m — Desenho.
13h — Reencontro — Programa evangélico com

o Pastor Nilson Fanjni. Colorido.
13h45m — Futebol — VT do |ogo Botafogo x Gua-

ranl.

15h15m — Martinho Duarte em TV — Programa de
variedades, com entrevistas, calouros e
números musicais. Colorido.

16h45m — Desenho.
17h30m — Show de Turismo — Direção de Paulo

Monte. Ao vivo.
19h —* Cine Aventura — Filme. Colorido.
21h30m — Oscar — Filme. Colorido.
23h — Terceiro Tempo — Programação espor-

tiva. DÍre;ão de Luiz Mendes, Kleber Lei-
te, Sandro Moreira, João Saldanha e Mil-
ton Collen. Colorido.

HOJE NA RADIO
JORNAL DO BRASIL

ZYn.66
AM-940 KHz OT-4875 KHz

Diariamente das 6h às 2li30m
20hl5m - CAMPO NEUTRO -.(Esporte?)
Aprosentaçfto <Ip .José Inácio Werneck c

Sandro Moreira.
23h NOTURNO ./«:: and Bines

Produçüo do Cello Alzer, Aprcsentaç&o de Per-
nando Mansur.

JORNAL DO BRASIL INFORMA — 7h...)m,
12h30m, 18h30m, 0h30m, sábado o domingo,Hh.ioi... 12h30m, 0h30m. Apresentação william
Mondonça e Orlando de Souza.

INFORMATIVOS INTF.R_v_I.DIAr.IOS —
Flashes nos intervalos musicais e Informativos
de um minuto, às moia.s horas, dc segunda a
sexta-feira.

FM-E5TÊREO - 99.7 MHz

BL-IB^snag
Diariamente das 9h à Th

HOJE
10h - Dois Concertos para Trampclc,

Cordas c Continuo, em Ré Maior. •*." 331 e
333. dp Moltcr (Maurlce Andrc c Palllard -
20*40); Sinfonia n." 1. em Ré Maior, de Schu-
b.rt (Menuhln — 2615); Fantasia cm Fá Mc-
nor. Opus 40, de Cliopin (S.obodyan.k —
13*16); Sinfonia em Dó Maior. JC 7. do Sam-
martini (Jenklias — 8'56); Sonata em Mi Me-
nor, Opus 7. de GHcr (Gould — 26*02); Con-
certo a Seis, para Flauta Doce, Fagote Con-
certado, Dois Violinos, Viola e Cravo, cm. Fã
Maior, de Telemann (Concentus do Viona,
18*45): Sinfonia n.° 9, em Mi Menor, Novo
Mundo, Opus 95. de Dvorak (Kubelik -- 42'13);
Praisc of Harmony —- Rccitativo c Ária para
Tenor e Orquestra, de Haendel (Tlieo Altmeyer
com o Colleglum Aureum — 14').

-!0h Sinfonia n.° 3. em Ré Menor, dc
William Boyce (Menuhln — 11'22); Concerto
dc Brandcnbury n.° 1. em Fá Maior, do Bach
(Colleglum Aureum — 24'); Sonata n.° l, cm
Fá Sustcnido Menor, Opus, de Schumann (Ar-
rau — 36'10*: Quarteto para Cordas n.° 10, cm
Mi Bcmol Maior, das Harpas. Opus 74, de
Boethoven (Amadeus — 3li'::o*: Concerto para
Piano e Orquestra n° 23. em Lá Maior, K 4SS,
de Mozart (Kempff e Loitner —• 25'i; O Mol-
davia e Sarka, do ciclo Minha Pátria, de Sme-
tana (Kubelik — 21*09); Suite em Lá Menor,
de Telemann (flautista Frans Bruggen — Re-
gente Friedrich Tilegant — 26'45).

AMANHÃ
20h — Transmissão em Quatro Canais -.

Sistema SQ — Prelúdio e Fuga em Si Menor,
BWV 544, de Bach (orquestra P. Biggs —-
12*38); Sinfonia n.° 5, cm Mi Menor, de
Tchaikòwsky (Karájan — 50').

21h05m — Sonata n° 2, em Sol Menor,
Opus 22, de Schumann (Arrau — 25'42i; An
Outdoor Overture (8'57) o Our Toivn (11'10),
de Copland (Orquestra Sinfônica do Londres
o o autori; Concerto Con Violino Principale
et Altro Violino per Eco in Lonlano, P. 222, de
Vivaldi iLautenbacher e Mampaey — 16');
Ária e Variações (4'20), do Krumpholtz, e So-
nata em Si Bcmol H6'), de Viotti (Zabaleta,
harpar, Tapiola, Opus 112, de Sibelius (Bcr-
glund — 18'); Concerto para Piano. Dois Vio-
Unos, Viola, Clarinete, Trompa e Fagote, de
Janacek (Firku.sny e solistas da Rádio Báva-
ra — 16*28).

INFORMATIVO DE UM MINUTO — As
12h, 15h, 18h, 20h. 23h e 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL
DO BRASIL: Av. Brasil, 500 — 7.° andar —
Telefone 264-4422.

Para receber mensalmente o Boletim da
programação de Clássicos em FM, basta
enviar UMA VEZ o seu nome e endereço

à Rádio JB/FM, Av. Brasil, 500.
Oferecimento Rádio JB/Pall Mall

ARTES? PLÁSTICAS SHOW

Vil

NUNO SIQUEIRA - Pinturas. Gale-
ri. Graffiti, Rua Maria Quitéria, 85.
Hoje, das 17h às 2lh.

UMBERTO COSTA BARROS - Mos-
•Ira da série AT-MAM. Museu de
Arte Moderna, Av. Beira-Mar. De
3a. > sáb. das 12h às 19h, dom.
das 14h às 19h. Alé dia 20.

•"Carioca, de 1948, trata-se de
um artista pouco conhecido do pú-
blico. Desde os seus primeiros tra-

¦¦'brilhos, por volta de 1969, tem-se
mantido no âmbito experimental,
investigando sobretudo elementos
e .situações que compõem o liste-
m« da arte. (R.P.).

IttOGRAFIAS - Coletiva de Cala-
-brena, Carmem Bardy, Cláudio
Tozzi, Darcy Penteado, Maria Bo-
jipmi, Rebolo, Renina Katz e mais

x/Wlt artistas. Nouvelle Dezon, Rua
I .Siqueira Campos, 143. De 2a. a
i 'sáb., das 14h às 22h e dom., das
;'-"l*óh àt 20h.
| .-ctl)

| Mil CONTEMPORÂNEA - Coleli-
> va com 25 óleos a seis aquarelas

dc Chagall, Utrillo, Picasso, Leger,
\ Vieira da Silva, Kandinsky, Klee,
."'tía'li, Magritte, Miro, Marx Ernst e

Tanguy. As obras pertencem à co-
•leção das Galerias Daniel Malingue,
•tfe' Paris, e Dawiyn, de Nova lor-
que. Museu de Arte Moderna, Av.

. Beira-Mar. De 3a. a sáb., das 12li
às 19 h e dom., das 14h30m às
19h. Até dia 12.

COLETIVA - Obras de Ana Lellcia,
Carlos Vergara, Franz Weissmann,

¦ lazid Thame, Ivan Freitas, Márcia
Barroso do Amaral, Roberto Maga-
Ihaes, Rubens Gerchman, Sérgio Ca-
margo e Tancredo de Araújo. Gale-
ria Cecilia Meireles, Largo da Lapa,

¦¦AT. Diariamente, das lOh às I9h.
Até fins de dezembro.

"BRUNO 
TAUSZ — Pinturas e seri-

grafias. Real Galeria da Arte, Av.
> -_(iacabana, 129 B. De 2a. a óa.

¦das 12h às 22h e sáb. e dom., das
lr-h às 22h. Até dia 14.

• Embora italiano de origem, nas-
cido em 1939, veio para o Brasil

pralflda criança. Ao lado de uma ati-
..vidade também concentrada no en-

sino da arte, ele tem realizado um
trabalho diversificado de pintura e
desenho. Nas obras de agora, pre-

dominam pesquisas ópticas, de dis-
cipllna geométrica. (R.P.)

JÚLIO MARTINS DA SILVA - Pin-
turas. Museu Nacional Ha Belas-
Aries, Av. Rio Branco, 199. De 3a.
a 6a., das 13h às 19h e sáb. e dom.,
dai 14h30m às 19h. Até dia 14.

Nascido em Icaraí, há 82 anos,
e vivendo hoje no morro da UnlòO,
no Rio, foi apenas por volta dos
50 anos de idade que ele pôde se
dedicar mais intensamente à pintu-
ra, Sob todos os aspectos esponta-
noa, essa pintura registra paisa-
gens, pormenores de flores, ani-
mais, vegetação, namorados, casa-
rio, etc, com predominância de
tons verdes. (R.P.)

OEA DAYRELL E CÉLIA EIRAS -
Pinturas. Museu da Cidadã, Estrada
de Santa Marinha, s/n.°. De 3a. a
6a., das 13h às 17h e sáb. e dom.,
das llh às 17h. Até dia 5.

ALAN — Pinturas. Cantinho da Ar-
le, no Everest Hotel, Rua Prudente
de Morais, 1 117. De 2a. a dom.,
das 9h às 21 h. Alé dia 5.

PAULO HERKENHOFF - Mostra de
álbuns de recortes de jornais, vi-
deo-tapes e performances. Museu de
Arle Moderna, Av. Beira-Mar s/n.°
Dc 3a. a sáb., das 12h às 19h, e
dom., das 14h30m às I9h. Alé
dia 7.

Aluno de Ivan Serpa • Anna
Bela Geiger, ele começa a tornar-
se, aos 26 anos de idade, um dos
artistas mais representativos de'sua
geração, interessado em produzir
unja série de interferências criticas
no. circuito da arte. O jornal lhe
tem servido como um dos princi-
pais veículos para isso, como já
demonstrava a sua primeira indivi-
dual., em 1974. (R.P.).

LUIS PAULO BARAVELLI -'Pinturas,
desenhos t esculturas. Musau da
Ar(a Moderna, Av. Beira-Mar. De
3aj a sáb., das 12h às 19h e dom.,
das 14h30m às 19h. Alé dia 7.

HÒRIA DAMIAN — Desenhos e "mo-

numentos fantásticos". No 2.° andar
do Museu de Arte Moderna, Avcni-
da Beira-Mar, s/n.°. De 3a. a sáb.,
das 12h às 19h e dom., das 14h
30m às I9h. Até dia 7.

IBERÊ CAMARGO - Óleos e gua-
ches. Galeria Luiz Bunrqut de Hol-
landa e Paulo Bittencourt, Rua das
Palmeiras, 19. De 2a. à 6a., das 14h
às 22h. Sáb. e dom., das 15h às
19h. Último dia.
ARTE DA CALIGRAFIA MODERNA
JAPONESA - Mostra de 100 tra-
balhos de 50 artistas japoneses. Mu-
seu Nacional de Belas-Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a. i 6a., das
13h às I9h. Sáb. e dom., das 14h
30m às 19h. Até dia 7.
REYNALDO FONSECA — Pinturas a
serigrafias. Galeria d» Arte Opane-
ma. Rua Aníbal de Mendonça, 27,
Às 2a., das 14h às 23h. De 3a. a
6a. dai llh às 23h. Sáb. das lOh
às 13h • das 16h às 21 h. Dom.
das llh às 22h. Até dia 5.
LUIZ GOULART - Pinturas. Galaria
da Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 315. Às 2a. e de
4a. a Dom., dat 14h às 21h. Últi-
mo dia.
COLETIVA — Exposição dos traba-
lhos de Mazza Francesco, Touller,
Marcela Dufriche, Walter Cardoso,
Roberto Alves, Ângelo Scheps • ou-
tros. Atelier da Pintura Roberto Al-
vas. Av. Princesa Isabel, 186. De
2a. a dom. das 15h às 22h. Últi-
mo dia.

TUNGA — Propostas sob o tema
Ar do Corpo. Museu da Art* Moder-
na. Av. Beira-Mar, »/n°. De 3a.
a sáb. das 12h às 19h e dom.,
das 14h30m às I9h. Último dia.

REVISTA.
KATUKA, KATUCA, MAS NAO MA-
CHUCA — Musical de Jorge Murad
e Álvaro Marzullo. Com Lady Hil-
da, Marivalda, Sônia Pinks, Celeste
Aida, Yara Silva. Participação espe-
ciai de Mazilia, Jorge Loredo, Al-
meidinha e Zdenka. Direção de Ma-
noel Vieira. Teatro Carlos Gomes,
Pça. Tiradentes (222-7581). De 3a.
a 5a. a dom., às 19h30m e 21 h
30m; 6a. e sáb. às 18hl5m, 20h
15m • 22hl5m.

TEATRO
NO QUARTO COM CHICO ANÍSIO
— Show de Chico Anísio, com a
participação do conjunto Tempo
Sete. Direção de Oswaldo Loureiro.
Teatro da Lagoa, Av. Borges de
Medeiros, 1426 (274-7748, 274-7849
e 274-7999). De 5a. a sáb.._ às 21h
30m e dom., às 20h. Ingressas da
quinta e dom., a Cr$ 50,00 e Cr$
30,00 (estudantes), 6a., e sáb., pre-
ço único de> Cr$ 50,00. (18 anos).
NOITADA DE SAMBA - Com Ne!-
son Cavaquinho, Baianinho, Vera da
Portela, Sabrina, Conjunto Nosso
Samba e Exporta Samba, Zeca da
Cuica e oassistas. Todas as segun-
das-feiras, às 21h30m, no Teatro
Opinião, Rua Siqueira Campos,
143. (235-2119). Amanhã apresento-
ção especial do conjunto Os Tln-
coãs e do sambista Noca, da Por-
tela.

EXTRA
REFAZENDA — Show com Gilberto
Gil acompanhado de Chtqutnho
Azevedo (bateria), Moacyr Albu-
querque (baixo). Participação espe-
ciai de Dominguinhos. Hoje, às
21h30m, no Teatro Colégio Lemos
Cunha (Ilha do Governador), Ingres-
sos a CrS 30,00.

CONCERTO DE CHORO - Com o
Conjunto Época da Ouro (Dino —
violão de sete cordas, Jonas — ca-
vaquinho, Déo Rian — bandolim
César e Damáslo — violões, Copi*
nha -— flauta, e Jorglnho — pan-
deiro), Quinteto Villa-Lobos (Car-
los Ratto —- tlauta, Eros Martins de
Melo — oboé, Paulo Sérgio — cia-
rinete, Carlos Gomes — trompa, e
Aírton Barbosa — fagote), Conjun-
to Fina Flor do Samba (Ruy Quares-
ma — violão e arranjos, Beth —
flauta, Tony Botelho — contrabai-
xo acústico, Alceu Maia — cavaqui-
nho, Walter Paixão — pandeiro, Ju-
ca — ganzá e surdo, e Ovídio --
afoxé, reco-reco e tamborim), e a
cantora Ademilde Fonseca. Hoje, às
18h, no Portelão, Rua Arruda Ca-
mara, Madureira. Convites na bi-
lheteria da escola.

FOLCLORE — Apresentação de nú-
meros folclóricos afro-brasileiros:
aroxé, capoeira e maculei.. Grite
de Carnaval e Roda de Samba. A

ç ¦ - - íi

...-..'. -*-«!sm'í»i ..-
Elisete Cardoso é a estrela de O Rio

Amanheceu Cantando, show de Carlos
Machado em temporada not Vivará.

Aos domingos a casa abre para almoço,
com espetáculo às lGh

partir das 13h, na Sociodode Afo-
xé Filhos de Ganhi, Rua Cel. Au-
domário da Costa, 58, próximo ao
Túnel João Ricardo — Central do
Brasil. Entrada franca.
FIM DE FOLIA — Show do compo-
sitor e violonista Piry Reis, acom-
panhado de Alberto Arantes — te-
ciados, Ronaldo Medeiros — flau-
ta e sax, Sérgio Felipe — atabaques
e maracas, Dácio Lobo — baixo e
violão e Franklin — flauta. Ama-
nhã, às 21h, no IBAM, Rua Vise.
Silva, 157. Entrada franca.

CASAS NOTURNAS
ROBERTO CARLOS - Show do
cantor e compositor acompanhado
do conjunto RC-8 e de orquestri
regida por Chlquinho de Morais.
Canecão, Rua Venceslau Brás, 215
(246-0617 e 246-7188) Às 4a. e 5_„
às 22h, 6a. às 23h, sáb, às 20h e
24.1 c dom. às 18h. Ingressos =)
Cr$ 60,00 e CrS 30,00 (crianças de
cinco a 12 anos, aos domingos).

O RIO AMANHECEU CANTANDO -

Show com direção e roteiro de Car-
los Machado, contando a história de
João de Barro (Braguinha). Arranjos
e orquestração de Arthur Verocay,
Edson Frederico e Magro. Figurinos
de Gisela Machado. Com MPB-4, Eli;
sete Cardoso, Quarteto em Cy, Lady
Hilda, Sidney Magal, Roberto Aze-
vedo e Marina Mareei. Mulatas,
Passistas, ritmistas e grande or-
queslra. Vivará (Av. Afranio de
Melo Franco, 296 - 247-7877 e
267-2313). De 3a. a sáb., às 23h
30m. Aberto aos dom., a partir
de meio-dia, com show às lóh.
De 3a. a 5a. « domingo, couvart
de Cr$ 70,00 e consumação obriga-
tória de CrS 40,00, 6as. e sáb.,
couvert de CrS 80,00 e consumação
obrigatória de Cr$ 50,00. (14 anosl-

MIÉLE E JUAREZ MACHADO -
Show dq Ronaldo Bóscoli, com
acompanhamentos a cargo do con-
lunto de Edson Frederico e dai
bailarinas Bernardelte a Madó. Di-

reção musical de Edson Frederico.
Coreografia de Bernardelte Hill.
Sucata, Av. Borges de Medeiros,
1426 (274-7999 e, 274-7849). Àk
*4as., 5as. e domingos, 60,00 de
couvert e CrS 40,00 de consuma-
ção mínima, Sextas e sábados, Cr$
70,00 de couvert e CrS 50,00 de
consumação. Às 4as. e domingos,
Cr$ 30,00 de couvart e CrS 20,00
do consumação, para estudantes.

RITMOS DO BRASIL — Show de
3a. a 5a. e dom., às 22h, 6a. e
sáb. às 21 li e 0h30m. Direção de
Caribe da Rocha. Figurinos de Ar-
lindo Rodrigues. Coreografia da
leda luqui. Arranios musicais de
Ivan Paulo e cenário de Fernando
Pamplona. Elenco com mais de 80

participantes liderado por Marl.nc,
Jorge Goulart, Nora Ney, Trio de
Ouro, Jackson do Pandeiro, Carlos
Poyares < The Fabulous 50 Black
and Whita National — Rio Dancers.
Hotel Naeional-Rio, Av. Niemeyer

(399-1000 a 399-0100). Couvert de
CrS 90,00 a consumação mínima de
Cr$ 30,00.

SUGAR LOAF SUNSET SHOW -

Show com passistas, ritmistas e can-
tores, apresentando diversas manifes^
tações folclóricas estilizadas, entre
elas o candomblé, capoeira, macule-
lé e roda de samba. Às 4as., 5as.,
6as. e sábados, às 20h45m. Couvart
de CrS 50,00, incluída a passagem
do bondinho. Rastauranta 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
de Nestor Schiavone e o con|unto
ue Eli Arcoverde. Couvert de 2i.
a 5a., a CrS 40,00 a 6a. • sáb.. a
CrS 50.00. Hotal Sheraton. Av. Nia-
meyer, 121.

LÚCIO ALVES - Cantando de 3a.
a dom., das 20h às 24h, acompa-
nhado do organista Anselmo Man-
zoni no Rastauranta La Casserola.
No American-Bar, diariamente, das
llh às 15h « das 19h às 23h, show
de samba com o conjunto Os En;
diabrados do Ritmo. Everest Hotel,
Rua Prudenle de Morais, 1117
(287-8282).

FOSSA — Show da música roman-

lica com Everardo, Dina Gonçalves
e o pianista Ribamar. Rua Ronald
de Carvalho, 55 (Pròça do Lido)
(237-1521). Diariamente a partir de
23h. Couvert de Cr$ 30,00.

SPECIAL BAR — Aberto diariamsn-
te a partir das 19h com Mr. Hsrris
ao pi.no. Música ao vivo para dan-
çar a partir das 23h, com os con-
|untos de Ronnie Mesquita a Tranca
e os cantores Áurea Martins, Mareio
Lolt, Gracinha, Lo e Telma. Rua Pru-
dente de Morais, 129 (287-1354 a
287-1369).

SAMBA DO BALACOBACO - Show
com Oswaldo Sargontellt e os
cantores Moacir, Ismael e Iracema,
além das Mulatas que Não Es-
tão no Mapa. Oba, Oba, Rua
Visconde de Piraiá, 499 (287-6899
e 227-1289). De 3a. a 6a. a dom.,
às 23h45m, sáb. às 22h30m a lh.
Couvart Cr$ 90,00 e consumação
Cr$ 30,00. (18 anos).

JAKOB'5 — Aberto diariamente de
llh até a madrugada, para almo-
Ço e jantar, com cozinha internacio-
nal. A partir das 20h, apresentação
do violonista Bonan. Anexo • 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 a o
regional Os Coroas e Trio. Música
ao vivo para dançar a partir das
21h30m, show, às 23h e Roda de
Samba, à 0h30m. lapinha, Rua Ba-
rata Ribeiro, 90 B (255-0073). Cou-
vart de CrS 60,00.

BIERKLAUSE — Show com os can-
tores Miguel França e Maria Hele-
na, a Bandinha do Alemão e o caiv
'tor alemão Mareei Link. Rua Ro-
nald de Carvalho, 55 (Praça do li-
do - 237-7727). Couvart de Cr$
20,00.

PRETO 22 — Aberta diariamente a
partir das 21 h, com música ao vivo
para dançar com o quarteto da Ce-
linho, Halley e seu conjunto ¦ as
cantora Luna e . Fabíola, Dora e
Walter. Rua Visconde de Pirajá, 22
(287-0302 e 287-3579). Diariamenla
couvert de CrS 70,00, sem coniu-
maçao mínima.
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comunica que tem lugar pra você

- ?rk «p participação: TEMPO 7

QUARfO e a voz de Suei/Ma/

COM D'R': 
OSWALDO LOUREIRO

CHiCo ANÍSIO
De 5a. a tab. as 2l,30hl, - Dom. as 20,30hi,

Teatro 4» lagoa. |n». 274-7748, 274.7999 . 274-7849

rodrígo farias lima apresenta

de marcilio morooj o texto prei
serviço nacional da tootro direção flávio
rangei com ojvaldo louiado ida gomes
julia mirando andre volli cenário d
gianni rarto figurinos de Valmo murtinho

no teatro nacional de comédia
sob o patrocínio do terviço nacional de teatro

pac doe fnde mec

estréia amanhã, às 21 horas
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EXCLUSIVAMENTE NOPROIBMm
COLORIDO mi%££SSS&+-+840HS.

Um show Mlele e Boscoll
Direção Musical: Chico de Moraes

4."o 5*loira• 22:00h i r* o n et» r» à r»

Sábado-20:00 o 24:00 h L"'?'^?™ ....
Domingo- 18.-00 h

Liberado para crianças maiores de 5 anos

Patrocínio de cigarros

QQtP Minister

DANÇA

O QUEBRA NOZES - Bale com
música do TchsiVowjl.y e corcoçira-
lia cio Dalal Aclicar, Com os baila-
rinos convidados Cyril Atanasioíl
(Primeiro Bailarino do Opc-m cie Pa-
ris) s Dornni Wells (Prlmolri B,n-
larina do Royal Bailei). Participação
do Corpo tle Bailo do Bale do
Rio di J.inciro c do Corpo do B.ii-
le do Bale Dalal Achcar, num lo-
Mi dl? 180 fiflUf..n' -¦ .«•..tin lo.in
Caolano, Pç.i. liradenlc» (221-03051.
De 3a. a (Abado ás 20li'.l0m e aos
domingos, às I6I>, Innressos a CrS
750,00 (frita» e camaroles) CrS
100,00 (pollronas), CrS 60,00 (bal-
cão nohre) e CrS 30,00 (balcão sim-
plosl. Último dia.

DANÇAS CLÁSSICAS DA ÍNDIA -
Apresentarão da bailarina Son.il
Mamtngh. acompanhada dos tnú:!-
cot Mdrckristiric, Bchera (tambor do
Norte da índia), M. Naçiar.ijan (Iam-
bor cio Sul da índia), Raclha Krishna
(vocal) e T. Sankaran (ll.iuia). No
proçirama, três estilos de dança
clássica cia índia: Bharata Nalyam,
Odissi o Kuehipudi. Hoje, às Ifjli
30m, na Sala Cecília Meireles. In-
grossos a CrS 70,00 (platéia Infe-
rior), CrS 50,00 (platéia superior) e
CrJ 30,00 (estudantes). Último dia.
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SÁBADO no COPA
SESSÃO VlNOITE
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STEFANIASANDRELLI CARLO LIZZANI m&k S-s-r-ate.

VARIG §§?$? CRUZEIRO
VOANDO JUNTAS

o filme da mameEíto/
«— 1976-Épioibidorjrde...

fiDI AMIN DADA
tim filme de

BARBET SCHROEDER
colorido ¦
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-umüime de TOM PAYNE e OSVALDO SAMPAIO
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AS A INTIMIDADE DELAS...
SEUS DESEJOS PROIBIDOS...

iÜWBTIir,
dí5™DESQUITADAS

JWQJE «2.4'6'S-IÓhs

(ftaar»i\
•comèxclusividadã

«eatsua/. LEE MARTIN
RICHARD

BlIRTONDO CINEMA/

OS HOMENS VIOLENTOS
SO SLU

I semana
loetucesjo!

"THE KLANSMAN"
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LUIZ
CLÁUDIO
ESPECIAL
Terça-Feira, 31 da noite
PATROCÍNIO EXCLUSIVO
?HIlIPSl

B PHILIPS
e seus revendedotBS.

GÍ!ollÍea. Ia
VOLTA REDONDA

GALERIA
CHAVE DE OURO
CENTRO-NITERÓI

RÁDIO JB AM 940 KHz

Mais
pesquisa
e menos

importação
cultural

KtAUSS VIANNA

A Associação de Rnllct do
Rio (le Janeiro está
apresentando no Teatro
João Caetano sua
segunda ou terceira
remontagem do
(Quebra-Nozcs (La Casse
Nolsotte)
suite orquestral escrita
em 1S9I sobre um
argumento de Alexandre
Dumas com origem nos"Contos df> Ofíman". o
Quabra-Nozes e o Rei
Camondongo estrelou em
São Petcrsburgo cm 1S92,
com coreografia dc Tvanov.
Esse bale é geralmente
levado nos Estados Unidos
c na Europa na época
de Natal. São montagens
luxuosíssimas que
procuram, com belíssimas
cenografias, suprir a falta
de originalidade do texto.
Talvez uma coreografia
revolucionária pudesse
de alguma maneira suprir
em qualidade a música
quase circense de
Tchaikovskii. Esta não é
uma versão completa, e
isto cm iodos os sentidos, e
a crilividade não é um
dos seus pontos altos.
O espetáculo transcorre
num nivel de escolaridade,
cheio de altos e baixos.
O óbvio é uma constante
na coreografia. Existem
alguns bons momentos
técnicos a ressaltar, além
das presenças maravilhosas
de Cttril Atanasoff e
Doreen Wells, dc
indiscutível efeito benéfico
na formação artística
dos alunos e de prazer aos
espectadores. E' dc justiça
agradecer ao Ballet do
Rio dc Janeiro o mercado
de trabalho que abre aos
bailarinos brasileiros.
Ao mesmo tempo é de se
lamentar que esta mesma
sociedade, única talvez,
entre nós, capaz
dc solucionar, ou pelo
pelo menos amenizar o
problema da dança,
direcione todo este seu
potencial, que sabemos ser
enorme, no desenvolvimento j
dc um bale estrangeiro,
desprezando o material
de uma pesquisa séria
e honesta que poderia
redundar futuramente no j
nascimento de uma
dança nacional e na
divulgação de nossa dança, j
não cm colunas sociais,
mas como um elemento
dc penetração na formação 

'

técnica, e cultural dc
nossa juventude.
O aumento de percepção
do ambiente, através
de um melhor
desenvolvimento dos
sentidos, aumenta bastante
o material com o qual
uma pessoa pode criar.
Um músico ouvindo o
ritmo das rodas de um
trem amplia sua
oportunidade de uma
atuação efetiva dentro
da criatividade. E' de se
esperar que Dalal Achar
ouça o ritmo e os anseios
desta roda meio torta da
Estrada de Ferro Central
do Brasil e seja a nossa tão
ansiosamente esperada
locomotiva a puxar este
vagão já tão desacreditado,
carente e pesado
que é a nossa dança.

TEXAS 1890 FORTE CM OE POtVOBfl. POEIRA RRIOfl E SÜJfl
Seis homens caçando ¦o mais perigoso,o mais esperto e o
mais audacioso
assaltante de trem |
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.MA -TOMAS MILIAN • ELI WALLACH

í SÉRGIO CORBUCCI :mffPl^

HOJE pp^P^B
AMANHA

lambem no

Cario Mossy MJif
CoNAS Çff^i
NA NJkW
Nunca um filme levantou tanta
TENSÃO! ,

.Wbk. A i. i A'2-;E8ÍETí6üfl^

SEMANA de SUGESSOI
.'TWWWTVW
.jr-18 anos. COLORIDO

Cmío"/HossY •

COMI Victor Zambito
Rodolfo Arena Jorge Dona
HenriqurMa Bneba Marta Moyano
Absl Pera 7ja0 Macale
Regina Célia Geórgia Qucntal
Lad/ Fr.ir.csco Waldir Maya
Fernando José WiUa Carla •
Ze?e Macedo Wilson Gréy
Heloísa Helena Elja de Castro
MenyWieira Martim Francisco'
Tutu Guimarães Luely Fiqueiró
Yara'Stein. Hugo Bidet
Adele Fátima Betty Saddy

• K*f tn M4« > ás 2,35-4,25-6,15-8,05-10 hs.'

J TlpOFVÕÍBÈF
\ PRE QUIS SABER SOBRE
SEXO

.) . %M'. i 3 "wioíff"/ «*• " lu" •
ai""! AaXEN/UnilBdArtlSlS

as 12,15 • 3,20 • 6,25 • 9,30 HS.'HOJE 
HipaSMll

Amanha
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G
STEVE

McQUEEM
FAYE

OUNAWAY
WILLIAM
HOLDEN

BKFERNO
naToRRE

7Mâ
. RAUL
NEWMAN
Produzido por.IRWINALLEN

Dirigldopor WANOS"
^COLORIDO > JOHN GUILLERMIN
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) Prêmio de
melhor roteiro

) Prêmio especial
do júri no
Festival
de Brasília
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^ TATAUETAISE COSTA
com

-K Roberto Bonfim•JJtAná Maria Miranda¦f. Antônio Carnera
Direção

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA

A LENDA DE UBIRAJARA
baseado lio famoso romance

deJOSÉ DE ALENCAR

uma produção ALÔ FILMES

Manos â^^
AMANHA 2* 4 «6*6* IO HS.
LIDOS

- praia (to llurmwyi'. TI vi -D llj,.l PDf"pr.l IO?-
CINEMA II CINEMA III
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A MELHOR OPÇÃO PARA OBTER UM SOM PURO, SEM RUÍDOS

DNL
LIMITADOR DINÂMICO

DE RUÍDO
Os limitadores dinâmicos de rui-

do propõem-se a reduzir o ruido cie
fontes sonoras sem alterar o equilibrio
tona! da reprodução.

Ao contrário do sistema Dolby que
evita que se acrescente mais ruído ao
se transcrever ou transmitir os progra-
ma.s, os circuitos do tipo — DNL efe-
tivamente retiram o ruido já existente.

O.s sistemas DNL (Dynamic Noise
Limitei*i funcionam baseados no prin-
cípio que o nivel de ruido é mais ou
menos constante e bastante menor que
o nivel do programa, e se faz notar
predominantemente nas freqüências
altas.

Como o conteúdo de harmônicos
de alta freqüência de instrumentos
musicais é proporcional à intensidade
do som emitido, uma redução na faixa
dos agudos, para niveis mais baixos,
nào alterará perceptivelment» a mu-
sica.

Assim, basicamente, o DNL é um
filtro de agudos cujo ponto de inicio
cie atuação varia dinamicamente com
o nivel do programa. Quando há si-
nais de alta freqüência presentes, o
DNL não atua, porém o ruído não é
percebido pois o ouvido humano só
consegue perceber o mais intenso de
dois sinais de freqüências próximas
iefeito de mascaramento), <? portanto,
só percebe a música e não o ruído.

Quando não há sinal, o DNL está
no máximo de sua atuação, atenuando
os sinais a partir de 250 Hz. A redução
de ruido para esta condição chega aos
20 dB (10 vezesi.

A princípio utilizado apenas para
fins profissionais, em virtude de sua
complexidade e do alto custo, o DNL
foi lançado comercialmente pela Phi-
lips cm Berlim, na Exposição da Rádio
realizada em 1971, e apresentado como
tim concorrente ao sistema Dolby.

Esta tentativa fracassou e em 1974
a Philips aderiu ao sistema Dolby, in-
corporando-o aos seus equipamentos.
O DNL no entanto, sobreviveu e é uti-
lizado paralelamente ao sistema Dol-
by com vantagens.

Recentemente, a evolução e po-
pularizaçáo da tecnologia de circuitos

integrados, possibilitou que as DNL de
alta performance se tornassem aces-
siveis ao público. Um dos melhores
exemplos desta classe de DNL é o Dy-
namlc Noise Filter DNF 1100 da Bur-
wen Laboratories, que incorpora o DNL
para dois canais, seleção de senslbl-
íldáde para ajustar-se ao nivel do pro-
grama, seleção cie tipo de programa' fono, fono 78 rotações, fita ou ma-
trizes de quadrafonia), para obter o
máximo de perjormance, e indicado-
res de atuação com riiodos lumlncsccn-
tes (LEDi verdes e vermelhos.

Outro aparelho que Incorpora
circuito DNL paralelamente ao siste-
ma Dclby é o gravador cassete Naka-
mlshí 1000, que em virtude de tal fato
consegue obter de uma fita cassete um
performance semelhante à de grava-
dores rccl-to-recl que empregam fitas
com largura cie pista maior e vclocida-
de de duas a oito vezes mais altas.

As aplicações, entretanto, não se
restringem ao.s cassetes, sendo mais
impressionantes na recuperação clc
gravações antigas e deterioradas, tais
como discos de 78 rotações, fitas com
excesso de chiado, long-plays arranha-
dos, ou com mofo e poeira.

Com o uso de um DNL de alta qua-lidade, pode-se ressuscitar discotecas
e fitotecas dadas como perdidas, jus-
üficando amplamente o custo do apa-
relho e salvando, por vezes, acervos
inestimáveis.

As transmissões em AM e FM, as-
sim como gravações por linha telefô-
nica, passam a ser mais atrativas e
agradáveis se ouvidas através de DNL.
atingindo a pureza da reprodução de
discos e fitas. Também cm sonoriza-
cões — (public-acldrcssi, a.s vantagens
são muitas, que vão desde evitar as
desagradáveis microfonias até aumen-
tar a clareza dos cantores e oradores.

Ainda cm fase de testes de labo-
ratório. encontra-se o estudo da apli-
cação dos princípios do funcionamen-
to do DNL para aumentar o sensação
psicoacústica de separação de canais
em sistemas de quadrafonia que em-
pregam matrizes iColumbia SQ e San-
Slti QS).

ELETRÔNICA COPACABANA
CONSERTOS E VENDAS

Tclevisores-Gravadores-Flash-
Projetores-Filmadoras-Calculadoras

AUTORIZADA GRUNDIG

AV. COPACABANA, 1052 - Tel. 235-3525

^^^Conheca I
^L^^^^^ o Som Maior I
w ^_^^^ào Mini-Studio I

^_l 
* Permanente HjL

&mm CONSERTO
Técnicos formados no "JAPAN"

CONSERTOS E VENDAS
ELECTRONICS TOKYO

Av. Copacabana, 1063 — s/209/18
Tels. 256-0931 — 255-6897

Cantinho
Sonoro
Studio
Caixas acústicas, toca-discos,
ampliticadores, gravadores, ele.
As melhores marcas nacionais

E TUDO PARA ELETRÔNICA
.Rua Toneleros. 3IS-0

Tel. 237-7327

|h| munsão studio
Através de sua diretoria e de seus funcionários, desciam

a todos os seus clientes um Bom Nalal e um Próspero Ano
Novo.

Nosso presente de Natal aqueles que ainda não são
clientes, liquidação em dezembro!

Uma verdadeira loucura I
Matriz Rio: Silveira Martins, 74 — casa — térreo — 205-0700

à Rua do Hotel Novo Mundo.
Filial Tijuca: Rua Major Ávila, 455 lojas N e O — Praça

Saens Pena.

Telefone para

264-6807

e faça uma
assinatura do

JORNAL DO

BRASIL

OS FILMES DA SEMANA
A decisão da Censura, om atendJirien-

to à soUóltaQ&o dos Juizados do Mono-
ros, no sontldo de Interditar na TV ns
filmes Impróprios para menores do ir
anos, não se aplica aos exemplares que
já dispõem do certificado, Por os.se moti-
vo aumenta o número de reprises In-
cluldnj na faixa itRora proibida, que .so-
rão provavelmente queimadas Intensa-
monto neste final de ano. A Globo Já
substituiu dois inéditos destinados ás
Sessões Drama e Gala por filmes já lan-
endos o que serão futuramente alcança-
dos nela medida.

São seto os inéditos prometidos o ne-
nrium admite recomendação. A título de
curiosidade, podem .ser registrados três:
O Hei se Diverte (siexba), comédia musl-
cal de 1930, com a .soprano Grace Moore
encarnando Sissi, a imperatriz da Áustria
'¦exclusivamente por causa cia assinatura
do Joseph von Stornberg)" Ladrão que
Rouba Unirão i.sabado*. comédia-pa.stc-
lão tpela presença de Stan Latirei &, OU-
ver Hardy)* No Calor da Noile iterça»,
crônica policial (apenas pela repercussão
obtida em seu lançamento nos cinema.si.

A Rrando pedida da semana c Vidas
Aniargas/East of Éden (sábado), que re-
torna um nouco cedo. mas para aprovei-
lar o certificado antigo. Trala-so da ver-
são inspirada que Elia -Kazan realizou
do romance deficiente de John Steinbeck:
os conflitos do um adolescente numa ci-
dadezlnha americana durante a Ia. Gucr-
ra Mundial. Foi um do.s filmes que mais
contribuíram para o mito James Dean,
modelo da rebeldia jovem do.s anos 50.
Do elenco irrepreensível participam Julie
Harris, Jo Van Fleet, Raymond Massey,
Richard Davallos, Burl Ives e Albert
Dekker.

Outro que retorna, porém cem a de-
scjável distancia temporal, é A Marca
do Zorro (amanhã), em sua versão de
1941 que a Fox produziu com direção de
Roubou Mamoulian e constituindo pro-
va velmente a incursão cinematográfica
mais feliz sobre a popular história do cs-
padachim misterioso (embora sem as exi-
biçõe.s acrobátlcas da interpretada, no
silencioso, por Douglas Fatrbanks».
Cuidados de produção requintados cer-
cam o elenco, .encabeçado por Tyrone
Power. Linda Darnell. Basil Rathbone,
Eugene Pallete e outros, numa aventura
b:*m característica da velha Hollywood o
das mais expressivas dentro dos esque-
mas adotados na época.

O Fofoqueiro (quarta), comédia de
— o com — Jerry Lewls, está entre as me-
lhores do comediante-diretor. Lamenta-
se apenas a freqüência com que vem sen-
cio transmitida. O assunto inclui contra-
bando de diamantes num hotel balneário
e o protagonista é um pescador que as-
sumo uma de detetive.

Outras reprises indicávels: A Grande
Cilada isexta i. de Phil Karlson, western
de rivalidades entre nortistas e sulistas,
com uma colocação insólita do persona-
gem feminino envolvido (interpretado
por Inger Stevens i; O Filho dos Deuses
(sábado», velho — de 193!) — irestern de

conquista, .sobre as atividades de um U-
der mórmon (Dean Jaggeri o o lado amo-
roso .sustentado por Tyrone Power e Lin-
da Darnell. com a orientação segura do
Henry Hathaway; Tormaita sob o.s Ma-

res idomingoL aventura marítima nas
águas territoriais do Alasca, estruturada
em bases propaga nclisticas de guerra-fria,
ma.s sustentada pela vibração criativa de
Samuel Fuller.
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JO VAN FLEET EM VIDAS AMARGAS
• SÁBADO, CANAL A, 23H)

AMANHÃ

15h - Canal A - A MARCA DO ZORRO Ame-
ricano do Rouhen Mamoulian, com Tyro-
ne Power, Linda Darnell e Baiil Ralh-
bonc. Cap.vr-osp.Kl a (p&b).

22h - Canal 6-0 MUNDO DESESPERADO DE
JANE DOE. Americano de Androw Mr-
taglen (TV), com Jcssica Walter e Don
Murray. Criminal da série Amy Prnnllsi
(cor).

24h - Canal .1 - ALVAREZ KEllY. Americano
de Edward Dmylryfc, com William Holdcn
e Ricliard Widm.uk. Western (cor).

24h - Canal 6 - A INVASÃO DOS ANIMAIS
(Invasion of the Anini.il Peopte). Ameri-
c.-no do Vircjil Vogel e Jerry Warren,
com Jolin Carradine (p&b).

TERÇA

22h - Canal 6 - NO CALOR DA NOITE. Ame-
ricano de Norm.in Jewiton, com Rod
Sleiger e Sldney Poiticr. Crônica policial
& preconceito racial (cor).

anal 4 - ANGÉLICA, A MARQUESA
DOS ANJOS. Franco-gcrmano-italiano dc
Bernard Bordcri»; com Michele Mcrcier e
Robert Hossein. Aventura (cor).

- Canal A - OUEM E' O ESPIÃO? (Two
on a Boncli). Americano de Jerry Paris,
com Pally Duke e Ted Bessell. Comédia
(cor).

GUAR1A

15h - Canal .1-0 FOFOQUEIRO. Americano
de Jerry Lewis, com Lewis e Susan Bav
Comédia (cor).

23b - Canal 4 - SALOMÉ. Americano de Wil-
liam Dielerle, com Rüa Hayworth, Ste-
wart Granger e Charles Laughlon. Epi-
sódio bíblico (cor).

lh - Canal 4-0 CORCUNDA. francês de
André Hunebcüc, com Jean Marais,
Bourvil e Sabina 5cIman. Capa-c-cspada
(cor).

QUINTA

24h - Canal 4 - UM ESTRANHO NA TERRA DE
TRÊS LUAS (The Stranger). Americano de
Lee H. Katzin (TV), com Glenn Corbett e
Cameron Milchell. Ficçao-cientilica (corj.
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TYRONE POWER EM A MARCA DO ZORRO
(AMANHÃ, CANAL 4. 15H)

SEXTA

15h - Canal 4 - O REI SE DIVERTE (Th« King
5t«|)*i Out). Americano do Jor.eph von
Stcrnbcrg, com Franchol tone e Grace
Moore. Comédia musical (p&bi.

23b - Canal A - AMANTES INFIÉIS (A Sevcred
HearJ). Britânico dc Dick Clemem, com
Lee Remick e Richard Atlcnboroufjh. Co-
média (cor).

241, — Canal 6 — DO MESMO SANGUE (Black
Gola). Americano de Phil Karlson, com
Anthony Quinn c Kaihcrinc Do Mille. Mc-
lodrama rural (p&b).

lh — Canal 4 - A GRANDE CILADA (A Time
for Killing). Americano de Phil Karlson.
com Glcnn Ford, George Hamilton e In-
ger Stevens. Western (cor),

SÃBADO

141, _ Canal A - LADRÀO QUE ROUBA LA-
DRÁO (Jiticrbucjs). Americano de Mal-
colm St. Clair, com Stan Laurei e Ofi-
ver Hardy. Comédia-paslclão (p&b).

21h20m - Canal 4 - O ÚLTIMO SAFARI. Britânico
cie Henry Hathawa/, com Stowart Gran-
ger, Kaz Garas e Gabriella Licudi. Avcn-
tura africana (cor).

23h - Canal 4 - VIDAS AMARGAS (East of
eden). Americano dc Elia Ka^an, com Ja-
mes Dean e Julie Harris. Drama (cor).

23h - Canal 6 — DIAMANTES DA MORTE
(Deadfall). Britânico de Bryan Fo-bes,
com Michael Caine e Goívanna Relli.
Criminal (cor).

lh - Canal 4 - AS VAMPIRAS. Mexicano de
Federico Curicl, com Mi) Máscaras e
John Carradine. Horror (cor).

th - Canal 6-0 FILHO DOS DEUSES (Bri-
gham Young — Fronriersman). Ameri-
cano de' Henry Hathaway, com Tyrone
Power e linda Darnell. Western (p2.b).

DOMINGO

20h Canal 6 - 5ANDOKAN, O GRANDE (La
Tigre di Mompracen). Italo-espanhol cie
Umbcrto Lonzí, com Steve Rceves e Ge-
neviève Gr a d. Aventura (cor).

2lh30m - Canal o - TORMENTA SOB OS MARES
(Hell and High Water). Americano de Sa-
muel Fuller, com Richard Widnwk e Bel-
Ia Darvi. Aventura marítima (cor).

22h - Canal 4 — AGENTE SECRETO (Crossfi-
re). Americano cie William Haie (TV), com
James Farentino e John Saxon. Criminal
(cor).

MUSICA POPULAR Tárik de Souza

Em janeiro — para sair em março
— Macalé grava um LP na Som Livre,
com músicas do filme Tenda dos Mila-
gres tChoro de Arcanjo, Rancho de Kir-
si, uma idéia cie Ismael Silva e uma clc-
dicada a Roberto Carlos: Sem Essa.

Depois de perder 580 mil cruzeiros
com a montagem do Rocky Horror Sliow,
o empresário Guilherme Araújo esporti-
vãmente retirou-se do campo (teatro) c
volta já à música, na produção do encon-
tro Dorival Caymmi-Gal Costa, no João
Caetano, dias 9 c 15 dc fevereiro, no
Rio. Depois, provavelmente só, Çaymmi
seguirá fazendo outros shows, aprovei-
tando o periodo de veraneio abarrotado
de turistas em seu refúgio dc Rio das
Ostras. Ainda Guilherme: ele c o novo
empresário de Ney Matogrosso.

Amanhã, às 9h. entrada franca,
oportunidade de assistir a um batalha-
dor da nova geração de criadores brasi-
leiros: Piry Reis, com o conjunto forma-
do por Alberto Arantes (teclados), Ro-
naldo Medeiros (flauta, sax), Sérgio Feli-
pe (percussão), Décio Lobo (baixo e
violão» e Pranklin (flautai.

O.s LPS de Milton Nascimento (Mila-
gre dos Peixes), Som Imaginário (Ma-
tança do Porco) e Egbcrto Gismonti
estão sendo lançados na Argentina. No
Brasil saiu finalmente Minas (vide foto).

Seguindo a série de espetácu'os da
Feira Livre cia MPB, Aline e Ronaldo cs-
taião em cena no próximo dia 5. às 9 ho-
ras da noite, na Casa do Estudante, a
Cr.$ 10, por expectador.

No dia seguinte, e, à meia-noite, no
Cinema II de Copacabana, serão lança-
dos oficial c simultaneamente os esplên-
didos discos e filme sobre literatura de
cordel (Cordel, Repente e CançãoI, rea-
lização da cineasta Tânia Quaresma.

No mesmo dia, longe dali, no Social
Clube Marabu, de Piedade, serão come-
morados 20 anos de carreira da partidel-ra Clementina de Jesus, com a partici-
pação, segundo os promotores, de Nelson
Cavaquinho. Carlos Cachaça, Cartola,
Paulinho da Viola. Xangô, Nadinho da
Ilha, Baianinho, Aloisio Machado e Gil-
son de Souza.

Hoje, às 18 horas no Portelão, o
magnífico Concerto de Choro com a Fina
Flor do Samba, Quinteto Vila Lobos,
Época de Ouro e Ademildc Fonseca, rea-
lizado na semana passada n0 João Cae-
tano. Imprescindível.

Dia 27 chegou a São Paulo Sarlta La
Violetcra Montiel, para uma temporada
que se estende a Brasilia, Recife e
Salvador. Saxita, aliás, Maria Antônio
Abad, recusou-se a falar sobre a situação
espanhola após a morte de Franco.
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Também cm São Paulo para tempo-
rada na Casa de Tangos La Cumparsita,
Amelita Bailar, disposta a desmistificar
a imy.gem tradicional das intérpretes do
setor: "para cantar tango não é necessá-
rio ser uma mulher desgraçada que apa-
nha dos homens c só se apresenta beba-
da."

Ainda não foi contabilizado até que
ponto foi irônico Frank Sinatra ao con-
tratar o desempregado Spiro Agnew, ex-
Vicfi-Presidente dos EUA, para seu secre-
tário dc imprensa. Spiro justificou a
aceitação do novo cargo, como "mais
uma maneira de passar o tempo e ficar
ao lado de um grande artista e amigo
pessoal". Por outro lado, sabe-se o quan-
to Sinatra presa a imprensa.

Mil novecentos e setenta e cinco que
se encerra terá sido o ano do samba, cm
muitas direções, a maioria das delas ne-
«ativas, inegavelmente. Além da indiscri-
minada ascenção de sambairos e cópias
dos criadores originais -parece oficial-
mente enterrada a espontaneidade das

Escolas: elas acabam de assinar um con-
trato de "prestação de serviços" com a
Riotur; ou seja, passam a empregadas
do turismo carioca, como foi — ingênua-
mente — dito no ato "para acabar com
o amadorismo na organização dos desfi-
les". Já não parece tão distante pois, a
importação dc coreógrafos internacio-
nais (quem sabe da Broadway?) para
perfilar os futuros enredos.

Por outras e essas, o ativo e sólido
Candeia prepara a fundação dc Quilom-
bos, uma escola — felizmente — aina-
dora como as antigas, "para gente como
eu, Ismael e Carlota que vive marginali-
zada por esta grande empresa que só
quer saber de lucros, em que se transfor-
mou a Escola de Samba". Vem aí, por-
tanto, o Quilombo. Com ou sem Zumbi.

Em sua nova excursão européia, o
pai do soul, Ray Charles está i avelando
uma nova de suas múltiplas e interminá-
veis faces: diz que descobriu novas possi-
billdades para o instrumento, e está to-
cando saxofone, em seus espetáculos.

Ç.Í
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0 MELHOR EM LIVRO PARA A CRIANÇA

Livro brasileiro para crianças
vai ter agora uma indicação espe-
ciai, quando for considerado muito
bom. Como prêmio, terá o direito
de usar um selo afixado na capa,
atestando a honraria de.ssa seleção.
A promoção corre por centa da
Fundação Nacional do Livro Infan-
til e Juvenil, a quem os interessa-
dos devem-se dirigir (Rua Voluntá-
rios da Pátria, 107, Botafogo) para
obter uma cópia do regulamento.
De qualquer modo, adiantamos ai-
guns detalhes.

O prêmio é para autores e ilus-
bradores, tanto de livros infantis
como de obras de literatura juve-
nil. e se chama O Melhor para a
Criança. Será entregue amualmen-

te no Dia Internacional do Livro
Infantil t2 de abril, em homenagem
a Andersen), referindo-se à.s pri-
meiras edições lançadas no ano an-
terior, conforme data impressa no
volume. Poderão concorrer todos os
livros infanto-juvenis criados c
produzidos no Brasil, desde qno
chegue um exemplar à FNLIJ ato
15 de janeiro do ano seguinte ao
coberto pela premiação. As obras
serão julgadas por uma comissão
de especialistas, designados pelo
Conselho Superior da FNLIJ. e essa
comissão, para escolher os premia-
dos. se reunirá em sessões secretas,
podendo examinar o.s livros à me-
ciida que chegarem ou julgá-los por
lote.s ou em sua totalidade — o im-
portante é que, para a premiação,

se levem em conta o texto, a ilus-
tração, a dlagramação, a impressão
c o acabamento. Ou seja, o livro
como um todo.

O tal selo que representará o
prêmio para efeitos de divulgação,
na capa do livro, terá seu modelo
fixado pela FNLIJ e. evidentemen-
te. não poderá ser usado por ne-
nhuma outra obra não premiada,
nem mesmo por fragmentos dos
premiados — só terá valor com re-
feròncia á obra completa. Mas,
enquanto se mantiver a apresen-
tação da edição inicial, as suce.ssi-
vas tiragens podem continuar di-
vulgando o prêmio através do se-
lo. Mesmo que. pelo caminho, o li-
vro mude de editora.

k&úúúúti&üirtrtrtrtrk&úú CIRANDA útiúúüú&titiiziZti&üú&Aiz
No último fim de semana, em

Curitiba, a Fundação Teatro Guai-
ra lançou oficialmente seu livro
Cinco Textos para Teatro Infantil.
com as peças premiadas no seu
concurso de dramaturgia do ano
passado. Paralelamente, uma home-
nagem e uma emoção especiais pa-
ra Silvia Orthof. ganhadora do pri-
meiro prêmio: a alegria de ver en-
cenada por um grupo paranaense a
sua Viagem do Barquinlio. De certo
modo, essa montagem consagrou e
confirmou a permanência do texto
como uma das melhores peças de
nosso teatro infantil. Já montado
no Rio pela autora, agora cm con-
cepção bem diversa (sem bonecos,
com mais espaço e maiores recur-
sos, contando com um inesquecível
Sol que desce do céu como figura
chinesat, vem comprovar que é
um texto de singrar sozinho os ma-
res teatrais, mesmo mudando de
timoneiro.

Em fase final de julgamento os
concorrentes ao Prêmio Serviço Na-
cional cie Teatro — Dramaturgia
Infantil 1975. Dentro de mais duas
semanas, deverão ser conhecidos os
nomes dos três ganhadores, entre
quase uma centena de candidatos.
O primeiro colocado terá CrS 15

Jr

mil, cabendo CrS 10 mil ao segun-
do c CrS 5 mil ao terceiro. Alem
disso, os premiados serão editados
c terão auxilio de montagem.

Entre os recentes lançamentos
em quadrinhos, alguns destaques. A
Abril traz Satanéslo, de Ruy Perot-
ti. após Pcrcrc. cie Ziraldo. Sempre
é bom. em matéria de autor nacio-
nal, contrabalançar a.s neuroses
sem graça de Mònica p Cia. Pior
que elas, só a turma de Bolota. Ri-
quinho, Brotoeja. etc. da Rio Grã-
fica. Em compensação, aincla a
Abril traz de volta a.s maravilhas de
Luluzinha e Bolinha, e a Vecchi
está relançando uma porção de re-
vistinhas ótimas, muitas das quais
eram antes de O Cruzeiro: Gaspar-
zinho. Luisa. Brasinha, Pingájogo,
Carequinlia e, além disso, os sensa-
cionais Strunfs. franceses, que os
fãs de Asterix precisam descobrir.

Estréia amanhã no Colégio
Pernalongu o musical Terra, chegou
visita, adaptação de um texto clc
Gore Vidal, com o elenco e o bailei
dos alunos (que c de muito bom
nivel) em números coreografados c
sapatcados dos principais musicais
atualmente em cartaz em Nova Sor-

yomh: hi

que: Candide. The Wiz 'Inspirado
no Mágico de Oz), Chicago c A Cho-
rus Line.

Em meio à.s várias comemora-
ções escolares de fim cie ano, esta
semana uma se destacou pela signi-
ficação da programação. O Colégio
Constructor Sui apresentou duas
peças teatrais inteiramente realiza-
das (do texto à montagem) por seus
alunos de alfabetização e primeiras
séries, com menos de 10 anos de
idade, em criação livre e cspònta-
nea, sem nada ensaíadinho, sem
marcações rígidas, sem texto deco-
rado, num espetáculo feito da pura
alegria do jogo coletivo. Comple-
tando a programação, um toque que
não deixava de ter certa emoção:
uma apresentação de um coral de
pais e professores, fruto de ensaios
semanais na escola, cantando a.s
mesmas cantigas infantis que as
crianças gostam de entoar e conhe-
cem bem. Fala-se muito que o bra-
sileiro é um povo musical mas, na
prática, todo mundo tem vergonha
de cantar em público e não cultiva
o hábito de estudar um pouco de
música. Aproximar-se das crianças
e de sua educação através da mú-
sica é uma experiência enriquece-
dora, a ser tomada como exemplo.

TEATRO
O MAMAMÚCHI - Adaptação cio
Ricardo Mack Filçiueiras do texto
•cie Moliere. Participação do grupo
O Ponto. Musical de Ronaldo Fucs,
executada pelo Collegium Musicum
do Instituto Villa-Lobos, sob a di-
reção do maestro George Kíszcly,
Tealro Louis Jouvel, Rua Andrade
Neves, 315 (268-5798). Sábados e
domingos, às 16h. Ingressos a CrS
20,00 e Cr$ 15,00, crianças. Até
dia 7 de dezembro,
DONA LUA QUER CANÇÃO - De
Paulo Afonso de Lima. Direção de
Sérgio Dionísio. Com Ivan Senna,
Lia Farrel, Waldete Maria, Rodolfo
Bruno e outros. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (232-5817).
Sábados, às lóh e domingos, às
15h. Ingressos a Cr$ 15,00.

OS TRÊS POUQUINHOS E GASPAR.
ZINHO, O FANTASMINHA LEGAL

Produção de Roberto de Castro.
Participação do Grupo Carrossel,
com Abílio Campos, lílian Lance-
lotti, Claudia Wagner e Roberto de
Castro, Teatro Tonoleros, Rua To-
neleros, 56 (227-6014). Domingos,
às I7h, Ingressos a Cr$ 15,00.
pernalong^uITcõTlhTnhoIm
APUROS — Texto de Dino Romano.
Participação do Grupo Carrossel,
com Dino Romano, Amália e outros.
Teatro do Grajaú Tênis Clube, Rua
Engenheiro Richard, 93 (227-6014).
Sábados, às 17h. Ingressos a Cr$
10,00.

A BORBOLETINHA QUE TENTOU
SALVAR O MUNDO - Texto e dl-
reção de Reinaldo Morais. Musical.
Ttatro d» Nabe, Rua Uranos, 529,
Domingos, às 10h30m, e 16h30m.
Ingressos a Cr$ 10,00.
DEPOIS DA HORA - Texto o mú-
sica de Eduardo Meireles. Orienta-
ção corporal de Klaus Vianna. Co-
reografia de Luis Carlos Ripper.
Criação coletiva do grupo Antes
da Hora. com Rainer Vianna, Adriá-
na Figun.redo e Eduardo faeirelles.
Teatro Opinião, Rua Siqueira Cam.
pos, 143 (235-2119). Sábados, às* 17h e domingos, às 16h. Ingressos
a CrS 10,00, 
HISTÓRIA DA MOÇA PREGUIÇOSA

Texto e direção de M. Lourdes
Marlini dos Santos. Música de Boa.
triz Bedran. Apresentação do Grupo
Quintal. Texto premiado no Con.
curso de Tealro lnfan'il do SNT,
em 1974, Museu d* Arte Moderna,

Av. Beira-Mar, Sábados e domin-
gos, às 16h. Ingressos a Cr$ 15,00.
Ultima apresentação.
zé~vãgãõ~ da" rõdTTfín aTTsüa
MÃE LEOPOLDINA - Texto e di-
recão de Silvia Orthof. Produção da
Casa de Ensaio, com Ge Orthof,
Ingrid Vorsatz, Lais Doria, Braz
Henrique e Maria Alice. Teatro Se-
nac, Rua Pompeu Loureiro, 45
(256-2746). Sábados e domingos, às
16h. Ingressos a Cri 20,00, adultos
e CrS 150,00, crianças,
OS MÚSICOS DE BREMEN - Origl-
nal de Grimrrr adaptado por Marcos
Borges e Walter Berbe. Direção ge-
ral de Marcos Borges e música de
Walter Berbe. Programação visual
de Marcos Borges e Zequinha Bor-
ges. Com Bento Gomes, Charles, Li-
gia, Maria Maraúna, Douglas, Luís
Ronaldo, Marcos Borges. Teatro
Glaucio Gill, Pça. Cardea1 Arccver-
de (237-7003). Sábados e domingos,
às 16h. Ingressos a CrS 10,00.
O MUNDO ENCANTADO DE PAPAI
NOEL — Adaptação de Elízeu Miran-
da. Com Esmeralda efe Lima, Rober-
to de Brito, Eli?cu Miranda, Jor-
ge Rosa e Teresa Cristina. Teatro do
Colégio Santa Rosa de Lima, R. Vo-
lunlários da Pátria, 110. Domingos,
às 16h30m. Ingressos a Cr$ 15,00
e Cr$ 10,00 crianças.
DR BALTAZAR, OTALENTOSO, NO
MUNDO DA IMAGINAÇÃO, CON-
TRA O DOUTOR DRÁSTICO - De
Neila Tavares e Luis Gonzaga Ju-
nior. Direção de Anronio Carlos
Limongi. Com Antônio Carlos Li-
mongi, David Domingos, Angela Li-
mongi, Dea Peçanha e Carlos Ce-
sar. Teatro da Praia, Rua Francisco
Sa, 88. Sábados e domingos às
17h. Ingressos a Cr$ 15,00. Últi-
mas representações.
O QUATI PAPA OVO - De João
Jorge Amado. Direção de Sisneiro.
Com Jorge Mariano, Rita dc Cássia
e William Holanda. Teatro Olímpico
Clube, Rua Pompeu Loureiro, 116.
Sábados c- domingos, às 16h. In-
gressos- a Cr$ 10,00.
margarídaTcuriosa visita a
FLORESTA NEGRA - Criação coleti-
va e direção do Grupo Carreta. Ce-
nografia de Marilda Kobachuck. Com
Manuel Kobachuck, Benedito Ribei-
ro, Júlia Guedes e João Siqueiri.
Teatro Casa-Grande, Rua Afranio de
Melo Franco., 290. Sábados e do-
mingos, às 17h. Ingressos a Cr$
15,00.

BINGO, O COELHO XERIFE - Mu-
sica! de Brigitte Blair. Direção de
Carlos Nobre. Com Francisco Fal-
cão, Luci Costa e Marcos Silvestre.
Teatro Miguel Lemos. Rua Miguel
Lemos, 51. Sábados e domingos, às
17h. Ingressos a CrS 10,00.

A HISTÓRIA DO ESPANTALHO -
De Sérgio Roberto. Direção de Ro-
berto de Brito. Com Jorge Mota,
Bernadete Tostes e Marlininha. T«a-
tro Miguel Lemos, Rua Miguel Le-
mos, 51 (236-6343). Sábados e do-
mingos às 16h. Ingressos ô Cr$
10,00

JOÃOZINHO E MARIA NA CASA
DA BRUXA Texto e direção de
Jair Pinheiro. Com Olegário de Ho-
landa, Aline Veiga, Lea Palrot, Ro-
berto Andrel e Paulo Matozinho.
Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). Sábados e
domingos, às 17h. Ingressos a CrS
20,00.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O
LOBO MAU — Texto de Jair Pi-
nheiro. Com Isis Kostoki, Eduardo
Correia, Florisete Correia, Henrique
Moreira e Renato Castelo. Teatro
de Bolso. Av. Ataulfo de Paiva,
269 (287-0871). Sábados e domin-
gos, às 16h, Ingressos a Cr$ 20,00.
D. LALA, A RATÍNHA CANTÓsÃT^
Texto de Carlos Nobre. Direção de
Brigitte Blair. Com Marcos Silvestre,
Luci Costa e Marcos Vinicius. Teatro
Miguel Lemo», Rua Miguel Lemos,
57 (236-6243). Sábados e domingos,
às 18h. Ingressos a Cr$ 10,00.

JUJUBA, TRIGUELIM E A MONTA-
NHA LILÁS — Realização do gru-
po Montanha Lilás. Músicas de Si-
dney Matos. Com Hélio Asp, Chico
Sérgio e Elza de Andrade. Teatro
Artur Aievedo. Campo Grande. Sá-
bados e domingos, às 1óh30m. In-
gressos a Cr$ 5,00. Últimas repre-
sentações.

PLANETÁRIO- 
™

SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA - pTT
grama inspirado na música de Igor
Stranwinsky, dando noções astronô-
micas em geral, o movimento atual
do Sol, as estações do ano e as im-
plicações históricas e mitológicas de
tais fenômenos. Sessões públicas:
De 3a. a 5a., às lóh. Sáb., dom. e
feriados, às 16h, 18h, 20h. Ingres-
sos a Cr$ 3,00. As sessões escolares
para as escolas são gratuitas. Rua
Pe. Leonel Franca, junto à PUC
(274-0046 a 274-0096).

PARQUE
TIVOLI PARK - Parque de diver-
soes com cerca de 40 brinquedos,
dentre eles roda gigante, monta-
nha russa, rumbá, castelo das bru-
xas e autopista. Av. Borges de Me-
cleiros s/n'.° (274-1846) - Lagoa.
Dc 2a. a sáb., a partir das lóh e
dom., desde às 1 Oh. Às sexta-fei-
ras, crianças e adolescentes, até
16 anos pagam CrS 25,00 e os
adultos CrS 30,00 com direito a
todos os brinquedos.

SHOW
OITAVO FESTIVAL NACIONAL DA
CRIANÇA — Show especial para
o público infantil com números cir-
censes, mágicos e parque de diver-
sões. Pavilhão de Sáo Cristóvão
(234-8720) — Campo de São Cris-
tóvão. De 3a. a dom., das 15h às
23h. Ingressos a CrS 5,00, adultos.
Crianças até 12 anos não pagam.
Até dia 14 de dezembro.

CINEMA
IDI AMIN DADA — Ver Estréias
em Cinema. (Livre).
HIBERNATUS, O 

"bIRUTA 
QÜTTn"

TROU NUMA FRIA - Ver Continua-
ções em Cinema. (Livre).
a7sÍM~FrTT^Í.ANTÍDA - Ver
Continuações em Cinema. (10 anos).
DEU: AjlOUCA NO MUNDÕ~~Ve7
Reapresentaçòes em Cinema. (Livre).
INVENCÍVEIS INVISÍVEIS - Ver
Matinês em Cinema. (Livre).
ESTE PATO VALE OURO - Ver Ma-
tinêj em Cinema. (Livre).

VerNOSSO AMIGO TIO REMUS
Matinês em Cinema. (Livre).
A FLAUTA ENCANTADA - Ver Ma-
tinêi em Cinema. (Livre).
MIL ESTRELAS~BRÍÍHÃM - Ver m7-
fines em Cinema. (Livre).
SESSÃO COCA-COLA - Filme: A
Guerra das Formiguinhai. Lagoa
Drive-ln: 18h30m (livre)
SESSÃO INFANTIL-*'.— Desenho:
Esse Pato Vale Ouro. Ilha Auto-
Cine: 18h30m (livre)
INFANTIL - Exibição de Carlito»
sobro Rodas e Tarzan o Vencedor,
de W. Tiele. Com John Weissmuller.
Hoje, às 17h, no Cineclube Santa
Teresa, no Colégio Leopoldo Bren-
lano — Lgo. do Guimarães.

JOUON RE IMIAIflNM»
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INSTRUÇÕES

Se derrubar todoi ot "pini" Iformar • palma completa), voei fai
um "tlrik." , ganha 70 ponto». Sa n.o contequir, lente fair-r um "soa-

re", para ganhar 10 pontos, formando duai pal.ivr.it nienorot uiando
torlai a< letra». Cida Inlra li pode ler uiaila uma ver . v..|t „,„ ponln
A pontuação máxima poisival, faiondo 10 "tlriket" • 10 "spani", *
300. At palavras qua você formar náo preclllm ter at moiiiii-» ilad.n
ni solução, porém voiè nao porfmá ul» nome» próprio», verbo», plural
• rjiria. A letra inicial de cada palavra •ncontra-ll na linha do "»trik«".

1 —

I —
5 —
li —

H
fl

10
II
12
13

—
•I —

fi —

—
fl —

III —
II —
Vi. —
13 —

HORIZONTAIS:
garota — tapa — sujeira
in» passado — miolo da maga — laytt americano
sentonrii — cuso
i cio — aviões
cola — falsificação
dor — sujeito sem pressa
leão do zodíaco — opalas  via
calcular aproximadamente — menos
mal passado (bife) — pior
ignorar — bursilis
meio-dia — área na beira da estrada
nome — sem trabalho — desfigurar
lobogã — cerveja — olho
VERTICAIS:
gasolina - - pálido — hotéis c motéis
idade — ases — sol
zebra em corrida de cavalos — cidade do Alasca
carregar — passou roupa
cena — poeta persa
só — costclcla de porco
arco — quadro-negro — ode
buraco de fechadura é um — vento forte
leis — mais largo
sair dc repente — perda
Pérsia — serão
subir — beijo — dia
TTT — facilidade — antes (poético).

A
C A

H A L
T O M B

STRIKE

c

SPARE

E
N T

C I D
Z O NE

STRIKE

c

SPARE

I AIBIICEMO
Veja quantas palavras de cinco letras

você e capaz dc formar, mundo as letras sem pularlinhas nem casas. Não valem verbos, nomes
próprios, plurais, nem gírias. Eu formei¦43 sem usar dicionário

I
E

R I
S U M

C O A T

STRIKE

c

SPARE

c
O A

CON
VIAL

STRIKE

V

SPARE

(m) (a)
/' Am, *; \

©áAAAè
AArA0— ©

E
N T

P E A
S O O N

STRIKE

E

SPARE

E
R I

H A L
A V C O

STRIKE

c

SPARE

i

EOTRECRUZADAS
Veja se você consegue colocar cada palavrano seu lugar correspondente

TR il l~l I ' M " M '
"-""fl"" ""^"TP""

111 - -

CX-HIIDrn rn t
d U 1111 ii 111

E
I S

DOT
P A V E

STRIKE

E

SPARE

E
R I

A D E
TOOL

STRIKE

SPARE

de 3 letras:
LEI
de A letras:
AULA ERMO OURO PACA URSO
de 5 letras:
ALUNA AREIA DEVER MAPAS ÓTIMA PÁRIA PRAIA RISOS RUSGA
SAGÜI
de 6 letras:
OMISSO PALETA PISTAS PRESSA
dt 7 letras:
ALEGRIA AMARELO ARESTAS EVENTOS OURIVES PINTURA PROÊMIO
RELÓGIO SELETAS
de 8 letras:
CAPÍTULO MEMÓRIAS PARALELO PERNOITE ROUPAPIA SUMIDADF
TRAVESSO

CHIPTOMÁNIA

E
R I

ADO
CR AM

STRIKE

M

SPARE

E
n t ;

IMU
F L A N

I
STRIKE

:

SPARE

t

*

I

1

SE MINHA CAMA VOASSE -
Granda Rio (pg. 10). (Livre).

Ver

Esta mensagem foi escrita em código ãe substituição simples de letras. Por exemplo,
SUBMARINO INIMIGO, num código semelhante, seria escrito assim: DFLVJCSXZ SXSVSQZ. Para'

decifrá-la, basta observar a freqüência com que aparecem certas letras ou grupos de letras.
TGPFCZMDHOZFDBZHOZQZFIBINZICIGZG S
Z QZFCI XZGTDN JTMT NZM PGUIG JTMODXI
IP NZ Z PG JTMODXI U I G XZGTDN JTMT NZM QZFCI

AS SOLUÇÕES ESTÃO NA ÚLTIMA PAGINA

x;
A'¦'X'*;\, : .X.-X'X
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PROBLEMA N.° 183

SIRI

IO
COP
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Encontrudai -12 palavras: 17 dt 4 leiras;
14 dc 5; Â dc 6; 5 de 7; 1 de 8: e
I dc 10.

INSTRUÇOIt

O obi-Hvo deste |ogo é fomnr • milor númiro peetlvil de ptlavut
de quatro l.t/ll eu mm, mando ipr-nn i, litro ,,„, equi eniricem miitu-
radii • qui formem ume pllevrl-cheve |e pilevrt.chlve a tempre eprcien.
lede ne «dljio do dle iegulnle, em lltrll malúseuln, juntiminte com n
pilivril enconlredei no problemo enterlor). A letre mi lor dtviri eperecer
obrirjatoriemente em iodai ai palavraa, em qualquer poilclo. Uma letra n.o
podei* «parecer em cede palavra, maior número de veiei do que ne palavra,
chave, O eutor nao uia dicionário • tó epretcnte palavrai de uio corrente,
por [sao o leitor muilai visei encontrar! nilll pelevrat do que ei publicada,
no die seguinte, Nio valem verbot, nomai próprio,, pluraia nem glrle,

•AIAVRAS 00 N.» UJ;

• mante, •mem, imen, amena, ameno, amor, amore, arame, arrta, ARMA-
MENTO, erome, ern-.j, erm», mame, mamãe, mamão, mana, mareia, mano,
mintt, mini», mari. mirmott, mireta, mirti, mfnor, manta, minto, manter,
mtntart, mara, mar», metre, mana, manta, monta, monfra, mera, tnorana,
morna, morta, morte, mofe, mole, nome, norme, ontem, rama, ramo, remo,
remonte, remete, temer, termo, reme, romene, romene, fenia, (ornara,
trama, trem, tremo.

IIOIIOSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abrilw**«fcc5-'

O dia será neutro a lhe
permitirá examinar jeus ne-
górfot. De modo geral, to-
das as reuniões serão favo*
reciclai.

Um pouco de eentiloie e
de compreensõo leré necei- Ai refeições ricas de- Seje menoi deiconfiado
lírio le nio quiser quo iuii maii poderão agir sobre ne presença d* uma
rrlaç.0»! lentimenteie aca- sue pre roo. peisoe importante,
bem mal.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

/«&

GÊMEOS -

Cuidado: este dia de des-
canso o tomará um pouco
excêntrico. Você deseje ser
notfido. Seia mais reserva-
do (a).

Uma pequena mentira de
perte de pesioe quo vote
eme o irritorá. Telvez per- I Na'o se agite cem coisas
que ela tornará uma daci* [ inúteis.
aáo que você não aprova.

Vieje e visite pessoei
que lhe interessam.

_*___*-!Tn.

21 de maio a 20 de junho
I Seri ficil grafai e algum

Voe. pensará nos seus pro- | gestos emíveis obter um eti-
blemas de trabalho e isto o
deixará inquieto. Esqueça e
convide seus amigos (as).

me de ternure e alegria. Fe-
licidede perfeito com e fa-
mília.

Tributária do moral: o
descanso será seu me-
lhor remédio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Aproveite um momento
de folgo para ler ou pra-
ticar esporte.

yK^SjSW

Você não deve estragar o.
dia astral ficando em casa.
O campo será um grande
divertimento para seus abor-
recimentos.

i

Briga a temer. No coniunto,
você reconhecerá teus errea
e e reconcilioç,ie uri einda
meii bonito.

Tome a resolução de fj-
zer elguns exercícios fí-
sicos.

Cuide bem de suas rela*
coei « convide «eus ami-
«os.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

/7AX
wSím i

O dia facilitará a programa-
ção da próxima semana. Vi-
sita imprevista vai lhe dar
muita alegria. Procure se
distrair, sair.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro"

Não deixe ese outroí a pra-
zer dt lhe mostrar • cam.*
nho que você deva teguír
no plano sentimental. Possi*
bilidade de encontrar o
grande ideal.

I Iniciativa qui o ajudará
Pratique «sporte. Nao a coordenar idéias e
exagere e controle-se. | projetei.

Você se sentirá feliz em vi-
ver. Todas as reuniões se-
rao favorecidas e serão a
causa de satisfações e des-

| canso. Alegria com a fa-
1 mília.

Nada acontecerá na tua vi-
de sentimental. Vocó terá
boa vontade, o que facili-
fará multa coisa.

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubro

Nervosismo e indisposi-
Cões circulatórias: iige
uma dieta séria.

Nio se sobrecarreque
de terefai que nio lhe
dizem respeito.

Você deve tomar muito
cuici-do com o péssimo hu-
mor que reina a sua volta.
O melhor é evitar todas as
discussões.

Sue lensibilidade estará em
releção com a pessoe que
você ama. Você terá nume-
rosoi assuntoi de hormônio
o compreensão.

---ORPJ^g-Z_.23__de Quebro a 21 de novembro

Enxaqueca e insónia
temer: evite o álcool
os excitantes.

Dê • maior importância
às tuas relações sociais.

I Voce receberá uma pessoa j Se for casado (a), os ecdn-
que lhe fará uma proposta | tecimentoi o aproximará.
interessante, fique atento (a) ' -:-J *- J
pois Isto será uma grande
oportunidade para seu fu-
turo.

ainda mais de seu amor. Se
for solteiro, você poderá ter
um felii encontro ne casa
do amigo j.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Dia contrário ao seu
equilíbrio fisiológico:
grande cansaço.

Se tiver uma contrarie-
dado, adote uma atitude
passiva.

Não pense em nada, hoie.
Cuide de seu lar. Se tiver
lempo, mude a decoração
de sua casa.

O dia terá felii sentimen-
talmente a a noite, princi-
palmente, será marcada por
muito paixão, por sentimen-
tos intensos, aproveita.

A cuidar: indisposições e
erupções cutâneas. Desin-
toxique-sc.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Toma am consideração
todae ei lugestões.

^35S5(_jr

Você terá pesadelos. A par-
tir das 8h da manhã você
ficará mais animado. Ótimo
dia para convidar amigos
(as) ou aceitar convites.

Sue vide lentimentel será
perturbede. Você descobri-
ré certas ceisai. Além disso,
parece quo «eu ciúmo terá
bettente ecentuado.

Cuidado, você não rola-
xará nem descansará.

Nio renuncie nem èi
suei idéiei nem eoi seui
objetivos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereir

S
O dia será marcado por ale*
grias na* família e sorte re*
pentina, Você terá inspira*
cões felizes. Viagens favo-
recidas.

Você tonhe com amorei
ideeii e perfeitoi sabendo
que elei nio existem. Você
nade fere pere enfranter e
realidade.

Cuide bem de seus ner-
vos fugindo das conver-
saçõei Inúteis a que es-
gotam.

Foco um exime de cons-
ciincie pire pôr tudo
em die.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março

Possibilidade de viajar ou
idéias em relação com o ex-
terior. Hoie, cuide mais de
seus filhos.

Hoje, não deixe do lado ai
problemei a ei canflitoi
que você poderá provocar
no coração de ume pessoa
quo o ame muita, maii d»
qua você e ame.

Seus problemas de saú-
de aparecerão hoje em
seu sistema digestivo.

Se alguém te opuear aos
iam projetei, mostre for-
çe da venteda.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS - 1 - espécie de ditador anual dos
éduos e de alguns outros povos da Gálla, eleito pelos
druídas a que era o único que. podia pronunciar ume
condenação capital. 10 - que não tem articulações bem
pronunciadas. 11 - cidade da Bélgica, na Província de
Luxemburgo. 12 — enunciar ou declarar por escrito. 13 —
a mais importante vestimenta típica da mulher indiana.
15 — gcnòro de peixes tcleósteos fisóstomos (pi.). 16 —
cavidade glandular microcópia. 17 — ave do Brasil, 19 —
disposição natural para a ira, ira excessiva. 20 — fiada,
fioira. 21 — cada cana ou vara Iransversal da parreira.
22 — mesmo (termo do di-lelo de Cabo Verde). 23 —
doce, macio. 25 — caso forluilo, inesperado, de que

jjj jjjjlj

ffi ¦P—*

iyiiziiri
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: H i y y-1 H

resulta dano físico ou material. 28 - de baco, bacanal.
29 - anfíbio enuro, de família dos pipídeos, de coloração
pardo-esverdeade ou pardo-clara, com manchas ruivo-claras.

VERTICAIS - 1 — espécie dt música; de Goa. 2 -
cobra dt égua. 3 - discutira, defendera. 4 - desordem
grave. S - (mit. escandinava) filho do gigante Hrreidmar,
morto por Odin, Hoenir e loki. 6 - símbolo do bromo.
7 — diz-se das palavras obscenas que ferem e sensibili-
dade (pi.). 8 - replicai, culpai. 9 - facilmente mal dis-
postas. 14 — em qualquer tempo passado. 14 — peixe
brasileiro da família dos osteoglossídeos (pi.) 18 — pro-
longamento do pecíolo t da parta da renquimatose do
coqueiro, do qual íe fazem vassoures e palitos (pi.). 20 —
nome de algumas plantes aráceas, cipó. 23 - aceleração
igual a um decametro por segundo. 24 - elementos de
composição grego qua significa tara (é elemento antes de
vogai). 25 - preposição latina inseparável que Indica au-
mento, divisão, negação, «te. 26 — forma aferética popular
de terceira pessoa do singular do presenta do Indicativo do
verbo estar. 27 — princípio substancial absolutamente
único e Idêntico (espiritualistas »m gerei). Colaboração
da SEAROM — Rio. léxicos utiliiados: Mofeis, Aurélio a
Casanovas.

SOIUÇÕ.S 00 NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — |urupemas; obovolados; nipa; etapa;
ara; ave; af; dalina; apa; arola; amor; temáticas;
imerecer; caro; orega; astrosos. VERTICAIS — 'ona-
datico; ubirarema; ropalomera; uva; pa; eleva; mate;
ada; sopapos; safar; anatc; . ilaros;
icor; fas; go.

tmares; acerc;

Corraspondêncie, colohoreçõei • remesso de livroí e revistes
pere: Rue dee •almeirei. 57, ep. 4 — Botafogo - ZC-02.
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PEA1TOTS CHARLES M. SCHULZ
PROFESSORA, TENHÒ\

UMA SUGESTÃO
PARA UM
PROJETO
PARA A

CLASSE\\ F~ ^V^CLASSE 
<y

POR QUE A SENTE
NÃO S6 REÚNE E PAZ
BADERNA ? FÁCIL, NÃO
c ? TUDO O QUE A
SEfMHORA TEM A FA7ER
£ GRITARJ. A BADERNA

UMENTA'.r~AÊst\

JTY: _a

AH.'AH! AH! AH!

táL
/POIS NÃO,\

( PROFESSO-}
ri\ RA! As

A. C. JOHNNY HART

EU TAVA JUSTAMENTE TENTAIS-
DO DESCOBRIR O QUE SE
PODERIA COMPfPAR HOJE POF?
UM TOSTÃO.

( UM TOSTÃO PELOS SEUS f
l PENSAMENTOS. /^-— -

. QUE CÜINODíN-
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O RIO DE JANEIRO e seus
ARRABALDES - 1856

ÚUIMA SEMANA DE SUBSCRIÇÃO

Edição fac-símile, limitada om «150 sxtmplsni,
48 Roproduçoei, 25 coloridas. Encadernação <lt> luro,

feita A tiinti cm couro Inteiro com
Hm.-.io Imperial iwi dua» c ip.is. CiS 1.800,00.

Apói o lançamento — *m dezembro —
o preço será de Cr$ 2.200. Pedidoi ti

KOSMOS EDITORA

R. do Rosário 135/13'/ - 252-9552 * 2527495

Deus ron ffflu «lím do prlvllínlo (/• v»r, o tio antever. Nulo 73
ISRAEL PEDROSA aconteceu para * pintura, E, «manhã, iwi Potlt»
Galerle, quom lá comparecer vai loslemunltar « detcoliorlj d» um novo
capitulo para n aicullurat ROBERTO MORICONI. No Bratll (llranl,
moimo) a cor o o volumo rolnvontadoi, ir Também ámonhi
o úllimo cli.» cio lellf.0 cie ERNANI, quando pnla primeira vc/ tn
lelleú um óleo do PICASSO, ir Dia A, IEMOS t< oi LtllOFIROS
ASSOCIADOS Miri obrai rarni do BERNARDELtl, CAVAUEIRO
VISCONTI, TAUNAY, OARCIA BENTO « oulroi. Ai IBh no 21.» andar
do Ed. Avenida Contrai, ir As 2lh. da mbima quinta 4, minha
amlna 0IIKA SERZEDELO MACHADO, fRED r LUIZ SÉVES sopram
ai 10 velas do holo d» aniversário da GAtl PIA IPANEMA, duo
vi naicor, com Da. MARIltl RIBEIRO educando os olhos dot stus
lobrlnhoii iV fsta Coluna vende o que anuncia' ai Livradas Ha
IUNDACÀO Gr-TÚtlO VARGAS aumentaram em 180".- as vontlai
de rêproduçSei do telas importadas da Itália ir 31 Premiados do
1° SAI AO SOUZA CRU? roecheram da:, mao» do Sr EOGEl
JASON RIGBY ar. medalhas o menções honros.is, A 15a, Sociedade
Anônima do pall projeta grandes mudanças para o ?.° SAIÃO.

(LEO CHRI5TIANOIartesã
GUIA SEMANALC^TA
cPara anunciar aqui [J 288*0962.

Agência Intomacionil proeun Renr.tnnUnt» pars oBrai.l. Esfitòrio própiiiv, ccnhiciinjnto profundo eligações com o "mellor" cie trlti e «nliciuidi.-Jei sãoimr>-c>cinílivoÍ5. Contíte-. drílo- com WORtD Flrv
ANIIGUF.S He.id Oflice: Prrsidrnl RM. M. lu«clc
m»nn Ed. Ptinc» H.nry 15 - IUXEMBOURG - VIllE- Europi. Ttelone: 29616.

COMPRA & VENDA

AGOSTINEtll - ANTÔNIO CARLOS MACIEL - ANTÔNIO MAIA -.BIANCO - CONCESSA COLAÇO' - DACOSTA - Dl CAVALCANTI - DUICe'
MAGNO — ÍUKUSHIMA - GLAUCO PINTO DE MORAES - GLAUCO RODRIGUES' - GUSTAVO ROSA - HAROtDO BARROZO - lANElll -
IVANFREITAS - IVAN MORAES —JOÃO CÂMARA - JOÃO HENRIQUE - LAERPE MOTTA - MABE - MÁRCIA B. OO AMARAL - NEWTON
REZENDE - NORMA BANDEIRA — OSMAR DIUON — PAULO ROBERTO LEAL - PANCETTI - PIERO BONDI - PORTINARI - RAPOPORT -
RETNA10O FONSECA - WeEMO KITOSA - ROSINA BECXER DO VALLE -r SCUAR - TOMIE OHTAKE - TOYOTA - VOLPI - WAKABAYASHI

galeria ipanema ^y^Manos
rua anibal mendonça, 27-rio-tel. 267-1897 | |^P X oia 4 — quin— QUINTA PRÓXIMA — S1H;

Cabaça d* J.iv.>li (Terrina)
Porcelana Ci*. d.M índias

Sf-ulj XVIII
Píc-jío, óleo - V2 x 73ci

Par • f Gansos — Cl
dss jndiai - Poícfll,

Leilão daPrimavera
Ernani Leiloeiro
Palácio dos Leilões
Amanhã, Último Dia de
LEILÃO, depois das 21 h
Rua Dona Mariana, esquina
do Voluntários da Pátria.
Botafogo — 226-3092

BOLSA DE ARTE
DO RIO DE JANEIRO

—

CESCHIATTI

Pxuça Gal. Osório, 53
Tel.: 2274670

EDYG.CAROLLO
Pintura» de ¦

Portugal — Itália — Mjrrocos
Até dia 10 de dezembro

Todcs ci Diss d«s 17 ài 53h
Inclusive HOJE Domingo

Gílcríj EUROPA
Av. Atlântica, 3.056 B

GALERIA MONET
(ICARAÍ - Niterói)

Mini-Ouadros a partir de CrS 500
BE1701D -- GAVAZZONI
GERALDO DE CASTO - IA2-
2ARINI - OSCAR UCISIO -

PARAJÚ
1. 5 dí Julho, 3-!4 - loia 105

dq. c/ R. Barros — Ica.ai
711-1004

GRAVURAS, LIVROS, REPRODUÇÕES

Anuncie aqui sem sair de casa,
por este telefono.

288-0962

Uma Coleção Espetacular.
96 Reproduções a 6 cores*
impresas na Itália, Dèsracâvcls,
em formato giganta, reunindo os
grandes mestres impres»ic"iisla$
de Manot a Gauguin: CrS 120,00.
Na sua Livraria ou direto na
Artonova. R. Prefeito Olímoio
do Mc Io, 1774 - Rio - 264-5496

=*=

dê uma
jravura lithos
le presente neste natal.

Gravuras Originais Numerados e Assinalas pólos Próprios
Artistas, cem Certificado de Autenticidade.

LITHOS
O

Edições de Arte
Dos mestres contemporâneos.
Peças avulsas.
LITHOGRAFIAS - SERIGRAFIAS
R. Prof. fiabizo, 289 - ZC-29
- 20.000 - Rio - 248-0836

Dia 4 de dezembro, Nosso Leilão de Arte
Ed. Av Çenfrat«/ 2l24/8(^^^B^^m

lel" ^52-6478 LEMOS, JORGE 1'ESSOA E HELClOSOARES

MATERIAL DE TRABALHO

a primeira empresa de
silk-screen da america latina,

equipada com máquinas
orgon e speed-o-mat orbil

m.w.barroso

rua saigcnlo silvo
nunci, 419/411, gr. 301 - bomuetiso

ICI 210.t514.260.2l57-llo

• SERIGRAFIA

seritecnica
mateftals seitgràftcoa ltda.

S amm <jiíiíf
(«tutnciídor Aulonttde)

Tudo para a moderna «ri*
grafia — Tintas, nylon, emul-
soes, rrxalri7.es, filmes, máqui-
nas e acessórios.

Assistência Técnica
Campo dc São Cristóvão, 120

— Rin cio Janoir-, RJ
264-0564 • 284-3196

Í^à ACÜR
I ¦ 243-1417
\|T 243-9303 |

|| R. CandeKri», 76 - 2.» ^/ |

SERVIÇOS

GRAVURAS

ClASSICOS

*.
'modernos

Grande variedade de autores. II-
vroí de Arte^ Obrai ilustradas.

GALERIA EIDORADO
Ed. Garage Meneze» Cortei —
Rua São José, 35 — loia 112.

BANDEIRA -- Gouache do
1965 de Antônio Bandeira.
Lindo. Vendo: 236-7706. De
particular.

• TAPETES

CASA CAlíiDA iRecilc). No RIO,
Vera Msll.s c Maria Cristina Fal-
ção, as representantes: 227-5405 e
399.2014.

288-0962
liga v. com as artes

Anuncia aqui sem sair de casa,
por esto telefone.

ODE MARÍTIMA
de

Fernando Pessoa
Ilustrada

com óleos de
OTÁVIO ARAÚJO
Edição Limitada. Reser-
va na Confraria dos
Amigos do Livro da
Editora NOVA FRON-
TEIRA pelos telefones
256-2703/04/05.

Lançamento na
GALERIA SAMARTE
Dia 11 — Próximo

ROBERTO
MORICONI
amanhã-21 horas

¦fi ;' . 7 E.-E: ^^™H ^V '

Birí1,ni;l*l,r:lI,]»:r-^!Ji
REPRODUÇÕES EM TELA

A partir de Terça, dia 2 de
dezembro próximo, ai telat do
pintores brasileiros e dot mes-
trei internacionais importadas
da Itália pela FUNDAÇÃO GE-
TÚLIO VARGAS estarão à venda
também nas Livrarias ELDORA-
DO, nos seguintes endereços:
Rua Voluntários da Pátria, 466
— Av. Copacabana, 975 e Rua
São José, 35 — loja 112.
COLÉGIO PEDRO II

Foi Iá qu» aprendi o melhor queaté hoje sei. No Intemato, onde
estoromos depois de amanhã, dia
2, comemorando ot 150 «noi de
nascimento do Imperador,

(Léo Christiano)

MOLDUREIROS

artefact
MDLOÚRAS l"

R. Ctn. Oldwtll, 216 - Ris
224-3601 t 224-4935

i MOLDURAS EM VARAS

L Rua José Dominguci 317/331

Veda Projetos e execução
t « _¦ «soluçõescleespaco
leWinSOhn ¦ decoração

¦ arquitetura de interiores
*. B*nt. Ribaire, 774 - Or. til - 2155-1757 - Copacabana

estamos
lançando o

redator
exclusivo

E também o Diretor de Arte
exclusivo.
Você escolhe o assunto, o Impacto
desejado e o número de linhas.
Nós produzimos um texto com.
exclusividade para o seu. caso.
Podemor ir aléip., fornecendoinclusive as ilustrações.
E mais: se você preferir,executamos também aarte final.
Agencia Mamariam. — 288-0962

• CATÁLOGOS

ft. SaudumCibnl. !0734HM*

• CURSOS
"A criatividade está desajus-
tada". É badalada e Insignifl-
cante. Visitem o ESTÚDIO
GALERIA DE VINCENZI, Av.

Copa 861/3.°

Antecipe a Reserva
de Espaço

para seu Anúnrio
nesta Coluna.
Ligu» Amanhã

288-0962

V.
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A CIA contra Castro
Ç ÒNSEGÜI a transcrição de

uma fita inédita çjrftvcicla n,i
C-isa Branca nos tempos do Ni-
xon. É uma reunião do ex-Prosi-
dente e seus assislonles mais che-
rjíidos com o então diretor da
CIA, William Colby, para saber
como vão indo os planos para li-
quidar Fidel Castro. A não ser os
palavrões de Nixon, nada foi
censurado.

Colby — Como vai, Sr Presi-
dente?

Nixon - Vou (censurado)
como um (censurado), (censura-
do) que os (censurado). E você,
Blll?

Colby — Bem, Sr Presiden-
te.

Haldoman - Boas notícias,
Colby. Sobre o nosso amigo
barbudo, quero dizer.

Colby — Infelizmente, ainda
não.

Nixon — (censurado).
Erlicliman - Pó, Colby, qual

é o problema? Um homem enor-
me numa ilha do tamanho desta
mesa e vocês não conseguem
acertá-lo.

Colby - Nàoé fácil.
Nixon — Se fosse fácil eu

não mandaria a CIA, com mi-
lhões de dólares em equipamen-
to sofisticado, fazer o trabalho,
Colby. Mandaria o meu (censura-
do) jardineiro com um tesouráo.

Colby — Eu sei, eu sei. . .
E' que tivemos azar.

Haideman — Conte para
nós, Colby.

Colby — Posso falar livre-
mente?

Nixon — Claro. Aqui não há
microfones escondidos. Só che-
gue mais perto desse tinteiro e
fale pausadamente e com clare-
za.

Colby — Foi a CIA que ins-
talou os microfones na Casa
Branca, o Sr não se lembra, Sr
Presidente?

Nixon — Mais uma razão
para você estar seguro, Colby.
Eles provavelmente não funcio-
nam. Fale, (censurado).

Colby — Bom, como todos
sabem, a Operação Barbeiro con-
sistia em quatro programas dife-
rentes, planejados, organizados e
executados por quatro equipes
distintas de agentes: a equipe
Steve McQueen, a equipe James
Bon. . .

Erlichman — Nós sabemos
tudo isso, Colby. Vamos ao que
interessa.

Colby — Uma equipe de-
senvolveu o Plano Condor, um
pássaro eletrônico com controle
remoto que, no momento apro-
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priado, bombardearia Castro com
uma substancia mortal, uma es-
pécie de gelatina esverdeada
com cheiro de. . .

Nixon — lech. (censurado).
Poupe-nos os detalhes, Colby.

Colby — Certo. Outra equi-
pe conseguiu infiltrar um agente
nu cozinha do Palácio do Gover-
no em Havana com uma carga
poderosíssima de veneno num
dente falso,^ canino direito.

Erlichman — O que? Para
morder Castro até a morte?

Colby — Não, o veneno se-
ria despejado na comida de Cas-
tro, no momento apropriado. O
terceiro plano, o senhor já sabe
a respeito, Sr Presidente. . .

Nixon — Sei. (censurado). O
charuto explosivo que seria man-
dado para Castro no seu aniver-
sário. Diga-me, Colby, como foi
que vocês conseguiram estragar
tudo, desta vez? Um laboratório
inteiro em pedaços, quatro dos
nossos melhores cientistas tam-
bém. . .

Colby — Bem, trabalhamos
seis longos meses para aperfei-
coar o charuto explosivo. Claro
que no último dia, com o charuto
pronto, os rapazes quiseram co-
memorar. Abriram umas cerve-
jas. . .

Nixon — Houve farta distri-
buição de charutos. . .

Colby — E na confusão. ..
Nixon — (censurado).
Colby — O quarto plano, o

Projeto Bemol, era o melhor. In-
filtramos um agente na Banda do
Palácio com um clarinete adapta-
do para atirar dardos. No mo-
mento apropriado, ele apontaria
o clarinete para Castro, sopraria
com força, e um minúsculo dar-
do envenenado. ..

• Haldoman - E esse momeri-
to apropriado, quando seria?

Colby - Consultamos o
nosso computador. Queríamos
uma solenidade com grande pú-blico em que Caslro estivesse
hem exposto. Infelizmente, o
computador não nos a|udou.

Erlichman - Por que nào?
Colby — Para o computa-

dor, o dia ideal soria 30 de mar-
ço de 1908 quando - de acordo
com os seus cálculos - Caslro te-
ria morrido de velhice e estaria
sendo velado no Palácio.

Nixon -- Hum. Investigue
esse computador. Nào gosto da
sua atitude.

Colby — Mas descobrimos
que, na semana passada, haveria
uma solenidade pública com a
presença de Castro: a premiação
do cortador de cana do ano. Era
a nossa oportunidade. Todos os
sistemas foram postos em alerta.
O pássaro eletrônico foi colocado
em vôo sobre o Palácio. Nosso
olarinetista preparou o instru-
mento para disparar em mi. Para
a nossa sorte, nosso agente na
cozinha foi destacado para servir
as bebidas no palanque oficial.
E ainda improvisamos, na hora,
a operação escanhoamento. Subs-
tituimos o cortador de cana
do ano — que receberia a mache-
te de ouro das mãos de Castro
— por um dos nossos homens,
com ordem 'de agir se tudo o
mais falhasse. E então. . .

Nixon — Eu acho que nem
quero ouvir. . .

Colby — E então, no mo-
mento em que o nosso agente
servia a cubalibrissima de Cas-
tro — só rum, sem coca-cola — e
preparava-se para despejar o ve-
neno no copo, o pássaro deixou
cair sua carga mortífera. Dentro
do copo de Castro. Este, com no-
jo, atirou o rum sobre o nosso
agente, que com a surpresa en-
goliu o dente. O falso cortador
de cana do ano entrou em ação
com a machete de ouro, mas
nesse exato momento Castro se
abaixou para ver que comoção
era aquela na Banda. . .

Haideman — O que era?
Colby — O maestro tinha

caído espetacularmente sobre os
metais, com um pequeno dardo
envenenado na testa.

Nixon — (censurado).
Colby — Mas já estamos

trabalhando no Projeto Con-
vulsão. Descobrimos que Castro
sente muitas cócegas e às vezes
chega a perder a respiração de
íanto rir quando lhe fazem coce-
gas. Vamos infiltrar uma massa-
gista no Palácio e...
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LOGOBOLICHE PALAVRAS X WORDS

Cambalhota — Batalha/com
Condizente — Zinco/dente
Costumeira — Costeira/um
Vocacional — Navio/cocdl

Espontâneo —• Enlao/penso
Cavalheiro — Cíava/heroi
Espevitado — Pestc/vldao
Eleitorado — Eleita/odor

Mercadoria — Cremado/ira
Fulminante — Lumen/finta

LABIRINTO

Acará Arara Calão Calma
Calmo Calor Carão Caroà
Coala àocal Cocar Coral
Coroa Corpo Corvo Couto
Craca Crivo Malar Marca
Marco Moral Motor Muito
Mutum Polar Pomar Porca
Porco Pouso Póvoa Prior
Ramal Rotor Solar Sopro
Sóror Sorvo Souto Tumor
Viola Vitor Vocal.
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CRIPTOMANIA

A mulher inteligente vê logo se o homem
é velho demais para ser um bom partido ou
se é um partido bom demais para ser velho.

visão do novo empresário
presentear com arte.

SIGA AS INDICAÇÕES DESTA COLUNA PARA AS COMPRAS DE NATAL

DACOSTA PORTINARI

HORIZONTAIS

gal — slap — dirt
ago — core — Eri«
setence — case
gone — planes
paste — sham
ache — slow poke
leo — opals — via
esttmate — less
rare — worse

10 — ignora — gist
11 — noon — roadside
12 — name — idle — mar
13 — aled — beer — ty»

VERTICAIS

gas — pale — inns
age — aces — goal
longshot — Nome
tote — ironed
scene —- Ornar
lone — sparerib
are — slate — ode
peephole — gale
laws — wider

10 — decamp — los»
11 — Pérsia — serão
12 — rise — kiss — da/
13 — TT — facilidade — antes (po-

ético).

TARSIIA-

Já'decidiu sobre o presentede Natal de sua Empresa
aos clientes de gosto requintado?
O problema pode ser resolvido
mediante Visita a; uma
Livraria da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
onde encontrará réplicas perfeitas de telas
de grandes mestres dá pinturaclássica e moderna.
Portinari, Dacosta, Di Cavalcanti,
Tarsila, Dali, Gauguin, Renoir, Matisse,
Lautrec, TJtrillo e inúmeros outros.
Os preços variam entre CrS 195,00 e Cr$ 800,00.
São réplicas em, tela super-resistente,
com todos os tons do' original, realizadas porartesãos gráficos italianos de renome
mundial. Descontos de
até 30% de acordo com o volume da venda.
Rio —' Praia de Botafogo, 188

Av. Graça Aranha, 26 —• lojas C » H
S. Paulo — Av. Nove de Julhov 2.029
Brasília — SQ Sul - 104 Bl. A — Loja 37
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O primeiroindia
em Lisboa

HA' 

duas semanas, st o Ge-
neral Otelo Saraiva de
Carvalho ordenasse, o Co-
ronel Jaime Neves teria se
juntado aos rebeldes da

Policia Militar e deposto o Governo."Eu não entendo nada de poli-
tica, eu sou militar, eu cumpro or-
dens", diz sempre Neves, com seu
permanente uniforme de campa-
nha, agitando-.se enquanto fala.

Quem deu as ordens, no entan-
to, foi o General Costa Gomes. Jai-
me Neves entrou num carro blin-
dado, estourou os portões do Regi-
mento de Polícia Militar e prendeu
seus sublevados comandantes. Uma
.semana antes, quando o General
Otelo mais hesitava entre as apelos
à ordem c seu ingênuo popullsmo,
ele colocara suas tropas à disposi-
yão do Presidente da República.

Na revolução portuguesa, mais
do que em quaisquer outras revo-
luções recentes, o ritmo alucinante
das ações e a inexperiência política
de seus protagonistas vão destruiu-
do heróis c criando outros. Agora,
na cena portuguesa, as luzes se
apagam sobre o General Otelo e se
projetam acesas sobre o Coronel
Jaime Neves, 37 anos, filho de ai-
deões transmontanos, comandante
das ferozes tropas da Amadora,
versão portuguesa do Tenente
Calley que num momento de per-
versa impaciência massacrou a ai-
deia vietnamita de My Lai.

"Cada comando
pode ter a

simpatia partidária
que quiser,

mas, ao chegar ao
quartel, deixa-a

à porta-de-armas"

A história de Neves e de seus
comandos, como tantas outras em
Portugal, começa em abril do ano
passado. Os capitães derrubaram o
regime de Marcelo Caetano e os es-
critores europeus diseram que as
Forças Armadas portuguesas eram
217 mil homens, excelente arma-
mento convencional e a mais im-
portante experiência ocidental re-
cente em operações de guerra. Era
verdade. Mas veio o abandono da
África e o vazio de missão. Sem te-
rem o que fazer, os militares entra-
ram na política, que era a conti-
nuação da guerra por outros meios.
O anarco-sindicalismo ingressou
nos quartéis e em 20 meses o pode-
roso complexo militar deteriorou-
se. "São puros bandos annados",
disse o General Spinola.

Na última terça-feira, a agi-
tação escalara o paroxismo. Bases
aéreas e regimentos do Exército su-
blevaram-se contra o Governo, a
pretexto de impedir que o General
Otelo fosse substituído no comando
da Região Militar de Lisboa. O Pre-
sidente Costa Gomes deu um ba-
lanço em suas forças e mandou
chamar Neves ao Palácio de Belém.
Em 24 horas os comandos da Ama-
dora liquidaram a rebelião. O pri-
meiro ato foi no Monsanto, onde os
amotinados dominavam o GDACI,
importante centro controlador de
vôo militar, além da Torre de Lis-
boa e da Rádio e Televisão Portiu
guesa — RTP. Em 15 minutos, os
400 amotinados renderam-se aos
200 homens comandados por Neves,
que prendeu pessoalmente o chefe
da revolta, Capitão Paria Paullno.

Jaime Neves e os comandos
eram, assim, o que restava de mais
típico das Forças Armadas de que
falavam os escritores europeus.
Seus 1 mil 200 homens mantive-
ram-se imunes à politização, fe-
chando-se em rigorosos exercícios
nos quartéis localizados a 20 quilo-
metros de Lisboa. São tropas de
elite, criadas e treinadas para as
piores tarefas da guerra colonial,
que aterrorizavam os negros com-
batentes da Guiné, de Moçambique
e de Angola. A escola de Neves é a
de guerra moçambicana, onde ele
lutou como Major durante quatro
anos, até 1973. Em seu gabinete da
Amadora, as condecorações milita-
res continuam afixadas num mural
e elas se referem aos atos cometi-
dos na África. Quase todos os ofi-
ciais portugueses rasgaram suas
condecorações, que marcam um
episódio negro de suas carreiras."Eu não nego o que fiz, não me
envergonho do que fiz, pois eu
cumpro ordens, eu cumpria or-
dens".

Seus amigos dizem que ele não
se exculpa dos massacres que reali-
zou ou dos quais participou na
África. Em Moçambique foram de-
zenas, aldeias inteiras fuziladas pa-
ra desmoralizar os combatentes da
Frelimo, o movimento de libertação

Ide 
fundo marxista que Samora Mi-

chel leyou à vitória e ao Governo
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£i'Até hoje ainda ninguém me definiu objetivamente
o que é disciplina revolucionária"

A utilidade da poesia
Harold Bloom

T UMA época em que quase

^ 

todas as outras atividades
J da mente passaram por" um processo de desmistifi-

cação ou desidealização, a criação
poética e a sua leitura conserva-
ram uma curiosa virtude idealísti-
ca. Curiosa porque a natureza da
poesia, durante os últimos dois sé-
culos, pode ter mudado de uma
maneira que apenas começamos a
entender.

De Homero a Alexander Pope
(que morreu em 1744), a poesia ti-
nha um assunto, no caráter e nas
ações de homens e mulheres per-
feitamente distintos do poeta que
os observava, que os descrevia e ai-
gumas vezes os julgava.

Mas de 1744 à época atual, a
boa poesia interiorizou o seu assun-
to, especialmente à maneira de
Wordsworth depois de 1798. Words-
worth não tinha verdadeiro assun-
to a não ser a sua própria subjeti-
vidade, e quase toda a poesia im-
portante desde Wordsworth tem
repetido esse processo de interiori-
zação.

A essa altura, o fato já não pa-
rece depender de uma opção indivi-
dual do poeta: trata-se evidente-
mente de uma necessidade, e talvez
de uma mazela, do amplo movi-
mento que agora podemos chamar
de Romantismo ou Modernismo, já
que cada vez mais o segundo dá a

impressão de ser uma extensão do
primeiro.

Qual poderia ser a utilidade de
uma poesia que não tem assunto
verdadeiro senão a própria perso-
nalilade do poeta? A finalidade
tradicional da poesia no mundo
ocidental tem sido a instrução
através do deleite, em que instruir
significa comunicar as verdades co-
miins ou equívocos comuns dc uma
tradição social, e em que o prazer
estético tem significado o preenchi-
mento de expectativas baseadas
em alegrias passadas da mesma
natureza.

Mas um psiquismo individual
tem os seus próprios acidentes, que
precisa chamar le verdades, e a
sua própria necessidade de auto-re-
conhecimento, que depende dos
prazeres da originalidade, mesmo
se esses prazeres exigem uma espé-
cie de mentira contra o tempo e
contra as realizações do passado.
O.uso de uma tal poesia deve ser
considerado de um modo desideali-
zado, se é que pretendemos chegar
mais perto da sua verdadeira natu-
reza.

O filósofo da poesia moderna
é o retórico napolitano Giambattis-
ta Viço, que morreu em 1744, assim
como o poeta Pope.

Em sua Scienza Nuova (1725),
Viço desidealizou audaciosamente a
origem e a finalidade da poesia. Ele
acreditava que a vida dos nossos
primitivos ancestrais era ela mes-
ma o que ele chamou de "um seve-
ro poema."

Esses gigantes, pela força dt
uma imaginação cruel, defendiam-

se da natureza, dos deuses e dos
seus vizinhos pela linguagem meta-
fórica, com a qual praticavam a"divinação"; isto é, procuravam ao
mesmo tempo transformar-se em
deuses imortais e afastar das suas
vidas perigos futuros ou potenciais.
Para eles, a função da poesia não
era liberar, mas definir, limitar, c
assim defender o ego contra tudo
o que pudesse destrui-lo.

A visão desidealizada da poe-
sia, dc Viço, encerra, na minha opi-
nião, a verdade sobre toda a poesia,
mas especialmente sobre a poesia
moderna.

A utilização da poesia, para o
leitor como para o poeta, significa,
em um nivel profundo, um exerci-
cio defensivo. A poesia ensina a um
leitor a necessidade da interpre-
tação, e a interpretação, para citar
o outro grande filósofo da poesia
moderna, Nietzche, é a aplicação a
um texto da vontade de poder.

Os melhores poetas con tempo-
raneos podem dar aos seus leitores
os melhores auxílios práticos na
construção da auto defesa psiqui-
ca. Na luta do leitor com e contra
um poema "forte", o prêmio não é
apenas a interpretação do poema.
Que instrução é mais valiosa que a
que nos ensina a distinguir os peri-
gos reais dos imaginários no que se
refere à sobrevivência do ego, e a
evitar as ameaças reais?

Harold Bloom 4 professor d* Humanidades
tm Yele. Saus livrei incluem lhe Anxiety of
Influence, A Map of Misreading, Kabbalah
and Criticism • o ainda inédito Poetry and
Repression.

Walder du Góes
Envirtdo especial

de seu pais. Ao contrário de todas
as versões, Neves nega que estives-
sem cm Wirlamu, Província do Tc-
te, um massacre mais violento cio
que o de Calley no Vietnã. Mas não
nega sua participação em outros
episódios de Igual crueldade, como
dc Inhaminga, quando o brutal
ataque à tribo transformou toda a
aldeia em pouco mais que cinzas.
Neves diz apenas que recebeu or-
dens, "e militar não discute ordens,
cumpre-as".

Na guerra lisboeta de tcrça-fel-
ra, a segunda missão dos comandos
foi precisamente marchar contra
o Regimento de Policia Militar. Jai-
me Neves chamou 150 de seus me-
lhores homens e em vinte minutos,
quatro mortos e dezenas de feridos,
milhares de tiros de metralhadoras
e bazucas, o regimento de seis com-
panhias caiu em seu poder. O epi-
sódio foi suficiente para quebrar o
moral das outras resistências. Ren-
deram-se em seguida, sem luta, os
amotinados do ralis, das bases aé-
reas de Monte Real, de Tancos, da
OTA e do MontLjo, da bateria de
Ociras, do forte da Almada, da uni.
dade de infantaria de Setúbal, da
Escola Prática de Administração
Militar, das estações de rádio e te-
levisão. Somente depois começaram
a convergir sobre Lisboa as outras
tropas fiéis ao Governo, enquanto
as unidades da Capital não amoti-
nadas mantinham-se paralisadas
pelas divisões políticas internas.

Muitos episódios, durante os
vinte meses desagregadores do.s
e x ércitos portugueses, ajudaram
Neves a manter disciplinados seus
comandos. O mais importante deles
foi o de 11 de março, quando supôs-
tamente o General Antônio de Spi-
nola tentou dar um golpe de esta-
do. Diz-se que Neves é "spinolista",
porém ele nega e afirma que é ape-
nas amigo do General, que consicle-
ra "um grande militar e um péssi-
mo político". Jaime Neves confir-
ma, porém, o telefonema que lhe
fez Spinola na manhã daquele dia.

"Como comandante
desta unidade

eu tenho orgulho
em olhar para

os meus homens e
sentir a

certeza de que
estão comigo"

Jaime, sai a caminho de Lis-
boa, sai com seus homens.

Para que, meu General?
Você não tem confiança em

mim?
Sim, meu General, mas eu só

obedeço meu superior hierárquico.
Só saio se receber ordens do Gene-
ral Otelo.

Os amigos de Spinola têm ou-
tra versão. Neves teria prometido
sair com suas tropas e não saiu,
traindo Spinola. De qualquer modo,
certo é apenas que caso Jaime Ne-
ves houvesse marchado sobre Lis-
boa, na manhã de 11 de março, o
General Costa Gomes não o teria
chamado terça-feira última ao Pa-
lácio de Belém. O ocupante do Pa-
lácio certamente seria Spinola e
não Costa Gomes.

Outros episódios também con-
tam. No começo do ano, o Alferes-
Comando Marcelino da Mata foi
seqüestrado pelos barulhentos
maoistas do MRPP e espancado.
Neves enfureceu-se e recuperou
Marcelino das mãos dos RALIS, o
regimento vermelho de Lisboa ao
qual o MRPP entregou o preso. O
prestígio do coronel subiu na tro-
pa. Depois disso a televisão portu-
guesa acusou os comandos de co-
meter atrocidades na África. Os
soldados reuniram-se em assem-
bléia e decidiram bombardear a
emissora. Neves foi antes avisar o
Presidente Costa Gomes.

Meu General, vim dizer ao
senhor que nós vamos partir' a
RTP.

Pois não, meu filho, pode
partir. Mas veja se consegue outra
solução.

Neves, sensibilizado, voltou ao
quartel e conseguiu demover seus
soldados do belicoso propósito. Seu
prestigio cresceu na Presidência da
República. Não obstante, ele é ura
oficial excitado. Não se tratará
nunca de excitação política. O pró-
prio anticomunismo é, nele, uma
consciência de tipo militar. A frag-
mentação das Forças Armadas por-
tuguesas decorre, em sua opinião,
do "avanço comunista no pais."

Jaime Neves nasceu em
Trás-os-Montes, Norte português,
de pais agricultores e numa aldeia
onde a terra foi dividida entre to-
dos os aldeões. E' um mundo simé-
tricô, compreendido e realizado na
dimensão maniquejsta do bem e do
mal. Ao entrar para a artilharia,

aos 18 anos, levava esta energia
cultural; e viu-a consagrada nos
códigos prussianos de disciplina ml-
litar c na justificação civica da
guerra colonial. Consolidou-se ai e
na África, onde foi lutar "contra as
torças do mal, o comunismo". Ofi-
ciai dc carreira, nenhum miliciano
conseguiu atrai-lo para os estudos
de marxismo com os quais o.s alfe-
res recrutados na universidade po-litízaram seus camaradas em Ango-
la, Moçambique e Guiné.

"Nós, comandos,
somos os

mais visados por
sermos os

mais fortes; e
somos os mais

fortes por sermos
os mais coesos,

os mais
disciplinados"

Voltando a Portugal sob o peso
das acusações de ferocidades em
Moçambique, participou secunda-
rlamente na conspiração e no golpe
de 25 de abril. Certamente, algum
superior convocou-o à ação, dizen-
do-lhe — como o.s chefes do movi-
mento diziam a todos — que se
pretendia restabelecer o abalado
prestigio das Forças Armadas e
conquistar melhores soldos. Con-
vertido em Comandante da Amado-
ra, manteve-se á margem do pro-
cesso político, exceto há alguns me-
ses. quando apoiou o grupo liderado
pelo Major Melo Antunes. Trata-
va-se, para ele, de estar com a
maioria, pois "a maioria é que deci-
de, a maioria é o superior hierár-
quico". Agora, a linha política que
se tornou vitoriosa com suas ações
militares é a de Melo Antunes. Os
próprios amigos do Comandante da
Amadora, porém, dizem que ele se-
ria capaz de sair com seus blinda-
dos contra o Governo, caso recebes-
se nesse sentido ordens de seu su-
perior. No caso, o superior seria o
General Otelo, agora substituído de
todos os seus postos.

A diferença entre Otelo e Nc-
ves é que o Coronel não entende de
política e tem consciência disso, en-
quanto Otelo também não entende,
mas não está muito certo disso. "Se
eu tivesse cultura livresca, seria o
Pldel Castro da Europa", disse há
poucas semanas o General Otelo.
A frase curiosa, o discurso populis-
ta, um certo carisma e a partici-
pacão importante no episódio mili-
tar inicial da Revolução fizeram de
Otelo sucessivamente Major, Briga-
deiro, General e levaram-no triun-
fante na crista do movimento po-
pular que crescia em vagas aparen-
temente insuperáveis. Tanto mais
crescia Otelo, quanto mais prospe-
rava a desorganização militar do
pais.

Agora os tempos são outros em
Portugal. O triunfo militar dos mo-
derados sobre os ultra-esquerdistas
será usado para tentar impor nova
disciplina às Forças Armadas. O
Copcon foi dissolvido. Ele represen-
tava a desobediência. Os comandos
de Neves são exaltados. Represen-
tam a obediência. Otelo perdeu
também o comando da Região Mili-
tar de Lisboa e o lugar que tinha
no Conselho da Revolução. Pela le-
gislação portuguesa, voltará à pa-
tente de Major, pois as de Briga-
deiro e depois General tinham a
ver com os postos de comando que
exercia. Será Jaime Neves, agora,
promovido a Brigadeiro e General?
Os tempos são seus. As luzes que se
projetavam sobre Otelo, desviadas
pela história sinuosa e veloz da re-
volução portuguesa, procuram os
espaços de Neves e podem levá-lo
a impor tantos comandos. Há quem
diga que não. Neves continuará Co-
ronel e continuará na Amadora.
Ele é um militar para receber or-
dens, não para ordenar. Caciques
há muitos em Lisboa. O que não há
são índios.

"Cada vez mais
estamos

empenhados em
defender

realmente esse povo
e a sua
vontade

maioritária na
construção do tal

socialismo
português"
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Estes honrados
e mortíferos

cavalheiros cie
um mundo secreto

Anthony Lewis

JA 

não se trata de rumores, suspeitas, fragmentos. Orelatório unanime de um comitê do Senado, meticulo-so, e afcrrador nas suas provas, constata que autori-
dades americanas "estimularam e participaram dc tra-mas para assassinar" lideres estrangeiros.

O Relatório Provisório da Comissão de Informações doSenado é muito mais que a história de algumas conspira-çoes. Da ao público uma extraordinária visão do mundo da
guerra secreta — uma visão até aqui só empregada na lite-ratura. Descreve as atitudes políticas que encorajaram as-.sassinatos fantásticos, a mente e a moral dos homens queparticiparam deles. Examina as estruturas institucionaisou a falta delas, que permitiram que as fantasias escapas-sem ao controle.

Um dos agentes da CIA no Congo cm 1060 — umativo tasset), na linguagem secreta que o relatório rc-produ-/, — era conhecido como WI/ROGUE. Era um a ven-tureiro apátrida. falsário e ladrão de bancos, recomendado
pela Divisão Africana da CIA no seguinte telegrama- "Ele
tem de certo e errado, mas se receber uma missão que pocleser moralmente condenável aos olhos do mundo mas ne-cessam porque o seu superior ordenou-lhe que a executas-se, então a missão é certa, e ele tomará todas as providôn-cias necessárias a sua execução, sem ser perturbado porcrises de consciência. Em uma palavra, é capaz de racio-nalizar todos os seus atos".

Mas essas atitudes não se limitavam aos aventureiroscrmiinosos dos escalões mais baixos. A idéia de assassinarPatrice Lumumba, o eíemero Primeiro-Ministro de umCongo recem-independente. envolveu gente de bom nivelda melhor sociedade de Washington e Londres Em meadosde 1960, Richard BisseU, vice-diretor de Planejamen o daOIA, disse a Bronson Tweedy, chefe da Divisão Africanaque estudasse a viabilidade daquele assassinato - oue exa-minasse os "detalhes operacionais", .orno declarou Tweedv
r!?nP|rneH_arAdC^lai'aÇ?es- A n^esma atitude ™ha de mais ai-
DirSr na PT°Ami'Sa? 

c?MIderou "claro" 
que Allen Dulles,

ESSh» iP' 
"aut0™..™ 

P^no de assassinato" de
Í£_.T *' £avendo uma '^gerência razoável" de que oPresidente Eisenhower também o tenha autorizado

Como chegou a criar-se esse clima? o relatório men-ciona em primeiro lugar o panorama InternacionaIas
profundezas da guerra-fria, quando o comunismoSí tido
como 

'inimigo monolítico". Naquela época, havia um sen-
-de hubm - embora os resultados desmentissem muitasvezes a idéia de que os Estados Unidos podiam con ròhr
avúou°do S-61111963'-° 

Embaixad°r HenryTabot Ío gavisou do Vietnã que nao conseguiria deter um eolne emdesenvolvimento. Washington respondeu que não acatar auma posição tão fraca, mas o golpe íoi ex-ecutado

Em diversas ocasiões, a própria cúpula do Governo
mSan,0/eVel0lVUma Certa Ilist€ria em relação a deter-
is£ _^J^TPeStr^S-ÍI0Sr Sempre de Paises P«iuen«.
Z?£ 

verdad* em rela?ao a Lumumba, em 1960. Aconteceutambém no Governo Kennedy em relação ao Prirn-iriMinistro Fidel Castro, especialmente depois da hum maçãoda baia dos Porcos. A Comissão não pôde ver™ e aPresidência tinha conhecimento de planos de assassinatoMas a pressão para que se fizesse alguma coisa foi tãointensa que Richard Helms, ex-diretor da CIA, testem,.-nhou: Acredito que a politica da época era a de que do-víamos livrar-nos de Castro, e se matá-lo era uma dascoisas que podiam ser feitas neste sentido, isto pasmava aentrar no campo do possível." '
O exemplo mais recente de pressão extrema da CasaBranca refere-se ao Chile. Numa reunião na Casa Bran-aa lo de setembro de 1970, presentes Helms, Henry Kissingere o Procurador-Gcral John Mitchell, o Presidente Nixonordenou a CIA que colaborasse na montagem de um golpemilitar que impedisse a posse de Salvador Allcnde. Helmssaiu da reunião com a idéia de que o Presidente "queria

QU-<; !f *lzís\e alBuma coisa> sem se importar muito com ométodo . Esta era a atmosfera da cúpula, embora a CIAtivesse acabado de apresentar uma relatório concluindo queo Governo Allende não ameaçaria interesses vitais dos EUAou a paz na América Latina.
A medida que esses sentimentos fortes irradiavam-se<la Casa Branca, algumas pessoas dentro da CIA reagiramcom uma seriedade e engenhosidade que nas páginas dorelatório soam como trotes de ginasianos. Cientistas daCIA tinham um plano para fazer com que a barba dcCastro caísse, pulverizando as suas botas com um depi-lador. Altos funcionários da Agência estudaram a idéia demata-lo com conchas explosivas, com charutos envenena-dos com a contaminação de uma roupa de mergulhadorA 22 de novembro de 1963, um agente de CIA ofereceua um cubano uma caneta envenenada, a ser usada contraCastro. E havia uma grande ansiedade da burocracia em3£T-lu_ir.

Em 1961, disse Helms, "estávamos ansiosos para tentare obter o sucesso, para adquirirmos nossos galardões donovo Presidente .
Por que esse entusiasmo sem consciência não foi man-tido sob controle? Em primeiro lugar, porque os funcio-narios da CIA deliberadamente usavam uma linguagemesotérica nos seus contatos com o Presidente e com outras-pessoas que nao pertenciam a Agência. Helms declarou que. nao queria "embaraçar um Presidente" ou sentar-se a umamesa de deliberações para falar de assassinatos, o rela-torio considerou reprèensiveis estes" circunlóquios", dizendoque deixar de chamar um negócio sujo pelo que é podeter aumentado o risco dos negócios sujos que estavamsendo executados". A Comissão também sugeriu que o sis-tema de comando e controle pode ter sido deliberadamenteambíguo, para dar aos Presidentes uma oportunidade dedesmentidos plausíveis".
Além disso, estavam ausentes os elementos corretivose equihbradores do sistema americano. O segredo excluíao Congresso, a maior parte do Executivo e o público Pen-savam-see faziam-se coisas que nunca teriam sido pro-postas publicamente. Como por exemplo, o comitê apre-sentou a incapacidade do Procurador-Geral Robert Ker.-nedy para estabelecer uma proibição absoluta quando ou-viu falar do emprego de elementos da Máfia num complócontra Fidel Castro. ^ ; 

"

_ No final, esses planos de assassinato aparentementenao funcionaram. O Senador Walter Mondale disse istodemonstrava que "os americanos não são eficientes que serefere a matar — mentir e dissimular — o que me deixasatisfeito". Mas as técnicas empregadas podem ter sidode qualquer maneira os seus efeitos. Muitos analistasdo caso Watergate, consideram que refletiu-se ali a re-
percussão dessas técnicas na própria vida americana.

E as técnicas podem ser empregadas em qualquer açãosecreta — não apenas em assassinatos. Foi certo, porexemplo, conspirar contra o processo constitucional noChile? Teria feito alguma diferença, em relação à lei e àmoral, que se o golpe tivesse se concretizado e o Coman-dante do Exército chileno tivesse sido raptado sem ter sidomorto? Estas são as grandes questões que a Comissão doSenado americano explorará agora.
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As minorias européias
abrem caminho

Flora Lewis

N- 

A Espanha, são ns línguas:
na Inglaterra, n politica e
o petróleo: na França, os
subsidias culturais. A.s irrl-

tadas e às vezes rebeladas mino-
ria.s regionais da Europa estão co-
meçando a obter importantes con-
cessões de atribulados Governos
centrais, preocupados pela manei-
ra como certos movimentos locais
passaram do que parecia ser um
protesto romântico à condição de
forças políticas afirmativas.

A Europa Ocidental ainda é
um mosaico de Estados nacionais.
Mas os antigos grupos étnicos que
foram derrotados, intimidados e
seduzidos através dos séculos para
que concordassem com a formação
dos mapas nacionais estão tentan-
do rever esses mapas.

A parte a Irlanda do Norte,
onde se desenrola uma guerra reli-
giosa, os bascos da Espanha têm si-
do os mais combativos — e tam-
bém os mais energicamente reprl-
midos.

Até a semana passada, os ba-
res das cidades bascas tinham car-
tazes que diziam "Ê proibido can-
tar aqui", porque os jovens boêmios
tendiam a irromper em canções
bascas proibidas.

Madri deu agora um sinal de
concórdia destinado a preservar a
unidade nacional contra o perigo
de fragmentação, que parecia
maior num clima de hostilidade. É
um exemplo da maneira como o
pêndulo está se afastando da enér-
gica pressão central para impor o
conformismo na direção de esfor-
ços mais sutis para acomodar as
reivindicações regionais sem des-
truir a nacionalidade. A tendência
tem-se manifestado em toda a Eu-
ropa Ocidental — em pequenos
paises como a Bélgica e a Holanda
e até mesmo na federação suiça,
e em quase todos os países maiores.

Até aqui, a Alemanha Ociden-
tal tem escapado ilesa, porque a
sua estrutura federal, Imposta pela
ocupação aliada para evitar a re-
novação da febre nacionalista, já
fornece a margem de liberdade que
as minorias inquietas reivindicam
em outros paises.

As minorias percorrem a esca-
Ia politica da extrema esquerda à
extrema direita, interessadas umas
nas outras apenas na medida em
que a companhia estimula o fervor,
cada uma centrada quase exclusi-
vãmente sobre si mesma. Diferem,
por exemplo, das erupções étnicas
nos Estados Unidos basicamente
porque estão ligadas a uma região
especifica, e limitada onde viveram
os seus antepassados antes que se
procedesse à homogeneização na-
cional. Mas o impulso para reviver
as raízes, e a luta pelo direito de
ser diferente, lembram a maneira
pela qual o caldeirão americano co-
meçou a ferver.

A independência, que acrescen-
taria ao mapa da Europa muitos
outros pequenos Estados, é uma
reivindicação rara, mas alguns bas-
cos, alguns corsos e alguns escoce-
ses querem chegar até ai. Muitos
outros solicitam um grau de auto-
nomia que vai do simples direito
cultural a aprender e a reviver ve-
lhas línguas ao lado das modernas,
à autonomia social e econômica
que só poderia ser obtida, provável-
mente numa Europa federal.

TERRORISTA BASCO DA ENTREVISTA

Depois dos bascos, os mais vo-
luntariosos sào os escoceses. A Es-
cócia espera prosperar com o pe-
tróleo do Mar do Norte, e não pre-
tende deixar que Londres absorva
a maior parte dos benefícios. Num
esforço para transformar extremis-
tas em moderados, o Governo in-
glês decidiu oferecer à Escócia e ao
menos afortunado mas igualmente
consciente Pais de Gales, o direito
a assembléias regionais que redis-
tribuiriam alguns dos poderes de
Westminster.

O Ministério da Educação da
França está pensando em reco-
mendar que o Governo permita
que a velha língua bretã — apa-
rentada ao gaélico e ao gales — se-
ja ensinada nas escolas depois de
muitas gerações em que se tentou
suprimi-la. O Ministério também
pensa em acrescentar a arte folcló-
rica da Bretanha à lista de ativi-
dades culturais subsidiadas d a
França.

O movimento regional 'da Bre-
tanha é emocional e normalmente
não violento. Os corsos têm-se mos-
trado mais zangados, e mais espe-
cificos em suas exigências. Algu-
mas delas, inclusive mudanças ad-
ministrativas e transporte melhor
e mais barato para o continente,
têm sido atendidas, embora os lo-
cais ainda não estejam satisfeitos.
Os alsacianos. na fronteira alemã,
querem direitos culturais. Os ocei-
tanos do Sudoeste não têm muita
certeza do que querem, mas isto
não impede os jovens inquietos de
riscar em grandes letras Occitanic
Libre e Rançais Go Home nos ve-
neráveis muros róseos .de Toulou.se
e Tarascon.

Na Holanda, os frisios do Nor-
deste estão inquietos. Na Suiça, os

montanhosos do Jura. cie fala fran-
cesa, aquecem o seu cantão de fala
alemã Os flamengos e valões da
Bélgica transformaram a politicanacional numa guerra lingüística.

Náo há medida comum para aintranqüilidade. Deponde do tem-
pera mento do povo. da medida em
que este se sinta negligenciado, dotipo de lideres que emergem e daresistência que lhes é oposta. Qua-se todos os governos que enfrenlta-
ram esse tipo de ameaça, entretan-
to. começaram tentando riscá-la domapa passando aos poucos à tenta-
tiva de abrandá-la.

A maioria dos Estajdos euro-
peus é altamente centralizada
A Capital decide tudo. de maneira
cada vez menos eficiente à medida
que cresce a burocracia e a complo-
xidade do Governo, na opinião dos
que estão nas províncias.

Não é difícil entender por queos Governos passaram a encarar
a dissidência regional e étnica co-mo algo mais que um fenômeno
passageiro que se deveria Ignorar.
Quase todas a.s tendências da vidamoderna conspiram para refor-
çá-lo.

A própria difusão da educação
e da democracia tornou possível ainversão da velha força centripeta.
Os habitantes das províncias res-sentem-se da obrigação de se senti-
rem inferiores éni relação ao cen-
tro, e já não vêem por que deve-
riam ser privados de certos confor-
tos e amenidades. Dispõem de vo-
tos e sabem como usá-los.

Outro fator impulsionando o
novo regionalismo é a segurança
do pós-guerra na Europa ocidental,
onde nenhuma nação sente neces-
sidade real de mobilizar-se para adefesa contra um vizinho ameaça-
dor. Outro ainda é o paradoxo mo-derno do tamanho.

Ser suficientemente grande pa-
ra tratar dos problemas modernos
significa uma dimensão além dos
sonhos de expansão nacional. As
companhias multinacionais deram
o exemplo. E o esforço do Mercado
Comum no sentido da unidade eu-ropéia é aima tentativa de seguir
este exemplo. Por outro lado, mes-
mo os Estados atuais são grandesdemais para tratar das dificulcla-
des imediatas da vida quotidiana
em sociedades industriais que dei-
xam para trás os enclaves rurais.

A maior parte dos ativistas dos
movimentos regionais sonham com
reformas que resultassem n u m
maior número de camadas na or-
ganização administrativa dos Go-
vemos, cada uma delas responsa-
vel pelas pessoas que lhe dissessem
respeito diretamente. Esses ativls-
tas estão dando um impulso ines-
perario ao velho sonho de uma Eu-
ropa unida, pois passaram a consl-
derar uma unidade mais ampla
que o Estado centralizado como o
único caminho através do qual as
diversas regiões poderiam estabelc-
cer-se e prosperar ao lado dos seus
vizinhos.

Os militantes dos grupos apa-
rentados têm mantido encontros
secretos. Há laços especiais entre
os várias grupos célticos. Mas entre
si, os regionalistas não são hostis
nem particularmente prestativos.

Há todo tipo de gente nos mo-
vlmentos regionais — poéticos, vio-
lentos, práticos, diplomáticos. Mas
eles tendem a ser jovens e conta-
grosos. Seus seguidores são calda
vez mais numerosos.

Flora lewis _ chefe da sucursal do The New
York Times em Paris, e esteve recentemente
na Espanha • em Portugal.

J CHO que fiquei mais per-
/m turbado que a maioria das

/§ pessoas quando soube ,
pouco depois do seu assas-

sinato, que os telefonemas de Mar-
tin Luther King costumavam ser
gravados, que haviam espalhado
microfones peta sua casa. Depois,
as fitas eram tocadas para diverti-
mento de várias autoridades do FBI
e de alguns jornalistas ligados ao
FBI que, às gargalhadas, acrescen-
tavam comentários picantes às
conversas particulares que tão ci-
nicamente ouviam.

Essa interferência na vida pri-
vada de Martin Luther King foi le-
vada a cabo por funcionários públi-
cos, por ordem de seus superiores,
igualmente pagos pelo povo, com
conhecimento e autorização de ai-
gumas distintas personalidades,
ocupantes de altos cargos públicos.
Nenhum deles, aparentemente, até
agora foi executado por essa intro-
missão, nem sequer preso, demiti-
do, rebaixado ou censurado. A isto
chamam segurança nacional.

Eu gostaria que todos esses ca-
valheiros que tão valorosamente se

O que
chamam

segurança
Joseph Heller
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dedicam a essa segurança nacional
fossem gravar os telefones e as ea- jsas deles mesmos, que se metessem »'
com suas próprias vidas e paras-
sem de se intrometer com pessoas :
decentes'como Sócrates, Martin Lu-
ther King, Eugene V. Debs, Galileu,
Jesus Cristo « eu.

Jamais expressei em vos alta
essa minha reprovação, é claro.
Não ousaria mencionar isto no es-
critório. para o meu amigo mais in-
timo, nem sequer sussurrá-la à mi-
nha mulher na intimidade dc nosso
quarto. Aqueles corajosos guardiães
da nossa liberdade e segurança po-
dein estar gravando as minhas
conversas, e começariam a m°te.r-
se na minha vida. A isto chamam
segurança Interna.

Certa vez, numa festa, conheci
um agente do FBI que tinha o ça-
belo cortado à escovinha, e uma
hostilidade oosessiva à pornografia
e a pessoas que fumavam maço-
nha. Parecia um astronauta.

A mulher dele também.

Joseph Heller e autor de Catch 22 e Some-
lliing Happened. O fragmento eeima . de
um texto de fiegão ató aqui inédito.
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"0 Governo de Sua Magestade ve com bons olhos

a criação de um lar nacional para o povo judeu
na Palestina,- e empregara seus melhores esforços

para facilitar esse objetivo, ficando claramente

entendido que nada será feito de modo a- prejudicar
os direitos civis e religiosos das atuais comunida'

des nao-judias na Palestina, nem os direitos ou

privilégios, políticos gozados pe lo^/i ude.ua em

qualquer outro pars."

i
/

MJ yijf-

Dê H-rUicn- H» Lorr.1 Balfour, ? de novembro d« 1917

Sionismo e racismo (I)
A. M. El-Messiri

OS 

Estados asiáticos e africanos
que apoiaram a resolução da
ONU igualando o sionismo ao ra-
cismo não o fizeram por temor

a ameaças árabes ou por chantagem,
nem por amor ao ouro dos árabes. Sim-
plesmente deram forma legal e concreta
à sua antiga opinião sobre o Estado sio-
nista. Da perspectiva de um afro-asiáti-
co, não é dificil ver Israel como mais
uma manifestação de uma forma racista
de colonialismo — o colonialismo de
ocupação.

A Europa do século XIX era um con-
tinente sobrecarregado não apenas de
um excesso de produtos primários, como
também do que chegou a ser chamado"excesso humano". Este último fator le-
vou à criação de bolsõcs de colonialismo
de ocupação na Argélia, Rodésia. Angola,
África do Sul e Palestina, que absorve-
ram os excedentes europeus indesejá-
veis.

Se alguns "idealistas" viram o esta-
belecimento dos pioneiros sionistas como
o cumprimento de profecias bíblicas, os
desalojados, vitimas da visão sionista,
entenderam o processo de outra manei-
ra.

A Declaração Balfour, de 1917, a pri-meira sanção oficial européia ao ideal
sionista, referia-se aos árabes cristãos e
muçulmanos da Palestina — 90% da po-
pulação — como as "comunidades não
judias", ou seja, a maioria nativa já co-
meçava a ser rudemente relegada ao
status de minoria, em favor dos futuros
excedentes europeus.

Sob a égide do imperialismo britani-
co, os visionários sionistas não desembar-
caram na Palestina para partilhar seus
conhecimentos e cultura com os nativos.
Guiados por ideais como o "trabalho he-
breu" e a "conquista do solo", que impli-
cavam que a redenção da terra de Israel
e a regeneração do "caráter judeu" só
podiam ser alcançadas através de mão-
de-obra "puramente judia", os colonos
estabeleceram instituições que adquiri-
ram, necessariamente, carateristicas mi-
litares, de vez que excluíam a população
nativa.

Foi essa visão exclusivista de um E.s-
tado puramente judeu que, em 1947, le-
vou todas as nações afro-asiáticas repre-

sentadas na ONU a votarem contra a
criação de um Estado judeu na Palcsti-
na. A África do Sul foi a única exceção.

Ao longo dos anos. solidificou-se a
atitude afre-asiática em relação ao su-
prematismo isolacionista do sionismo. O
novo Estado promulgou a Lei do Rctor-
no, assegurando o direito de qualquer ju-deu tornar-se cidadão de Israel ao de-
sembarcar no país, enquanto negava
igual direito a um palestino provável-mente ali nascido e criado. Em 1956, a
colaboração de Israel com França e In-
glatorra na invasão do Egito ajudou a
demonstrar que o novo Estado se encon-
trava encapsulado na visão racista de si
próprio como existindo na África e Ásia,
mas não desses continentes.

Mas o racismo sionista não é apenas
questão de prática política: a literatura
sionista está cheia de frases e expressões
como "barbárie oriental" e "super-
nação", expressão cunhada por Ahad
Haam, um dos principais sionistas espi-
rituais. Mesmo um "liberal" de fala sua-
ve como Abba Eban afirma que o objeti-
vo de Israel não é o de integração. "Mui-
to ao contrário", ele assegura, "inte-
gração é algo a ser evitado". Num livro
publicado em 1957. Eban expressava osseus temores em relação a judeus vindos
de paises "orientais", 

que seriam capazes
de "obrigar Israel a igualar o seu nível
cultural pelo do mundo à volta".

A resolução da ONU sobre o sionis-
mo é a simples aplicação dos princípiosda organização a uma estrutura e ummovimento a respeito do qual algumasdas potências ocidentais sentem-se in-
quietas.

Mas é miopia moral tentar resolver
Auscwitz com Deir Yassin (cm 1948, 254aldeões desarmados foram ai massacra-
dos por terroristas do Irgun e do BandoSterni e, cm resposta aos campos deconcentração ocidentais, propor a dis-
persãodos palestinos. A justiça não fazdiscriminações.

Chegamos a afirmar que a resoluçãocontribui para a causa da paz no Orien-te Médio, porque enquanto o Estado sio-nista for livre para impor suas práticasracistas, os árabes, com apoio de outrasnações, terão de lutar por seus direitoshumanos e sua dignidade. Por outro la-

do, uma comunidade israelense aceita e
disposta a Integrar-se lançaria as bases
de uma paz justa e permanente — per-manente porque justa.

A condenação do sionismo tampouco
implica qualquer condenação ao judais-mo, que é uma questão de escolha reli-
giosa, sem relação com qualquer terra.E' fora de dúvida que os judeus têm la-cos religiosos e espirituais com uma ter-ra que consideram santa, um sentimento
comparável ao de muitos outros povosem relação a muitos outros paises; masesse sentimento é distinto de uma ideo-logia política que afirma o seu monopó-
ho sobre um pedaço de terra e desaloja
o seu povo.

Insistir em identificar o sionismo
com o judaísmo é insistir em que todos
os judeus são sionistas, e, por Impli-
cação, atribuir aos judeus atitudes poli-tícas e lealdades "eternas", sem levar
em conta tempo e lugar. Não é essa a es-séncia do anti-semitismo, que colsifica o
Judeu, em vez de vê-lo como um ser hu-
mano normal, arraigado na sua história,
que tem sua quota de vicia"! e de virtu-
des, e que é capaz de esposar qualquer
posição política?

O.s direitos civis dos Judpus são "sa-
Brados" na medida em que são sagrados
os direitos humanos, mas não há nada
de intrinsicamente sagrado ou profanoem nenhuma ideologia política, ainda
que seja o sionismo, nem em nenhum
Estado, ainda que seja Israel.

A condenação do sionismo como for-
ma de racismo é a condenação de certos
ideais políticos que os árabes consideram
excludentes, e de uma certa prática poli-tica que consideramos racista.

Reiterando: Nem todos os judeussão sionistas, e nem todos os sionistas
são judeus. E' possível até espantar o lei-
tor chamando atenção para o fato de
que existem personalidades públicas e
grupos não sionistas, e até anti-sionistas
no próprio Estado de Israel. Suas críti-
cas ao sionismo são cada vez mais fun-
das e radicais. Serão eles, também,
amordaçados pelo epiteto de anti-semi-
tas?

A. M. El-Messiri i conselheiro do serviço da Liga
dos Estados Árabes na ONU, e outor da Enciclo-
pedia de Conceitos e Terminologia Sionista: uma
Visão Critica.

Sionismo e racismo (II)
I. F. Stone

O 

que é penoso na resolução da ONU
igualando o sionismo a racismo é
gue ela contém um elemento de <
verdade. O fato é implícita- \mente reconhecido nos contra-ataques, '

que se baseiam em ditas proposições im-
Vlicitamente incoerentes: que é uma
mentira, e que, de qualquer forma, a
maioria dos patrocinadores da resolução
é de hipócritas que praticam, eles pró-prios, alguma forma de discriminação —
racista, nacionalista, religiosa, cldssista
ou tribal. Somente a segunda parte é to-talmente verdadeira,

Há duas maneiras de lidar com o
problema. Uma, através de carnpanhas
histéricas contra a ONU, por tê-lo coloca-
do; outra, enfrentando o elemento deverdade e corrigindo-o. O melhor cami-
nho para neutralizar a campanha de
propaganda na ONU seria uma iniciati-
va. israelense de paz; se o Governo âe Is-
rael, prisioneiro da sua política interna,
não puder aventurar-se, essa iniciativa
poderia ser mediada pela comunidade
judaica americana.

Uma iniciativa de paz que reco-
nhecesse os árabes palestinos como¦povo e¦ lhes cedesse os territórios
ocupados, teria muitas vantagens para
Israel e para a comunidade judaica
mundial. Devolveria a bola aos árabes.
Estabeleceria os termos, em vez de dei-
xá-los sujeitos a pressões e contra-
pressões de Washington e de Moscou.
Uma i7iiciativa de paz visando um açor-
do final poderia deixar claro que, em
troca, Israel quer paz, paz de verdade:
reconhecimento, relações diplomáticas, o
direito de comerciar e viajar, aceitação
como parte do Oriente Médio.

Isto valeria o preço das propriedades
gue árabes perderam em Israel, e o eus-

to da ajuda econômica para desenvolver
a margem ocidental e Gaza, transfor-
mando-as num Estado árabe viável, seos- palestinos o preferirem a uma união
com a Jordânia. O custo de mais uma
guerra seria muito maior, e 7nais uma
guerra apenas deixaria Israel e a. área
toda no mesmo e catastrófico beco sem
: .ida.

Horrores muito recentes fizeram de"racismo" sinônimo de nazismo e, nesse
sentido, a resolução, da ONU é o exagero
do século. Nem em Israel, nem nos terri-
tórios ocupados, a sorte dos árabes sob
a estrela de David é a mesma dos judeus
sob a suástica. Os árabes ainda têm
mais liberdade de expressão que os ucra-
nianos na União Soviética, melhor trata-
mento que asiáticos e brancos em certas
áreas da África livre, e não vivem sob o
terror dos judeus no Iraque e na Síria.

Mas não são iguais, o que para eles
é fonte de amargura, além de ser cons-
trangedor para os judeus do resto áo
mundo. Se os gregos invadissem a Pales-
tina e ali estabelecessem um Estado gre-
co-ortodoxo no qual árabes e judeus se
vissem, na prática, reduzidos a cidadãos
de segunda classe, nós, judeus, nos senti-
riamos em relação a esse Estado como os
árabes se sentem em relação a Israel.

Israel tem o mesmo direito de exis-
tir que qualquer outra nação. Mas não
há razão alguma para que os não judeus
não gozem ali dos mesmos direitos que
j::dcus e não judeus esperam em qual-
quer sociedade livre.

A pedra no caminho é o estado de
nem guerra nem paz entre Israel e os
Estados árabes. Isto torna suspeitos os
árabes israelenses, transforma-os em ris-
cjs para a segurança, embora o compor-
tamento deles durante quatro guerras

seje. um dado a seu favor. Um verdadei-
ro acordo de paz removeria o últimoargumento plausível para negar-lhes acidad'¦ :ia completa.

Quando assentar a poeira, a reso-lução anti-sionista será vista como umaresposta ao acordo de separação de for-cás no Sinai. Para os palestinos árabes,esse acordo foi uma manobra para divi-dir o campo árabe, para divorciar o Egi-
to da frente árabe e, uma vez mais, paraadiar o debate da questão palestina —
que é a verdadeira chave da paz.

Vale notar que, segundo o jornal
francês Le Monde, no dia 13 de novem-
bro, tanto a Wafa, agência palestina denotícias, como o al-Baath, órgão do Par-
t:.lo_ no Poder na Síria, saudaram a reso-lução como uma derrota para o acordo
de Sinai. A resolução visava o Presiden-
te Sadat, do Egito, e os árabes Modera-
dos. Foi uma vitória da linha-dura ára-

Mas foi, também, uma vitória da li-nha-dura sionista, que tenta desenca-
dear uma fúria histérica nos EUA e no
Congresso americano. Seus alvos são aONU, a détente e o Secretário de Estado
Kissinger. Querem fechar as portas à
conciliação, retomar a guerra fria e con-
tinuar arrastando a anexação dos terri-
tórios ocupados através da proliferaçãode novos pontos de colonização. Tentam
vender a nova — e totalmente louca —•
tese de que a nuclearização do Oriente
Médio estabilizaria a área.

Contudo, estou convencido — e mui-
tos 'iraeleiises concordam — de que um
acordo de paz nas linhas aqui descritas
teria apoio esmagador em Israel, e daria
ao pais, finalmente, uma chance de res-
pirar livre. i

Depois de editar durante enos uma respeitada carta
semenal de noticias, I. F. Stone escreve atualmente
pare The New York Review of Books.

lflUL\v_^^'Mh ^_B_u/ Y^_^__ ^^^Klft-l-KYt-NB*-Hln' -B-B-tB-H-^*^ ___^_-_OVrL_f_^ 'mS^f^^f **"* ** àA* i_rfja"* J^^""^^

Sioniismo e racismo (III)
Abba Eban,

QCf TM Brande mal foi desencadeado no• • ¦ ' mundo". As palavras do Embaixa-ü dor Moynihan sobre a resolução
anti-sionista nas Nações Unidas

foram extraordinariamente solenes: mas não
havia exagero nelas. Hitler tem boas razões
para estar rindo em seu esquálido túmulo.

O slogan racista: "Todos são bem-vindos,
excetos os judeus" foi aplicado desta feita,
não contra pessoas que entram em lojas ou
escolas, mas contra o direito de uma nação
soberana a um lugar na familia internacional.
O principio do anti-semitismo c, assim, trans-
ferido da área dos direitos individuais parao reino da identidade coletiva.

Territórios e ilhas sem nenhuma memó-
ria nacional, povos cujos -nomes não têm qual-
quer ressonância no grande livro da História.
Estados que têm de tatear, vaga e ansiosa-
mente, em busca de alguma prova de sua
identidade especifica, todos são recebidos
na ONU com a devida retórica sobre liberda-
de nacional e igualdade soberana. Talvez não
haja nenhum mal nisto. Mas a reivindicação,
como o faz o sionismo, dc que a tapeçaria in-
ternacional deve, por questão de honra e jus-
tica, conter um fio judaico é grotescamente
denunciada como racismo.

E' tão justo e natural para os árabes e
muçulmanos serem cidadãos e membros do
Parlamento em Israel, como seria inconcebi-
vel para os cristãos, os judeus e os não árabes
terem cidadania, e muito menos cargos públi-
cos, na Arábia Saudita ou Iêmen. Contudo,
quando a Arábia Saudita e o Iémen, entre ou-
tros, propõem uma resolução acusando Israel
de racismo, a ONU nem sequer nos dá a graça
de uma risada sarcástica.

A injúria moral e a omissão intelectual
talvez tenham ido muito além do riso, e até
além das lágrimas. Todos os Estados nos
quais a política é condicionada pela opinião
pública recusaram-se a apoiar o texto odioso.
Mas, não existem muitos deles no mundo. As-
sim, colocando todos os Estados muçulmanos
e quase todos os comunistas juntos, adicio-
nando a Uganda de Idi Amin para um toque
bizarro, é possível fazer uma maioria partida-
ria parecer um julgamento internacional.

Os que conhecem a aritmética da ONU
não se surpreenderam. Cem milhões de árabes
têm 20 votos; 500 milhões de americanos e ci-
dadãos da Comunidade Européia não têm 100
votos, mas-apenas 10. Assim, se a ONU prefe-re a força dos números ao concenso, pode
adotar resoluções sem (ou contra) os Esta-
dos livres e responsáveis.

Mas, nesse caso, elas convidam a opinião
mundial a examinar de perto quem são real-
mente a maioria e a minoria. Verifica-se
então que os Estados que se recusaram a
apoiar a resolução possuem uma grande pro-
porção da força do mundo, a preponderância
de sua ciência e criatividade intelectual e um
monopólio total de suas instituições livres.

A História freqüentemente trabalha atra-
vés do paradoxo, e o sionismo bem poderá ter
se fortalecido com a tentativa de difamá-lo.
Pois o sionismo é simplesmente o senso de
origem e destinação do povo judeu na terra
ligada eternamente a seu nome. Também
contém a determinação do povo judeu de con-
seguir sua total realização.

Em duas gerações, ele construiu uma co-
munidade livre, defendeu-a contra assaltos,
estabeleceu formas originais de organização
social, reanimou uma 'das mais antigas cultu-
ras da humanidade, salvou centenas de mi-
lhares de vidas e plantou a bandeira de Israel
entre os Estados soberanos. E' um testemu-
nho singular de resistência, enobrecida pela
fraqueza e agonia de que nasceu. E o drama
se desenrolou numa região em que a Nação
árabe assegurou 20 soberanias em 11 milhões
e 600 mil quilômetros quadrados, com vastos
recursos.

A questão não resolvida sobre o Oriente
Médio é saber quando o mundo árabe, com
seu excesso de abundância, riqueza e oportu-
nidade, ouvirá as reivindicações mais modes-
tas, mas iguais, de outra Nação do Oriente
Médio de viver sua vida em segurança e paz.
Todos os outros aspectos do problema, inclu-

sive as reivindicações dos palestinos, depen-
dcr.i ajxrnas deste ponto.

Ma.s, o Oriente Médio não se curará de seu
tormento, se os lideres árabes considerarem
a liberdade nacional como privilegio dos ára-
bes c muçulmanos. Eles claramente desejam
um Oriente Médio monolítico, no qual todas
as rugas de diversidade sejam eliminadas. Em
nome desta heresia, a nação curda é bruta!-
mente suprimida, é lançado um assalto con-
tra a vocação cristã do Libano; e o porta-voz
oficial da Organização para Libertação da Pa-
lestina proclama: "Este gueto sionista de Is-
rael deve ser destruído" (Newsweek, 17 de no-
vembro de 1975, entrevista de Farcuk al-Kad-
doumii. Goeobels teria admirado o talento da
OLP de comprimir tanlo veneno reacionário
em tão poucas palavras, ao mesmo tempo em
que ganha acesso a tantos salões progressis-
tas.

Logo que os Estados nacionais estivessem
seguros e sem ameaças, eles evoluiriam, como

í na Europa, para uma estrutura comunitária,
combinando soberanias separadas com gran-
de dose de integração econômica e de acessi-
bilidade mútua. De qualquer maneira. Israel
não irá morrer, desaparecer ou ser engolido
por alguém, nem renunciar á sua bandeira,
seu nome. sua lingua, suas solidariedades ju-
daicas ou seus princípios sionistas. Seu objeti-
vo é servir ao povo judeu, salvaguardar seu
legado — e garantir seu futuro.

Gromyko acentuou eloqüentemente em
1948, que o Estado de Israel responde à Histó-
ria judaica e à recente tragédia judaica. A
verdade não muda simplesmente porque
aqueles que a proclamam se cansaram da sua
própri: veracidade.

Não acho que a deplorável virulência de
Sadat nesta questão elimine todos os pressu-
postos nos quais confiamos ao assinarmos o
acordo provisório. Mas, deveríamos ver esse
acordo em sua verdadeira dimensão. Repre-
sentou um equilíbrio pragmático e realista de
interesses recíprocos. Não foi uma mudança
fundamental do sentimento árabe. A necessi-
dade, no meu entendimento, após o acordo do
Sinai, era partir com rapidez para outras ne-
gociações — desta feita, cm relação aos pro-
blemas maiores e mais centrais. Ainda acredi-
to nesta urgência, mas a maioria da ONU tor-
nou isso muito mais dificil — e o fez com co-
nhecimento prévio integral das consequên-
cias.

Na verdade, de todas as partes envolvi-
das, a ONU sofreu mais com seu próprio dc-
bacle, e provavelmente sofrerá mais. A ano-
malia é interminável. Uma familia de nações
unida num contrato de lei e de paz é original-
mente uma idéia hebraica, concebida por um
judeu em Jerusalém, há milhares de anos.
Contudo, a ONU exige o sangue de Israel.

Originalmente, a ONU era uma coalizão
antinazista. Isto significa que as cinzas e os
ossos de milhões de membros da família de
Israel estão na base sobre a qual toda a es-
trutura repousa. Contudo, a ONU é agora o
centro mundial da agitação anti-semita.

Mas, as causas para o descrédito das ins-
tituiçóes internacionais são mais profundas
que o problema estrutural. Há uma falta de
clareza em torno dos objetivos centrais. No
momento, a ONU não é um instrumento para
solucionar conflitos, mas uma arena onde eles
são travados. Seus principais órgãos não pro-
curam consenso ou conciliação entre adversa-
rios. Procuram lutas espetaculares de gladia-
dores (jamais com Israel no papel de leão).

O principio em jogo não é diplomático,
mas polêmico. Assim, anualmente, a aproxi-
mação da temporada da Assembléia-Geral
significa que a conciliação privada está sus-
pensa, enquanto ataques públicos levantarem
novos obstáculos.

Os 70 membros que se recusaram a endos-
sar a farsa podem, pela forte resistência e
uma estratégia punitiva, compelir a ONU a
'compreender e desempenhar seu papel. Se
não pode melhorar as coisas, pelo menos que
tenha a elegância e a humildade de não tor-
.ná-las piores. Os problemas humanos em jogo,
para israelenses e árabes por igual, são exces-
•sivamente graves para permitir que a frivoli-
dade e preconceitos tomem conta da arena
internacional durante três meses, anualmente.

Abba Eban participou das negociações que levaram à
admissão de Israel à ONU, em 1948/49, e, mais tarde,
foi Ministro do Exterior do seu país. Atualmente é mem-
bro do Parlamento Israolense.
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Christopher Lydoií

Oplor 

que algumas pessoas
parecem capazes dc dizer
a respeito de Ronald Rea*1
gan é que ele é o McGovern

da Direita. Mas essas pessoas parecem esquecer que George Me-
Govern mobilizou os melhores ativistas do Partido Democrata
rm 1972, foi apoiado peles seus mais ricos .contribuintes, lan-
çou mão de seus pensadores mais eficientes e conquistou a In-
dicação presidencial no primeiro escrutínio;

A Direita rcaganlana do Partido Republicano acredita que
.será capaz de repetir tudo isto em 1076 — e fazer mais, na-
turalmentc. Pois a Direita republicana, como a Esquerda dc-
mocrata, tem a .segurança dc um movimento político que dis-
põe não apenas de uma base sólida cm um dos dois princl-
pais Partidos, mas de um grupo dedi-
cado dc militantes, de forte apoio fi-
nancclro, de um corpo de doutrina
referente à economia, ã sociedade e
à politica externa, seus próprios inte-
lectuais, sua própria rede dc comuni-
cações e sua própria visão da história.

No bem-falante Ronald Reagan,
ator profissional e antigo mestre da
persuasão pelo video, a Direita organi-
zada acredita ter encontrado o me-
lhor tático do atual panorama politi-
co americano, e no desencanto do
povo com o Governo — um scntlmcn-
to que .se alimenta da guerra não
vencida do Vietnã, dos altos impostos,
do escândalo Watergate, do déficit,
orçamentário federal e da iminente
bancarrota de Nova Iorque — a Direi-
ta ve o embrião da uma nova maioria maciça.

O fato de o Governador do Alabama, George Wal-
lace. estar batendo nas mesmas teclas num tom dife-
rente, na .sua campanha pela indicação democrática,
anima a direita republicana da mesma maneira como
os democratas liberais costumavam sentir-se recon-
for tados pela sólida posição de Nelson Rockefeller no
GOP. George Wallace enuncia a mensagem de manei-
ra diferente, e atinge a pessoas diferentes, mas, para
os fiéis da Direita, isto só significa que suas idéias
são maiores que o Partido e mais amplas que os cs-
paços entre as classes sociais.

A moderna Direita americana tem as suas raizes
mais fundas no Sul — terra de Wallace, a única rc-
giáo em que o Senador Barry Goldwater obteve votos

eleitorais como candidato republicano em 1964,
c agora a base do desafio de Reagan to Pre-
sidente Forcl. Principalmente no Sul, a nova
Direita é um movimento de ex-democratas,
homens como John B. Connally, o ex-Gover-
nador do Texas, e Clarke Reed, o influente li-
der republicano do Mississipi; tem sido apoia-
da por milhares de pseudodemocratas que
elegeram o Senador Jesse Helms na Carolina
do Norte e continuam a eleger o Senador John
Tower no Texas.

Mas a descrição da Direita Republicana
Sulista como um enteado rebelde do Partido
Democrata nacional também se aplica de di-
versas maneiras à Direita em e geral: Regan.
afinal de contas, é ele mesmo uni antigo de-
mocrata; o Senador James Buckley, republi-
cano conservador de Nova Iorque, e outro
exemplar da Nova Direita, obteve os votos dos
católicos conservadores que estavam acostu-
mados a votar nos democratas. Em outros lu-
gares, a Nova Direita como movimento politi-
co tem sido alimentada por uma irritada rea-
cão populista ao desenvolvimento dado porLyndon Johnson, na sua Great Society, ao
New Dcal de Franklin Roosevelt. Não apenas
ela colheu a seara de ressentimentos, no Nor-
te e no Sul. contra a revolução negra dos anos
60, como de uma maneira mais ampla, obteve
a simpatia de muitos cidadãos de classe mé-
dia que se sentiam imprensados pela aliança
democrática dos limousine liberais e dos pó-
pobres recém-organizados.

Se ha uma linha comum ao pensamento
do Nova Direita, esta pode ser o tema da Sc-
gurança: segurança nacional muito bem ar-
mada face aos poderes comunistas que talvez

não acreditem na détente: segurança envpre-
sarial para as indústrias da defesa c para as
empresas cada vez mais ligadas ao Governo

como o demonstrou a luta pela concessão
de garantias de crédito do Governo à Lcck-
heed; garantias pessoais contra o crime —
onde Ronald Reagan se opõe a qualquer con-
trole de armas: e um tipo de segurança cui-
fcural e institucional não apenas contra a li-
béràlizaçãò do aborto e o relaxamento da lc-
gislação antidroga, mas também centa a in-
fluênçia federal na educação pública local e
até mesmo contra a emenda de Direitos Iguais

a que Reagan íc cpôe. apesar dos protestos
de sua filha.

Uma importante anomalia no pensa men-
to econômico da Nova Direita é a baixa prio-
ridade que concede ao problema das pessoas
qus nunca dispuseram dc muita segurança.
Entre as declarações mais orgulhosas de Rea-
gan está a de que ele anulou a pressão igua-
litária quando era Governador da Califórnia.
E ele ainda tem uma opinião bastante des-
favorável a respeito do Programa de Auxílio
aos Desempregados. De fato, uma das per-
guntas básicas relativas às perspectivas elei-
torais de Reagan em 1976 é: até onde irá a for-
ça das colocações morais da Nova Direita em
um período de elevado desemprego e ansie-
dade generalizada a respeito de empregos e
salários?

Como máquina política, Nova Direita não
tem se mostrado muito eficiente. Em relação
às autoridades eleitas, só pode reivindicar uma
minoria dentro da minoria republicana. Seus
avanços na política estadual do Sul têm sido
detidos e muitas vezes invertidos. Os conser-

vádoros no Congresso sofreram um pouco mats
do que os s;u= colegas republicanos nas per-
das pós-Watergate de 1974. Mesmo na Cali-
fórnia, o reaganismo foi tido como morto no
ano passado quando o herdeiro designado de
Reagan não conseguiu obter a indicação re-
publicana para a eleição governamental.

O "pensamento positivo" da politica di-
rcitista. entretanto, vê-se confirmado pelo
fato de que a avalhancha nixoniana de 1972 foi
uma arrancada conservadora. O erro crucial,
segundo a nova perspectiva, foi indicar Ri-
(•hard Nixon. c não Ronald Reagan, para a
Presidência em 19G3: ma.s ainda há tempo
para corrigi-lo.

O modelo McGovern não é inteiramente
desanimàdòr para os republicanos que desc-
jam um Partido ideológico. Demonstrou pelo
menos que militantes motivados podem con-
trolar a indicação partidária. E para alguns
direitistas, o Senador Gary Hart, do Colorado,
que íoi chefe da campanha de McGovern cm
1972, é um herói ao contrário: na sua pró-
pria campanha em 1974, se não na de Mc-
Govern, Hart usou como ponto de partida uma
base dc alta intensidade, a que se seguiram
guinadas para o centro, e a vitória nas elei-
ções. A direita está confiante em que Ronald
Reagan é exatamente esse candidato; um
goldwaterlanò a que não se poderiam aplicar
etiquetas extremistas, um homem de fé que
pode fazer com que as doutrinas conservado-
ras voltem a soar harmoniosamente aos ou-
vidos de uma nova maioria americana.

Chtislophtr lydon escreve sobre política americana para
The New Yorlc Times,

Sem ilusões
sobre a China

John K. Fairbank

Tr—f SPECULAR em torno da sucessão
/ j de Mao Tsé-tung e Chou En-lai na
ar liderança chinesa é uma função ne-

JL—J cessaria do jornalismo responsável;
7iias muito do que atualmente se especula re-
vela tanto sobre a ignorância do Ocidente em
relação à China, como sobre as realidades
chinesas.

Lembrar que a China, há algumas déca-
das, era "apenas uma expressão geográfica",
e não um Estado organizado, menos que uma
referência aos fatos chineses, é um vago'eco
dos equívocos do Japão militarista da década
de 30.

Cogitar sobre se a China.depois de Mao
tornará a dividir-se em "feudos hostis de guer-reiros rivais" lembra a desunião da década de
20, mas esquece as forças históricas que já
atuavam antes e atuaram depois dessa época.
A invocação de precedentes históricos pode le-
var-nos até além de 1920. A recente campa-
nha chinesa de criticas a Confúcio remontou
:i 2 400 anos atrás.

O problema sucessório chinês pode ser
abordado de dois pontos-de-vista — um con-
ünuista, outro renovador. De um angulo tra-
dicionalista, e,de longo prazo, podemos obser-
var que, desde a fundação da dinastia Ming,
um 136S (um período de tempo equivalente à

maioria das histórias nacionais ocidentais),
houve cerca de 30 detentores do Poder — 17
imperadores Ming, até 1644,10 imperadores ou
regentes sob a dinastia Ching, até 1912, c três
lideres desde então: Yuan Shih-ltai (morto
cm 1916), Chiang Kai-shek (morto este ano),
e Mao Tsé-tung.

A média de tempo no Poder tem sido de
20 anos. Quase sem exceção, esses governantes
mantiveram-se no Poder até a morte. Essa tra-
dição áe gerontocracia fortaleceu-se graças a
certas idéias básicas, entre elas o respeito ina-
to dos chineses pela idade, e certos fatores
institucionais, como as teias de laços pessoais
acumulados. Não há nada estranho em Mao e
Chou agarrarem-se ao Poder até o fim.

A grande maioria das sucessões foram
eficientes c incontestadas — o novo governan-
le assuminao sem violência c sendo aceito co-
mo legítimo. Como exceções, o terceiro gover-
nante Ming rebelou-se e usurpou o írono, e
acredita-se que o terceiro imperador Ching fez
o mesmo (vários de seus irmãos morreram em
masmorras), mas, de moáo gemi, mesmo quan-
do a dinastia Ching (Manchu) sucedeu a di-
nastia Ming, em 1644, as sucessões se proces-
saram com menos violência que o habitual na
Europa contemporânea. (Na realidade, as na-
ções eui-opéias fortalecera7n-se em lutas, e a
capacidade chinesa de evitar violências con-
tribuiu 7nais tarde para que o pais fosse viti-
ma de europeus belicosos).

D,wante a primeira metade deste s.éculo,
com todos os seus lideres guerreiros que fica-
ram famosos, a China passou pela 7iiaior revo-
lução da História, com relativamente pouquis-
si7no derramamento de sa7igue. Yua7i Shih-
kai, Chia7ig Kai-shek e Mao Tsé-tung, os três
tiveram de enfrentar invasões japonesas, que
provocara7ii milhões de baixas; mas a morte
de chineses por chineses e.m revoluções ou
guerras, desde 1941 (não há pciq&éa a res-

peito), pode 7nuito bem ter sido menos que a
morte dc japo7ieses, coreanos, chineses e viet-
namilas, pelos mais eficientes americanos, no
mesmo período.

A i7iipressão 7iiais forte que se tem dos re-
gistros históricos é a áe que os chineses abo-
7iiinam os feudos guerreiros e buscam a uni-
dade do reino. A razão é simples: a unidade
sempre significou pas, sem guerras civis nem
invasões.

E se tentarmos levar em conta as inova-
ções da revolução moderna? Nenhum povo ja-
mais realizou mudanças tão grandes na sua
sociedade ou na sua politica, como os chíne-
ses depois de 1949. Dizer-se que essas enormes
7iiudanças foram alcançadas pelo novo espirito
chinês de nacionalismo de 7nassa 7ião responde
a questão: a expressão "7iacio7ialismo" foi cria-
da na Europa para designar subwiidades po-
lilicas dentro âe uma unidade geral de civiü-
zação ocidental. É totalmente inadequada para
descrever o coerente amálgama de povo, terri-
tório, língua, história, instituições, arte e pen-
samento que vem acompanhando a civiliza-
ção chinesa e que hoje anima o seu povo numa
vida e7n comum.

Como tantos visitantes ocidentais estão
descobri7ido, ali se trata de algo que está além
da íiossü experiência e co7npreensão. A unidas
de do universo particular chinês é como uma
fé religiosa,- e ai do homem ou Partido que
ameaçá-la! É quase certo que a unidade co7i-
tinuará sendo o ideal máximo da politica chi-
7icsa. ê uma das razões básicas porque, C7ii
ambos os lados do estreito e também em Wash-
i7igt07i, Formosa é chamada "parte áa China".
O resultado dessa atitude será a contenção das
lutas políticas internas e do divisionismo de-
pois dc Mao.

John K. Fairbank i o presidente do Consslha do Estudai
sobra a Ásia Oriental, da Universidade de Hervard.

As rarlas dos Ulloras terão pulili-
cadas só quando trouxerem tssi.
natun, nomi completo a legível <
endereço Iodos asses dados serão
dovidamenla verilicedos

Educação

Agora, que parece passado o
período dos "milagres" e que as
próprias autoridades responsáveis,
aliás muito sadiamente, discutem,
entre si. a validade e a eficiência
de muitas medidas adotadas com
referência ao ensino no pais, creio
<|iie é checado o momento dc quan-
tos julgam poder trazer alguma
contribuição à melhor compreensão
e solução dos problemas envolvidos,
cumprirem esse dever.

Tara educadores e humanistas,
em geral, educação c essencialmcn-
te o processo que visa desenvolver
no indivíduo todas as potenclallda-
des de sua condição humana.

Tara economistas, planejadores
e tecnocratas, educação c, primor-
dialmente, uma área de investi-
incuto que visa preparar inão-dc-
obra para a produção.

O trabalho é qnc produz rique-
ia e não a escola. Se não estou cn-
sanado, foi o trabalho do escravo
analfabeto que sustentou a econo-
mia deste pais durante o períodocolonial e no Império. K ainda hoje,
a percentagem dc ilctratlos quecontribuem para a produção e o
desenvolvimento do pais c bastante
elevada. E a de letrados improduti-
vos não deve ser pequena.

A questão de saber se o gozo do
produto do trabalho e o consequen-
te acesso à cultura e ao lazer deve
reverter, integralmente, cm benefi-
cio de quem realmente trabalha e
produz, c um tema explosivo, qncleva diretamente à avaliação dos
regimes econômicos políticos c so-
ciais, cuja discussão não cabe aqui.

A escola c uma instituição de
finalidades precisas, que exige con-
dições mínimas para sua instalação
e funcionamento eficiente. Obvia-
mente, c necessário que o aluno a
que se destina possa frequentá-la
cm situação e pelo tempo suficiente
para receber o ensino e a educação
que ela se propõe a dar, em cada
caso, e que o professor, por seu la-
do. tenha o preparo e as condições
e disponha dos recursos indisperisá-
veis para se desiiicumbir dc sua ta-
refa.

Responsabilizar ou recriminar
a escola pelo que a organização so-
ciai geral não proporciona, como
deveria, à população que deve ser
ensinada ou educada, c um erro de
visão e uma clamorosa injustiça. A
professorinha desassistida e deses-
ilimitada ou o professor de qual-
quer grau, sem o.s recursos suficien-
tes e sem o preparo conveniente,
que não lhe foram fornecidos, e sem,
ao menos, a célebre "remuneração
condigna", inscrita nas leis, mas
nunca alcançada na prática, não po-
dem superar a desorganização so-
ciai, a falência da familia, a inisc-
ria, a fome, a doença, resultantes
de fatores estranhos à escola. Ao
contrário, são vitimas também des-
sas circunstancias (como exemplo,
veja-se as reportagens recentes do
Jornal do Brasil sobre as condições
do ensino no Estado do Rio dc Ja-
neiro).

Sobre campanhas de alfabeti-
zação com prazos marcados para
a extinção do "flagelo", da "nódoa"
do analfabetismo que "diverso-
nha" a Nação, não posso ser otimis-
ta. Nesses SO anos em que me dedi-
co aos problemas de educação e en-
sino, tenho visto repetirem-se essas
campanhas, sempre com o esqueci-
mento da avaliação precisa dos rc-
soltados reais da penúltma e o
enaltecimento grandiloqüente dos
resultados "definitivos" da última.

Agora vejo, espantado, que as
mais altas autoridades do pais, em-
penham-se numa discussão vee-
mente sobre aspectos secundários
da questão (idades das pessoas que
a campanha deve atingir, e te)
quando o problema principal conti-
nua em estado lastimável, segundo
as estatísticas oficiais (os enormes
contingentes de crianças que não
conseguem ir além da la. série da
escola elementar).

Creio que seria muito mais pro-
dutivo que, no lugar dessas campa-
nhas espetaculares, em que se faz
grandes despesas com propaganda,
até de pessoas, se voltasse simples-
mente ao regime tradicional cm
que cada Estado ou Município
mantivesse, como sempre procura-

ram fazer, sua rede permanente de
ensino verpertino e noturno, de
maclurcza, supletivo, dc conti-
nuaçào e aperfeiçoamento, que iria
desda a nlfabellzação até cursos tie
extensão, mesmo, cm certos casos,
de nivel superior, de acordo com os
recusos de que pudessem dispor cm
cada caso, sem nada tlc espetacular
ou tlc provisório, mas atendendo
dc maneira continua a quantos,
náo tendo podido receber ensino
nas idades próprias, se dispuzessem
a faze-lo em outras oportunidades.

E' difícil compreender, diante
da brutal evasão escolar, que inci-
dc logo sobre a primeira série da
escola elementar brasileira, cm ra-
záo dc fatores fundamentalmente de
caráter cconômico-souial, se pen-
sasse cm estender a obrigatorieda-
dc escolar desse grau dc ensino
para oito anos, copiando a organi-
zação escolar dc paises desenvolvi-
dos. IC verdade que quase sempre
as leis desse tipo representam me-
tas a atingir, sem prazo, mas, no
caso, parece que se levou muito
longe a distancia entre o pais legal
e o pais real. Quatro ou cinco anos
dc ensino dc I" grau obrigatórios,
creio que seria o máximo que o de-
senvolvimento atual do pais com-
porta, mesmo nos centros urbanos.
.Mas isso mesmo, sem nada de mo-
bilizar a policia para perseguir as
famílias das classes pobres que não
possam enviar os filhos ás escolas
ou nelas mantê-los regularmente.
Há, entre o povo. uma tal mística
pela escola, que somente a absolu-
ta impossibilidade material impe-
dc de matricular os filhos nas es-
colas disponíveis. Não há quem não
conheça os casos dc sacrifícios hc-
róicos dc empregadas domesticas
para educar os filhos; c as filas nas
portas das escolas pela disputa das
escassas vagas existentes anual-
mente atestam a iniqüidade da me-
didá policial para obrigar a fre-
quencia às escolas, sugerida porcertos administradores.

E' no ensino dc 21? grau. como
se sabe, que o impacto da situação
cconômico-social se faz sentir com
mais crueza: c o "ponto nevrálgico
da questão", conforme dizia o Ala-
nifesto do.s Pioneiros dc 1932 (de
que tenho a sorte dc ser um dos
signatários, ainda vivos). Ai as ilu-
soes se perdem: a grande maioria
de jovens tem que ir diretamente
para o mercado de trabalho; uma
minoria, apenas, pode aspirar ao
ensino superior. E' inútil, pois, o
prognosticismo das "terminalida-
des", dos cursos "profissionalizan-
tes", etc. etc. Os fatos são crus •
não adianta encobri-los com lim
palavriado pomposo, vezo muito co-
muni entre nós.

O ensino superior só se enten-
dc como alta especialização, como
qualidade. Não tem sentido ai a
discussão entre qualidade e quan-lidade: ou tem o nivel que deve ter
em cada caso ou não é ensino su-
perior. Falar em seu baixo nível
como caso de somenos importância
e apelar para a pós-graduação pa-ra corrigi-lo, c um contra-senso. Se
há baixo nivel, c preciso conduzi-
Io ao nível que deve ter. Nenhuma
outra medida c aceitável.

Enaltecer a expansão estatisti-
ca desse grau de ensino, encobrin-
do sua situação real, não me pare-
ce comportamento digno de educa-
dores. A expansão desordenada da
matricula, todos reconhecem, fez
baixar o nivel do ensino superior e
isso não é admissível, cm nenhum
grau, e muito menos nesse, como
vimos.

Eliminar, aparentemente, com
métodos estatísticos, a existência
dos chamados "excedentes" no en-
sino superior é outro expediente
também inadmissível. Se o "excc-
dente" é considerado incapaz, então
não é excedente, é simplesmente
incapaz, e não pode ter acesso àsescolas superiores. Se é capaz e nãoconsegue vaga rio curso que desejaseguir, é porque 0 pais não dispõede recursos ou estes não foram dc-vidaraente mobilizados para propor-cionar o aumento real de oportuni-
dades nesse grau de ensino, neces-sariamente caro. Creio que a juven-tude, até por estar sendo educada,merece a verdade de seus educa-dores.

Paschoal Zeinmc — Rio.

Código civil
Inobstante sancionado em

1973 e vigente a partir de 1974, o
Código de Processo Civil não palmi-
lha, ainda, terreno sólido, atenden-
do a que muitas dúvidas exegéticas
aguardam a derradeira pro min-
clação do Escelso Pretório.

Mutta água, porém, correrá sob
a ponte até que se efetive aquela
manifestação.

Entre as aberrações ínsertas
na lei processual, umadelas guarda
conotação com o Artigo 799, Pará-
grafo Único, ad colorandum:"Ao, receber o mandalo de le-
vantaménto o credor dará ao deve-
dor, por termo nos autos, quitação
da quantia paga." 

'
No antigo estatuto lnexlstla

norma desse teor. Sucede que, em
geral, o numerário garantidor da
execução é depositado no BEG e o
credor, para pagar-se, carece de au-
torlzação judicial traduzida no
mandado de levantamento firmado
pelo juiz.

Visando lograr esse desiderato
e para saciar os reclamos da lei, o
credor outorga quitação nos autos,
por termo, e, ao depois, apresenta
o mandado ao BEG, onde fornece
outra quitação, esta exigida pelo
estabelecimento crediticio, para os
registros contábeis.

Percebe-se, facilmente, que ocredor, pela regra-suso transcrita,
é compelido a conceder dúplice qui-tação para o recebimento de umaúnica importância. Uma no Cartó-
rio, por termo nos autos, repita-se,
e outra ap BEG, por recibo.

¦Se por ai o pagamento não for
efetuado pelo BEG, subsistirá a
quitação no processo em Cartório.
Caracterizar-se~á, destarte, o esdrú-
xulo status quo de uma quitaçãosem o recebimento do crédito peloseu detentor.

Ademais, o termo e o mandado
são cobrados indistintamente peloCartório, ao contrário do Código
anterior, em que o demandante ar-
cava, somente, com o ônus deriva-
do da expedição de um único man-
dado de levantamento.

Em outras palavras, criou-se
para a parte, e quiçá para o advo-
gad<\ outro ônus totahuente pres-
cindivel, num verdadeiro atentado
ao principio de economia blasonado
inoxiam*nte pelos experta das leis
processuais. Com a palavra, pois, os
eminentes autores do Código de
Processo Civil em vigor.

Salomão Vclmovilzky Rio.'
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Expressão oral

Na sua última pesquisa sobreo rendimento das escolas públicas,o Centro Nacional de Avaliação doProgresso Educacional, dos EstadosUnidos, descobriu que as criançasamericanas conhecem cada vez me-nos a sua língua. Segundo a posqul-sa, as redações dos alunos de até 17anos_correspondentes ao ano passa-do são menos coerentes, mais sim-
pllstas e mais desajeitadas, quantoao estUo, do que as redações de anosanteriores. A avaliação concluiu queo fato resulta de mudanças cul-turaLs profundas. Ross Wlnterwod,um especialista em redação da Uni-versldade do Sul da Califórnia,afirmou que a sociedade passou adar mais ênfase à expressão oraldo que à escrita: os negócios e rc-lações interpessoais dependem ba-sicamentc do telefone.

Arqueologia

Uma equipe de arqueólogos an-
glo-americanos acredita ter desço-
berto a localização do até hoje mis-
terioso palácio da Rainha de Sabá,
personagem comum à Bíblia, ao
Corão e ao Talmud. De acordo com
as referências históricas, as áreas
mais prováveis eram a Ablssinia ou
os distritos de Sabá, ao Sul da Ará-
bia. No mês passado, Martin Bici-
mead, do Instituto de Arqueologia
de Londres, e Howard Jennings, ar-
queólogo americano, foram a o
Oriente Médio a convite do Embai-
xador da Liga dos Emirados Árabes
para supervisionar os trabalhos
realizados na península de Musa-
dan, a Leste da Arábia Saudita e
ao Sul do Irã. Durante séculos, a
região tinha sido conhecida como"a costa dos piratas", devido à sua
posição estratégica que lhe permitiacontrolar os estreitos de Ormuz,
mas a mais interessante das indi-
cações históricas sobre o local men-
cionava uma Batrasabbe, ou "cida-
dela de Sabá", que podia ser o mis-
terioso palácio bíblico. E' o que Bid-
mead e Jennings acreditam ter
confirmado com a descoberta das
ruínas de um palácio no topo de
uma rocha de difícil acesso. Mas as
pesquisas ainda não terminaram.

Baratas

Os delegados ao Congresso
Anual sobre a Saúde Ambiental
reunido em Eastbourne, Inglaterra,
ouviram arrepiantes estatísticas so-
bre a conduta anti-social das bara-
tas. Um dos depoimentos mais as-
sustadores foi o de Susan Beatson,
cientista do Ministério da Agricul-
tura, da Pesca e da Alimentação.
Segundo a cientista, calcula-se que
pelo menos 95% de todos os estabe-
lecimentos allmentares de Londres
<restaurantes, bares, etc.) estão in-
festados de baratas. Entre as sete
variedades de baratas existentes
na Inglaterra, Beatson destacou o
perigo especial de três: a barata
oriental (Blatta Orientalis), a ger-
manica (Blatella Germanica) e a
americana (Periplanetus America-
nus).

Uma mini-crise

Exatamente quando São Mari-
nho parecia ter-se tomado o últl-
mo lugar do mundo onde as pes-
soas ainda podiam viver razoavel-
mente ignorantes dos problemas do
primeiro, do segundo e do terceiro
mundos, o Governo da mais antiga
(fundade no ano 301) e da menor
República do mundo (24 milhas
quadradas) foi derrubado, o país
de cartão-spostair situado nos montes
Apeninos (Centro-Norte da Itália)
teve de dissolver o seu Grande Con-
selho-Geral devido a urna disputa
d,s Poder entre os socialistas e os
democratas-crlstãos.

Mas nem tudo está perdido. A
República de São Marinho, nas úl-
timas três décadas, teve 10 vezes
menos mudança na sua liderança
do que a República italiana em que
ela está encravada. São Marinho re-
nunciou ao direito de cunhagem,
não tendo, assim, motivos para per-
turbar as reuniões de cúpula refe-
rentes à economia. Seus 20 mil ha-
bltantes decidiram estabelecer re-
lações a nível de cônsul com 700 mi-
lhões de chineses. O Grande Conse-
lho, de composição exclusivamente
masoulina, adotou, para as mulhe-
res, uma versão branda da Equal
Rights Amendment americana. E a
República proporcionou ao mundo
um exemplo precioso ao declarar
explicitamente que o seu Exército
de 180 homens não aquirirá armas
nucleares.

As mãos

sobre

ANGOLA

The Ecovoniist

ERIA admirável se o mun-
do pudesse simplesmente
desligar a guerra de An-
gola: se todos os países

que estão fornecendo armas pu-
dessem concordar simultanea-
mente em interromper essa
prática, e se os angolanos em
luta chegassem a um acordo
entre si. Mas isto é improvável.

Os antagonistas em Ango-
la estão divididos por proble-
mas reais. As tribos Bakongo
do Norte e os grupos Umbundu
do Centro e do Sul, aliados
atualmente numa frágil coali-
zão que forma a República Po-
pular Democrática de Angola,
têm entre si pouca coisa em co-
mum; mas nenhum deles quer
ser governado pelo MPLA em
Luanda, marxista e apoiado pe-
los russos, e somam em conjun-
to mais da metade da popula-
ção do país. Há uma clara di-
visão de ideologia, na medida
em que isso conta numa socie-
dade tão primitiva. Os primei-
ros atos do MPLA sugerem que
este gostaria de governar o pais
de acordo com os métodos ado-
tados na Europa Oriental; seus
adversários estariam mais aber-
tos a idéias vindas do Ocidente.

Há razões igualmente boas
— econômicas, estratégicas e
políticas — para que outros pa,-
íses estejam interessados no re-
sultado da luta. E' verdade que
os minerais de Angola serão
vendidos ao exterior vença
quem vencer a guerra civil. Mas
a quem? Também é verdade
que o MPLA diz-se formalmente"não alinhado". Mas os russos,
que investiram uma grande
quantidade de armas e de cré-
dito político no seu sucesso,
tentarão obter o retorno do seu
investimento sob a forma de
um equivalente a Sudoeste da
ponta de lança estratégica que
já possuem na Somália, a Nor-
deste da África.

Foi por essa razão que os
russos, com armas, e os cuba-
nos, com tropas, deram início
ao processo de intervenção ex-
terna com a sua ajuda ao
MPLA. Isto agora foi equilibra-
do pelo curioso e silenciosa

Amanhã

na

Espanha

José Maria de Areilsa

•mr -rMA longa era de quase 40
Ê j anos de Poder pessoal
f J chega ao seu término, e a

monarquia, na pessoa de
Juan Carlos de Borbón, que tem 37
anos, está a ponto de iniciar a sua
vida como instituição.

A monarquia pode vir a ser
usada como uma espécie de escudo
por trás do qual as atuais estrutu-
ras políticas seriam conservadas na
sua rigidez. Um esforço poderá ser
jeito para transformar a inércia
profunda dos setores mais autori-
tários numa posição defensiva, ci-
tando-se o perigo de uma revolu-
ção e a proximidade do exemplo
português.

Isto, naturalmente, não é o que
serve ao pais, já que deformaria a
significação histórica da monar-
quia, que em seus melhores mo-
mentos mostrou-se nitidamente de-
mocrática, e obstruiria a urgente
necessidade de reforma que se ób-
serva na atual sociedade espanho-
la.

<1 Espanha è uma coletividade
de 35 milhões de europeus ociden-

apoio dado ao outro lado pela
África do Sul, Zaire e Zambia.
A ajuda que as forças anti-
MPLA estão recebendo da Afri-
ca do Sul não será bem recebi-
da pela África negra; mas a
maior parte dos Governos afri-
canos provavelmente acharia a
idéia de ter um regime de inspi-
ração soviética em Angola ain-
da mais desagradável que a al-
ternativá representada pelo
a.poio sul-africano. O efeito da
intervenção sul-africana será,
de qualquer maneira, modifica-
do pelo lato de que, a um passo
atrás, tanto Estados Unidos
quanto China também s e
opõem à clientela russa. Não se
trata, de u m a confrontação
brancos-pretos. Quando Es-
tados Unidos e China, Zambia
e Zaire entram em acordo, as
coisas já se tornaram bem mais
complicadas.

Angola estava condenada à
guerra civil com a saída dos
portugueses, e a guerra civil re-
sultou inevitavelmente na in-
tervenção externa. A ONU e a
Organização da Unidade Afri-
cana fracassaram no esforço
para controlar o conflito.
Podem tentar de novo; mas é
algo extremamente difícil, por-
que o resultado da guerra é
muito importante para os pode-
res que se alinharam por trás
dos ajitagonistas.

Será mais importante ain-
da para o desgraçado povo de
Angola. O MPLA certamente é
a mais organizada das fracções
que disputam o vácuo de Poder
deixado pelos portugueses. Dis-
põe da. maioria das raras pes-
soas educadas do país; fez al-
gumas obras sociais profícuas
nas regiões do país que contro-
la. Mas contra essas vantagens
há o peso do marxismo que im-
portou dos seus mentores. Os"julgamentos 

populares" e os"campos de trabalho" que
fazem parte das intenções
manifestas do MPLA são uma
indicação do que acontece
quando os ideólogos tentam en-
quadrar em padrões leninistas
urna África despreparada.
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O petróleo e os recursos minerais podem fazerdc Angola um dos paises mais ricos da África, rival
da Nigéria e do Zaire, capaz, também dc produzir
grandes quantidades dc alimentos. Mas a guerraabalou seriamente a sua economia: a produção de
iudo foi drasticamente reduzida, ou simplesmente
cessou; rodovias c ferrovias foram cortadas, e os
portos estão bloqueados por cargas não transpor-
tadas. Quando e se a guerra terminar, us principaisriquezas de Angola serão:

Petróleo — No ano passado, pela primeira vez,
foi a maior fonte de divisas do pais. A maior parte,cerca de 7,6 milhões de toneladas vem do enclave dc
Cabinda. onde a Guf.f tem 120 poços na plataformacontinental. A empresa pagou mais de 400 milhões
dc dólares em impostos e royalties, cerca de 40% do
orçamento do Governo. As reservas conhecidas dc
Cabinda chegam a 300 milhões de tonelada.s.

.4 produção da Região Norte de Angola e na
sua plataforma continental, cm 1974, chegou a 1,2
milhões de toneladas. A maior operação da área é a
da Petrangol, da qual são acionistas a Petrojina
(belga), o Governo de Angola e a Texaco. Nas con-
cessões da Texaco, nos arredores de Santo Antonio
do Zaire, calcula-se que exista 10 vezes mais petróleo
que em Cabinda. Nove outras empresas americanas
receberam concessões no ano passado. A Petrangol
é pi oprietária da refinaria de Luanda que, com uma
capacidade de 1 milhão de toneladas anuais, atende
à metade das necessidades do pais.

Minerais — Angola é o 5.° exportador mundial
de diamantes. A Diamang, empresa portuguesa, com
suas principais concessões na Província de Lunda,
perto da fronteira do Zaire, já teve um quase mo-

prêmio
nopõlio; recentemente, porém, outros grupos, prin-cipalmentc americanos, obtiveram concessões de la-
vras. Em 1973, mais dc 2 milhões dc quilates foramcxpoi tados. tudo para a lapidação da Diamang em
Lisboa.

Os depósitos de minério de ferro em Cassinga,
no Sul de Angola, tidos como dos mais ricos do
mundo, eram explorados pela Companhia Mineira
do Lobito. empresa estatal portuguesa. No ano pas-sado, foram exportadas 0 milhões de toneladas dc
minério, tudo para o Ocidente, rendendo 3S milhões
dc dólares em divisas. O grupo Krupp tem investi-
mentos em Cassinga, em sociedade com bancos ale-
mães, holandeses, austríacos e americanos, yls no-
vas instalações do porto de Moçamedes foram pro-
jetadas para manipular 7 milhões de toneladas dc
minério por ano.

Em Tetclo, no Norte, em Moçamedes, na costa,
c a Leste de Angola, foi encontrado cobre. Manga-
nés é mincrado na área do Malanje, há ouro no
Sul, cm Cabinda há fosfato, e já sc localizaram ja-
zidas dc talco, quartzo, silicatos c alabastro. £ pos-
sivel que em Angola exista um dos maiores depósi-
tos dc titânio do mundo.

Agricultura — O café era a maior exportação
dc Angola ate o ano passado, quando rendeu 231
milhões dc dólares em divisas. A principal área de
cultivo é a região de Carmona, ao Norte, e os EUA
são os maiores compradores. Depois da Tanzania,
Angola é a maior exportadora africana de sisal,
tendo exportado 00 mil toneladas em 1974. Algodão
e açúcar também aparecem na sua pauta de expor-
tações. O potencial agrícola do pais é enorme: ate
aqui, apenas 2% das suas terras arãveís estão sob
cultivo intensivo.

tais, 70% dos quais são jovens, sem
analfabetismo, com uma renda per
capita dc 2 mil 500 dólares e uma
produção industrial que a coloca
em 10.0 lugar entre as nações de-
senvolvidas.

A sociedade espanhola amadu-
reu e enriqueceu-se de maneira
considerável em todos os terrenos.
Pela primeira vez na nossa Histó-
ria, existe uma classe média pode-
rosa, ativa e sem preconceitos, com
aspirações irresistíveis à ascensão
na escala social; uma jovem e dl-
namica classe empresarial; profis-
sionais e funcionários eficientes e
preparados, e uma classe operária
responsável, tecnologicamente
avançada e profundamente cons-
ciente da sua importancia social.

Esta nova Espanha, totalmente
diferente da de 1931, quando a Re-

JOSE MARIA DE AREILZA,
CONDE DE MOTRICO

pública começou, e da de 1936,
quando começou a guerra civil, é
o melhor legado que o Generalissi-
mo Francisco Franco deixou para
o seu povo, porque implica a exis-
tência de uma base sociológica que
torna possível e necessária uma es-
trutura de Poder democrática.

A Espanha de 1975, daqui em
diante, não pode ser governada por
formas e métodos autoritários e di-
tatoriais. A sociedade não o aceita-
ria. Proponho que o processo de re-
forma constitucional necessário à
transformação do nosso pais num
estado democrático moderno seme-
lhante em essência aos demais es-
tados da Europa ocidental seja im-
plantado de maneira legal e pelos
métodos que a próprias leis do sis-
tema atual autorizam.

Esta è a única maneira de rea-
lizar a transição para a democracia
sem violência e sem choques, quer
da parte das Forças Armadas, que
respeitam a legalidade, ou da parte
das forças democráticas da Opo-
sição, que estão em posição de tré-
gua, para ver quais serão os pri-
meiros atos, sinais e providências
do Governo monárquico, e conse-
quentemente, para optar entre
adotar um.a atitude hostil ou positi-
va.

Gostaria que essa mudança de-
mocrática atingisse o funcionamen-
to do Estado e das instituições pú-
blicas, que teriam uma autoridade
forte mas também um caráter re-
presentativo através d e assein-
bléias popularmente eleitas, livre
competição entre as opiniões e os
Partidos, coexistência política e li-

berdades civis para todos, sem dis-
criminação.

E' igualmente desejável que es-
se clima atinja todos os níveis e
áreas da sociedade espanhola, tor-
nando-a aberta, responsável e libe-
ral, e abandonando os privilégios,
monopólios e mitos de uma Espa-
nha arcaica e já superada.

Mas passar de um longo período
de isolamento a um sistema e/e-
tivamente democrático não é uma
operação que possa ser executada
de uma só vez sem o risco de esta-
belecer-se o caos. O escalonamento
e o ritmo desse processo devem ser
rcalísticos e prudentes se se quiser
alcançar o verdadeiro exercício da
democracia.

Acho que o modelo econômico
introduzido na década de 60 deve-
ria ser mantido, corrigido e melho-
rado com fortes estímulos ao inves-
timento nacional e estrangeiro, de
maneira a aumentar o nível de
prosperidade e riqueza do pais.

Nossa estrutura é neocapitalis-
ta, dando-se um importante papel
na economia ao setor público na-
cionalizado. A empresa privada e
os empresários, com seus executl-
vos e trabalhadores, são o motor
fundamental do extraordinário sal-
to para a frente de que alamos
vendo as conseqüências. Não seria
desejável que esse custoso trabalho,
executado ao longo de tantos anos
de esforço, fosse destruído para sa-
tisfazer-se ao dogmatismo ou à de-
magogia deste ou daquele grupo.

A Espanha não chegará a ser

uma grande potência, mas pode to-
mar o seu lugar entre os principais
paises do mundo pela sua solidez
econômica, segurança e índices de
crescimento para o investimento
internacional.

Nosso pais tem a desempenhar
um papel importante na estabilida-
de da posição estratégica do Oci-
dente no Sudoeste da Europa. Com
a mornaquia democrática, o desa-
parecimento de obstáculos políticos
para as relações com o Mercado Co-
mum Europeu e com a Aliança
Atlantica, será de grande utilidade
para tornar mais eficiente a coope-
ração para a proteção do continen-
te contra perigos que possam ma-
nifestar-se nos próximos anos.

yts Forças Armadas espanholas
têm um alto grau de espírito mili-
tar e de disciplina. Embora peque-
no, o nosso Exército é um dos pri-
meiros da Europa pela sua capaci-
dade técnica e moral profissional.

Tendo à frente um monarca
constitucional, a Espanha será uma
Nação com um sistema moderno de
Governo, e será exemplar na forma
e na qualidade da sua vida. Desejo
para o meu país mudanças profun-
das e seguras, banindo-se para
sempre todo tipo de confrontação
civil entre os meus compatriotas.
Acredito que este desejo é partilha-
do atualmente pela grande maioria
do povo espanhol.

Jos« Maria de Areilza, Cond» da Motrico,
monarquisfa democrata a ex-Embaixador da
Espanha nos Estados Unidos • na França,
tem tido um papel de liderança na oposiçic
espanhola.
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e so entao apareceu
baixo, a direita
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O milagre da

desinformação

cação de um inocente documento
acadêmico, sem qualquer relação
com a defesa, que não estavam re-
velando um segredo. Em outras pa-
lavras, o fundamento lógico para
o sistema de sigilo viria, à luz.se a
extensão do acordo de armas fosse
realmente percebida pela inteli-
gentsia soviética.

Freqüentemente, as autorida-
des soviéticas privam de infor-
mações o homem do povo sem
qualquer razãò política para isso,
apenas pelo profundamente enrai-
zado, desprezo que sentem por ele
como consumidor.

Por exemplo, a Intourist forne-
ce horários de trens e aviões pelo
telefone, mas recusa-se terminan-
temente a informar se há lugares
disponíveis, o que só se pode desço-
brir indo pessoalmente a .uma de
suas agênciaâ. A Aeroflot se obsti-
na em não revelar se seus aviõés
estão no horário ou atrasados, o
que leva as pessoas a esperarem
cinco, 10, 20 e ate mesmo 36 horas
nos aeroportos. O desperdício de
tempo por causa desse bloqueio de
comunicação deve ser monumental.

Os ocidentais reclamam, e com
alguma razão, que são massacrados
diariamente por uma barragem de
anúncios e comerciais. Mas deve-
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Hodriclt Smilli

"Porque daqui se vê melhor",
disse ele na maior inocência.

"Mas Nixon entrou no Kremlin
pelo outro portão", esclareci. "Eu
estava lã e vi quando ele entrou.
Nãq adianta continuar aqui".

O rapaz fez um ar desanimado,
e eu me afastei. Mas a multidão
continuou lá — paciente, esperan-
do, sem saber que Nixon já se
achava na fortaleza.

Além disso, embora os textos
dos acordos firmados durante a
reunião de cúpula tenham sido pu-
blicados na integra, não houve uma
explicação para torná-los inteligi-
véis para o grande público. O do-
cumento mais importante — o pro-
colo que especificava o número
exato de mísseis terrestres e em
submarinos para cada lado — não
chegou a ser digulgado pela im-
prensa. Como me disse um cientis-
ta, revelar ao homem do povo que
os dois lados tinham chegado a um
acordo sobre um equilíbrio de for-
ças minaria a campanha do Parti-
do para manter a vigilancia de
guerra fria entre a população e
tornaria difícil que se continuasse
insistindo com os cientistas para
que jurassem, quando da publi-

rar do outro lado do Kremlin, onde
ele deveria entrar"?

riam se dar por felizes em face do
que sofre o consumidor na União
Soviética. A falta das informações
mais elementares é uma das face-
tas mais irritantes e prejudiciais
da vida soviética. E' uma das prin-
cipais razões por que as calçadas
das ruas vivem apinhadas de pes-
soas, que andam ansiosas de uma
loja para outra com sacolas e pas-
tas, na interminável busca deste ou
aquele produto, esperando ter a
sorte de encontrar uma pessoa que
passe com o que desejam e informe
onde encontrou aquelas belas la-
ranjas ou estes tomates tão verme-
lhos.

As primeiras páginas dos jor-
nais soviéticos se assemelham tan-
to umas às outras que dão a im-
pressão de serem preparadas por
um único editor. Para os ociden-
tais, a fórmula que empregam pa-
recc fadada a matar o interesse
dos leitores: não há furos, noticias
de crimes, escandalos. tóxicos, colu-
nismo social, más noticias, cotações
da Bolsa, histórias em quadrinhos
ou resultados das corridas de cava-
los. Como me disse um funcionário
do Governo, "a leitura dos nossos
jornais é como talharim apenas
cozido: sem sabor". O Pravda serve
para o que Lenine chamou de "pro-
dução de propaganda": trabalha-
dores sorridentes segurando maça-
ricos; editoriais pretensiosos, bom-
bást.icos, repetitivos: e comentários
políticos que apresentam o mundo
em termos de conflitos de classe
irreconciliáveis e de conspirações
pérfidas contra a causa comunista
ou a pátria soviética. E' o jornalis-
mo defensivo levado ao extremo.

Não obstante, o Pravda alega
ter a maior circulação mundial
matutina — mais de 10 milhões de
exemplares —e dá sinais de pros-
peridade, apesar de não publicar
anúncios e cobrar apenas três ko-
peks pelas suas seis páginas.

Em geral, os 30 minutos de no-
ticiárlo noturno na televisão con-
siste de uma longa reportagem so-
bre a colheita de cereais por "nos-
sos magníficos agricultores coleti-
vos" na fazenda "X", um filme so-
bre os metalúrgicos que se compro-
meteram a completar o plano eco-
nòmico do ano três semanas antes
do prazo marcado, e itma entrevis-
ta com um comunista estrangeiro
— libanês, por exemplo — que em
resposta a uma pergunta passa
cinco minutos ininterruptos fazen-
do uma recitação ipsis literis do
mais recente comentário doPrav-
da sobre, o Oriente Médio. Depois
disso, vêm noticias sobre violências
na Irlanda, desemprego na Amérl-
ca, brutalidade nas prisões chile-
nas, noticias variadas sobre espor-
tes soviéticos e previsões do tempo.
Nos intervalos, vêem-se tomadas de
cereais sendo despejados em
vàgões ferroviários, ceifadoras em
atividade no campo, trabalhadores
numa usina siderúrgica lançando
aço fundido em moldes e os lingo-
tes incandescentes avançando em'
direção à camara. Temas e as ima-
gens não variam, e parecem ter
muito pouco a ver com a data em
que são exibidos.

Por mais tedioso que pareça
aos ocidentais, esse tipo de propa-
ganda' tem um efeito subliminal a
longo prazo sobre os soviéticos. Vai
ao encontro de seu arraigado orgu-
lho nacional e de sua identificação
coletiva com "nossas" realizações
nacionais. Particularmente, pode

falto e só então apareceu uma noti-
nha, em baixo, à direita da primei-
ra página do Pravda e do Izvestia
(os únicos a divulgarem-na) —
uma frase solitária e fria anun-
ciando a morte do "aposentado Ni-
<kita Sergeyevich Kruischev", es-
premida entre a noticia, de uma co-
lheita abundante e um perfil do
Rei do Afeganistão, então em visita
ao pais.

A principal razão da demora
foi, é claro, a necessüdade dos lide-
res do Kremlin em decidir como
tratar o assunto, porque embora
afastado do Poder há sete anos,
Krúschev continuava uma batata
quente em suas mãos.

As peculiaridades da imprensa
soviética criaram hábitos especiais
entre os leitores. Em geral, passam
por cirna dos comentários publica-
dos com destaque e vão buscar as
matérias de poucas linhas e títulos
inócuos, divulgadas discretamente
em cantos, rodapés ou espremildas
entre dois assuntos completamente
diferentes.

O que significa, na prática, a
obrigação de ler o Pravda de trás
para diante. Por exemplo, leitores
alertas souberam, em 1957. da de-
posição do Marechal Georgi Jukov
do posto de Ministro da Defesa
lendo a noticia numa coluna inti-

tulacln "Crônica", na última página 1
do Jornal; a chegada ide Nixon ;i ;
Moscou foi detectada 11a progra-
maçáo da Lclcvl.ifio, também aprt- ,
sentada nessa puRinu. Mas ela tem !
também outras atrações: esportes,
xadrez, noticias culturais e, ocaslo-
naimonte, artigos satíricos e de in-
teresse humano. A página 5 é a
mais informativa, em lermos oci-
dentais, porque é nela que são pu-
blicadas as noticias estrangeiras. A
medida que vai-se aproximando da
última página, o noticiário csqucri- jta.

Os leitores soviéticos também
sabem, de modo geral, separar o
trigo do joio em matéria de propa-
ganda. Alguns intelectuais me con-
taram que perceberam que o Presl-
dente egípcio havia expulso os as-
sessores soviéticos de seu pais
quando leram no Pravda uma pe-
quena noticia informando que o
Egito agradecera os assessores so-
viétlcos por terem completado a
sua missão (embora a maioria da
população não tivesse percebido o
seu significado real). Outros con.se-
guiram descobrir lem 1972, 74 e 751
que as safras tinham sido ruins
quando não encontraram na im-
prensa as costumeiras estatísticas
agrícolas e elogios aos "nossos es-
forçados agricultores". Um casal
amigo meu calculou que tinha ha-
vido um grave acidente de aviação
(perto de Sochi) depois que leu
cinco estranhos obltuárlos de mari-
do e mulher no mesmo dia, lamen-
tando o seu "desaparecimento pie-
maturo", eufemismo normalmente
usado para mortes acidentais.

A imprensa soviética considera
obrigatórias as críticas às deficlên-
cias Internas. Essas autocríticas
têm dois elementos comuns. Em
primeiro lugar, voltam-se para fá-
bricas. diretores, capatazes ou mi-
nistérios. Elas se ajustam ao lema:"crlltlicâr sem generalizar". Em ou-
tras palavras, pode-se encontrar
falha numa determinada situação,
mas não convém tirar conclusões
genéricas, porque pode ser política-
mente perigoso.

No setor de cartas dos leitores,
a maioria das publicadas é total-
mente inócua mas, embora pareça
um suicídio, há quem escreva car-
tas de protesto, opondo-se á linha
do Partido. Durante a campanha
contra Soljenitzyn e Sakharov
(1973), a Literaturnaya Gazetta re-
cebeu algumas cartas de pessoas
que consideravam errada a denún-
cia contra esses homens, sem que
soubessem o que eles haviam dito
011 escrito. Claro que essas cartas
não são publicadas. Um jornalista
meu conhecido disse-me que todos
os meses um agente da KGB vem
à redação do seu jornal e faz uma
triagem das cartas recebidas, le-
vanido sempre algumas consigo, ge-
ralmente as anonyinkas (anôni-
mas).

O que mais me impressionou
11a imprensa soviética é o bloqueio
de informações inocentes, como o
indice de crimes ou número de
prisões, de crianças abandonadas,
de pessoas desempregadas, peram-
bulando a esmo, de pedinites, vicia-
dos em drogas; das doenças que
afligem a população (cólera, peste
bubônica, alcoolismo crônico): de
acidentes de trabalho; consequên-
cias de terremotos, inundações e
outras calamidades naturais; viti-
mas de acidentes, naufrágios, in-
cêndios; poluição industrial; salá-
rios pagos a atletas, e outros tópi-
COS.

A deficiência de informação na
imprensa soviética é extraordiná-
ria. Não se conhecem as estatisti-
cas nacionais sobre o número de
pessoas que ainda moram em apar-
tamenitos comunais: o sucesso das
mulheres na sua vida profissional;
o custo relativo e os padrões de vi-
da ide várias partes do pais: a dis-
ponlbilidade de serviços sociais em
áreas rurais em comparação com
as cidades; as atitudes de classe de
vários extratos da sociedade sovié-
tica ou as atitudes de várias nacio-
nalidades minoritárias em relação
aos russos e a si mesmas.

É incrível como se nega ao po-
vo soviético um quadro geral de
sua vida e de sua sociedade, para
não falar na chance de compará-la
com outras sociedades. A censura
não permite. Ocasionalmente, sur-
gem alguns artigos baseados em es-
tudos sociológicos com enfoque lo-
cal e que tocam eni questões impor-
tantes. Mas na grande maioria dos
casos, o monopólio do Partido sobre
os meios de comunicação torna ex-
tremamente difícil a divulgação de
pontos-de-vista divergentes, como
também o surgimento de uma opi-
nião pública independente, fora da
pequena elite soviética.

Em conseqüência, como já ob-
servava Karl Marx quando jovem,
a censura gera hipocrisia pública,
ceticismo político e a individuali-
zação do povo, cada pessoa vivendo
sua própria vida, sem participar do
quadro geral. Como me disse, quei-
xando-se, um intelectual, "não sa-
bentos realmente o que acontece na
nossa sociedade e o que as pessoas
pensam. Sei o que pensa o meu pe-
queno circulo de amigos e colegas,
mas não o que pensam os trabalha-
dores sobre o seu trabalho ou o que
os agricultores coletivos acham de
suas vidas. Vivemos em mundos se-
parados; não temos um mundo em
comum, exceto o que o Partido nos
oferece nos jornais. A única oportu-
nidade que tenho de me misturar
a pessoas de outras categorias so-
ciais é durante a reunião anual de
minha unidade militar, quando
então bebemos juntos e nos recor-
damos do tempo da guerra. Fora
disso, somos praticamente estra-
nlios uns para os outros."

Ex*chefe da sucursal de Moscou do The
Times, de Londres, atualmente sub«editor
nacional do jornal, Medrick Smith, e autor
do livro The Russians, do qual «st® artigo
foi condensado.

NO 

começo de agosto dr 1972,
pairou sobre Moscou du-
rante alguns dias uma
misteriosa neblina azulada.

O grande aeroporto doméstico ao
Sul de Moscou, Domodedovo, teve
de suspender suas atividades devi-
do á falta de visibilidade. Da ja-
uela do meu apartamento, num 8."
andar, houve manhãs em que não
conseguíamos enxergar mais de 3U0
metros. Os moscovitas tossiam mui-
to e seus olhos lacrimejavam. Nas
ruas, automóveis e bondes eram for-
çados a trafegar com os faróis acc-
505.

Circulavam' boatos alarmantes
de que íncèncios nos campos em
torno 'da Capital ameaçavam áreas
densamente populadas. Entretanto,
durante uma semana não apareceu
na Imprensa qualquer comentário
a respeito. Finalmente, relegada a
uma página Interna de um Jornal,
apareceu uma noticia dizendo que
irrompera i.m incêndio numa tur-
feira cm Shatura, a 100 km de
Moscou. Dois dias depois, outro Jor-
nal noticiava o fato óbvio de que "a
fumaça já chegou á Capital", mas
não disse se a cidade corria perigo.
A fumaça parecia densa e estável
demais para ter vindo .de tão longe.

Pouco depois ela começou a se
dissipar. Apareceu um artigo atri-
bulndo os incêndios nas turfelras
ã estiagem, e anunciando a proi-
blção de camping, piqueniques e fo-
gueiras numa vasta região cm tor-
110 de Moscou, ressecada e fácil-
m ente inflamável. Obviamente,
muita coisa não estava sendo dita.

Só bem mais tarde é que al-
guns bombeiros foram citados por
ai.os de heroísmo e a morte de um
jovem apareceu discretamente no
canto de uma página interna. Ali-
nal, por uma frase aqui e um co-
mentário ali conseguiu-se descobrir
que 110 começo de julho — um mês
antes da primeira informação —
haviam irrompido incêndios que
devastaram milhares de hectares.
Mais de 1 mil pessoas estiveram
envolvidas no combate às cliamas,
inclusive aviões, pára-quedistás e
unidades militares inteiras. Soub?-
se que alguns incêndios só foram
apagados quando já se aproxima-
vam dos subúrbios de Moscou. Erí-
tretanto. a maior parte da impren-
sa praticamente não tocou no as-
suniio, e o 1'ravda, o jornal oficial
do PC, não publicou uma única li-
nha a respeito.

Um cientista amigo meu con-
tou-me o caso de uma jovem que
foi de avião de Karaganda para
Moscou a flui de fazer o vestibular
à Universidade Estadual de Mos-
cou. Deveria permanecer uma se-
mana na Capital. Passados 10 dias.
seu silêncio começou a deixar seus
pais apreensivos. Duas semanas
mais tarde, o pai resolveu ir a Mos-
cou ver o que estava acontecendo.
Na Universidade, informaram-no
de que sua filha nunca aparecera
por lá, e ninguém conhecia o seu
paradeiro. Procurou amigos cia fa-
milia com quem ela pretendia se
hospedar, mas ninguém tivera no-
ticias dela. Numa delegacia sugeri-
ram-llie que procurasse o posto po-licial do aeroporto. Lá. como em to-
do lugar que estivera, implorou queo ajudassem a localizar a filha. Só
então lhe disseram reservadamen-
te — com instruções para maniter
a informação confidencial — queo avião em que ela viera de Kara-

ganda caíra, matando todos os pas-sageiros e tripulantes. O pobre fi-
cou chocado com a noticia: era a
primeira notícia que ele e seus
amigos tinham do desastre.

A imprensa soviética não cos-
tuma noticiar catástrofes como .es-
sa, exceto nos raros casos em que'
estrangeiros ou personalidades de
destaque estão envolvidos, e assim
mesmo resumidamente e de manei-
ra bastante nebulosa. E' comum a
Aeroflot não anotar os endereços
dos passageiros ou de seus paren-
tes mais chegados. Foi por isso queaquele pai ansioso teve de procurar
saber o que acontecera a sua filha
e descobrir por conta própria quemorrera num acidente de aviação.

Em outubro de 1974, um miste-
rioso assassino andava à solta em
Moscou. Foram tantas as mulheres
assassinadas nas ruas da capital
que os moscovitas começaram a fi-
car alarmados e a falar, como me
disse uma gorda matrona, que "a
situação está ficando tão grave co-
mo em Nova Iorque". Durante esse
período, soube de tantos casos de
assaltos, invasão de domicílios, 1011-
bos de bolsas e carros que cheguei
a me espantar, porque nunca ima-
ginara que coisas do gênero estives-

j sem ocorrendo em MÍoscou. Quando
| nossa sucursal tentou apurar jun-

10 à policia o que havia de positivo
com relação às mortes dessas mu-
lheres, procuraram nos despistar e
recusaram-se a fazer comentários.
Mas algumas mulheres soviéticas
nos contaram que Unham sido ad-
vertidas oficialmente em seu tra-
balho para não sair à noite, e o.s
porteiros de seus apartamentos ha-
viam-lhes recomendado que não
abrissem a íwrta a estranhos.

A Imprensa não fez qualquer
menção aos assassinatos, embora
eu soubesse que na redação de um
determinado Jornal correra a noti-
cia de que sete mulheres tinham
sido mortas a facadas por um psi-
copata. A partir dai, rumores se-
melhantes começaram a se espa-
lhar. Não havia um assassino, mas
dois, e pouco depois já se falava
numa quadrilha. Afinal a 28 de ou-
tubro. a Reuters, a agência de 41011-
cias britânica! soube pela policia
que fora preso um rapaz que se
acreditava ser o responsável pela
morte de 11 mulheres — três assas-
Sinadas nas 24 horas anteriores —
e que ele estava sob observação
psiquiátrica. Essa noticia foi con-
firmada em outras fontes. Contu-
do. nesse mesmo dia, numa apa-
rente tentativa para tranqüilizar
a assustada população feminina, o
jornal A Tarde de Moscou citou o
subchefe de policia, Viktor
Pashoksvky, como tendo dito que"nos últimos 10 dias não foram co-
metidos crimes violentos nesta ei-
dade". Meus amigos soviéticos mos-
travam um ceticismo total, tão
grande se tornara a falta de credi-
biiidade.

É difícil para ocidentais, nor-
malmente bem informados, fazer
uma idéia do que é a escassez de
informações na União Soviética —
não apenas noticias políticas sensi-
veis, como se Brejnev está adoen-
lado. vai se aposentar após o Con-
gresso do PC em fevereiro, ou
quem será seu sucessor, mas fatos
comuns do dia-a-dia — infor-
mações sobre crime, fumo. hábitos
sexuais, portunidades de emprego
no pais, custos de vida diferentes
em várias regiões, e até mesmo po-
blicidade simples, mas necessária.
As informações são geralmente ra-
cionadas e divulgadas a conta-go-
tas.

"Na Rússia, o segredo reina
cm todos os setores: administrati-
vo, político e social", comentou o
nobre francês Marquês de Custine,
ao viajar pelo pais em 1839. Cento
e trinta e seis anos mais tarde, a
situação é praticamente a mesma.
As autoridades soviéticas acham
profundamente desagradável ter
de admitir abertamente que algu-
ma coisa saiu errada, por mais ób-
via que seja, como foi o caso dos
incêndios em torno de Moscou em
1972 ou da desastrosa safra agrico-
ia deste ano. (A imprensa ainda
não publicou uma linha sobre a
grande compra de cereais aos Esta-
dos Unidos durante um período de
cinco anos).

É possível que a informação
sobre o assassino de mulheres te-
nha sido suprimida para não levar
pânico à população, mas na grande
maioria das vezès isso se deve ape-
nas ao raciocínio simplista de que
o povo não precisa tomar conheci-
mento dos fatos. Em relação ao
Ocidente. Moscou fica numa po-
sição altamente vantajosa, já que
pode perseguir a detente — quer
se trate de acordos comerciais, lie-
gociações sobre armas estratégicas
ou conferência entre Leste e Oes-
te em Helsínqui — sem ter de prns-
tar contas ao público ou se preocu-
par com criticas. E' assim que se vê
a liderança soviética adotar uma
política bastante impopular, como
o grande fornecimento de armas
de um campo para outro sem a mi-
nima preocupação com a reação
popular.

A primeira visita do Presidente
Nixon a Moscou, em maio de 1972,
me parece um exemplo perfeito de
como se manter o público no escu-
ro, para poder ser manipulado com
mais facilidade. O Kremlin não
queria uma acolhida apoteótica pa-
ra o primeiro Presidente america-
no a visitar Moscou, e por isso a
imprensa soviética divulgou apenas
uma breve noticia pouco antes de
sua chegada (embora dificilmente
os moscovitas pudessem ignorar
que ele estava para chegar, devido
à profunda maquilagem sofrida pe-
la Capital para dar uma impressão
favorável). No dia de seu desem-
barque em Moscou, alguns jornais
ocidentais estamparam um mapa
do seu roteiro, desde a sala VIP do
aeroporto de Vnukovo até o Kre-
mlin, mas na imprensa soviética
não apareceu nada. Até a hora da
chegada foi mantida em segredo,
mas milhares de pessoas, suficien-
temente alertas para perceberem o
significado de um aviso inocente
na programação da televisão —"hoje, às 16h30m, noticiário inter-
nacional" — abandonaram o servi-
ço para esperar Nixon.

Mesmo assim muitos deles cal-
cularam mal q itinerário do Presi-
dente, pelo fato de não terem in-
formações suficientes. Vi um grupo
de umas 2 mil pessoas na Praça
Manezh, mais de meia hora depois
de Nixon ter chegado à velha for-
taleza por uma outra entrada, vá-
rios quarteirões adiante."O que estão esperando aqui"?,
perguntei a várias pessoas."Para ver o Presidente Nixon",
me respondeu um estudante em
mangas de camisa e com uma pas-
tá na mão."Mas por que não foram espe-

Cândida Amsden

provocar piadas aqui e ali, mas cu-
mulativamente este tipo de "noti-
ciário" compensa pelas deficiências
óbvias que o povo encontra no seu
dia-a-dia.

Outro objetivo claro é evitar
qualquer espécie de sensação.
Quanto mais importante for a no-
ticia, menor será a matéria. Quan-
do um avião soviético caiu em Mos-
cou em outubro de 1972, matando
176 pessoas (à época, o maior de-
sastre da história da aviação civil),
a catástrofe mereceu apenas dois
parágrafos da Agência Tass. Quan-
do o supersônico TU-144 se partiu
em dois em pleno ar durante o
Salão Aeronáutico de Paris, a 3 de
junho de 1973, o Pravda concedeu
40 palavras à explosão e relegou-as
à última página. Mas o exemplo
máximo 'do controle de noticias
surgiu quando Nikita Krúschev
morreu, a 11 de setembro de 1971.
No dia seguinte, o New York Times
publicou um obituário de três págif
nas e colheu a reação da imprensa
comunista pelo mundo afora — ex-
clusive Moscou. A morte do homem
que dirigira os destinos da União
Soviética por mais de uma década
deixou muda a imprensa local.
Aguardamos durante 36 horas que¦fosse feita ailguma referência ao
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1 Collant em Malha. Próprio

para o verão. Super atual.
Adere ao corpo com perfei-
ção. marcando sua silhueta.
Muito bonito. Apenas

39,

2 Calça em Brim. Caimento
perfeito. Bastante resistente.
Com pespontos. Uma suges-
tão que está em dia com a
moda. Apenas

3 Bolsa de Palha natural
alça de couro. Um
S.uper esporte. Própria

passeios e praias. Muito
derna e bonita. Apenas

1
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4-Sandália em brim listrado
com pelica. Salto anabela
moderno e bem atualizado.
Uma sugestão para passar
estas festas bem na moda.
Apenas

í) Camisa .. Levis Uma ca-
misa super na moda. Leve e
resistente. Não desbota e não'
deforma. Uma sugestão ideal

\ para o verão. Apenas

20,

TUDO EM

4 PAGAMENTOS

S/ACRÉSCIMO

Calça Levis em brim Zuarte,
2 bolsos, na frente e dois
atras, todo pespontados. Te-

• cido exclusivo pré-fabricado..
Muito atual. Apenas

119,

'Tênis Topper Seleção. Nas
cores vinho e azul. Super re-
sistente e moderno. Nos ta-
manhos mais variados. Con-
fortável. Apenas

85,

Sacola bastante
moderna e pratica. Em brim,
Uma moda muito jovem,
Apenas
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DOBRA
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Soutien Jersey de Nylon. Vesle cer-
tinho, sustenta e modela o busto.
Gracioso acabamento tricolor. Na
Mesbla: Somente 
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Biquíni Jersey de Nylon. Uma graça,
muito charmoso. Gracioso acaba-
mento tricolor. Um presente ideal
para este Natal. Na Mesbla: Apenas

V:- V^TV3-'?^^ "•."¦. - \í<\\te<M$ll

'¦r-^-.A' >£Òtí£ /tem

/, ç;, ;X^.y.x--,->.^ ^ftfiW??***^

Pi J? 4.* ' x; *?¦ :f >«S^Pf^^í^fe«Sv
Jlp^»i€ ^êWÊKÊêt^Mê^^><A- ..-$-..* ;-x^x — -x -c ¦ »<¦&$¦% ^í^^^^^^^^Ê^^y ^^wÍmÊ0^^Pm:Ê^I^^_

f \ \ m^ ^^^m^^ _.
sistente, aderente ao corpo. Cores ^t^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^MH^IH^
bem naturais. Na Mesbla: Somente ^^^^^l^^^^>^^^3^SB^a^^WeHe«m

kÜb HBH^^^ ^ Calcinhas

\ Mm bbb/ 
'^•eeeW 

xX^^^r ¦ K

\ ÊÈÈÈSÈÊÈm Rs^BL—^''  uí ^

¦Hb^v 1 ¦ ¦ _SS5 ¦ ¦ —,-.»,»¦¦¦ nr

Jf 35,

Camisola de Polyester. Gostosa,
macia, fácil de lavar e passar. A ma-
neira mais elegante de dormir.-Na
Mesbla: Apenas

Robe de Polyester. Fácil de lavar e de
passar. Excelente qualidade. Bom
gosto e muita elegância para presen-
tear. Na Mesbla: Apenas ...........

! Í

Jogo de 4 calcinhas. Cores muito va-
riadas, muito resistente, macia, em
tamanhos variados. Na Mesbla:
Apenas ......,..,„...........*.. .»

L



Suplemento Especial JB/MESBLA Q Domingo, 30,Ml/75 - 3

rr— yr j——;¦ ¦ ' -¦¦¦ -

/— a* MWáW W M \ mmWj mW mmWtM OMAIO
NATAL

00 BRASIL
TODO EM 4 PAGAMENTOS S/ACRÉSCIMO

/'

V^
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Calça em brim listrada. Estilo mari- OTiffj' ff W\ I ffik W S [/ %. \\nheiro. Superatual. Nostamanhos V lljjlff^ I ^ÍIAx l\ ^<^\\ ^?fe' Y\- 2-3 e 4. Uma sugestão muito mo- \ /Ilí/fljWiíl //íí nn rSi ^v /L^<SC \ \ %k ^^vTí - \Vu~derninha para o seu filho. Apenas ) hfj l/jj | ) /| ||| / Y^\ \ ^"^\\l ^

69, / / \ 1—Banho de Sol em brim listrado. \ \Fecho eclair. Linda aplicação de uma ] \ancora. Abotoado entre as pernas \ \ 1 49facilitando mudar as fraldinhas. \ 1 *
Apenas \ 1

\í 
" 

\ 69, \ —%

Terninho Marinheiro em brim de
listra. Nas cores Azul e vermelha.
Um terninho muito jovial e moder-
ninho. Nos tamanhos 1, 2, 3, e 4.
Apenas

tho em brim listrado,
iro. Própria para ove-' -minha. Sua filha vai

ficar uma gracinha. Apenas 

79,

Andador Luxo. Armação em tubo
cromado. Dobrável. Rodízios super
macios, desliza suavemente. Cesto
em lonita quadriculada. Apenas .... Bebe conforto em polistireno, em

forma de cadeira. fácil para transpor-
tar o bebe. Cores bem alegres com
desenhos infantis. Apenas 

-« vntn-

^^^¦*-^*^v^wí*«^,'"ív.v;.«:.-..;fi'>;- --^-- ¦ v:i;. wY;
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Saia Longa em Aerofil Listrado. Faz
conjunto com o biquíni. Bonita e
muito elegante. Toda aberta do lado
dando um lacinho, Apenas

Biquiní em Aerofil Listrado. Um
modelo bem atual. Calça bastante
cavada, soutien bem decotado. Não
é transparente e não desbota. Ape-
nas

Conjunto Biquíni e Camiseta, com íyL ífT) / \ 7 ^v
.recortes e listras enviesadas. Sou- / E^yflr Â JL I \ \

I tien tipo lenço e calça bem cavada. / fjrzjÈFk yS^-d^jJ \, \Uma moda nova para começai o ve- / / ytyffljj& 
^j 

.S x>
rão. Apenas.... // y^m^< I /'/ jmm^85, ;\NjSS LJ*' ^ '

229, W JR^ ^^—¦———^^^
km^uuuuum wKmmW

1/ |T 

§ Caloicicle. Uma ginástica sem muito
(1 •& |) esforço. Você agora vai manter o
\\ II 1/ seu corpo perfeito. Por Apenas 999,
]| ffi 1/ em 4 pagamentos sem acréscimo

\ 1/ --tj^. (jfel/ ou mensalidades de

Stik, o fim do corpo mole. Dá forma
no corpo, enrijece o busto, ativa a
circulação e acaba com a celulite, a
ílacidez e as gordurinhas. Apenas .

Bel-Linha mão Livre. Desmontável,
portátil, várias cores. 2 anos de ga-
rantia. Torne seu_corpo mais ele-
gante e sem flacídez. Apenas 749,
em 4 pagamentos' sem acréscimo
ou mensais de

9990
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Jogo de cama para casal ou solteiro
Você pode encontrar nas cores quedesejar. Artigo de excelente quali-dade. Resistente e macio. Jogo decama de solteiro ....

Jogo de cama de casal

Pano de Copa, com um lindo calen
dario 1976. Muito útil e decorativo
Depois de usar o ano de 1976 como
calendário, aproveite para pano de
prato. Apenas

X.AX Colcha em Tergaline. Finíssimo aca-bamento, cores maravilhosas paraembelezar e decorar a sua cama
Pode ser encontrado tanto para casaicomo solteiro. Tergaline para sol-teiro. Apenas

Tergaline para casal. Apenas

»— * « ' " _r—-—-r -—-Mmm— A
W&IàXm^E^mm\aWg*j^&^m^mmmmmmmmmmm^mM^^——-m^mm^mm^^ *" ' ' -¦^_l_^_b— ——_.__

JÍ^^^^^^C\^/:^M^^mUmmmW^ÊÊmKÈ ^iáH™!?':^ ''MT

_-«_?tó£ÍH_gí*»K. >- <_ ___^^_. v> \ 1 s^—i • • 2ir- '"^^mm^mmmm&^mmmmWmmmYMTT+VttUtHUUUííitUi^ '• * Jffi_T

^^^^^^^» 
tâ^ ^"^^^^^mmm^^^m^'-'' ^^^^\ C^S^\

^ÊmmSmmm^^^^^^>^'^^Í ôf\

69,

«rTi f>
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Jarra Solitária em Cristal. Uma Jarra
muito moderna. Fino acabamento.
Vai embelezar ainda mais a sua
mesa. Apenas ,.

19,
Arranjo de Flores. Motivos dos mais
variados. Flores super naturais, im-
portadas. Vai dar um lindo colorido
em sua casa. Apenas 

89r
Arranjo de Natal Importado. Um es-
ü/O muito moderno. Colorido mara-.
vimoso. Uma sugestão ideal para
3SC.3 festas. Apenas ...,

69,

Baixela São Conrado. Em aço inox.
com 8 peças, nos tamanhos mais
variados. Estilo moderníssimo.
Super resistente. De 499, por 444,
cm 4 pagamentos sem acréscimo ou.
mensais de ,..,,

aer? ,.::•:¦ ;-Z'immí

¦W.'. --' ¦*"•!¦—»»——— -^ |[| |

,, i. t .......... t ....... 

.. ¦ T.,„„ -* 1

Faqueiro Hércules. Um estilo muito
moderno, com 130 peças. Em aço
inox. Fino acabamento. Não pode
faltar em sua mesa. De 1.499, por
1.244, em 4 pagamentos sem
acréscimos ou mensais de....,,,.„

1245°

lll lv ¦! I

\y______^__^__^f___W , lll^//jp&/ü\ m/ 'm

\ZjwZZ^. Êf / fíl

Jogo para Sorvete". Conjunto de 6
taças e 6 colheres prateadas. Estojo
de madeira Luxo. Ideal para pre-
sente. Finíssimo acabamento.

Apenas

199,

Relógio Frigideira Rubinik. Mostra-
dor em números romanos e arábi-
cos. Despertador útil e decorativo .
Indispensável na copa e na cozinha.
Apenas ,..,

99,
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Conjunto May Fair em alumínio de
alta qualidade, composto de 8 pe*
ças. Indispensável na cozinha mo*
terna, De 349, por Apenas .„„„*,m^ÊÈÉÊÈ^ra* 288,

.^MriRs BUB ^_M \ m" i ii> U " r^V"**»»»

^^^^^__ ^^H ¦ ¦¦ m ^^m»i ¦ ^h ^^^^H^^^"^^^B In m ^^^"^MWtikm __ 
__ ^___ __ __^^i ¦/] 

_£/ ¦ ''¦•] * H

.Conjunto para Café. Astra.Brasif.•Composto de 4 peças. Moderno e
muito decorativo. Indispensável na
sua mesa, Apenas. «.„.,.,„.„„„„

• m ^B^Ü^^E^E*^" fi // l-Mm^Mmfm^MmW ÁW
m ^B^B fcSSH^~^ E"*^ // // iMm^MmWÀm^W ÀW

m. ^E^Be~1 C^4 I // iMm^mmW kWj m_^^^m^^mmmm^m^mmmmÊÊmmm^^****mmmMmWm^mW^mmmmm_m____mM_m_m____m___*
^k V^ft^S^^t 1/ // ______wÁm\w à\m ¦¦<¦¦» ^^^t

'^* ^^H1biiUihUiHHIIHi1hihiHihiiIi|Iii^^&^I ^k^^^ ,^^^^bvB ^nillllilillllllfliillillilllllifl Bb ¦

65,

* f_^_^K_^_^_^_\ _\^^^^^^^_______\\ M^^^^Z^^^mW W^^^^^f^^Mm^ M^^^^^-mWmm\mM^^^^mW//fí-^^mWMm^^--^^L\-^L^r^*

^^^^^^^^^ ^B^^^^^^^m^_____\ _^^^^^^_______\ __^^^^L^^_____ ___W ^

> P ííl
Mm
IlPi n
wk \II vV^

éIr
J rwíj» ; ,^Jll > ¦ \fJJfW \\J

Jogo com 4 Colheres Jolly; Um jogo
de finíssima qualidade. Ótimo aca-
bamento. Uma sugestão ideal para
presentes» Apenas .„,„,„„,,,,»„.

25,
Forma de Alumínio, Moderna, resls*
tente indispensável na sua cozinha.
Você vai fazer bolos e tortas maravi-
íuosaSí Apenas «imusMumutiiti»

49,
Máquina para Moer Carne. Prática 5
funcional, Muito útil para a dona dô
casa que gosta de fazer pratos dite*
rentes* Apenas miiuitituiiiiiiiiii

-V-'-':>-'*^EmBh ^^m^^^b

I ¦'.¦ 'ÉisJ' ... I

Ew J

*¦ ¦ .~^H ^B /

Grill Rica, Controle de temperatura,
anti-aderente.Leve e muito prático.
Você pode fazer os 

'mais 
variados

pratos. Apenas M,vi„„„„„„,,.„•

65r

Jogo de Faca em aço inox, Com-
posto de 8 peças. Finíssimo acaba-
mento, Estilo super moderno, Não
pode faltar em sua mesa. Apenas

69,

Cafeteira Bender. 0 fim do cuadorda
café, Faz o café automaticamente,
Tem capacidade de 1/2 litro. Fácil de
lavar* De 129; por Apenas tllHIIU

111,



8 Suplemento Especial JB/MESBLA [~] Domingo, 30/11/75

(
\

/if # /a A / /I /mi /

Motoneta Motovi. Motor automatico ffT
I £jjF\Or 49 cc. Faz 100 Km por lino Garan-

/ tia de motor de jfano ou 6.000 Km. fg % %

fo-Na Mesbla: Apenas . /l \ i

Bicicleta Caloi Berlineta. Freio Ma-,
nual ou contra-pedal. Cores metáli-
cas, brilhantes, refletores de segu-
rança, decorativos e eficientes, Na
Mesbla: De 689, por apenas,,,,.,..

Balanço Todarte. Todo em tubo
com 2 cadeiras, estrados em tubos
e chapa de ferro. Um brinquedo
ideal para a garotada. Na Mesbla:
De 379, por apenas

288,

Y-^i

659,

t*3

rf\
\* \

*Xi

Berlineta Dobrável. Selim confortá-.
vel, ajustável, guidão moderno.
Arco dimensionado. Na Mesbla: De
799, por apenas

715, _
n

Berlinetinha Caloi com rodinhas la-
terais, selim confortável e guidão
ajustável. Bagageiro integrado. Na
Mesbla: De'679, por apenas '

ff\*tK\\

^ 1^.

639,

\

\!• '.*A; jv'
¦l ¦

m

I,; )

%
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m^M^t^^^^^^ **•—«.

Nas
acima

na Seç*
Brinquedd1ha

um Pci
fotografe

branco, tal 4U
Studio

\i

Super Tiro, com luneta telescópica.
mira de precisão e pente para 10
projéteis. Acompanha alvo múltiplo.
Na Mesbla; De 199, por apenas • i»

177,

1''' ^^^_^. •"> -_^_í*^^^
^^M^M^^^

4 I
tf

.\ \

—( ^. • /* \

t I

/GR|~\

Vertipíano. -Helicóptero preso em
haste, com mola. Base com co-
mando para efetuar o resgate do as-
tronauta e da cápsula espacial. Na
Mesbla: De 379, por apenas.,.

Autorama Interlagos. Pista oval,
composta de 1 carro MacLaren e 1
Carro Lotus. Funciona em 110 volts.
De 1.299, por apenas..,..,»..,..,,!.

1.199r

v yniiinim j -*-> .™o
^¦^BssfigS^ 

"" ¦~"k- -.-.I ,-•¦¦¦ ssê-S

<PSy a^^^^ f|BB _^^^^^*B _» \J

Carro Buggy. Chassi em metal, car-
roceria em plástico, alta pressão,
faróis com luz, sobre carroceria.
Rodas tala larga, Na Mesbla; De
649. por apenas .,,.,,,...,.....,,,.«»

550,

Hit Train. Conjunto de trem com-
posto de locomotiva movida a pi-
lhas. Vapores de carga e passagei-
ros, trilhos em plástico, Na Mesbla:
De 379, por apenas

-«¦***»¦



10 - Suplemento Especial JB/MESBIA ? Domingo, 30/11/75

/\ ^
_____i _____-_H_F ^•-^"'^Z''' __ÉH ___________^^ ___r ______ ____________¦*. __¦_¦_

^|BP^m________ ___C i__r____l ___F____H___ ___r ____¦ !V_k * ______ ___r _____________^^ ____{ __^^ __________________

0 MAIOR
NATAL

DO BRASIL
TUDO EM 4 PAGAMENTOS S/ACRÉSCIMO

A•/ V..

__—^""""'^'^^WBl__________ ___________ __¦.¦—————™«w>i^

Liqüidificador Walita. Moderno è: Batedeira Walita. Com'2 tiqelas defuncional Copo inquebrável. Con- tamanhos diferentes tigela nara esroje deslizante. Motor super po- premedor e esprlSílÜtente. De fácil limpeza. Apenas super potente. De429, por 388 em4 pagamentos sem acréscimo ou
if mensais de,

Lady Shave. Depilador automático.
Proporciona maior facilidade e be-
leza a mulher. Deixa sua pele super
macia, Apenas ,

Ar Condicionado Brastemp Com
110 volts, 7000 BTUs. Estilo supermoderno. Adaptável a qualquer tipo
de decoração. De 2.799. por 2.399
em 4 pagamentos sem acréscimo ou'
mensais de

170,

Ventilador Faet. Um ventilador supe
moderno, controle através de teclas
Leve. prático e minto bonito
479. por apenas

De

399,
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T/iolão Giannini Cinderela. Tampo de
pinho sueco. Mosaico trabalhado à
jrnão. Escala e cavalete de jaca-
randá. Um som maravilhoso. Na
Mesbla: Apenas 399, em 4 paga-
mentos sem acréscimo ou mensais
CG iltKtlllIliitlIllltlllIltlIf-rlIftttll»mt*
mWaàimmmmÊimimmmmuimmimmm mmtn iMMrir'wrawMnMMm^<

^ÉIL yWwÊÈt***^
^O ^^KPttrl:' í'>'''////i<7Wffl&&A. ^^***í^^^

^8 *^§*5^*w ^(IP^ItKi

*'"^H .^HP**^^i l^fc^^--^^**-**^--^ M^lZ^^fe ^*V^bE^ °'.">]í'í{'JÍeÍe&eEtc9

^^^w ^V^- ^^^B ^BÍfcrl>***.^^,Si>w ^^^f 
X /mm W^^ ^LmW mW^

Gravador Panasonic, mod. RQ-
309-AS. Som de ótima qualidade.
Funciona a pilha e a eletricidade.
Microfone embutido. Na Mesbla: De
1.079, por 999, em 4 pagamentos
sem acréscimo ou mensais de

9990

Efetrofone estéreo Philips Gf 560.
Equipamento estéreo de luxo, porta-
til, entrada para rádio e gravador..
Um som maravilhoso. Na Mesbla:
De 3.527, por 2.999, em 4 paga-
mentos sem acréscimo ou mensais
de ,,......:,,,......

Hádío relógio Panasonic AM/FM.
Você vai despertar com música.
Tenha um sono tranqüilo e desperte
alegremente. Na Mesbla: De 999,
por 849, em 4 pagamentos sem
acréscimo ou mensais de I..MHIIII

55,

166,

IX J3—J*— -c -
|*«Brarar^»aB^_^a^M^_r'' "W^^B^ *-"' ~" —^

0LYMPUS1RIP3S -JBlr^P ^

Mini Câmara Tekinha. Prática, leve
e econômica. Usa filme 126 a cores,
e preto e branco. Fotografe o que há'
de mais belo. Na Mesbla; Apenas..

29,

Câmara fotográfica Olimpus Trip
35. Medição de luz automática.
Fotos com perfeição. 0 presente

Ideal para o Natal. Na Mesbla: De
1.129, por 944, em 4 pagamentos•Sem acréscimo ou mensais de

44,

-*-*. -V -» .1.
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r V^KVrtBT s^/rvWJ?^^-, Para 'iielhor rendimento na limpeza. II

/'*¦¦• JV -;IV <#V J5^* ^ • '**•* '^ k

ã .xvf ^ ^ ^.ês\V xv'

Cortinas em Polyester Estampada.
Confeccionada com pregas Ameri-
canas, com rodízios e borla. Vários
desenhos e cores. Tamanho 3,00 x
3,00. Apenas 599, ou mensais de .

INSTALAÇÃO GRÁTIS
CÇ90

Cortina em Rendão de Nylon. Con-
feccionada com pregas Americanas.
Rodízios e borlas, vários desenhos
e cores. Tamanhos 3,00 x 3,00.
Caimento perfeito. De 399, por ....

INSTALAÇÃO GRÁTIS

r *-<\ ,.^v r.> *+? ^* {«.$¦ ,>* ^H.^it|

Tapete Flora!. Tamanho 200 x 137,
de bonita lã, desenhos em toda a
extensão, Para embelezar ainda
mais a sua casa. Apenas 499, em 4
pagamentos sem acréscimo ou
mensais de

49? o

Tapete Tabacow Pérsia. Tamanho
2,00 x 2,50 em lã com desenhos
orientais. Base de juta em lindas co-
res. Apenas 949, em 4 pagamentos
sem acréscimo ou mensais de

70,
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Odyssey. O brinquedo eletrônico
que transmite 110 vídeo de qualquer
TV, 12 )ogos diferentes, inclusive
tênis de mesa, futebol, hóquei e
muitos outros. Apenas 3.777, em 4
pagamentos sem acréscimo ou
mensais de

116,

|?||1Sí^Haxa a ^.

^ J^"ft^^^^^BB5S^l^a^a^'^*-^ ^W \\\\>*y*^

^^^NafckÍ^*-^H^fc_ ^a» 
I ^aW -^a^aia^a^ L~^»^_ au B^MalMaJV*^^

Mlifi-a-itlilttWaaajfcaWMIIIl! >i < «t—U^tfca-i**-. mf-Wftnla» MMMfc ¦ !¦*¦' ¦ ¦ » ii IW« I* MHfc lliOH falli l.iil jm
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Barraca Ferpi-Luxo. Construção re-
Sistente, Vedação total. Bastante es-
paço para 5 pessoas. Fácil de armar.

,-D.e 2.099, por 1.999, em 4 paga-'mentos sem acréscimo ou mensais
de 

Guarda Sol. Bonito e muito resis-
tente. Coros maravilhosas, desmon-
tável. Anti-ferrugem, Ideal para o
verão. Apenas....

$

Piscina Tone. Todinha desmontável,
de fácil transporte, super resistente,
em chapa dura e plástico pneuma-tico. Ideal para o verão. Apenas
1.149 em 4 pagamentos sem acres-
cimo ou mensais de..

Carabina de Ar Comprimido. Aca-
emento perfeito. Leve e resistente,
Para uso com setas ou chumbinhos.
Estilo super moderno. De 329, por

Cadeira Mini Chaise. Leve e resis-
tente. Muito confortável. Muito bo-
ji.itã e moderna. Ideal para presen-tes, Apenas

Suave Encosto. Você pode levar a
qualquer lugar. Ortopedico. Leve eresistente. Super confortável. Ape-nas.,,,  • • • .(..«i.n

299, 99, i \
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El K ¦ |3 OültSUNô NOVÍOMO ÜHOUÜU)! 11 ¦¦
Furadeira Black & Decker, prática, IM ¦ c^tion^ 

'** U° y~0"'~1 1111
loderna e bem ^^L I uuuuwyrrTrrrm 11 1d

para quem gosta de realizai peque- ^^^ I SSWiff'ta^f fjjfl 11 19nos trabalhos em casa. Apenas .... ^ É^^^ !H mf^msKmffMwtki 1 HBfWw^Êm 11 II

^^MMjií|&í$í? * :-^êiÍ00:^ ,m^\ lidade comprovada. Super resistente II fl^^^BfljjfôSv.. ¦'^S^^íi.^"' 
^^ummw •$? e macio. Pagamos 20, pelo seu pneu Jl fl_

I . I

'Banco Pro-Car. Modelo Mônaco
Super Monza. Reclinável. Para
todos os carros nacionais. Coloca-
ção grátis. Apenas 2.349, em 4
pagamentos sem acréscimo ou
111 l n o a 1 o u e,,,,.. ¦ 11 >. < ¦ 1 > 11 • 111 > • 1 • 1111

180, Amortecedor. Super resistente e.
macio.. Você vai rodar com mais
suavidade. Proporciona maior esta-
bilidade e segurança. Para todos os
carros nacionais. Apenas

Auto Rádio Philips. Seleciona com
uma só tecla, até 6 emissoras em
qualquer uma das 3 faixas do apa-
relho. Som maravilhoso. De 855,
por 795, em 4 pagamento sem
acréscimo ou mensais de ...........
INSTALAÇÃO GRÁTIS.

179,

50,

Bateria HeliaY. Super resistente.
Para todos os carros nacionais. Sua
bateria usada vele 60, na compra de
uma nova, Apenas.;».,

479,

uri" nm wi"

mm*m m» fit+mmi i. .i,w.. »n....w»e
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/

/fl m
Confunfo Six Mix. Formado por 2 pa-lelós e 3 calças, Paletó em tecido
rústico, com bolsos e 2 botões. Na
Mesbla: De 1.190, em 4 pagamentos

acréscimo, ou mensais de

K ' ^ik^QjtWf^fcaa» wfo^h*%Êm^!jl&tFr \j

|ifcW \ ^^m*mVÍ^^^^^r,

1 BÉ y^

Barbeador Philishave Super 90. Com
3 lâminas rotativas, procedência ar-
gentina. Moderno e muito eficiente
Na Mesbla: De 349, por 319. em 4
pagamentos sem acréscimo, ou
mensais de...

< ¦ i i / - • - i i t. 11

CAI

^WíS ^^ fã 1W'(;1<)S ° ;j (:jl':i;'' Palet0 e,n leCldo <T V^^^-K^wV

^^A 
-*. 

^i" ' 
^\^ *^jpK^\S*^paW ou mensais de ,,, ÊfãÊjihfè^

fl IíHhÍ iHPr >y \ ^«4 I aV / vv JÇ» / N - \ 31?90

•.•.RI tli|*™''

Relógio Mondaine. Para homem.
Automático, calendário duplo, resis-
tente à água. 0 presente ideal para o
homem elegante. Na Mesbla': Ape-
nas 749, em 4 pagamentos sem
acréscimo., ou mensais de

. «, — Va*é d'f.h*e ra
(*••:* |~i'n..t- loj '.Vvj
'ce -ú"í: '.i ;> -^e qj \er

-£ •i'0'; .e-Mijsrj.

//
[tfz2y.z X-íns
... ~ ~, i.

S990

A LOJA QUE TEM PRA2EÍ1 EM SERVIR.


