Tempo bom r.l nobule»
lidada, initabilidadt pa».
saejeira aa anoilacar. VI•ibllidada boa. Tampara,
tura ailával. Máx. 33,1
(langu). Min. 31,0 (Ali*
da loa Vlita). Mili da»,
na Cad. da Classificado»

|. A. JOHN Al DO BRASIl,
Av. Brasil, 500 (ZC-08) Tal.
264-4422 Rada Internas
End. Telegraflco: JORBRASIl
- Talex número» 21 23690 e
21 23262.
SUCURSAIS:
São Pauto — Av. Sio lufi,
170, loi» 7. Tel.i 257-0811.
Setor Comercial
Brasília —
Sul - S.C.S. - Quadro 1,
Bloco 1, Ed. Central 6.° and.
9r. 602-7. Tet.it 24-0150.
Afonio
B. Horiionto — Av.
Tal.:
Pena, 1 500, 7.° and.
22-5769.
Niterói — Av. Amaral Peixoto,
207, salas 705/713 - Ed. Alberto Sabln - Tél.t 722-1730.
Administração - Tel. 722-2510.
Perto Alegro — Av. Borges de
Medeiros, 915, 4.° andar. Tel.
4-7566.
Salvador - Rua Chile, 22, •/
1 602. Telefone: 3-3161.
Redro — Rua Sele de Setembro, 42, 8.° andar. Telefone
22-5793.
CORRESPONDENTES:
Rio Branco, Manaus, Bolam,
Sio luis, Teroilna, Portela»,
Natal, João Possoa, Macei*,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, CuriGoiânia,
Florianópolis,
tibo,
Washington,
Aires,
Bueno»
Nova Iorque, Paris, Londres
o Roma.
/
Serviços telegréficos:
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA
c Reuters.
Serviços Especiais:
The New York Times, The Economist, L'Express e The Times.
PREÇOS, VENDA AVÜISA:.
Guanabara a Estado do Rio:
1,50
Dias úteis ... . Cr$
2,00
Domingos ..... CrS
Minas Gerais:
2,00
Cr$
Dias úteis
3,00
Cr$
Domingos
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, ES, DF o GO:
3,00
Dias úteis Cr$
4,00
Domingos Cr$
CE, MA, AM, PA, PI, AC o
Territórios:
3,00
CrS
Dias úteis
5,00
Cr$
Domingos
PS 5
Argentino
12.00
Esc.
Portugal
ASSINATURAS - Via torrestre em todo o território nacional:
225,00
Semestre CrS
115,00
CrS
Trimestre
—
Via aérea em todo
Postal
• território nacional:
400,00
Cr$
Semestre
200,00
CrS
Trimestre
—
Somente no EsDomiciliar
tado da Guanabara:
250,00
CrS
Semestre
130,00
CrS
Trimestre
aérea): AmeEXTERIOR (via
rica. Central, América do Norte, Portugal • Espanha:
113,00
USS
3 meses
225,00
USS
6 meses
América do Sul:
50,00
3 meses .....USS
100,00
USS
6 meses

ACHADOS E
PERDIDOS
A FIRMA FORMIPARK MOVEU
DE FORMICA ITDA. Av. Gomes
Freire, n? 740, declara para os
devidas fins, que foi extraviado o talão de notas fiscais sé*
ria B/l de numeração 651 e
700. Pede a quem encontrar,
entregar no endereço acima,
ou ligar para o tel. 242-5708.
FOI EXTRAVIADO - Um alvara de licença p/ localização,
inscrição n? 147 455.00 da firma PRIMA DONA BOUTIQUE
Rua
E CABELEIREIRO ITDA.
Aris'tids> Spinola. n° 101 loja.
D - Tel.: 287-1089.

JORNAL DO BRASIL

AG.
DA
EVANGELISTAS
AS
DANGEL oferece ótimas empre*
baarrum.
cozinheiras,
gadas,
bás caseiros. 255-3229.
A

oferece
SOCIAL,
MISSÃO
ótimas cozinheiras, arrum. e
de
confiança
uma portuguesa
com doe. e ótimas referências.
Tel. 252-4431.

A

MAID ATENDIMENTO ESPECl ALUADO - Seleção r-mpreg.
domésticos cozinheiras, cop (o),
babás
simples,
c/
arrumad.
noções enferma gem, etc.
255-844*.

AG. ITAMARATY 555-8792 - Dlriglda p/ religiosas oferece as
melhores domésticas c/ ref. e
doe. earf. saúde e folha corrida
da policia. Taxa mínima.
A

CATETE CENTER empr. domest. comerciais of. coz. babá
jeomp. cop, arrum. faxin. pas*
tad. diaristas etc. Menor taxa
garantia I ano. Inf. 2850264
Calote, 347 si. 545.
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O Xainxá do Irá, Reza Pahlevi,
anunciou ontem a instituição do sistema do Partido único no pais, o
Movimento Político de Ressurreição,
ao qual poderão flllar-se todos aqueles
que aderirem aos seus três princípios
fundamentais: aceitação da Constituição Nacional, respeito à monarquia e alinhamento com a revolução
lançada há 12 anos.
• No Cairo, ao concluir reunião
para determinar uma revisão na lista
negra de empresas e bancos que
mantêm negócios com os Israelenses,
a Organização do Boicote Árabe deu
à Volkswagen alemã o prazo de três
meses para cessar a fabricação de motores tipo Wenkel em Israel, sob pena
de ver-se incluída na lista. (Pág. 2)
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O domingo festivo que o empresariado do Texas preparou
para Henry Kissinoer teve um
longo momento secreto: durante três horas, ele conversou com 100 homens de negocio de Houston e, ao final, tudo que se soube foi contado
por Bill Archer, parlamentar
"As disrepublicano do Texas:
cussões incluíram relações dos
EUA com a China, o Sudeste
da Ásia, a URSS e o Oriente
Médio". Depois, Kissinger aimoçou com 1200 pessoas,
quando ganhou chapéu e botas de vaqueiro texano. que o
fizeram sorrir. Ele só não quis
montar num rodeio, o boi
Opectosity, cujo nome é trocadilho local da sigla dos paises exportadores de petróleo
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Depois de pensar muito, técnicos do Departamento deTrânsito encontraram, no papel,
uma solução para os frequentes congestionamentos na Barra da Tijuca. Ela consiste em
deixar mais pistas livres para
quem segue para a Barra, pela
manhã, e em inverter o.esquema, à tarde. A solução, com o
Nos 1 mil 262 quilômetros quadranome de operação-entra-e-sai,
3
dos da Baixada Fluminense moram
milhões 195 mil pessoas, 60% vindos
foi mais uma vez aplicada ondo Nordeste, Interior do Estado do Rio,
tem, com a ajuda de soldados
Espírito Santo, Minas Gerais e até
12°. Batalhão da PM, e na
do
mesmo do Rio, e o fluxo não deve
cessar, pelo menos enquanto houver
prática não foi o que se espelotes baratos, embora sem infra-estrurava. O resultado foi um entura urbana, e a ilusão de um mercado
de trabalho no Rio.
garrafamento que durou hóNllópolls, com 22 quilômetros qua-.
ras. O que mais preocupava
dvadps e 143 mil habitantes, e São
eram as estradas de acesso ao
João de Merltl, com 34 quilômetros
'mil
habitantes, já
Rio, porque hoje começa o
quadrados e 325
estão saturadas, mas ainda resta
ano letivo para 720 mil aluespaço em Nova Iguaçu (764 qulnos das escolas oficiais de
lómetros quadrados e 1 milhão
195 mil habitantes) e em Caxias
1." grau, mas nelas o írânr
(442 quilômetros quadrados e 515
sito foi normal (Página 16)
mil habitantes). (Página 17)

Baixada
nãó pára de
crescer

...:'•:'.
¦

¦
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tentando conquistar empresários
para realizá-los".
O economista norte-americano Werner Baer, da Universidade
do Illinois, afirmou que não compreende o sentido do atual debate sobre a estatização, pois, em
sua opinião, não há evidências de
que a iniciativa privada tenha
acumulado prejuízos devido à
atuação das companhias estatais.
O Sr Baer, que está no Brasil desenvolvendo trabalhos para
a Fundação Ford, disse que da
mesma forma que as empresas
estatais' absorvem recursos da
iniciativa privada, esta conta
com o apoio de Instituições do
Estado, retirando recursos da
área estatal. (Página 14)

terroristas para libertar Lorenz.
Dos seis prisioneiros exigidos, dois
se recusaram a partir, enquanto
os demais já estavam prontos
para embarcar no avião que os
levará ao exterior.
Na Argentina, dois ex-líderes
sindicais da direita peronista, ambos destituídos por lutas entre
facções desta ala, foram vítimas
de atentados: Adolfo Cavalli, do
Sindicato dos Trabalhadores do
Petróleo, foi encontrado morto,
.enquanto Eustáquio Tolosa, com
três tiros nas costas e um no
braço, está grave. (Página 8)

Desconto de 5^0 Surucucus pode
de aposentados suprir de
será suprimidoi urânio o país
do Brasil
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Pela primeira vez em 17 anos,
o Partido Democrata Cristão
(CDU), liderado pelo político Peter Lorenz, que ainda ontem se
encontrava em poder de uma
organização terrorista de esquerda, venceu as .eleições parlamentares em Berlim Ocidental, derrotando os social-democratas; de
Willy Brandt. Esse resultado e
interpretado como uma condenação do eleitorado à ação subversiva.
Hoje, às 5h da manha (hora
de Brasília), termina o prazo
dado para que o Governo cumpra
todas as exigências feitas pelos

A Conferência Episcopal Espanhola inicia hoje sua 22a. Assembléia,
que deve eleger o novo presidente e
discutir o projeto do documento sobre
Reconciliação Nacional. O atual presldente, Monsenhor Vicente Enrique
y Tarancon, Arcebispo de Madri, considerado politicamente um liberal,
tem grandes possibilidades de ser reeleito.
. Quanto ao documento sobre a
Reconciliação na Igreja e na Sociedade Civil Espanhola, com 58 páginas
divididas em sete capítulos, será apresentado amanhã na Conferência.
Sexta-feira o Episcopado solicitou ao Governo indulto geral por
ocasião do Ano Santo. (Página 8)
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Partido de seqüestrado
vence pleito em Berlim

Episcopado da;
Espanha debate
reconciliação/

' *»'-—»
<
ZZ. ¦
>'"-•' '-r^-.-i>

a*

O Ministrei do Planejamento,
Sr João Paulo dos Reis Veloso, declarou ontem que poucos países
fizeram tanto quanto o Brasil na
criação dê instrumentos de defesa
e fortalecimento da empresa privada nacional. A declaração foi
feita a propósito dos debates que
envolvem a ação do Estado na
economia brasileira.
Em entrevista, o Ministro .
Reis Veloso disse que a atitude do
Governo diante de um setor que
necessita de investimentos é a de
estudar quais os instrumentos e
incentivos necessários para a iniciativa privada preencher o vazio.
Contudo, observou, "muitos projetos de insumos básicos se retardaram porque o Estado estava
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Veloso nega tendência
de ativar estatização
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Xainxá deixa
Irã com apenas
um Partido
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A Argélia propôs ontem aos
países exportadores de petróleo
se
que reduzam sua produção e em
neguem a receber"tais
pagamentos
como o dómoedas fracas
lar", com o objetivo de combater
as tendências de baixa dos preços.
A proposta será levada à reunião de cúpula dos países-membros da OPEP amanhã, em Argel,
e reflete o crescente temor, dentro do cartel, de que a recessão
mundial e os excedentes de produção de óleo obriguem os paísesmembros a reduzir os preços e,
portanto, o ingresso financeiro.
A França propôs que tenha
início em 7 de abril a conferência
preparatória da reunião de cúpuIa entre nações produtoras e consumidoras de petróleo, tendo formalizado convites a diversos paises, entre eles o Brasil. (Pág. 15)
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Àrgélia prega
boicote a dólar
e moeda fraca

EMPREGOS
A OFEREÇO 1 cozinheira maravllhosa de forno-fog. 2 cozinheiras trivial fino ou todo
serv., 3 babs e I copeira. Otimas ref. Tels.: 235-1024 e ...
235-1022. Agência Alomã D.
Olga.
AVIADOR senhor só procura,
cozinheira e copeira, cada 600
Praça Tiradentes, 9
urgente.
aplo. 703.
D E COLOCAÇÕES
AGENCIA
oferece ótimas coz. arrm. baba
o diarista c/ doe. refs. taxa
minima. Tel. 232-4039.
Particular.
AGENCIA SIMPÁTICA - Tel.:
222-3660. C/ simpatia o eficiência s/ pedido da coxinhaira cop. arrum. babii ele, Timoss lambem lima» diarista*.
Atendimento imediato.

Ano LXXXIV — N.° 325

Rio de Janeiro — Segunda-feira, 3 de março de 1975'

O Ministro da Previdência e
Assistência Social, Sr Nascimento
e Silva, anunciou ontem que entregará até quinta-feira ao Presidente da República anteprojeto
de lei que suprime o desconto de
5% nos proventos dos aposentados pelo INPS "por entender que
esse desconto reduz os benefícios
da aposentadoria."
O Sr Nascimento e Silva informou', ainda, que o projeto sobre contagem recíproca de tempo
de serviço para a aposentadoria
público e privado — será encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Presidente Ernesto Geisei, até o dia 15. E ainda relativamente à aposentadoria, diz o Ministro que seu Ministério estuda a
atualização das aposentadorias
anteriores a 1966. (Página 7)

A auto-suficiência
no setor do urânio poderá ser
anunciada brevemente, quando
for concluída a avaliação das jazidas recentemente descobertas
em Surucucus, Território de Roraima, a 300 km das fronteiras
da Venezuela e do Suriname.
Mais de 1 milhão de km2 já foram
cobertos na busca do minério.
Contadores Geiger e clntilômetros indicaram em Surucucus,
a maior anomalia radioativa já
registrada no país, atividade superior a 10 mil choques por segundo,
mais de duas vezes que nas minas
de Poços de Caldas, as maiores
reservas confirmadas. Só para
atender o Centro-Oeste, até 1999,
o Brasil necessita de 10 mil MW de
origem termonuclear. (Página 9)

¦'.

Ponte completa Contenção de
um ano. mas só encosta atrasa
acaba em cinco a Rio—Santos
Ao completar depois de amanhã
seu primeiro ano, a Ponte Rio—Nlterói está ainda a cinco de sua concludesão definitiva, sem as prometidaá
fensas — ou Duques D'Mba — sem sinallzação de painéis ou eletrônica e
espera um computador que virá dós
EUA para comandar um anunciado
circuito fechado com 29 câmaras
de TV.
Mas, se do ponto-de-vista econômico ela ainda não surtiu os resultados esperados — os caminhões a
evitam — não se pode dizer o mesmo
quanto à arrecadação: 10% do custo
oficial já está pago, ou seja, Cr$ 99
milhões 270 mil 121, com tuna média
de 25 790 veículos por dia, dos quais
1 600 são oficiais. (Página 12)

Problemas de ordem geológica, code
mo a necessidade da construção das
a
contenção
muros
para
grandes
encostas, uma orografia acidentada e
um terreno quaternário em processo
de decomposição, condições não previstas pelas firmas construtoras estão atrasando a conclusão da Rodovia BR-101, Rio—Santos.
Os engenheiros argumentam que
o terreno úmido conhecido como talus
provoca um perigoso processo geológleo: gigantescas pedras se deslocam
sobre blocos-matrlzes, invadindo o leito da estrada. No trecho Rio—Angra
dos Reis túneis, .pontes e viadutos, estão ainda em fase de acabamento, não
se podendo prever, com exatidão, a
data de sua conclusão. (Página 11)

Campeonato
promete
muitos gols
no sábado e quatro no

Sete gols
Flamengo 2, Vasco 2 de ontem,, no
Maracanã, fazem prever que no Caminiciado
peonato Carioca desteas ano,
neste fim de semana, equipes substltuta'ão sua tendência defenslvlstao
sempre para
por um jogo voltadomais
numa comgol, uma atração a
petição que promete recordes de
renda.
Depois de um primeiro tempo de
repoucas emoções, Flamengo e Vasco
alizaram excelente partida na fase
três
final, quando foram marcadoso Fia0,
a
1
vencia
Vasco
por
O
gols.
Carlos
mengo passou à frente e Luis.Paulinho
decretou o empate. Roberto,
gols. A
e Zlco conquistaram os outros (55
715
renda somou Cr$ 770 ãtnil 575
pagantes). (Páginas 18 e 24)

A (o) COPEIRO (a). - Pag.
•900,00 boa aparai, rèfs. does.
p/ servir 1 casal de trato. Av.
Copa, 788/303.
A UNIÃO CRISTA - Atendi
boje pedidos de domásttlcas
c/ doe. ref. Rigorosa seleção
o taxa minima. Tel. 231-0503.
A PRECISO - Domést. educada
que cozinhe e arr. e uma babá
p/ bebe de 9 meses. CrS 700.
1085 apto.
Av, Copacabana,
202.
AG. FRANCESA VOGUE - 25
anos de tradição Internacional
Precisa-so com tefe« a mais moderna do Brasil
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO i BABA'
- Tem ARRUMADEIRA/COPEIRA
oferce domésticas honestamente
rônciês „e prática orden«do a
E BABA - A UNIÃO ADVENTISTA
mulher oferece ótimas domésti- Tom ACOMPANHANTE
famille estranPrecisa-se
Tralar a Av. Vis-.onpara
ADVINTISTA
UNIÃO
selecionadas. Tel. 256-5559. _
A
combinar.
Oue
letponSENHORA
competente
Tel.
empreg-da
doe.
tef.
e
c/cas
Ótima» domátl., recám-chegaD.
OLGA ATENÇÃO preciso p/ Sr. viuvo A MOÇA OU
ALEMÃ
AGENCIA
empregada competente raspongeira, de boa aparência, sossedo de Albuquerqut, 805. Tol.
sáva! a amiga, babás o enferA ASSOC. CATÓLICA CRÍSTUR
boe coz. pago 500 arr. 400 coz. faca trivial variado bem falta,
252-16P9. D. LYDIA.
copeira,
das dos Estados e vindas c/
cozinheira
OFERECE
20 e 30 anos, c/
o
anferentre
399-1599.
babás
e
o
amiga,
•aval
gada,
227-7379
serviço
todo
recám-nastldos,
— Dirigida iV Assist. Sociais
meitat para
Ofereso.
mineiras.
pago 600,00 para
p/ casal. Tratar largo do Mafamílias
babá
eacolhldlsslmas por D.
referencias de pelo menos um AG. TRANQUILAR CRED. SOCImaltas para recám-nascidos,
acompanhantes,
oferece excelentes domésticas
da casal. Folga aos demlngoi.
chado 29 opto. 712.
g o vernantat,
224-6203.
Olga há 15 anos na Sede próatá CrS 550,00,
seleciona- BÃBÃ' - Precisa-se com refe.
e
Paga-se
ótimas
ano.
acempanhnatas,
LA
ofroece
seleção.
governante»,
c/ honesta e rigorosa
Av. Copacabana, 511/106.
coslnhalras, copelro (a) 6 franprin. Tel, 235-1024 e 235-1022.
Rua Fonte da Saudade, 61, larendas para trabalhar na Tl|uca.
das coz., cop., arrum. babel
Av.
cozinheiras, eopolra(a) 6 franAtende Imediato, Tel. 252-7440
- Para cuidar do
•oia, motorista etc, Todas con.
Av. Copacabana, 534 aplo. 402. AGENCIA MERCÚRIO
Salário 450 tralar 258-9721.
c/ doe. o ref. 256-9739.
goa.
casa, motorista, etc, Todas com A BABA'
Copacabana, 534/ 301 tem ótl- AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
Pago
— Av. Copacabana,
ano.
um
de
AGENCIA 5TA. MONICA _ O
criança
raf.rinclas
de
Paga-sej
Copacabana,
t/ pratica
Av.
refarlnclas.
BOM ORDENADO Babá
p/ A EMPREGADA
forece p/ casa fino trato, babás ARRUMADEIRA COPEIRA. Multa mas diaristas faxineiras passaseu padU
ARRUMADEIRA
800,00. Paço referinclas o cart.
com
atando
prastaia
256-9526/255-3668.
583/806.
r""1'"1"
255-3681.
235-3667.
581/106.
156-9516/
256-3405
referencias
cozinha,
bem empregada para trabalhar
delras. coz.
c/ noçõe» enferm, boas cozs.
prática, ord. pela prática, foicriança de I ano c/ documendo do domástlcas em geral,
saúde. Av. Copacabana, SB3
famille
casa
CrS 800,00, R. Aires
Paulo
S.
1
ano.
de
doe.
em
•
ref
em
IS
dias,
BarIS
Rui
mords.
cops.
Av.
f/ fogão,
gvlas.
tos o referência.
ap, 806.
babás práticas o ospoclalliadas,
Cop».»
Saldanha 144/1001
ARRUMADEIRA E COZINHEIRA
pequena. Tratar só domingo
?•ralar ló peitoalmtntt. Rua 5 AGENCIA DE BABAS SERV-LAR
AO. ITAMARATY 2554791 - Dletc. Ref. mínima I ano. Tol.
bos» "10-1202
acompanhantes a onfatmalras,
mBnhâ. Ruai
ate
2a,-foir«
ou
viúvo
a
tardo
Copa.
P/
senhor
401.
babás
.pago
mesot,
Ui
apto.
ofereça
as
3
Julho
d»
oferece
256-3405
A
única
criança
P/
que
rígida p/ religiosos
AGENCIA MERCÚRIO
252-1946.
- Preciso moça BABA'
para pessoas Idosas o anfer920,00 folga domingo c/ doe ARRUMADEIRA
Sá Ferreira 44/508 Copacabana.
ref.
o anfermelrat espadavenham
235-3667 lem ótimas coz. badomástlcas
melhores domésticas c/
R. Otávio c/ ref. cart. prol. e saudo. R.
ACEITAMOS urgente coz. babás, ATENÇÃO
mas, cozinheiras, copeira», etc.
Viagem urgente.
ref. Av. Copacabana, 1066 ap, c/ documentos refs.
liadas am raeám-nascldos. Tofrátlcn
bás, arr. copolras mol. gov.
aicolhar %/ •mprago c/ milhoMarlz e Barrot, 974 ap. 502.
Tupi
TV
doe. Cart. Saúde a folha corrio/ tudo serv. c jardlnciros, R.
depois
Urei
mínimas
99
referenciai
Corrêa
Todae
com
1103. Atendo 2a.-feira.
c/ doe, que ilcam arquivados.
tos salários. Colocação Imidla* das com carf. saúde o referenda da policia. Taxa mínima.
Calote, 310 »/ 511 T. 2050401
255-8546.
236-1891/
ano.
d*
um
255-854*
216-1891.
cias
ta. Av, Cops, 610, s/loja 205.
bons salários.
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Tempa) bem c/ nebula»
•idade, instabilidade pai<
siqeire ao anoitecer. Vi»
slbllldade boi. Temperatura estável. Máx. 13,1
(lungn). Min. 23,0 (Ah*
di loi Vim). Mi!t di».
ne Cad. di Classifleadoi
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f. A. JOUNAl DO MASIl,
Av. Brasil, 500 (ZC-08) Til.
264-4422 Rede Interna:
End. Telcsráfico: JORBRASIL
— Telex númeroí 21 23690 •
21 23262.
SUCURSAIS:
Sil Paulo — Av, São lula,
170, loja 7. Tel.: 257-0811.
¦raiilia — Setor Comercial
Sul - S.C.S. - Quadra 1,
Bloco 1, Ed. Central 6.* and.
gr. 602-7. Tel.t 24-0150.
I. Heriionla — Av. Afonso
Pena, 1 500, 7." and. Tal.:
22-5769.
Nitirói - Av. Amaral Peixoto,
207, salas 705/713 - Ed. Alberto Sabin - Tel.: 722-1730.
Administração -Tel. 722-2510.
Per»» Aligr* — Av. Borges di
Medeiros, 915, 4.° andar. Til.
4-7566.
Salvadir — Rua Chile, 22, •/
1 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Rui Seti de Selembro, 42, 8.° indar. Telefone
22-5793.
CORRESPONDENTES:
Rio Brinco, Manaus, Rilém,
São lui», Torisini, Fortilua,
Natal, João Pessoa, Macei*,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curitiba, Florianópolis, , Goiânia,
Aires, Washington,
¦uenos
Nova Iorque, Paris, londras
o Roma.
Serviços telegráficos:
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA
e Reuters.
Serviços Especiais:
The New York Times, The Economist, L'Express e The Times.
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Cuanabara • Estada do Rio:
1,50
Dias úteis ... . Cr$
2.00
Cr$
Domingos
Minas Gerais:
2,00
Cr$
Dias úteis
3,00
Cr$
Domingos
BA,
SE,
SP, PR, SC, RS, MT,
AL, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
3,00
Dias úteis ..... CrS
4,00
CrS
Domingos
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios:
3,00
CrS
Dias úteis
5,00
CrS
Domingos
5
PS
Argentina
12.00
Esc.
Portugal
ASSINATURAS - Via ferrestro em todo o território nacional:
225,00
CrS
Semestre
115,00
CrS
Trimestre
Postal — Via aérea em lodo
• território nacional:
400,00
CrS
Semestre
200,00
CrS
Trimestre
Domiciliar — Somente no Estido da Guanabara:
250,00
CrS
Semestre
130,00
CrS
Trimestre
EXTERIOR (via aérea): América Central, América do Norte, Portugal o Espanha;
113,00
USS
3 meses
225,00
USS
6 meses
América do Sul:
50,00
USS
3 meses
100,00
USS
6 meses

ACHADOS E
PERDIDOS
ÍTfirma formipark moveis

DE FORMICA LTDA. Av. Gomes
Freire, n° 740, declara para os
devidos fins, que foi extraviado o talão de notas fiscais série B/1 de numeração 651 a
700. Pede • quem encontrar,
entregar no endereço acima,
ou ligar para o tal. 242-5708
FOI EXTRAVIADO - Um alvara de licença p/ localização,
inscrição n9 147 455.00 da firma PRIMA DONA BOUTIQUE
Rua
E CABELEIREIRO LTDA.
Aristides Spinola, n? 101 loja.
Tel.: 287-1089.
D

EMPREGOS

Argélia prega
boicote a dólar
e moeda fraca

EtM^^aW/sttaf

A Argélia propôs ontem aos
de petróleo
países exportadores
se
que reduzam sua produção e em
neguem a receber"tais
pagamentos
como o dómoedas fracas
lar", com o objetivo de combater
as tendências de baixa dos preços.
A proposta será levada à reunião de cúpula dos países-membros da OPEP amanhã, em Argel,
e reflete o crescente temor, dentro do cartel, de que a recessão
mundial e os excedentes de produção de óleo obriguem os paísesmembros a reduzir os preços e,
portanto, o ingresso financeiro.
A França propôs que tenha
início em 7 de abril a conferência
preparatória da reunião de cúpuIa entre nações produtoras e consumidoras de petróleo, tendo formalizado convites a diversos paises, entre eles o Brasil. (Pág*15)

Xainxá deixa
Irã com apenas
um Partido
O Xainxá do Irã, Reza Pahlevl,
anunciou ontem a instituição do sistema do Partido único no pais, o
Movimento Político de Ressurreição,
ao qual poderão filiar-se todos aqueles
que aderirem aos seus três princípios
fundamentais: aceitação da Constituição Nacional, respeito à monarquia e alinhamento com a revolução
lançada há 12 anos:
• No Cairo, ao concluir reunião
para determinar uma revisão na lista,
negra de empresas e bancos que
mantêm negócios com os israelenses,
a Organização do Boicote Árabe deu
à Volkswagen alemã o prazo de três
meses para cessar a fabricação de motores tipo Wenkel em Israel, sob pena
de ver-se incluída na lista. (Pág. 2)
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Veloso nega tendência
de ativar estatização

Redlefeto URI
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O Ministro do Planejamento.
Sr João Paulo dos Reis Veloso, declarou ontem que poucos países
fizeram tanto quanto o Brasil na
criação de instrumentos de defesa
e fortalecimento da empresa privada nacional. A declaração foi
feita a propósito dos debates que
. envolvem a ação do Estado na
economia brasileira.
Em entrevista, o Ministro
Reis Veloso disse que a atitude do
Governo diante de um setor que
necessita de investimentos é a de
estudar quais os instrumentos e
. incentivos necessários para a iniciativa privada preencher ó vazio.
Contudo, observou, "muitos projetos dè insumos básicos se retardarãm porque o Estado estava
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O domingo festivo que o em' presariado do Texas preparou
para Henry Kissinper teve um
longo momento secreto: durante três horas, ele conversou com 100 homens de negocio de Houston e, ao final, tudo que se soube foi contado
por Bill Archer, parlamentar
republicano do Texas: "As discussões incluíram relações dos
EUA com a China, o Sudeste
da Ásia, a URSS e o Oriente
Médio". Depois, Kissinger aimoçou com 1200 pessoas..
quando ganhou chapéu e botas de vaqueiro texano, que o
fizeram sorrir. Ele só não quis
montar num rodeio, o boi
Opectosity, cujo nome é trocadilho local da sigla dos paises exportadores de petróleo
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Partido de seqüestrado
vence pleito em Berlim

Êpiscopado da
Espanha debate
reconciliação
A Conferência Episcopal Espanhola inicia hoje sua 22a. Assembléia,
que deve eleger o novo presidente e
discutir o projeto do documento sobre
Reconciliação Nacional. O atual presiderite, Monsenhor Vicente Enrique
y Tarancon, Arcebispo de Madri, considerado politicamente um liberal,
tem grandes possibilidades de ser reeleito.
Quanto ao. documento sobre a
Reconciliação na Igreja e na Sociedade Civil Espanhola, com 58 páginas
divididas em sete capítulos, será apresentado amanhã na Conferência.
Sexta-feira o Episcopado' solicitou ao Governo indulto geral por
ocasião do Ano Santo. (Página 8)
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DOMÉSTICOS
A OFEREÇO 1 cozinheira meravilhoso de forno-fog. 2 cozinheiras trivial fino ou todo
serv., 3 babs e 1 copelra. Otimas ref. Tcls.: 235-1024 e ...
235-1022. Agência Alemã D.
Olge.
AVIADOR senhor só p"rocura,
cozinheira e copelra, cada 600
Praça Tlradentes, 9
urgente.
apio. 703
D E COLOCAÇÕES
AGÊNCIA
oferece ótimas coz. arrm. babs
« diarista d doe. refs. taxa
mínima. Tel. 232-4039.
Particular,
AGENCIA SIMPÁTICA - Tal.:
222-3660. C/ simpatia a aficiência s/ padlda da cozinhaira cop. arrum. babes ate. Tamos também limas diaristas.
Atendimento imadiato.
AG.
DA
EVANGELISTAS
AS
DANGEl oferece ótimas empregadaa, cozinheiras, arrum. ba, bás caseiros. 255-3229.
A

oferece
SOCIAL,
MISSÃO
ótimas cozinheiras, arrum. e
uma portuguesa de confiança
com doe. e ótimas referências.
Tel. 252-4431;

MAIO ATENDIMENTO E5PECIALIZADO - Seleção rmpreg.
domésticos cozinheiras, cop (o),
babes simples, c/
arrumad.
noções enferma gem, ãlc.
255-844».
AG. ITAMARATY 255-8792 - Dlrígida p/ religiosas oferece,as
melhores domésticas c/ ref. t
doe. cart. saúde e folha corrida
da .policia. Taxa mínima.

A

A

CATETE CENTER empr. domest. comerciais of. coz. babi
acomp. cop. arrum. faxln. pav
sad. diaristas etc. Menor taxa
garantia 1 ano. Inf. 285-0264
Calete, 347 si. 545.
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Baixada
não pára de
crescer
Nos 1 mil 262 quilômetros quadrados da Baixada Fluminense moram 3
milhões 195 mil pessoas, 60% vindos
do Nordeste, interior do Estado do Rio,
Espírito Santo, Minas Gerais e até
mesmo do Rio, e o fluxo não deve
cessar, pelo menos enquanto houver
lotes baratos, embora sem Inf ra-estrutura urbana, e a ilusão de um mercado
de. trabalho no Rio.
Nilópolls, com 22 quilômetros quadvados e 143 mil habitantes, e São
João de Meriti, com 34 quilômetros
quadrados e 325 mil habitantes, já
estão saturadas, mas ainda resta
espaço em Nova Iguaçu (764 quilômetros quadrados e 1 milhão
195 mil habitantes) e em Caxias
(442 quilômetros quadrados e 515
mil habitantes). (Página 17)

Depois de pensar muito, técnicos do Departamento' de Trânsito encontraram, no papel,
uma solução para os frequentes congestionamentos na Barra da fijuca._ Ela consiste em
deixar mais pistas livres para
q:uem segue para a Barra, pela
manhã, e em inverterão esquema, à tarde. A solução, com o
nome de operação-entra-e-sai,
foi mais uma vez aplicada ontem, com a ajuda de soldados
do 12° Batalhão da PM, e na
prática não foi o que se esverava. O resultado foi um engarrafamento que durou haras. O que mais preocupava
eram as estradas de acesso ao
Rio, porque hoje começa o
ano letivo para 720 mil alunos das escolas oficiais de
1.° grau, mas nelas o trânsito foi normal. (Página 16)
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Ponte completa
umano.masso
em cinco
Ao completar depois de amanhã
seu primeiro ano, a Ponte Rio—Nlterói está atoda á cinco de sua conçlusão definitiva, sem as prometidas defensas;—ou Duques D'Alba — sem sinallzação de painéis ou eletrônica e
espera um computador que virá dos
EUA para. comandar um anunciado
fechado com 29 câmaras
circuito '¦'.-".
de TV.

Mas, se do ponto-de-vista econômico ela ainda não surtiu os resultados esperados — os caminhões a
evitam — não se pode dizer o mesmo
quanto à aa-recadação: 10% do custo
oficial já está pago, ou seja, Cr$ 99
milhões 270 mil 121, com uma média,
de 25 790 veículos por dia, dos quais
1 600 são oficiais. (Página 12)

Pela primeira vez em 17 anos,
o Partido Democrata Cristão
(CDU), liderado pelo político Peter Lorénz, que ainda ontem se
encontrava em poder de uma
organização terrorista de esquerda, venceu as eleições parlamentares em Berlim Ocidental, derrotando os social-democratas dee
Willy Brandt. Esse resultado
interpretado como uma condenação do eleitorado à ação subversiva.
Hoje, às 5h da manhã (hora
de Brasília), termina o prazo
dado para que o Governo cumpra
todas as exigências feitas pelos

¦¦'.!#?,'

terroristas para libertar Lorenz.
Dos seis prisioneiros exigidos, dois
se recusaram a partir, enquanto
os demais já estavam prontos
para embarcar no avião que os
levará ao exterior.
Na Argentina, dois ex-líderes
sindicais da direita peronista, ambos destituídos por lutas entre
facções desta ala, foram vítimas
de atentados: Adolfo Cavalli, do
Sindicato dos Trabalhadores do
Petróleo, foi encontrado morto,
enquanto Eustáquio Tolosa, com
três tiros nas costas e um no
braço, está grave. (Página 8)

Desconto de 5Jo Surucucus pode
de aposentados suprir de
será suprimido urânio o país
O Ministro da Previdência e
Assistência Social, Sr Nascimento
e Silva, anunciou ontem que entregará até quinta-feira ao Presidente da República anteprojeto
de lei que suprime o desconto de
5% nos proventos dos aposentados pelo INPS "por entender que
esse desconto reduz os benefícios
da aposentadoria."
O Sr Nascimento e Silva informou, ainda, que o projeto sobre contagem recíproca de tempo
de serviço para a aposentadoria
público e privado — será encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Presidente Ernesto Geisei, até o dia 15. E ainda relativamente à aposentadoria, diz o Ministro que seu Ministério estuda a
atualização das aposentadorias
anteriores a 1966. (Página 7)

A auto-suficiência do Brasil
no setor do urânio poderá ser
anunciada brevemente, quando
for concluída a avaliação dás jazidas recentemente descobertas
em Surucucus, Território de Roraima, a 300 km das fronteiras
da Venezuela e do Suriname.
Mais de 1 milhão de km2 já foram
cobertos na busca do minério.
Contadores Geiger e clntilômetros indicaram em Surucucus,
a maior anomalia radioativa já
registrada no país, atividade superior a 10 mil choques por segundo,
mais de duas vezes que nas minas
de Poços de Caldas, as maiores
reservas confirmadas. Só para
atender o Centro-Oeste, até 1999,
o Brasil necessita de 10 mil MW de
origem termonuclear. (Página 9)

Campeonato
promete
muitos gols

Contenção de
encosta atrasa
a Rio—Santos
Problemas de ordem geológica, como a necessidade da construção de
grandes muros para a contenção dase
encostas, uma orografla acidentada
um terreno quaternário em processo
de decomposição, condições não previstas pelas firmas construtoras estão atrasando a conclusão da Rodovia BR-101, Rio—Santos.
Os engenheiros argumentam que
o terreno úmido conhecido como talus
provoca um perigoso processo geológlco: gigantescas pedras se deslocam
sobre blocos-matrlzes, Invadindo o leito da estrada. No trecho Rio—Angra
dos Reis túneis, pontes e viadutos, estão ainda em fase de acabamento, não
se podendo prever, com exatidão, a
data de sua conclusão. (Página 11)

Pag.
A (o) COPEIRO (a). 800,00 boa aparen. refs. does.
p/ servir I casal de trato. Av.
Copa, 788/303.
jTUNIÃO CRISTA - Atende
ho|e pedidos de domésttlcas
c/ doe. ref. Rigorosa seleção
« taxa mínima. Tel. 231-0503.
A PRECISO - Domést. educada
que cozinhe e arr. e uma babá
p/ bebe de 9 meses. Cri 700.
Copacabana, 1085 apto.
Av.
202.
- 25
AO. FRANCESA VOGUE
anos de tradição Internacional
do
Brasil
• a maii moderna
olerce domésticas honestamente
- A UNIÃO ADVENTISTA - Tam ARRUMADEIRA/COPEIRA
- Que A UNIÃO ADVENTISTA -Tam ACOMPANHANTE E BABA
»elecionada^JeJ1J5£5559i
Precisa-se para família estran.
ALEMÃ
D.
OLGA ATENÇÃO preciso p/ Sr, viuvo A MOÇA OU SENHORA
AGENCIA
Ótimas domést., recém-chega- empregada compatanta responsosseresponaparência,
competente
boa
de
CRISTUR
empregada
falta,
gelrs,
boa coz. pago 500 arr. 400 coz.
fa;a trivial variado bem
copelra,
Ã"ASSOC. CATÓLICA
cozinheira
OFERECE
das dos Estados e vindas c/ sáve! a amiga, babis • enfer.
sável a amiga, babia • enfergada, entre 20 e 30 anos, c/
_ Dirigida p/ Asslsl. Sociais
babi escolhtdissimas por D.
p/ casal. Tratar Largo do Mapago 600,00 para todo serviço
maltas para racám-nasildos,
Ofereço.
mineiras,
famílias
referências de pelo menos uni
malras para reeám-naseldos,
chado 29 apto. 712.
da casal, folga aos domingos.
oferece excelentes domésticos
acompanhantes,
Olg.i há 15 anos na Sede pró*
o
varnantas,
g
224-4203.
acompanhnales,
ano. Paga-se até Cr» 550,00.
governantas,
c/ honesta e rigorosa seleção.
Av. Copacabana, 5M/804.
cozinheiras, capalre (a) 4 franprla. Tel. 235-102-1 e 235-1022.
- Av.
frana
MERCÚRIO
cepelre(a)
Rua Fonle da Saudade, 61, LaAGENCIA
cozinheiras,
A..nrl» imediato. Tel. 252-7440.
Av. Copacabana, 534 eplo. 402,
da
con.
Todas
cuidar
etc.
Para
viu',
motorista
A
BABA'
- O
Copacabana, 534/ 301 tom At),
casa, metarltta, etc, Todas com
goa.
Paga
ano.
- Av, Copacabana,
AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM raferínclas.
um
AGENCIA STA. MONICA
da
criança
raferinclas
faxineiras
Copacabana,
mas
diaristas
Av.
Multa
passaCOPEIRA.
ARRUMADEIRA
Babá
p/
feroca p/ casa fino trato, babás
atende com presteza seu pedi800,00. Peço referenciai • cart.
ARRUMADEIRA
235-3667.
254-9524/255-3688.
foi.
doiras.
coz.
256-3405
25J.3488.
S83/804.
erd.
583/804.
256-9526/
eozs.
pritlca,
pela
boas
pratica,
c/ noções enferm.
do da domésticas am «arai,
criança de 1 ano c/ documansaúda. Av. Copacabana, 581
91 15 am 15 dias, ref a doe.
Bar,
Rui
Av.
f/ fogão, cops. gvtas. mordi.
referência.
a
e
aspaclalisadas,
los
babis.práticas
- Dl- ap, 804.
Tel. Tratar si pessoalmente. Rua 5 AGENCIA DE BABAS SERV-LAR
ARRUMADEIRA E COZINHEIRA
'
etc. Ref. mínima 1 ano.
bosa 910-1202.
acompanhantes a enfermeiras, AO. ITAMARATY 255-8792
— A única qua ofereça babel
da Julho 264 apto. 401. Copa.
- P/ senhor viúvo pago ate
rígida p/ religiosos oferece as, AGENCIA MERCÚRIO 256-3405
252-1946.
idosas e enfer- Preciso mo;*
pessoas
para
aspecia*
enfermeiras
•
venham
domesticas
920,00 folga domingo c/ doe. ARRUMADEIRA
ATENÇÃO
ref.
235-3667 tem ótimas coz. bamelhores domésticas c/
copalras,
ate.
cozinheiras,
mas,
ACEITAMOS urgente çpz. babás,
cl
documentos refs. R. Olavio
Tori-atlca»
liadas em recém-nascidos,
c/ mtlhoCopacabana, 1066 ap.
ref.
Av.
emprego
escolher
s/
mot.
copeiras
R.
arr.
gov.
corribás,
folha
e
ardlnelros,
SBüde
c
doe.
Cart.
Todas com referências mínimas
Corrêa 99 Urca depois TV Tupi
p/ todo serv.
1103. Atendo 2a.-folra.
res salários. Colocação Imedla- dai cem cart. saúda e referên*
c/ doe. que ficam arquivados.
da da policia. Taxa mínima.
Calote, 310 s/ 511 T. 205-0601
da um ano. 236-1891/ 2558546.
cias 255-8546 - 236-1891.
ta. Av. Copa, 610, s/loja 205.
bons salários.
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tentando conquistar empresários
para realizá-los".
O economista norte-americano Werner Baer, da Universidade
do Illinois, afirmou que não compreende o sentido do atual debate sobre a estatização, pois, em
sua opinião, não há evidências de
que a iniciativa privada tenha
acumulado prejuízos devido à
atuação das companhias estatais.
O Sr Baer, que está no Brasil desenvolvendo trabalhos para
a Fundação Ford, disse que da
mesma forma que as empresas
estatais absorvem recursos da
iniciativa privada, esta conta
com o apoio de Instituições do
Estado, retirando recursos da
área estatal. (Página 14)

Sete gols no sábado e quatro no
Flamengo 2, Vasco 2 de ontem, no
Maracanã, fazem prever que no Campeonato Carioca deste ano, iniciado
neste fim de semana, as equipes substltukão sua . tendência defensivista
para o
por um jogo voltado sempre
gol, uma atração a mais numa competição que promete recordes de
renda.
Depois de um primeiro tempo de
repoucas emoções, Flamengo e Vasco
alizaram excelente partida na fase
final, quando foram marcados três
Fiagols. O Vasco vencia por 1 a 0, oCarlos
mengo passou à frente e Luis
decretou o empate. Roberto, Paulinho
A'
e Zlco conquistaram os outros gols.715
renda somou Cr$ 770 mil 575 (55
23 c 24)
pagantes). (Páginas 18,

BABA' - Precisa-se com rufe- .
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO à•
rênclss e príllca, orden»do a
mulher oferece olimas domést
combinar. Tratar a Av.ViK.on.
Tel.
*M doe.
c/
ref.
cas
de Albuquerque, 805. Tal.
de
252-1609. D, IY0IA.
227-7379 e 399-1599.
AG. TRANQUliÃR CRED. SOCILA ofreceo Atlmas e seleciona- BABA' - Preelsa-ie com roferendas pare trabalhar na Tl|uea.
das coz., cop., arrum. babas
Salário 450 tratar 258-9721.
c/ doe, e ref. 256-9739.
da
Pj>8f-i*
BOM ORDENADO A EMPREGADA c/ pratica
bem empregada para trabalhar
cozinha, referencias
Jilrilmas
família
Aires
R.
casa
Paulo
S.
em
d. 1 ano, CrS 800,00,
CoP»j
Ssldanha 144/1001
pequena. Tratar só domingo
Rua
manhS.
2a.-fclra
ou
a tarde
BABA' - P/ erlehce 3 meies,
Sá Ferreira 44/508 Copacabana.
R.
c/ ref. cart. prof. e saúde.
urgente.
Viagem
Marlz e Barros, 974 ap. 502.
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China e Moçambique
estabelecem relações

Phnom Penh — A proposta do Presidentt do Camboja, Lon Nol, de se retlrar do Governo para facilitar as negociaçõea que levem ao fim da guerra em
seu pais foi Interpretada como apenas
uma manobra tática para tentar se fortalecer e se afirmar no Poder.
Informou-se nos círculos dlplomátlcos de Phnom Penh que Lon. Nol Inslste na sua participação, em quaisquer negoclações com o Khmer Vermelho (for-,
ças comunistas) e que concordaria em
deixar o Governo em troca de concessoes dos rebeldes.

usado apenas pelo Exército, excluindo
por ora a população civil. No sábado, uma
menina cambojana morreu de fome em
um centro de nutrição de Phnom Penh.
A ordem oficial foi baixada pelo Presldente Lon Nol na quinta-feira, ao ter
inicio o fornecimento das provisões (alimentos, combustível e munições) por via
aérea. A Capital, sitiada pelos rebeldes,
está sem acesso por via terrestre ou maritlma. Embora se desconheça o nume-'
ro exato de pessoas que morrem de fome, sabe-se que ele aumenta significatlvamente a cada dia.

PROMESSA

CHINA PROTESTA

O Presidente cambojano — com a
Capital de seu pais cada vez mais isolada pelo cerco comunista, sob ataques
constantes de foguetes.e com a ajuda mlUtar dos Estados Unidos correndo o risco de ser cortada pelas forças do Khmer
Vermelho — revelou que abandonaria o
Poder ao receber uma comissão do Congresso dos Estados Unidos,»
Aos sete deputados e um senador,
Lon Nol assegurou que "faria o que fosse possível e necessário para que a paz
e o bem-estar do meu povo possam ser
conseguidos." Os lideres rebeldes, incluIndo o Príncipe Norodon Slhanouk, Cheíe do Governo insurgente, afirmam repetidamente que a presença.de Lon Nol
no Poder é um obstáculo às negociações,
uma vez que se recusam a negociar com
o Presidente.
O Governo cambojano ordenou que
todo o arroz procedente dos Estados Unidos, transportado pela ponte aérea, seja

A intenção do Governo norte-amerlcano de enviar ajuda ao Camboja, incluslve crédito adicional de 222 milhões
de dólares (CrS 1 bilhão 687 milhões e
como
200 mil), foi definida por Pequim
um "ato de agressão" que "as autoridades e o povo chinês condenam firmemente": estes foram os termos com que
se expressou o Vlce-Primelro-Minlstro
Chi Ten-kuei ao receber uma delegação
governamental proveniente das regiões
do Camboja controladas pelas forças rebeldes.
Comentou-se nos círculos dlplomátlcos que tal tomada de posição do Governo da China é "particularmente dura e se .
indagou se ela não corresponde ao prelúdio de um endurecimento da política
chinesa em relação a Washington. Considerou-se também significativo que "o
povo chinês tenha resolvido enviar uma
poderosa ajuda ao povo cambojano em
sua justa luta de salvação nacional até
a vitória total".

Pequim — China e Moçambique estabelecerão relações diplomáticas a nivel de embaixador em 25 de junho, quando a ex-colônia portuguesa proclamará
sua Independência, afirmou ontem o comunlcado conjunto assinado em Pequim,
ao final da visita do presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Samora Machel.
"A atmosfera das conversações caracterlzou-se pela sinceridade, compreensáo mútua e solidariedade comuns entre companheiros de armas", acrescentou o comunicado, referindo-se às reünlões de Samora Machel com o Premier
Ohou En-Lai e o Vlce-Premier Teng
Hslao-ping.

Russel Baher
do Tht N«w York Timn

Nova Iorque — Enquanto o Prcsldente Ford e o professor Kisslnger
defendiam a escalada da guerra no
Camboja, há dias, Sydney Schanberg
mandava matéria para o New York
Times diretamente de Phnom Penh.
Se apresentarmos, de maneira Intercalada, trechos dos artigos de Schanberg e das falas de Kissi7iger e Ford,
começaremos a compreender como a politica americana funciona em relação à
realidade cambojana."Antes
da guerra, o
Diz Schanberg:
Camboja era um pais tão rico na produção de alimentos que ninguém, nem
mesmo o cidadão mais pobre, passava
fome. Todos tinham um pedaço de terra
para cultivar; bananas e outras frutas
eram vistas em toda a parte, e nos riachos podia-se apanhar peixes com a
maior facilidade".
"Desejo externar à Câmara dos
Deputados minha profunda preocupação
com a atual situação critica no Camboja. O Camboja não poderá continuar
independente se o Congresso não agir
com rapidez e fornecer-lhe ajuda económica e militar suplementar" — Presiúente Ford.
Continua Schanberg: "Agora, é um
pais de nômades com estômagos vazios
— detritos humanos vivendo em favelas
Imundas e improvisadas com os materiais que conseguem encontrar. O interior do pais é uma terra calcinada, que
ou está em poder dos insurgentes cambojanos ou é insegura, levando a população do campo a fugir para as aldeias
c cidades, onde só encontram serviço
ocasional que não permite sustentar adequadamente uma família. É cada vez
maior o número de crianças e adultos
que se vêem pedindo esmola".
"A menos
que essa ajuda seja fornecída (pelo Congresso), o Exército
cambojano só terá munição para um
ines" — Presidente Ford.
"Ah Srey, uma menina de dois meses, fortemente desldralada devido à desnutrição, acaba de ser trazida por sua
avô para uma clinica. Dez dias antes,
cias tinham sido apanhadas no centro
de um combate, a poucos quilômetros de
Phnom Penh. No pânico que se seguiu,
a família se separou e a avó viu-se, de
repente, sozinha com a criança. Durante 10 dias, sobreviveram à custa da caridarie alheia e de restos de comida encontrados em latas de lixo. A criança,
que já estava subnutrida, teve seu estado de saúde agravado e tornou-se um
verdadeiro esqueleto ambulante, com os
olhos esbugalhados e as costelas à mostra. Internada, ela emite um gemido
profundo a espaços regulares, que fasem tremer todo o seu corpinho descarnado. Só resistiu três horas".

"Se uma verba suplementar não for
aprovada dentro das próximas semanas,
o Camboja certamente cairá por falta
de munição" — professor Kissinger.
AS MAIORES VÍTIMAS
Diz Schanberg: "Diariamente, uma
leva interminável de mães trazendo ao
colo crianças doentes — inchadas, magêrrimas, como se tivessem saido de um
campo de concentração, tossindo, chorando, inertes, fracas demais para apresentar reflexos — tentam entrar, desesperadas, nas clmicas de socorro. Mas
não há médicos ou remédios em quantidade suficiente para todos, e de cada
500 criariças aceitas, só 200 podem ser
tratadas".
"Por conseguinte, cabe aos Estados
Unidos decidir se privarão de munição
um pais com o qual mantêm relações
amistosas e que quer, claramente, deKissinger.
fender-se" — professor
Schanberg: "Numa mesa próxima a
Ah Srey está uma criança mais velha
— 19 meses — já nas últljnas.rSeu no-me é Nuth Saroeun. De sua boca sal'um
som lamuriento e trêmulo. Seu pai morreu há três meses, atingido por um foguete. Sua mãe, de 25 anos, que também sofre de desnutrição (tem beribéri
c seus pés estão começando a ficar
ãormentes), soluça a seu lado. Vm
médico se esforça para enfiar um tubo
através da garganta da criança para remover o muco que dificulta a sua respiração. Subitamente, a criança emite
um grito quase inaudivel, diz algo parecldo com.mak (mãe). Depois, a cabeça
pende para um lado docemente. Está
morta.
"Se o Congresso não continuar fornecendo arroz e outros produtos alimentidos essenciais, milhões de pessoas
Inocentes sofrerão, pessoas que dependem de nós para sobreviver" — Presldente"OsFord.
americanos estabeleceram uma
ponte-aérea de emergência a partir da
Tailândia, porque os insurgentes bloquearam a linha principal de suprimentos do Camboja — o rio Mekong — mas
até- agora os aviões têm trazido, na sua
maioria, munição. Nada de alimentos"
Schanberg.
"Nossa segurança nacional e a integrldade de nossas alianças dependem de
nossa reputação, como um parceiro dlgno de crédito. Os paises que dependem de
nosso apoio — assim como nossos inimlgos — julgarão nossa maneira de agir"
Presidente Ford.
"Praticamente, uma em cada duas
pessoas deste pais de sete milhões de
habitantes e uma refugiada de guerra" —
Schanberg.
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Partido iraniano
Teerã — O Xainxá do
Irã, Reza Pahlevl, anunciou
que todos que aderirem a
seus três princípios polítlcos — aceitação da Constltulção, respeito à monarquia e alinhamento com a
revolução lançada há 12
anos — podem ílllar-se ao
novo Partido organizado
ontem no pais.
Denominado Movimento
Político de Ressurreição, a
agremiação substitui as
duas existentes anteriormente,
transformando-se
no Partido único do Irã. A
introdução do sistema unipartidarismo foi anunciada em entrevista coletiva de
Reza Pahlevl.

Volkswagem alemã pode
entrar na "lista negra"
Cairo — A Organização
Reunida durante mais de
do Boicote Árabe, ao con- uma semana no Cairo, a orclulr ontem a revisão da ganização fez uma revisão
lista negra incluindo em- na situação de 73 compapresas que transacionam nhias e bancos, do total de
com Israel, deu prazo da mais de 2 mil que figuram
três meses à Volkswagen da na lista.
Alemanha Federal para enComo resultado da revicerrar seus negócios com os
10 novas firmas foram
israelenses, sob pena de ser são
incluídas na lista, 11 foincluída na lista.
O dirigente- da organiza- ram retiradas e 43 ficaram
ção, Mohamed Mahgoub, na dependência de apredepois de lembrar que a sentar documentos provanVolkswagen está produzln- do qua não negociam com
do motores tipo Wenkel pa- Israel. A decisão quanto às
ra automóveis em Israel, nove restantes foi adiada.
através de sua subsidiária
Fazem parte da organizaAudi NSU, disse que para se
livrar da inclusão na lis- ção 17 paises árabes, nos
ta negra a empresa terá quais as empresas e os bande providenciar documen- cos que mantêm transações
tos provando que suspendeu . com os israelenses são proiaquela fabricação.
bidos de operar.

Choques armados matam
5 soldados libaneses
Beirute — Dois dias de acesso à cidade e cortaram
choque armado entre mili- à energia elétrica e as cotares ' e pescadores llbane- municaçõe3 telefônicas, o
ses, no porto de Sidon, dei- que levou o comando milixaram o saldo de cinco sol- tar a determinar um cerco
dados mortos e dez feridos, aos rebeldes.
segundo informação da cheDe acordo com as fonfia do exército. Testemu- tes do Governo, ,o combate
nhas locais dos aconteci- começou quando dois camentos disseram que tam- mlnhões e. dois automóveis
bém houve muitos mortos e cheios de soldados foram
feridos entre os trabalhado- atacados e destruídos por
res;
pessoas que dispunham de
A causa determinante da foguetes e canhões de grosluta foi a decisão governa- so calibre, prossegulndo
mental de conceder direitos com o aitaque a postos milide pesca na área de Sidon, tares e patrulhas.
40 quilômetros ao Sul de
Em Sidon há dois camBeirute, a uma poderosa
de refugiados palestipos
empresa, em prejuízo dos
nos, e porta-vozes oficiais
pequenos pescadores.
afirmaram que guerrilheiros'
foram vistos entre os
CERCO E TIROTEIO
pescadores rebeldes, inforEm sinal de protesto con- mação que foi energicamentra a decisão de Beirute, os te desmentida pela direção
pescadores de Sidon , blo- da Organização de Libertaquearam as estradas de ção da Palestina (OLP).

Síria acha que acordo
bilateral afasta a paz
Washington — "O caminho da paz no Oriente Médio será bloqueado se houver insistência na busca de
soluções em separado", afirmou ontem o Presidente da
Síria, Harez Al Assad, em.
entrevista publicada pelo
Washington PostDepois de criticar "as tentativas norte-americanas de
dividir o bloco árabe através da conclusão de acordos
• em separado com Israel",
Al Assad qualificou de in-

dispensável a formação de
um Estado palestino para a
concretização da paz.
O mesmo Jornal divulgou
na véspera entrevista do
Primeiro-Mlnlstro israelense, Yltzhak Rabin, manlfestando-se a favor do estabelecimento de um açordo bilateral com o Egito é
dizendo confiar em que esse
objetivo poderá ficar mais
fácil com a próxima visita do Secretário de Estado norte-americano, Henry
Kissinger, ao Oriente Médio.

Um segredo japonês
que muda a vida de
milhares de brasileiros
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Não perca.
Você vai descobrir alguma coisa de
muito importante:
E que vai mostrar imagens da
Yakult no Brasil.
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Na entrevista anunclando o novo Partido, o Xainxá
assinalou que aqueles que
não aderirem ao programa
de Governo a ser desenvolvido pela agremiação serão
considerados traidores ou
comunistas, podendo logo
tirar passaporte para abandonar o país.
A direção do Movimento
Político de Ressurreição,
que funcionará como Partido único pelo período de
pelo menos dois anos, foi
entregue ao Prlmelro-Ministro Amtr Abass Hovelda,
que era Secretárlo-Geral do
Partido situacionista, o Novin, dissolvido juntamente
com o Partido da Oposição,
Mardom.
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VIGILÂNCIA
O comunicado salientou que "os po.vos heróicos de Moçambique, Angola e
Guiné-Bissau esmagaram finalmente o
regime colonial português na África,
através de uma longa guerra popular,
que foi uma grande vitória para o povo
africano".
"Ambas as partes estão certas entretanto — acrescentou — de que o imperialismo e as forças reacionárias não se
conformarão com a derrota e organização cpntra-ataques, enquanto os neocolonialistas procurarão todas as oportunidades para realizar atos de sabotagem
e criar problemas.
GUINADA A ESQUERDA
Pouco mais de um mês após a instalação de uma liderança supostamente
"moderada" em Pequim
pelo Congresso
Nacional do Povo, uma nova campanha
Ideológica começou a varrer a China, ouvlndo-se advertências sobre o aparecimento de novos elementos burgueses" na
sociedade chinesa.
Os especialistas em assuntos chinéses já esperavam a Inevitável guinada à
esquerda, que surgiu no sábado com a
publicação de um violento artigo do mais
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Proposta de Lon Nol é Xainxá enuncia
encarada como manobra princípios do novo

Entre a guerra e a fome
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extremistas dos membros do bureau politico chinês, Yal Wen-yuan, o mesmo
que em 1965 anunciou a revolução cultural.
Sua intepretaçào da China atual,
dramática, além de violenta, apareceu
cm um grande artigo que ocupou uma
página e mela do Diário do Povo, e que
a rádio difundia incansavelmente.
Segundo Yao Wen-yuan, "apesar
de 25 anos de revolução, a China é extre- '
mamente vulnerável, uma planta frágil
com raízes fracas que poderão ser ar- *
rançadas se não se tiver cuidado. Para
isto, é- necessário praticar uma desa- "
pledada ditadura de proletariado sem
descanso".
"Os direitos burgueses — disse — ,
devem ser progressivamente eliminados
e a tentação dos bens materiais deve ser
.esmagada se se quer salvar o socialismo, porque a China atual é ainda pouco diferente da antiga China capitalista: o dl- ,
nhelro continua dominando as relações
sociais, as pessoas são pagas por seu tra- balho e de forma desigual, a cidade e o
campo continuam se desenvolvendo em
condições econômicas e sociais extremamente diferentes, os abusos do poder, os
privilégios e a corrupção subsistem como
perigos."
"O capitalismo — Insistiu — renasce
permanentemente de suas cinzas e temos que estudar o pensamento de Mao
(Tsé-tung) para sermos capazes de captar instantaneamente as realidades burguesas que se ocultam por detrás das etlquêtas socialistas".
Yao Wen-yuan ressaltou que "os partidárlos da restauração do capitalismo
na China baseiam-se sobre a confusão
existente entre o verdadeiro e o falso
socialismo para tratar de desviar a população e alcançar seus fins".
Os especialistas disseram ainda haver dúvida sobre o sentido do artigo e de
sua ampla difusão. Yao e sua ala esquerdista podem ter declarado guerra aberta
aos "moderados" que em janeiro dominaram o Parlamento ou pode-se tratar
simplesmente de um jogo teatral previato há mais tempo para equilibrar a balança.

:

Grécia condena OTAN
por apoiar a Turquia
Atenas — O Governo da Grécia apresentou à Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) protesto pelas
recentes declarações do Secretário-Geral do organismo, Joseph Luns, consideradas por Atenas como "posições politícas pró-Turqula". Luns solicitara à
OTAN fornecer ajuda militar aos turcos,
depois que os Estados Unidos decidiram
suspender seu auxilio ao Governo de
Ancara.

A Grécia solicitou também a Luns
esclarecimentos sobre noticias publicadas pela imprensa norte-americana, segundo as quais o Secretário-Geral da
OTAN havia manifestado opiniões politicas favoráveis à ditadura dos coronéis
gregos. Luns afirmou que os coronéis foram "Indulgentes" com a Oposição na *
Grécia. O Governo de Atenas integra
ainda a OTAN, mas se retirou da organização militar da Aliança Atlântica.

As preocupações de Luns
Jaynie Dantas
Corraspondant*

Washington — Depois de ter
discutido a situação da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), com o Presidente Gerald
Ford e com — "um número razoavel de outras pessoas" — lideres no
Congresso e altos funcionários do
Poder Executivo — o secreídrio Joseph Luns deixou Washington sexta-feira aparentemente sem maiores conclusões a respeito do motivo
de sua visita.
Luns é o Secretário-Geral da
OTAN e, segundo as Interpretações
generalizadas, viera aos Estados
Unidos especificamente para veriflcar o que poderia ser feito aqui para remediar a situação criada para
o esquema de defesa do Ocidente,
com a suspensão da ajuda militar
norte-americana à Turquia. Em sua
entrevista final, no Departamento
de Estado, Luns explicou em voz
rouca, porém com uma dose razoavel de bom humor, que tratara de
vários outros assuntos além da
questão turca.
E como para sublinhar essa
transferência do problema turco a
um segundo plano, ele apresentou
um argumento de certo modo estratéglco. "Para a aliança", afirmou, reclinando o porte marcial sobre o cotovelo direito em cima da
mesa, "a área mais importante são
centrais da Europa", e
as
"ali planícies
não temos preocupações". Isso
porém não diminui a importância
do flanco Sul — sobretudo na parte da Grécia e da Turquia, nos dias
atuais.
Desde a criação da OTAN, em
1949. pelos Estados Unidos, o Canada e 10 paises europeus, a Fi-ança foi a primeira a se retirar do
comando integrado da Organização. A Grécia entrou em divergência com a Aliança desde o golpe de
1967 e ao retomar o caminho da
democracia também se retirou de
sob o comando militar da OTAN,
por,causa da crise de Chipre. Hoje,
comissões de gregos e norte-americanos estudam o que deve ser
feito a respeito das Instalações mlMares dos Estados Unidos naquele
pais.
Em meio a uma permanente
instabilidade política e econômica,
a Itália deixou de ser na realidade
um ponto de apoio para a Aliança.
A mudança política e social em
• Portugal também não fortalece a
defesa do Ocidente. Mas o liais
membro da OTAN com um Exér-

cito de efetivo mais numeroso e
com o orçamento de defesa mais
alto (2 bilhões de dólares no corrente exercício de 1975) não está
Europa,
nas planícies centrais da
mas no flanco Sul do "território"
da OTAN. Impossível negar a poslção altamente estratégica da
Turquia, no Mediterrâneo Oriental,
sobretudo quando é tão precária a
situação política nas Colinas do
Golan, entre a-Siria e Israel, com
a. União Soviética favorecendo a
Siria com armamento sofisticado e
asslsiêticla- técnico-milltar.
Os Estados Unidos mantêm
na Turquia uma missão militar, 22
instalações militares e 7 mil soldados americanos em armas. A
Turquia não encontrava inelos
para resolver suas diferenças com
a Grécia, por causa da crise de
Chipre. A pressão norte-americana
nesse sentido culminou com o Congresso suspendendo a ajuda militar
dos Estados Unidos aos turcos e
com mais.uma brecha em potencial
na defesa do Ocidente.
O Governo do Presidente Ford
prometeu tentar persuadir o Congresso americano a retroceder na
suspensão da ajuda e solicitou que
os turcos se abstivessem de atltude
des apressadas. O Governo
"o fim
Ankara decidiu esperar até
de fevereiro". E enquanto aguardavam, os turcos trataram de averlguar como construir sua própria
indústria de guerra e se lhes é possivel comprar armamento em outrás fontes, de preferência em
paises da OTAN.
Ao partir de Bruxelas, Luns
mencionou esta segunda ppssibilldade, o que foi logo interpretado
como um fato concreto. Ao término
de sua visita a Washington, Luns
esclareceu que mencionara apenas
"possibilidades de que países na
Aliança se dispusessem a, manter,
através da OTAN, o fluxo de armas para a Turquia". Entretanto,
não havia, como ainda não há, declsões nem planos definitivos a res"nem eu pretendo tomar a
peito,
iniciativa de substituir os Estados
Unidos".
Acha o Secretário-Geral da
Organização que, no momento, a
Turquia está a ponto de reexaminar os acordos bilaterais que tem
com os Estados Unidos, mas que
não há divergências turcas com a
norte-amerlOTAN e se o embargo
cano for mantido, "a Turquia permanecerá inflexível".
^
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Oposição quer sensibilizar
a opinião publica para
a reforma constitucional

Flamarion Mossri
Brasília — O MDB está disposto a iniciar uma
incruzada nacional com o objetivo dè despertarde o amtrabalho
um
teresse da opinião pública para
em 1969 pela
pia reforma da Constituição outorgada
entusiasmo
o
sustar
de
objetivo
o
com
Junta Militar
numeelaborando
estão
de
deputados
já
que
pessoal
constitucionais.
de
emendas
rosos projetos
o MDB elabore o que já esta sendo
Antes que"emendão",
muitas providências devede
chamado
rão ser tomadas, a começar pelo recolhimento de su-e
economistas
gestões e subsídios de universidades,
entidades de classe. Tudo leva a crer que um único
assunto será excluído dos temas tidos como alinaaos
com a linha programática do Partido: o divórcio.

Krieger pede o fim da
sublegenda e fidelidade
e quer voto distrital

ü!ÍI m

Executiva
da Arena se
reúne hoje

jánal veròjei

psiráotr

•;:
« ç»u* aberto fs^losfífenles chegando., Você pôde-' g, \
|
>.$
u»i..UBrh (e deve e é bom négócioiy procurar hoje mesmo a Sérgio ' '

Brasília — A fim de prósseguir o exame dos problemas levantados no último
encontro dos Governadores, realizado recentemente
nesta cidade, reúne-se hoje
a Comissão Executiva Nacional da Arena.
O líder do Governo,
Deputado José Bonifácio, já
está Investido nas funções
de' coordenador-geral das
bancadas regionais do Partido, conforme decisão da
direção nacional da Arena.
Com essa medida, os coordenadores ficarão subordinados ao líder e não mais
diretamente a presidência
do Partido.

O Senador Daniel Krieger tem manifestado a
amigos opinião favorável à extinção da sublegenda,
r
DóürlafiS
",
do voto vinculado e da fidelidade partidária, assim
a Vídá inteira!) volta depois de
acabamento-Válido
Fernandes
(do
para.
como ao estabelecimento do voto distrital, este na
':
fórmula mista preconizada pelo.Senador Gustavo
seisianbs,i^uca! fiMiiMM^Mmi^MM^^
Capanema.
partamentos
A sublegenda, de acordo com o Senador gaúfrente, tipo
cho, cumpriu o seu papel de assegurar a unidade
da Arena desde seu nascimento, somando forças
heterogêneas obrigadas a conviver num mesmo partido. Acha que ela deve vigorar apenas para o pieito municipal de 1976, extinguindo-se em seguida.
I
"
ETAPA VENCIDA
O Sr Daniel Krieger observa que a sublegenda
'
foi estabelecida com á aprovação do ex-Presldente
Castelo Branco, Junto do qual se empenhou com ouO LÉXICO
"A Federação hojenãoé uma.
trás lideranças para garantir que.se tratava de um
uma
simples palavra,
—
Instrumento absolutamente necessário a compor forAcha
ele.
disse
A. bancada oposicionista realidade"
mais
'¦'.¦'•' '¦w,i
dispositivos,
ças antagônicas dentro de um mesmo Partido que
¦•'}*'¦y
na Câmara teve uma longa que dois
; , -.' . t:; ¦-¦j^ÉMajÉ^
PERSPECTIVAS
incomsão
apenas nascia.
reunião na última sextas que os outros, regime de¦*' í$Ê<ÊÊÊl- ' f^T^I^BHBÉiaaaP^^^
'?
Todavia, acredita que esse lristrumento já vem
feira. No encontro surgiram pativels com o
— O DepuAlegre
Porto
federais
se
deputados
a
'^¦1
pretende
candidatos
mocrátlco
que
sendo utilizado por
HÍlwPl^al
Uni
''Sk,
'*
muitas propostas de ementado Mário Mondino (Are185.
e estaduais justamente para consolidar as— dlssendas constitucionais, desde alcançar: o 182 e o
Partido
o
acha
na),
que
a
base
vital
soes dentro do Partido no seu núcleo
O Artigo 182 é o que gaa revogação do AI-5 —
"e
oposicionista "está Indo
municipal — apenas.para atender aos interesses
lembrada pelo próprio pre- rante a vigência do AI-5
com multa sede ao pote e
eleitorais de alguns.
sldente do Partido, Sr Ulis- demais atos posteriormente
até já se considera dono do
185
exArtigo
a
o
ses Guimarães — até o es- baixados", e
O ex-presidente da Arena concorda com
Poder,
mas a Arena voltará
tudo de correção gramatl- considera Inelegíveis todos
tinção da fidelidade partidária e do voto vinculado,
a ser maioria, na medida
do
semdecreto
mediante
opinião
Sua
Mique,
cal do texto pela Junta
artifícios que já não se justificam.
em que o Governo for rePresidente da República,
litar.
foi, aliás, contrária à fidelidade partidária, _por
solvendo algumas situações
pre
ato
em
Imela nos faz voltar aos tempos do
A preocupação com o lé- com fundamento
sérias na área econômica e
entender
que
xico partiu do Deputado Institucional, hajam sofrio mandato era imperativo.
social e for implantada a
quando
pério,
carioca Alclr Pimenta. Se- do a suspensão dos seus dlreinstltucionalização polítimais, o Senador gaúcho sustenta que
do
Além
Inelegíveis
reitos
políticos.
ca do país".
"homens de consciência não precisam de tostru"o
fundo ele, o Sr Pedro Aleisempre,
o
a lealdade
xo já via incorreções gra- para todo
mantenham
que
coercitivos
para
mentos
O Deputado, que esteve
de
maticais no texto aprovado maior absurdo que já se
aos seus Partidos". Existe dentro do Congresso, faInterinamente a
ocupando
viu".
1967.
em
Senador, uma atmosfera
pelo Congresso
o
com
do Diretório Repróprio
acordo
presidência
coPor absoluta falta de temvorável à extinção desses Instrumentos, assim
glonal da Arena, acha que
A
IMAGINAÇÃO
foi
—
rearelógio
à
pao
até
eleitoral
po
a situação.vai recompor-se
^^T
l^^am
Bri'-- í <fc^V*jttgMaM a^B
mo a uma adaptação da legislação
rado para que o Congresso
Não custa registrar que
curto prazo. Sobre o Dl"".''"'.¦Ba!
a
lldade.
o
a^B
prazo na parte da reunião do
^|
""^^H
não ultrapassasse'
Regional, afirmou
O Sr Daniel Krieger considera a Lei Orgânica
' retório
que lhe havia sido conferido MDB, destinada a apreciar
na
ver
necessidade
diplomas
não
pohtimaiores
dos
um
como
dos Partidos
pelo Presidente Castello o item "emendas constitusubstituição do atual precos legados ao país pela Revolução, mas acha conBranco — o trabalho de fi- cionais", apenas o presidensldente, Sr João Dêntice,
legislação
para
na
reforma
parcial
uma
veniente
"pelo menos no momento",
lologia do então Deputado te do Partido falou, exprese
superados
artifícios
alguns
extirpados
que sejam
Agnaldo Costa deixou a de- samente, na revogação do
algumas oplincorporacontrariando
ela
a
foram
dispositivos casuístlcos que
sejar. As incorreções gra- AI-5. Outras não foram felniões favoráveis à renovaanos.
Reservas desde já: f&à Conde ^
últimos
nos
dos
agravadas
maticais foram
tas porque o líder Laerte
ção da cúpula partidária.
ser atingido através de
objetivo
Esse
poderá
na emenda n.° 1, de 69.
temde
certo
depois
Vieira,
um estudo a ser realizado por uma comissão de esAlém do cuidado natural po, só passou a aceitar oraeleitoral, que
MODIFICAÇÕES
deputado,
um
professor dores com projetos redigide
peclalistas do Partido em legislação
as aide
auscultar
incumbidos
redação
igualmente
seriam
de português, pela
dos.
Embora suplente, o Sr
versas opiniões existentes no Congresso Nacional.
da Constituição, o MDB, se
As emendas lembradas
Mário Mondino reassume
lhe for dada a oportunida- envolviam redução do temsua cadeira na Câmara, na
VOTO DISTRITAL
de, apresentará logo amada aposentadoria, para
vaga aberta pela convocanhã mais de 20 projetos de opo homem e
>
para a mulher,
aceita o estabelecimento do voto disSenador
O
emendas.
ção do Deputado Otávio
das capitais, auSeGermano, que será secreA pulverização de pro- autonomia
trital de acordo com a fórmula concebida pelo vohiestâncias
das
tonomia
tário no próximo governo
nador Gustavo Capanema, na qual se conciliam postas foi criticada pelos dronünerals, autonomia dos
Brasília — O Deputado
Ele acredita que
— Os novos Governadores do Nordesestadual.
to majoritário ou distrital e votp proporcional
Deputados gaúchos Aldo municípios considerados de
Fortaleza
do
"as
idéia
a
Acha
que
atividades parlamenta- te,
sistema atualmente em vigor.
Fagundes e Getúlio Dias. interesse da segurança natomarão posse no dia 15 próximo, reúnem-se, Prisco Viana (Arena-BA)
res vão enfrentar um perio- hojeqúe
senador mineiro é a que mais convém as peculiariAmbos sugeriram o exame cional, permissão de conna cidade de Maranguape, 24 quilo- afirmou ontem que a declaamanhã,
e
do difícil, diante das refor- metros a Sudoeste desta Capital,
de todas as sugestões, do vocar suplentes de parladades politico-eleitorais do Brasil, embora inspirada
para debates com o ração do Governandor Anmas que serão implantadas,
no modelo da Alemanha Ocidental.
Partido e o Início de um mentares licenciados por
do
Banco do Nordes- tônio Carlos Magalhães de
e
técnicos
diretores
camipresidente,
o
visando a preparar
debate nacional em torno motivo de saúde, remuriea fórmula mista poderá 6e constiObserva
que
"ao terminar seu mando
Brasil.
te
¦'"' da necessidade de ser elado Parnho a institucionalizar a
que
tuár num novo instrumento de valorização
restade
vereadores,
ração
Piescolha
ConstiBalneário
na
Revolução".
no
nova
realizado
legenda
será
de
O encontro, que
borada uma
dato deixará a Arena baiatido, pois estabelece o voto
belecimento das imunidatuição, "capaz de propor- des parlamentares, revisão
No seu entender; "o tra- rapora Palace, na serra de Maranguape,. tem como na unida, só pode ser endos candidatos que integrarão a lista de aspirantes
ciortar o restabelecimento do Fundo de Participação
balho parlamentar, de ago- objetivo dar ciência aos Governadores da política de
a cargos eletivos na eleição proporcional.
do estado de direito".
ra em diante, começa a crédito e diretrizes de ação do BNB, principalmente tendida como manifestatraduz da seguinte forma:
se
mista
representaMunicípios,
dos
fórmula
A
O MDB, em conseqüência,
federais.
Deputados
46
atingir uma importância no qúe diz respeito às linhas de crédito para finan- ção de intenção tardia, pois
tem
Distrito
Rio
do
ção legislativa
o novo Estado do
deverá indicar uma comis- Federal,
íiietade pelo
muito grande, constituindo- ciamento dos programas estaduais de desenvolvi- os 12 dias que lhe restam de
distrital,
voto
do
competência
elegerá
se
pelo
Metade
do
são especial para cuidar
no numero
se numa fase multo impor- mento. Apenas o Governador eleito do Maranhão —
Congresso para decretar
voto proporcional; o Estado será dividido 23;
mandato serão insufioiencaem
a
problema, mas dificilmente, anistia, eliminação de exitante da vida nacional. Os
portanto,
correspondentes,
de distritos
se recupera, no Rio, de uma intervenção cirür- tes".
que
será acolhida a tese levan- gências para a criação e
muitos,
são
uma
vaga.
prindisputarão
problemas
— não tomará parte no encontro, sendo repreda distrito, os partidos
tada pelos Deputados Jar- funcionamento de C PI s,
cipalmente porque o povo gica
Na opinião do parlamenA eleição dos outros 23 far-se-á mediante o
sentado
por dois dos seus futuros secretários.
bas Vasconcelos e Dias Me- Instituição do divórcio, exinsatisíasua
manifestou
obrigado a votar, por
será
eleitor
O
o
baiano, a outra interlegenda.
tar
de
voto
transformar
se
de
neses,
obttbrasileiros na
linhas de finanção através das urnas e Isso TEMPO INTEGRAL
a
diferentes
clusividade
Partido
que
O
no
MDB.
ou
Arena
Asna
em
exemplo,
atual Congresso
deverá ser tratado com
ciamento que a instituição pretação a que se poderá
exploração e aproveitamende.votos na legenda fará o
maior
ver
percentual
desembléia Constituinte.
essa
cuidado,
multo
pois
o nuNor- poderá conceder às adml- chegar da declaração do
to da jazidas, minas e deOs
maior número de Deputados federais. Fixado
vai Implicar destinos governadores
cisão
sua
popular
à nlstrações estaduais.
íara.
ontem
mais recursos minerais e
chegaram
Partido
cada
Governador da Bahia é a
mero pela justiça eleitoral,
A FILOSOFIA
uma série de modificações noite a Fortaleza e, a paruma revisão quase completa
"o Sr. Antônio Cardo
encontro
que os convencionais esEstadual
Participarão
para
Convenção
de que
e reformas. Assim, neste tir de hoje, às 9 hoem todo o capitulo das Disem votação secreta.
do Piauí,
Governadores
os
eleitos
os
colham
O emendão, por sinal,
como
o
e
próprio
momento,
Magalhães
pretende
Gerais e Transitoras, dedicarão tempo toRio Grande'do Nor- los
está fora das cogitações dos posições
Presidente da República tegral às reuniões pie- Ceará,Paraíba,
isto
rias da Carta de 69.
externo,
efeito
Pernambuco,
Todos,
te,
produzir
Arena.
da
do
dirigentes
tem assinalado, a missão
nàrias, a primeira das quais Alagoas, Sergipe e Bahia. O
Foram lembradas emendo
a
fora
defendem
é, transmitir para
Parlamento será de alta re- será presidida pelo econopraticamente,
todos os gostos,
eleito de Minas
Governador
vicontrireforma constitucional por das para
uma
imagem-falsa,
a
levância
para
mista Nilson Holanda, precaminho foi o
cuja Região Norte Estado
etapas e desde que seja pre- mas o melhor liderança
buição importante às deci- sldente do Banco do Nor- Gerais,
opoadotado
o chamado polígo- sando com isso a alcançar
pela
filointegra
—
o
disse
pensamento
servado
soes do Governo"
ao Go»
e idealizador do en- no das secas e por Isso se objetivos
deste
sugerindo
estão
consolidação
a
sicionista:
de
Alguns
parlamentares
Movimento,
políticos pessoais".
sófico do
o Sr Mário Mondino, ao em- contro, qué falará sobre as Inclui na área de jurisdição
uma
em
verno a extinção dos dois atuais Partidos ediante
"perspectivas
1964. Mas não souberam ex- das propostas, o estudo
Brasília.
barcar
do desenvolvi- do BNB, não deverá vir papara
alto nível e o desejo de Inireorganização partidária de profundidade,
plicar, claramente, em que ciar o debate em torno de
mento do Nordeste e a ação ra o encontro, mas infqreleitoral da
derrota
nova
uma
de
tal
de
previsões
refletido
penestá
texto
do BNB".
mandará represenmou
Arena em 1978 e tendo-se por objetivo o aperfeísamento: se no de 1967, nas- uma nova Constituição.
Para que todo o. progra- tante.queO do Maranhão, ainregime.
do
tal
remota
Ainda
Marécoamento
que
cido de iniciativa do
cumma do encontro seja
da hospitalizado na GuanaUm Senador tomou a Iniciativa de fazer um
clial Castelo Branco, ou no concretização, pelo menos a
prldo, os Governadores fi- barà, também será reprede 1969, assinado pelos mi- Oposição não correrá o risrelatório ao Presidente da República mostrando oe
carão hospedados no pró- sentado. Cada um dos goco de ver projetos de emenalcance da derrota do Partido no pleito de a1974
nistros militares.
Para comprar o que
prlo Balneário Pirapora Pa- vernadores poderá trazer
Opo1978,
de
surgiconstitucionais
eleições
Guimadas
gerais
Para o Sr Ulisses
sustentando que, nas
soimprensa
e onde quiser
a
ao
lace,
qual
quiser
Senado
assessores.
dois
Pingasição terá condições de eleger a maioria
rães, a almejada distensão rem nos discursos de
na
ses,são
acesso
terá
melhor preço
mente
exigindo
doe da Câmara.
Durante a série de reupolítico-institucional só po- Fogo de seus representantes
de instalação e na reunião
—
a
todas
as
Arena
tardes,
A
o.fortapartir
com
que
São Paulo
deria começar
os
governadores
amanhã, niões,
20 de encerramento,
lecimento da Federação, dos das 13h 30m, voltaremos a
A SAÍDA
do BNB também ouvirão palestras
paulista promove hoje as seu
horas.
A
idéia
17
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Estados e dos municípios. ouvir.
horas uma reunião de
é a de exibir todo o pro- de técnicos da Sudene e do
fide
Nacional
Estadual,
para
Esses parlamentares partem do pressuposto de
Diretório
COPACABANA.
grama qüinqüenal do Ban- Departamento
xar as diretrizes da banca- co, com ênfase especial às Obras Contra as Secas.
que a derrota certa da Arena em diversos Estados,
Copacabana, 664'-loja 35
Meimportantes,
provocaria
,
da na eleição da futura
principalmente nos mais
CENTRO.
umav'Crise político-tastituclonal de conseqüências
sa da Assembléia LegislaSele de Setembro, BB-s/Ioja 211
imprevisíveis para o país, pondo em risco a contlMADUREIRA
tiva.
HORIZONTAIS
COBERTURAS
nuidade da Revolução.
Catvalhodo Souza,237-3.° andar
reseus
a
ter
entrega
Acostumada
Em cimento amianto para pronta
RAMOS
Antes do desastre eleitoral do ano passado —
SANOÇALHA BANDEJA-ÁTÉ 4,00m
presentantes nas funções
SANÚCALHA 43-ATÊ 7,50m
Uranot, 116*
sePartido
—
do
terceiro
criação
a
Asainda
lembram
na
importantes
mais
BANGU
ria uma solução. Isto porque o Partido do Governo
sembléla desde a implantaMinistro Ary Franco, 106
enquanmesmos
com
os
quadros,
no
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Governadores do Nordeste Prisco não
reunidos em Maranguape acredita
fazem debate com BNB em unidade

Parlamentares sugerem
extinguir os Partidos
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dificuldades
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Montoro apresenta ao MDB
programa político, social
e econômico para este ano
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JORNAL DO BRASIL

4 - POLÍTICA e governo

—Coluna do Castello—

Inviabilidade do
terceiro Partido
Brasília — Atribui-se a fontes ligadas ao Governo a idéia de formação de
um terceiro Partido, governista, capaz de
suprir as falhas da Arena. O pressuposto
é que a Arena, tal como é, não ganhará
mais eleições. Deveria, portanto, o Qoverno dissociar-se dessa expectativa de
derrotas e aliar-se a novas forças, por ele
próprio organizadas e impelidas. O novo
grêmio chamar-se-ia Partido Nacionalista Brasileiro, com a sigla PND, a qual
está a um passo do ridículo: poderíamos
nos defrontar com uma espécie de Partido Nacional Bruto. Dadas as fontes dos
rumores, cabe contudo analisar a idéia e
apontar-lhe os obstáculos, tanto os de
natureza legal quanto os de natureza politica, ós primeiros removíveis, os segundos, não.
1. Legalmente, para autorizar a
fundação do terceiro Partido, o Governo
deveria trilhar o caminho inverso do que
foi percorrido pelo Governo Mediei na sua
decisão de impedir a constituição pelo Sr
Pedro Aleixo de um terceiro Partido. Os
obstáculos inseridos na lei eleitoral teriam que ser removidos mediante nova lei
ou novo decreto-lei. Também a Lei de
Fidelidade Partidária deveria ser revoga-'
da. Sem essa medida, governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores
não poderiam entrar no novo Partido sem
perder o mandato de que desfrutam. E'
claro que o Governo dispõe de maioria
parlamentar e de outros recursos legislativos para realizar as modificações. Resta saber se conviria fazê-lo.
2. Politicamente, há a considerar os
seguintes aspectos:
a) A Arena, salvo proibição expressa ou processo seletivo autoritário, se
transferiria em massa para um novo Partido que fosse ligado ao General Geisel.
Até aqui a única razão de estar alguém
na Arena é apoiar o Governo. Çom:isso
era fácil eleger-se antes de 1974 e com
isso ainda é o meio de acesso a postos de
Executivo, quando se exige requisito politico para preenchê-los. Surgindo um novo Partido mais próximo do Governo,
mais autêntica e atualizadamente governista, não haverá razão para que os politicos governistas continuem na Arena.'
Nenhum vinculo doutrinário, de tradição
ou de emoção os aconselharia a guardar
uma legenda deserdada.
b) Não parece provável que um novo Partido governista atraísse elementos
"lúimportantes do MDB. Os chamados
cidos" da Oposição, isto é, os Srs Ulisses
Guimarães, Amaral Peixoto e Tancredo
Neves, por coincidência herdeiros da velha cúpula pessedista, dificilmente trocariam um Partido em ascensão, como o
MDB, no qual têm parcela importante de
comando, para ingressarem em Partido
novo, o qual, embora de inspiração oficiai, é ainda uma incógnita quanto ao
seu presente e ao seu futuro. Além do
mais, por sua origem, teria comando previamente selecionado no Palácio do Pianalto. Trata-se, portanto, a nosso ver, de
uma hipótese improvável de transbordo,
embora sempre houvesse oportunistas
para tomar o novo barco.
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$. A derrota da Arena em 1974 deveu-se a causas gerais e a causas espe-'
ciais, essas de resto frutos da situação geral do país. As causas especiais referemse à composição heterogênea do Partido
alimentada por expedientes e por artificios legais como a sublegenda, o voto vinculado etc, os quais terminaram por funcionar como um tiro saído pela culatra.
Muitos deputados estaduais e federais
elegeram-se na esteira dá popularidade
alcançada pelos candidatos de Oposição
ao Senado.
As causas gerais foram diversas,
umas oriundas da conjuntura econômica,
que afetava a situação das empresas e
transformava em angústia a pobreza dós
trabalhadores; outras oriundas da prolongada estagnação política mantida a
golpes de repressão e de censura. Em 1974
não se votou assim contra a Arena e a
favor do MDB. Votou-se contra um sisLema ém crise, que havia perdido seu poder de sedução e de imposição junto ao
povo. A força do General Geisel está em
que pretende ele dinamizar as estruturas, ao impulso do desenvolvimento
econômico. Sobretudo as estruturas sociais e políticas, liberalizando as instituições. Não cremos que o caminho seja a
insinuada formação de partidos nacionalistas ou populistas, ou de outra natureza qualquer, de modo a satisfazer as reivindicações regionalistas dos Srs Paulo
Pimentel, no Paraná, e Aãauto Bezerra,
no Ceará, este certamente mais influente em Brasília do que aquele. Mais influente ou mais inserido nos esquemas políticos.
Carlos Castello Branca

TCV amplia
sua área
de ação
Brasil!» — O Governo deeldiu encaminhar ao Congresso Nacional um projeto
de lei Instituindo a flscallzação, pelos Tribunais de
Contas, das sociedades de
economia mista, empresas
públicas e fundações. O
Ministro Oolberl do Couto e
'. Silva,
Chefe do Gabinete
Civil e ex-Mlnistro do TCU,
já recebeu do professor Perrelra Filho, Vice-Góvernador eleito de Sào Paulo, um
estudo analítico dos projetos existentes.
O presidente do Tribunal
de Contas da União, Mlnistro Batista Ramos, deverá
avistar-se nos próximos dias
com o Chefe da Casa Civil,
a quem reafirmará a tese do
TCU de que o projeto do Senador Magalhães Pinto
(Arena-MO), Instituindo o
sistema de fiscalização,
atenderá plenamente ao
dispositivo constitucional,
com ligeiras modificações.
A decisão do Governo de
promover a regulamentação
do dispositivo constltucional, que deverá se concretlzar ainda neste mês, enf raquecerá a posição do MDB,
que pretende apresentar nas
Assembléias Legislativas, em
que for majoritário, projetos de lei instituindo a fiscalização das empresas de
sociedades de economia mista, empresas públicas e f ündações em que o poder público for majoritário.
As informações existentes,
são de que o MDB apresentarla um projeto único, logo
no Inicio da legislatura, em
São Paulo, Rio Grande do
Sul e Estado do Rio. Em São
Paulo, o MDB já está com
um levantamento de todas
_as empresas e sociedades
que movimentam recursos
superiores aos de vários estados da União.

Brasil vai dinamizar
o combate contra a
segregação na África

Pernambuco
pode ter
trêsCPh

Luiz Barbosa
Brasília — Em diferentes trechos do capitido dedicado à política externa na sua mensagem anual ao Congresso, o Presidente Ernesto Geisel deixou claro que,o Brasil vai dar
ênfase ao seu'combate aos regimes sef regadonlstas da África do Sul e da Rodésia, como
uma fórmula.de complementar os seus esforcos de aproximação com as novas nações de
língua portuguesa no continente' africano, particularmente Angola • Moçambique.
Observadores diplomáticos destacaram a
Importância atribuída pelo Presidente ao apoio
brasileiro aos projetos de descolonização da
Namíbia e Rodésia nas Nações Unidas, ao mesmo tempo em que notavam a forma extre"aclmamente franca com que foi explicada a
dental" elevação da legação do Brasil em Pre. tória (África do Sul) ao nível de Embaixada:
feita apenas por motivo de ordem administrativa, em face da extinção legal da categoria
anterior.

Recife — A bancada do MDB
na Assembléia Legislativa vai
propor, hoje, na primeira reunlão ordinária, a constituição de
Comissões Parlamentares de Inquérlto, para apurar denúncias
contra o Banco do Estado de,
Pernambuco, contra a Secreta-'
ria Assistente do Governo e
contra a Companhia de
Eletricidade de Pernambuco, num documento cuja justlf lcatlva será redigida está manhã durante encontro presidido
pelo lider da Oposição, Deputado João Ferreira Lima.
Os parlamentares oposiclonlstas entregarão à Mesa Dlretora um documento assinado por
todos, pretendendo sensibilizar
também os representantes da
Arena, alegando a necessidade
de se esclarecer definitivamente
os rumores de irregularidades
no Bandepe, face às denúncias
do Caso Moreno, e da aplicação
Indevida de verbas do Ministério do Trabalho, através da coordenadorla de mão-de-obra da
Secretaria Assistente, além dos
comentários sobre a venda sem
concorrência, de um terreno
pertencente & Celpe, por Cr$ 100
mil, quando seu valor é de Cr$ 4
milhões.
PROBLEMA
/As questões arguldas pelos
oposicionistas apenas serão consideradas com a concordância
de pelo menos um Deputado
arenista — voto que completaria
um terço da Casa. O impasse se
constituirá no primeiro próblema a ser enfrentado pelo lider
do Governo, Deputado Nivaldo
Machado, simpático ao Governador eleito, Moura Cavalcante, —
indiferente aos rumos das invéstigações — e ligado ao Governador Eraldo Gueiros, que ultimamente se mostra preocupado
com as repercussões dos episódios que marcaram o fim de seu
mandato.
Sabe-se que os Deputados
da Arena e do MDB estão mais
Interessados na solução do caso
da coordenadoria de mão-deobra, onde, segundo denúncias,
houve emprego irregular de verbas oriundas de convênios com o
Ministério do Trabalho para a
formação de profissionais em
nivel médio, e cujo ex-tltular, Sr
Sebastião Martiniano, foi eleito
Deputado no último pleito, pela
Arena. Ele inclusive solicitou à
Mesa a realização de uma reunlão secreta, a fim de que tenha
oportunidade de explicar aos
seus pares, qual é sua posição
diante da questão, levantada
por uma Comissão do Ministério
do Trabalho, cujo relatório deverá ser publicado nos próxlmos dias, em Brasília.
Na reunião de hoje, o Deputado Manuel Gilberto (MDB)
responsabilizará o futuro Governador, Moura Cavalcante,
pela adoção de uma política que
venha restabelecer a Imagem de
Pernambuco, no cenário nacional, que, em sua opinião, está
^—-comprometida
desde o inicio do
Caso Moreno. .

FISCALIZAR
A primeira conversa sobre
a Instituição dessa fiscalização entre o Ministro Batista Ramos e o Presidente
Ernesto Geisel foi quando
dos cumprimentos de Natal. O Presidente da República disse ao presidente do
TCU que seu Governo não
colocaria nenhum obstácuIo à ação ítscalizadora do
Tribunal, e tinha o maior
interesse em que esta ação
fosse dinainica.
A fiscalização das sociiedades, empresas e fundações é uma reivindicação
antiga dos Tribunais de
Contas, já tendo sido apresentada oficialmente ao exPresidente Mediei e ao Ministro Golbery do Couto e
Silva logo após a sua posse. O documento entregue
, foi o do congresso dos Tribunais de Contas, realizado
em Belém em 1973, cujo prlmeiro artigo é o seguinte:
"A fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial das sociedades instituídas pelo Poder público ou
em que o Poder público
participe com capital majorltárlo e as empresas públicas, qualquer que seja a
forma de que se revistam,
será exercida pelo Congresso Nacional, Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais, com auxilie do
Tribunal de Contas."

ATENÇÃO AOS VIZINHOS
Ao longo das sete páginas reservadas à
atuação externa do Brasil, o Presidente reltera que as maiores atenções do Governo ainda
se voltam para os vizinhos de aquém c de além
mar: "A América do Sul e a África".
Quanto aos países do próprio continente
Sul-Americano, ele ressalta a necessidade d*
ampliar ainda mais a cooperação já existente
como meio de fazer face à crise econômica internacional, gerada pela elevação dos preços
dos combustíveis e da desorganização do aistema monetário, e ainda às crescentes práticas protecionistas e discriminatórias adotadas
pelas nações industrializadas. Cita os acordos
de cooperação com o Paraguai (para a Hidrelétrica de Itaipu), com a Bolívia (para o projeto de exploração do gás natural) e com o
Uruguai (para o plano de aproveitamento da
Lagoa Mirim) como exemplos desse esforço e
destaca também os contatos pessoais que manteve com os Presidentes Augusto Pinochet, do
Chile; João Maria Bordaberry, do Uruguai;
Hugo Banzer, da Bolívia; Luís Echeverria, do
México, e Alfredo Stroessner, do Paraguai, neste ano inicial do Governo.
Sintomaticamente, não há qualquer referência na mensagem ao projeto de cooperação com a Colômbia, em matéria de carvão
— ainda entravado pelas autoridades de Bogota ou a qualquer plano especifico a ser
desenvolvido com a Argentina, o maior parceiro comercial do Brasil no continente.
REAÇÃO FRIA
Sobre os Estados Unidos, a mensagem
presidencial denota a preocupação em distinguir o comportamento seguido pelo Brasil da
atitude emocional adotada pelos seus vizinhos
americanos quanto aos problemas na área
do comércio. Admite o Presidente que as dificuldades subsistem, mas acentua que na sua
reação às práticas protecionistas norteamericanas e à recente Lei do Comércio, o
Brasil preocupa-se em agir de forma sóbria
e realista, "com seriedade e senso de perspectiva". Adverte, finalmente, dos riscos de tais
dificuldades virem a diluir os fundamentos do
relacionamento entre o Brasil e os Estados
Unidos, inclusive na opinião pública, revelando, com isso, um novo aspecto dás preocupações do Governo.
POSIÇÃO COERENTE

RESISTÊNCIAS
A fiscalização, no entender da quase totalidade dos
Ministros do TCU, é uma
decorrência do dispositivo
constitucional que a determina para quantos movimentem recursos públicos.
No momento, o Tribunal a
exerce em relação aquelas
sociedades que, como a Petrobrás, estão obrigadas,
pela lei ordinária que u
criou, a prestar contas,
c Em 1973, o Tribunal,
através de uma interpreta-,
ção jurídica, decidiu que lhe
cabia fiscalizar também as
empresas em que o capital
público (União, Estado
etc.) fosse superior a 80%.
Essa decisão do Tribunal,
no entanto, não foi bem
recebida em vários setores,
e um Ministro de Estado
chegou a representar oficlalmente contra o TCU.
No Tribunal, porém, há a
convicção de que ela se
torna a cada dia mais lmpresclndivel para a moralidade administrativa, tendi)
em vista os excessos de que
se tem conhecimento, mesmo sem inspeções.
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Ainda na introdução da sua mensagem,
o Presidente Ernesto Geisel justifica o apoio
dado pelo Brasil às reivindicações dos palestinos e o seu repúdio às conquistas terroristas feitas pela força (numa clara alusão à
ação de Israel) como sendo uma atitude coerente com "a melhor tradição diplomatica brasileira e precedentes na posição orlginal sobre o assunto."
Assim como uma resposta às acusações
de que o Brasil alterou subitamente sua ppsição quanto ao conflito no Oriente Médio, passandò da atitude de equldlstància entre as
teses israelenses e árabes pára uma posição
de franca simpatia à causa árabe em razão
das suas necessidades de petróleo, o Presidente recorda que no próprio voto emitido nas
Nações Unidas em 1946, quando criado o Estado de Israel, a delegação brasileira dava
ênfase à necessidade da solução do problema
palestino com a reserva de uma faixa de terra
para sua instalação naquela área.
OPÇÕES LIVRES
Ao fim de uma análise objetiva da crise
econômica que se desenvolveu ao longo dos
últimos 18 anos, "em escala planetária", indiea o Presidente que "o Brasil de hoje está
preparado para enfrentar os desafios da mutável conjuntura internacional e para fazer,
quando necessário, as opções indispensáveis."
Nessa linha pragmática, a mensagem presldenclal busca explicar os esforços de amplo
relacionamento com o mundo árabe produtor
de petróleo — o que resulta no estabelecimento de elos diplomáticos com pequenos estados
como o Catar, Bahraim e á União de Emlrados
do Golfo Pérsico — bem como o anúncio, pouco adiante, de que é política brasileira dlversificar e ampliar seu comércio com os países
do Leste europeu e com a União Soviético.
HIPOTECAS RESGATADAS
No plano político, ressalta o Presidente
a maior liberdade conquistada pelo Brasil para sua atuação em organismos internado*nais em face do resgate das "hipotecas politicas" que inibiam sua ação parlamentar. Refere-se à desvinculação definitiva do Brasil
dos antigos compromissos com o Governo deposto de Portugal, laços que embaraçavam
sua politica na África e motivavam suspeitas
• preconceitos à ação brasileira naquela área.

Câmara de
Niterói quer
moralizar

D

Segunda-feira, 3/3/75

Q

li? Caderno

Sandra Cavalcanti tratat
com Amaral Peixoto do
Regimento da Constituinte
A Deputada Sandra Cavalcanti anunciou, outem, que esteve já por duas vezes com o presidente
da Comissão Provisória Regional do MDB, Senador
Amaral Peixoto, "numa conversa preliminar em que
procuramos acertar uma forma de entendimento da
Arena e do MDB em torno do Regimento Interno, da
Constituição e do próprio futuro do novo Estado".
A líder da Minoria na futura Assembléia Constituinte confirmou a realização de encontro na próxima quinta-feira do Governador Almirante Faria Lima com todos os deputados arenistas, oportunidade
em que ele irá conhecer os parlamentares e falar a
respeito dos seus planos administrativos.
GOVERNAR COM A
ARENA

Niterói — O 2." Vice-Presidente da Câmara de Vereadores desta cidade, Sr Carlos Augusto Coimbra de Melo enunciou, ontem, >que na primeira
reunião da nova Comissão Executlva da.Casa vai propor a airegimento interno,
teração do "no
futuro episódios
para evitar
como os que ocorreram antes
da eleição da Mesa".
O vereador, advogado que milita na Justiça Trabalhista, ex"duas tônicas devem
plicou que
organização da
nova
a
inspirar
Câmara: o funcionamento voltado para a realidade municipai, já que se trata, em
realidade, de um conselho comunitário, e um comportamento étlco-polítlco sem a lnterveniência de interesse pouco confessável".
O IDEAL
O vereador, que afirmou já
estar com o anteprojeto de alteração do regimento interno esbocado, acha que "a cidade vi. ve um período de transição,
, multo oportuno para a modificação do comportamento de
seus políticos, que devem esquecer os protocolos e o jogo de
vispora, para encarar a realldade municipal".
—• Ê preciso dar à Câmara,
o instrumento político da comunldade, condições de funcionamento dentro da realidade só, clo-econômlca atual. Disputar
cargo de confiança para cabos
eleitorais pode ter sido impormas hoje não
tante no
¦ representapassado,
qualquer beneficio
político, quando os veículos de
comunicação é que Indicam o
comportamento dos eleitores.
Parafraseando Rui Barbosa até
por esperteza deve ser honesto.
,
UM ESQUEMA
O Sr Coimbra de Melo vai
propor um esquema de funcionamento da Câmara votado "para a realidade administrativa
do município". Dentro dele, na
sessão de abertura do período
ordinário (são três anualmente),
uma comissão de vereadores,
com trabalho no recesso, ficará
encarregada de elaborar e apresentar um documento-sintese
com dados sobre a realidade
municipal.

A lider arenista disseque
o Almirante Faria Lima
procura manter uma
"mas poslpreção «partidária,
tende governar com a Arena e com a boa vontade
dos oposicionistas, desde
que o entendimento de aito nível visa a somar esforços em busca da mais perfeita implantação do novo
Estado."
Assinalou a Sra Sandra
Cavalcanti que, nesse sentido, teve um entendimento
preliminar de grande lmportancla na fixação de
uma linha de conduta para
as relações entre a Arena
e o MDB no Estado. Ela
pretende manter novas conversas com ò Sr Amaral
Peixoto, acreditando que ao
próprio MDB interessa
manter um bom relacionamento com a Arena.
Informou, ainda, que a
Executiva Nacional da Arena indicou o ex-Senador
Gilberto Marinho para
presidente da Comissão
Provisória Regional do Partido no Estado do Rio de

Janeiro, atribuindo às seções cariocas e fluminenses
a competência para indicar
os oito membros restantes
daquele órgão, que ficará
incumbido da reorganização
partidária.
Á Arena carioca, segundo
a lider da Minoria, já Indlcou os seus quatro representantes à Comissão, que
são o Deputado federal Alvaro Vale e os Deputados
estaduais Vilmar Palis e ela
própria. Os arenistas f luminenses deverão reunir-se
para indicar à . Executiva
Nacional seus quatro membros, segundo á parlamentar carioca.Quanto ao encontro do
Almirante Faria Lima com
os deputados estaduais arenlstas, a Sra Sandra Cavalcanti afirmou que o Governador deverá detalhar os
planos que tem para a implantação do Estado, detendo-se em alguns dos 6eus
aspectos particulares, como
os das obras de construção
do Metropolitano.
Também será uma oporUmidade para o Almirante
Faria Lima conhecer os
parlamentares daN Arena.

Consulta dirá se os
diretórios existem
O Senador Amaral Peixoto anunciou ontem que encaminhará amanhã uma
consulta aos Tribunais Regionals Eleitorais da Guanabara e do Estado do Rio
para saber se os 25 Dlretórios distritais cariocas e
os 63 Diretórios municipais
fluminenses estão em funcionamento.
Caso estejam dissolvidos,
ele partirá paia a composiçào das chapas que concorrerão em julho; se estiverem funcionando, procurará reforçá-los com elementos de sua confiança,
pois bastará um terço para
convocar a convenção, e,
através de maioria, eleger
os representantes do Dlretório definitivo, em agosto.
Os membros do Diretório
definitivo terão mandatos

de quatro anos e poderão
designar o novo Governador em 1978, além dos candidatos ao Senado, à Ca- .
mata e à Assembléia Legislatlva. Dai a importância
de fortalecer os Diretórios
distritais e municipais.
Até o momento, a situação está equilibrada entre
as duas principais facções
do MDB — a dos seguidores do Senador Amaral Peixoto e a dos que permanecem mais ligados ao Governador Chagas Freitas.
O MDB-GB tem 50.700
Inscritos e o MDB-RJ tem
49.600. Como nas duas representações há simpatizantes das duas correntes,
a disputa pela maioria nos
Diretórios transcorre muito mais em torno de lideranças do que de regiões.

Fabrício recebe
apoio em Niterói
Niterói — O presidente da
Associação das Empresas do
Mercado Imobiliário desta
Capital saudou, ontem, como "de excelente perspectiva", a indicação do engenhelro Ronaldo Fabriclo para a Prefeitura do munici"principalmente a espio e
colha do arquiteto Jaime
Lerner para a coordenação
da área metropolitana."
Afirmando que "já é tempo de eliminar a imagem de.
que a construção civil é
mercenária e não se senslbillza com a necessidade de
criação de cidades humanas", o Sr Mário Rozencwajg disse que os 40 associados de sua entidade estão
"dispostos, como sempre estiveram mas nunca foram
ouvidos, a colaborar para
um grande projeto de criação de uma cidade para os
homens."
A BOA NOVA
Reclamando que até agora os empresários imoblliários tentaram sem sucesso
uma aproximação com as
autoridades municipais de
Niterói, o presidente da
Aemin classificou como o
primeiro"á dos problemas da
falta de iníra-escidade,
trutura sanitária, o que tem
servido para causar sérios
prejuízos ao setor da construção civil". Lembrou que,
atualmente, apenas em NIterói, aquele setor emprega
diretamente mais de 12 mil
pessoas, sendo considerado,
. setorlalmente, o maior empregador da cidade.
— Não existe incompatlbilidade entre o lucro e o
bom gosto. Ê preciso ellminar o erro que se comete ao
apresentar a construção eivil como um setor mercenário. Os empresários Imobillários também são pessoas
que vivem nas cidades e
precisam de um ambiente
humano para existir com os
seus familiares.
O Sr Mário Rozenc wajg

disse que os empresários
imobiliários estão "prontos
a discutir com as novas autoridades um sistema de intercolaboração, fornecendo,
inclusive — o que já oferecemos e sequer recebemos
resposta — o know how da
experiência para um programa efetivo em favor da
cidade."
A BOA ESCOLHA
O presidente da AEMIN
disse não conhecer pessoalRonalmente o engenheiro
"tenho exdo Fabrício, mas
celentes referências a seu
respeito, incluindo a sua capacitação técnica. O que é
mais importante, no entanto, é que se trata de um homem de Niterói, que vive na
cidade, conhecendo os seus
problemas e deseja vê-los
solucionados."
— Quanto ao arquiteto
Jaime Lerner basta afirmar,
pelo que ele fez de extraordinárlo em Curitiba, que o
considero como o melhor
Prefeito que um município
já teve. A sua escolha, se
representará
confirmada,
uma certeza de que, nos
próximos anos, vamos contar, na área do Grande
Rio, com um programa cuja
filosofia será a de humanização das cidades para que
os homens vivam melhor e
mais felizes.
O presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário é engenheiro
e diretor de uma firma
imobiliária que atua na
área da Grande Niterói. A
empresa, há muito, vem reclamando da falta de Infraestrutura sanitária da
atual Capital fluminense,
tendo, Inclusive, promovido
um seminário para o debate
da realidade sanitária local.
A entidade não encontrou,
no entanto, qualquer aceltação por parte da administração municipal das quelxas que apresentava contra
a situação da cidade.

) JORNAL DO BRASIL
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Vacina BCG
"Vclculou-sc. no Inicio deste
mes, a noticia de que a vacina
BCO. lmunlzadora da tuborculose, não estava, por motivo cie
suspensão de seu íabrlco,
ocasionada por obras nas Instalacões do Instituto Ataulfo
de Paiva, sondo distribuída aos
locais de vacinação.
A referida vacina é obrigatória, desde 1945, pelas autoridades competentes era saúde
no Brasil. Em nosso pais a
tuberculose ainda é motivo de
preocupação para o Ministério
da Saúde, pois 6 responsável
pelo desaparecimento de grande número de pessoas, prlnclpalmente no interior do Pais,
onde as condições socioeconômlcas são mais precárias.
No momento, quando Sua
Excelência o Ministro da Saúde anuncia ser o ano de "75 o
"Ano da Saúde", iniciando
uma série de providências,
como, por exemplo, a vacinação cm massa contra a
meningite, providência essa
que merece todo o nosso aplauso. pois demonstra a preocupação do Governo com a saúde
da população, é de estranhar
o fato de uma vacina, no caso
a BCG, ter estado íora de produçio.
Penso que a produção da
vacina BCG, utilizada em
grande quantidade, poderia ser
descentralizada, não se resumindo a um único centro
produtor, no caso o Instituto
Ataulfo de Paiva.
Quando não, acredito que,
em caso de obras em um instituto da mais alta importancia, uma das soluções poderia
ser tomada antes do seu
inicio:
1) Aumento da produção,
num período anterior, visando
cobrir o período em que a instituição estiver em reforma.
2) Produção, de forma temporàrta, por um outro órgão,
até que as reformas sejam confluidas.
Caso uma das soluções viesse
a ser tomada, a solução de
continuidade na produção da
vacina BCG certamente que
não haveria, o que trouxe
grande risco para um bom
número de pessoas principalmente em se tratando de recém-nascidos.
Sidncy Moyscs Santos — •
Rio."

Vlct Preiidentt Exscutivoi M. F. 4» Nwiiminli Iril»
Editon Wallar Fanlturi

De institutos
"Li com atenção e agrado o
oportuno editorial sob o titulo
Derrota Burocrática, constante
dR pág. 6.do JB de 25-01-75.
Como. se vè, medidas oportunas e práticas estão sendo
tomadas pelo Governo, através
do Ministério da Previdência
Social, no sentido de tornar o
INPS humano e digno da confiança do povo. E' desejo do
Governo acabar com as barreiras que tornam aquele órgão
previdenciárlo inacessível
quando recorrido com urgéncia, como nos casos fatais recentemente ocorridos.
Como servidor público
aposentado que sou, com mais
de 38 anos prestados ao serviço
público, gostaria de ver tomadas medidas análogas com relação ao IPASE no interior dos
Estados, e do qual sou contribuinte. Resido em Campo
Grande, Mato Grosso, cidade
mais importante do Centro-Oeste brasileiro, mas a assistência
médica dada pelo IPASE é
quase nula. Os médicos credenciados pelo referido órgão, salvo algumas exceções, não prestam a assistência devida, porque no hospital onde atendem
ou porque lá não tem vaga para internamente, ou não há
aparelhagem.
Se se tratar de uma radiografia, esta terá que ser paga,
porque o IPASE não dá direito.
Fica aqui, portanto, o apelo
para o Governo voltar suas
vistas no sentido de melhorar
também a assistência dada por
esse órgão no interior dos Estados".
José Mário Troujr — Campo
Grande, MT."

Denúncia

B

1

Ziraldo

"A Fortaleza — Crédito F.
Investimentos não está resgatando as letras vencidas, de
sua emissão e aceite, para
desespero dos seus investidores. Nem há nos seus escritorios da Rua da Assembléia
uma pessoa que esclareça definitivamente quais as razões
desse procedimento.
As autoridades, que tão
prontamente agiram no episódio do Banco Halles, deveriam
aclarar o problema. O que está acontecendo é um desrespeito.
Não se pode é aceitar que
aqueles que entregaram suas
economias_ àquela financeira,
fiquem diá após dia às suas
portas para receber um dinheiro que lhes pertence e que a
cada dia que passa mais se
desvaloriza, em razão da inflaÇão.
Diva de Oliveira ¦ ¦ Rio."

Um pedido

"Após ler
que entre 13 municipios que iriam perder suas
comarcas, defrontei-me com
meu município, Silva Jardim.
Como é do conhecimento geral em nosso município, os preleitos da Aliança Renovadora
Nacional (Arena), que após a
Revolução passaram por esta
prefeitura só visaram o interesse próprio, deixando o
município de lado,
Silva Jardim conta 928 quilometros quadrados, um dos
maiores do Estado do Rio de
Janeiro e por isso, se os Governos estaduais e municipais
dessem mais apoio ao nosso lügar não seria necessária aquela
medida.
Paulo Henrique Machado —
Silva Jardim, RJ."

As cartas dos leitores serão publicadas só
quando trouxerem assinatura, nome completo
c legível e endereço. Todos esses dados serão
devidamente verificados.
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Evitando as Autarquias
A mensagem do Presidente Gefoel toca em
e um
alguns pontos sensíveis na área econômica,
"autarquias
i
deles é certamente!a;referência
ção" que se pretende evitar. Não se poderá comnreender exatamente esta referência sem recapituiar as críticas que têm sido feitas a alguns asatual, precisamente
pectos da política econômica
a ação e a
aumentado
têm
onde
campos
naqueles
Estado.
do
influência
Porta-vozes do Governo têm dito, por exemem sua corrida
pio, que a economia brasileira
espaços
não
desenvolvimento
ao
permitirá
rumo
vazios que não possam ser ocupados pela iniciaUva privada nacional, seja por insuficiência de
recursos financeiros, seja por falta de uma tecnologia adequada.
do
Quer nos parecer que o pronunciamento
csclaPresidente Geisel toca neste ponto, porém
recendo uma dú\ida importante: ate onde o desinteresse do empresariado ou sua impossibilidade de participar de projetos deve necessariamente conduzir à estatização? Afirma, a propósito,
"utio Presidente, que de fato o Governo quer
lizar os recursos naturais e o mercado interno
do país para evitar dependências excessivas, precrêsjudiciais à nossa determinação de continuar
enfático:
é
adiante,
Mas,
cendo aceleradamente".
entre os dois objetivos de maior importância para
a administração contam-se a vitalizaçáo dá iniciativa privada e a melhoria da distribuição da

Você viu ?

. Edller da Oplnlloi Uli Albarla lahli

renda, que «e refletirá na desejada expansão do
mercado interno.
criticam o que
Quando os empresários
"autarquização" referem«e passou a chamar de
se naturalmente à macrocefalia de órgãos do Estado e a uma concentração excessiva de cucar»
gos em determinadas áreas, o que termina por
negar os princípios da descentralização administrativa, dos quais, aliás, o Presidente Geisel deu
exemplo durante sua'deugestão à frente da Petroexemplos de associação
brás. Esta empresa
com empresas privadas nacionais precisamente
num setor onde maiores somas de capitais são necessárias, além de requintada tecnologia. FórmuIas de convivência razoável entre o capital estrangeiro, o estatal e o nacional privado encontram-sc aí, e bem poderiam espalhar-se por outros setores, a exemplo da mineração e tantos
mais.
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À parte estes aspectos, cuja importância politica é fundamental, a mensagem do Presidente
aponta ainda resultados mais substanciais na produção de petróleo e a auto-suficiência do pais
em insumos básicos ainda nesta década. Tais indicações são alentadoras,' não excluindo, entretanto, a importância do esforço para equilibrar
a balança em conta-eorrente este ano, o que será
certamente facilitado pela contenção das importações do próprio Estado.5

Angola e África
E' auspicioso e correto que o Brasil seja o
primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com Angola, a importante ex-colônia de Portugal, boje em regime de transição. O Ministro
Ovídio de Andrade Melo, atual Cônsul-Gcral do
Brasil em Londres, passa a ser agora o Representante Especial do Governo brasileiro junto ao
Conselho de Presidentes de Angola, formado por
membros dos três movimentos de libertação, a
Frente Nacional, o Movimento Popular e a
União Nacional pela Independência do País. Nosso Representante Especial manterá igualmente
contato com o Alto-Comissário Silva Gardozo,
responsável pelos interesses remanescentes do
Governo de Portugal cm Luanda, até á plena autonomia angolana, que entrará em vigor dia 11
de novembro.
A própria originalidade, de fundo e forma,
da representação diplomática do Brasil em Luantia, sublinha, por um lado, o interesse de Brasilia em unir-se oficialmente, desde já, ao novo
país de língua portuguesa, e, de outro lado, a
receptividade do novo país e de Lisboa à presença do Brasil. A Representação Especial é de
fato nossa Embaixada, que lá se encontra, para
cultivar, sem perda de tempo, o melhor relacioiiamcnto possível entre brasileiros e angolanos.
O que se pode almejar, em relação à África,
é que uma iniciativa importante, como a de nos
anteciparmos aos demais países em estabelecer
contato diplomático em alto nível com Angola,
represente apenas o primeiro passo num novo
sistema de presença ativa e fecunda entre as nações africanas, sobretudo, naturalmente, as de
fala portuguesa. Sc examinarmos o estágio atual

de nossa representação na África, comprovarcmos que quase todas as novas nações têm repvcsentação do Brasil. Mas trata-se de representação um tanto postiça, protocolar. Um mesmo
embaixador representa-nos, geralmente, cm vários países, num regime que se imagina de pontc-aéreã. Não existe, assim, o necessário aprofun-.
•lamento de relações e nem a consciência mais
arraigada da importância, para nós, da realidade
política e econômica daqueles países novos.
Como se os achásseinos, talvez, novos demais e
ainda pertencentes à órbita de antigas metrópoles ou dos >paises industrializados. \No";ehtanto,exatamente por nos encontrarmos nós em desenvolvimento, temos, a um só tempo, facilidade de
identificação com as nações africanas e os meios
de ajudá-las a se desenvolverem. Não somos uma
grande potência procurando áreas de investimento de capital ocioso e sim uma nação com problemas semelhantes, que apenas, entre nós, têm solução encaminhada e que pode ser partilhada.
Isto, naturalmente, vale sobretudo para as novas
nações de fala portuguesa. Nossa busca só pode
ser a de um relacionamento benéfico, mutuaraente válido.
Diante desse mapa africano cm movimento
o Governo do Brasil não pode retornar à posição
anterior, que era fórmalista, quase entediada.
Seria mesmo o momento de procurarmos, fora
dos quadros do Itamarati, especialistas em assüntos africanos, que nos pudessem representar com
imaginação e conhecimento de causa, homens
que de fato prefiram e elejam ó mundo novo africano, em lugar de buscar, dentro da carreira, os
postos mais tradicionais c ambicionados.

Patrimônio em Fuga
De tão frequentes, os roubos de imagens e
outras peças de arte sacra, nas igrejas brasileiras, parecem indicar a existência de uma quadrilha organizada em âmbito nacional. Alfaias e
santos são vendidos a particulares, brasileiros e
estrangeiros, especialmente em cidades do Centro-Sul do país.
A essa conclusão chegaram autoridades policiais de Salvador. A prisão recente de alguns ladrões, na Capital baiana e na cidade próxima de
Feira de Santana, permitiu a recuperação de peças valiosas, retiradas não apenas de igrejas,
como também de museus e até mesmo de coleções
particulares. Pessoas que haviam adquirido peças roubadas deram-se pressa em devolvê-las. E'
possível que, a partir dessas prisões, a Polícia
chegue ao núcleo da quadrilha.
A devastação do patrimônio artístico dai
igrejas — e a Bahia possui, como se sabe, algumas das mais ricas do país — chegou a tal ponto
que o Cardeal D Avelar Brandão determinou a
remoção das peças sacras mais valiosas para o
Museu de Arte Sacra. Não se pode, évidentemente, pensar em fechar as igrejas como último recurso contra os depredadores. Sempre haverá
meios racionais de preservar um patrimônio que,
tanto na Bahia quanto em Minas, no Nordeste
e outros lugares de tradição histórico-religiosa,
se vai escoando por entre os dedos.
Até hoje, apesar de o problema retornar
eventualmente, ao debate, não se conhecem providências concretas e efetivas de fiscalização do
patrimônio histórico e artístico. No tocante à saí,tla do país de obras de arte, religiosas e profanas,

hem como documentos de valor histórico reconhecido, um organismo da OEA'sugeriu rigorosa
fiscalização alfandegária. Sem o comprovante de
aquisição legal, que abrangeria, naturalmente,
apenas os objetos de arte sujeitos a comércio,
os tesouros artísticos não poderiam deixar o seu
pais de origem.
Ignora-se até agora o que se fez para regulamen tar a recomendação, que nos parece eficrente em relação à evasão de bens culturais. Quanto
,ao roubo de alfaias e santos, em igrejas, caberá
,seni dúvida às autoridades eclesiásticas redobrar
o zelo, sem esquecer a proteção devida pela Políoia. O Cardeal-Arcebispo de Salvador, diante
da constância dos roubos de peças sacras, chegou
a dirigir apelo dramático às autoridades da Policia Federal.
De qualquer maneira, o sistema a ser montado em defesa do patrimônio — c há quanto
tempo ele se faz 'sentido? — não dispensaria a
providência preliminar, que é o levantamento
criterioso e a catalogação das peças. Quanto a
isso, não sabemos direito o que possuímos. Mas
a lógica indica que, a partir de um levantamento nacional, com indicação das fontes, e intercambio de informações, seria mais fácil pôr cobro a um comércio criminoso, do qual se benefi.ciam particulares e antiquários.
A falta dessa providência básica mostra como a cultura brasileira carece de infra-estrutura. Sequer consegue inventariar-se. Não admira
que esteja a mudar de mãos. Nossa História, por
exemplo, está sendo escrita por estrangeiros.

O poder abalado de Kissinger
Leslie H. Gelb
do Tht N«w York Timti

que seu poder e longevi- vertências a respeito das
dade o tornassem, a/z- manipulações de Kissinnal, uma figura cont.ro- ger e a crítica de suas
vertida em Washington, prioridades de política
mas as razões não se li- externa. Censur ara m
Kissinger por permitir
mitam a esse aspecto.
ditadura militar
Por que Kissinger caiu que a
o Arceturca
derrubasse
em desgraça no Congresda PreMakarios
bispo
so, e até que ponto ele
sidència de Chipre. Excaiu? Como o Presidente
por fazer
probaram-no
Ford e Kissinger planedeter
muito
para
pouco
jam enfrentar a atitude a subsequente invasão
peremptória do Congres- turca de Chipre.
so? O que pretendem
Kissi nger reunhi-se]
realmente os democráos parlamentares
com
tas?
tinham proposto
Os sucessos diploma- que
cortar a ajuda militar à
ticos de Kissinger e sua Turquia, como estabeleindiscutível inteligência cia a lei, e, segundo se
o tornaram inviolável, acredita, lhes disse
que.
enquanto o Congresso o interesse nacional espassava do fim da ad- tava acima da lei. Como
ministração Nixon para
resultado, uma maioria
o começo.da de Ford. A legislativa votou
para
certa altura, quando o
à Turquia,
ajiida
a
cortar
papel de Kissinger na e restringir a flexibilidacensura telefônica de
de presidencial em ouautoridades do Governo
de ajuda ex-;
e de jornalistas parecia trás áreas
VULNERABILIDADE
Pela
ternas.
primeira
que iria envolvê-lo no vez, os votos indicaram
Watergate,
de
De acordo com a maio- escândalo
Kissinger podia ser
ria das opiniões', Kissin- os legisladores acorre- que
vencido.
ger perdeu o estado de ram em sua defesa. VáEstes sentimentos fograça e a inviolabilidade rios deles admitiram que
mais inflamados
ram
o
Sever
desejavam
não
conno Capitólio. Ao
à metrário das criticas pas- cretário de Estado man- ainda no novo ano,
Congresso
o
dida que
sadas, o problema é chado por Watergate.
começou a contemplar o
agora, em grande parte,
Durante anos, o Senana
o próprio Kissinger — dor Henry M. Jackson, papel de Kissinger,
Governo'.
do
seu estilo pessoal e a democrata de Washing- derrubada
no Chile, e a adacumulação ãe vasto ton, permaneceu vir- Allénãe
ministração começou a
tualmente sozinho no
poder.
acusar o Congresso de.
Sua nova vulnerabili- desafio a Kissinger. No solapar um acordo ãe
dade política também verão passado, várias
paz em Chipre, destruiudramatiza a luta em an- forças começaram a se do a détente pela limitadamento entre o Con-. unir e as coisas começa- ção de créditos a Moscou,
Kisgresso e o Presidente em ram a mudar para
e arriscando uma derrorelação à apropriada di- singer,
cada no Vietnã pela revisão de Poder em asUma força consistia cusa em autorizar recursuntos externos. E, na- em ex-assessores de Kis- sos adicionais para o Goturalmente, há o aspec- singer com estreitos la- verno de Saigon.
to político — a amargura ços com os legisladores
Autoridades da Casa
do Congresso, controlado democratas. Eles cha- Branca e assessores de
pelos democratas, por maram atenção para o Kissinger, segundo seus
ser acusado pela Casa que disseram ser incon- próprios
depoimentos,
Branca de causar fracas- sistência entre as pala- gastaram muito tempo,
sos políticos em Chipre, vras e atos de Kissinger. recentemente, estudanVietnã e détente, e o Outra força era o senti- do sua resposta ao Consentimento por parte mento no Congresso em gresso. Segundo eles,
das autoridades do Go- favor de uma voz insti- Kissinger se vê enfrenverno de que o Congres- tucional mais sübstan- tando um dilema. Se
so está ¦ atando suas ciai em assuntos exter- procurar aplacar apenas
mãos apenas para cor- nos.
o Congresso, a maioria
tejar interesses políticos
Então, veio a crise de democrata imporá sua
desafiar
Se
internos.
Chipre, e a barragem vontade.
será
Era dese esperar, como arrombou. Aos olhos dos aquela maioria,
de
fazer política
o próprio Kissinger 1re- legisladores, Chipre pa.- acusado
adas
partidária.
confirmar
recla
quentemente salientou,

Washington — Nos
últimos dias da administração Nixon e nos
primeiros do Governo
Ford, o Congresso con¦siderava o Secretário de
Estado Henry A. Kissinger como indispensável
e inatacável. Agora,
poucos meses depois,
um crescente número
de legisladores ou deseja a diluição de seu poder ou a sua dispensa.
Nas últimas semanas,
os senadores democrátas acusaram-no, publi"autoritacamente, de
rismo unipessoal" por se
colocar "acima dos preceitos da lei", e caracterizaram sua diplomacia
como uma mistura de
í"sübotyios, falsas promessas- e gesticulações
no palco da opinião,
mundial".
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ra atualização das aposentadorias que
não sofreram reajustes anteriormente a
1960, o sobre as quais os aumentos concedidos não chegaram a repre/jontar a
expressão"Esses
da atualização monetária verdoía projetos — diz ele —.
dadelra.
abrangem ampla camada da população
brasileira".
O projeto sobre a contagem reciproca
de tempo de serviço — público e privado
— deverá ser encaminhado polo Presl-

O Ministro da Providencia e Assistôncla Social, Sr Luis Gonzaga do Nascimonto c Silva, deverá entregar quintaloira ao Presidente Ernesto Gcisol, o antoprojclo de lei que suprime o desconto
de 5% sobre proventos dos aposentados,
desconto esse que, segundo ele, "reduz os
benefícios da aposentadoria".
O Sr Nascimento c Silva anuncia,
também, que está realizando estudos pa-

TSascimento Silva anuncia
projeto de lei suprimindo
o desconto dós aposentados

loção aos menores, nos moldes da Punabem.
— Ainda não se pode prever o Invéstlmcnto global para a aplicação desse
projeto — disse o Ministro — porque
vai depender do quadro financeiro de
cada Estado. São Paulo, por exemplo,
pouco ou nada precisa, e vai ser u.n dos
primeiros a firmar o convênio com t
Funabem.

dente da República ao Congresso até o
próximo dia 15, Informou o Sr Nascimento e Silva, que se referiu, ainda, à politlca.de seu Ministério em relação ao amparo e proteção de menores, através da
Punabem.
Disse o Ministro que já determinou
ao novo presidente do órgão, economista
Fawler de Mello, que prepare projetos para oferecer aos Governadores novos para
a criação de entidades estaduais de pro-

fcdaasl
_rifllfi*íSij*

K__èÍI

DORMITÓRIO BONSUCESSO
IPANEMA
Em fórmica. Nas cores
jacarandá e cereja, 4 peças.
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Sofá-cama c/caixa e 2 poltronas revestidas em
courvin Kelson's nas cores ouro e castanho.
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SALA DE JANTAR GUARUJ.
Em fórmica. 8 peças. Buffet,
mesa elástica e 6 cadeiras.
Cores azul e vermelho.
De 1.090, Por
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ESTOFADO SANDRA
Sofá-Cama com caixa, .2 poltronas em
courvin Kelson's. Cores chocolate e
flamingo.
Q O O
De 1.190, Por OOOj
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Solteiro. 78x188 e 88x188. De 390, Por
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DORMITÓRIO BERGAMO MIRAGE
Em padrão jacarandá, tipo
exportação, 4 peças.
De 2.090, Por
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BERÇO INFANTIL LAQUEADO
Grade regulável e suporte
para mosqueteiro.
Cor branco com coral. AAA
De 430, Por -COO J
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SALA DE JANTAR VILAÍRICA
Em fórmica, 8 peças. Buffet, níesa elástica e 6 cadeiras.
Cores jacarandá, vermelho e azul.
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J COPA FÓRMICA LISBOA
5 peças. Mesa fixa e
4 cadeiras estofadas. A "P ¦V
Cores vermelho e azul. De 349, Por ém i ¦ m |
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GUARDA-ROUPA JEPIME
2 portas. Para solteiro.
!'li'*i''
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-!:i Emcaviúna. De 710, Por
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ARMÁRIOT5E" AÇO FIEL
Para parede. 3 portas.
Cores azul e vermelho.
De 390, Por

299,

mm

[DÜcãíl
DORMITÓRIO CIMO PARANÁ
Em caviúna, 4 peças. •_» ^1 ^1 A
De 2:990, Por •íilllf
CONJUNTO ESTOFADO ACAPULCO ¦
Sola lixo e duas poltronas revestidas em courvin
At AAA
Kelson's nas cores vermelho e lilás.

De 1.990, Por
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CONJUNTO ESTOFADO MONTE QARLO.
Sofá fixo e duas poltronas coloniais revestidos em courvin
Kélson's nas cores flamingo e cobre. a\ AQA

De 1.490, Por liVOO)
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SALA DE JANTAR BLUMENAU
Em fórmica. 8 peças. Buffet, mesa elástica e 6 cadeiras
altas. Cores carvalho, amarelo e verde.
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De 1.390, Por 999)

COPA FÓRMICA JAMAICA
5 peças. Mesa console e 4 banquetas estofadas.
OTTF
Cores azul e vermelho.
, ¦ De 389, Por -tf I J

SOFANETE PRÍNCIPE
De 490, Por
Em courvin. Forma uma
confortável cama de solteiro. 366
•J
Cores flamingo e abricot. . **^*

- f
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POLTRONA CONCHA
PRÍNCIPE
Em courvin. Cores flamingo
e abricot.
ARMÁRIO DUPLEX LAZERMA
8 portas. Construído em
sucupira e violeta.
De 2.590, Por
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De 270, Por

211,
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COPA FÓRMICA CANADÁ
5.peças. Mesa fixa e 4 cadeiras estofadas.
Cores caviúna e carraro.

De 469, Por

ESTANTE DIVISIONAL
FUNCIONAL MINI
Em caviúna. Composta de
buffet com duas prateleiras.
De 390, Por

288,

ARMÁRIO DE AÇO FIEL
Para parede. Uma porta.
Cores azul e vermelho.
ARMÁRIO DE AÇO FIEL
Para parede. 2 portas.
Cores azul e vermelho.

De 175, Por

De 310, Por

399}
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233,

COLCHÃO DE MOLAS FERPAN 4\£££&
IWVj
Solteiro. 78x188. De 199, Ror

^^I^Fe_L_fl
CENTRO - CATETE- FÁTIMA
COPACABANA - TIJUCA - MÉIER
MADUREIRA - PILARES - PENHA - RAMOS
CAMPO GRANDE - NITERÓI - CAXIAS
NOVA IGUAÇU - S. J. MERITI - PETRÓPOLIS
VOLTA REDONDA - RESENDE.
do conglomerado ^JL
UNIÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS S.A.TT

COLCHÃO DE ESPUMA TRORION
Solteiro. 78x188, popspuma 7 cm.

AA

99j

De 125, Por

COLCHÃO DE MOLAS PROBEL
Casal. 128x188,133x188 e 137x188.

__OQ

De 540, Por tOOj

CAMADE SOLTEIRO JEPIME
Conjugada c/criado mudo. 80x190.
De 300, Por

222,

COLCHÃO DE CRINA MINEIRA
Para berço 60x130.

De 50, Por
GUARDA-ROUPA BERGAMO
Laqueado. 3 portas com amplas
divisões internas.
De 1.950, Por

«#Oj

1.555,

CAMA DE CASAL BERGAMO
Laqueada. 137x190.
De 650, Por

488,

PENTEADEIRA BERGAMO
Banqueta laqueada, De 570, Por
MESA DE CABECEIRA BERGAMO
Laqueada com uma gaveta.
Do 190, Por
SOFÁ TRI-CAMA
Em tecido escocês. Cores ouro e lilás.
Ampla cama de casal.

144,
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flflH

De 1.190, Por OOUj

MESA CENTRO ARPOADOR
Com porta-revista, tampo em polyester.
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De 150, Por 99}
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Rainha Elizabeth Bonn solta presos para salvar Lorenz^l^
a Árias
volta da viagem ao
lonn/Ktdlefott

México e Antilhas
Londres, Cidade do México — Depois de uma semana de recepções íestlvas
em ilhas do Caribe e no
México, a Bainha Elizabeth
regressou ontem a Londres
em um VC-10 da Brltlsh
Airways, dirigindo-se diretamente do aeroporto para
o Castelo de Windsor. Seu
marido, o Príncipe Philip,
ficou nas Antilhas para
uma excursão marítima de
três semanas.
Em mensagem dirigida
ao Presidente mexicano,
Luis Echeverria, a Rainha
Inglaterra
afirmou:
da
"Sempre recordaremos estes
últimos seis dias de felici-

dade com profunda gratldão pela calorosa e comovedora receptividade que
nos foi oferecida. Trazemos recordações lnesquecíveis das belezas de seu pais
e do encanto e da bondada
de seu povo".
O Príncipe Philip, em sua
excursão marítima, cancelou do programa uma visita à Nicarágua, por causa
das atividades guerrilheiras
esquerdistas naquele pais,
bem como a escala na Guatemala, em virtude da continua disputa desse pais
com a Grã-Bretanha em
torno do futuro político do
enclave de Belize.

Wilson, um ano com
balanço favorável
Robert Dervel Evans
Correspondentt

Londres — Amanhã, Ha- visão, como constumava farold Wilson comemora o zer durante seu primeiro
seu primeiro ano no Poder mandato, de 1964 a 1970.
à frente do Governo traba- Mostra-se mais à vontade
Ihista e tem boas razões e até mesmo benevolente.
para não se sentir descon- Dá mais liberdade de ação
tente, com as suas realiza- a seus .ministros e orienta
Edward discretamente as políticas
Substituiu
ções.
Heath numa hora em que do Governo, como adminisa economia do pais se trador de uma equipe de
adiava em situação deses- peso.
Mas nem todos os probleperadora como resultado da
crise de energia, da greve mas da Grã-Bretanha fodos mineiros de carvão e ram resolvidos. Na verdade,
ria semana de três dias de em 1975 o Governo será
trabalho na indústria.
posto à prova em testes seDurante os primeiros seis veros que dizem respeito à
meses, governou sem uma inflação, ao desemprego e
maioria parlamentar e teve à balança de pagamentos.
de enfrentar uma imprensa O pais, porém, sente mais
hostil, uma taxa de infla- confiança
agora, porque
ção em continua ascensão, Wilson vem-se mostrando
o custo elevado do petróleo muito mais moderado como
importado e o efeito da se- • Primeiro-Ministro do que
7ri<ma de três dias sobre as parecia- ser, como líder de
exportações industriais, o\: uma Oposição rebelde e di'.,
que agravou o déficit na
vidida. Já se dissipou o receio
balança de pagamentos «^ de instabilidade política.
enfraqueceu a libra.
. O teste final e decisivo
CONFIANÇA
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de sua capacidade de estadista será o referendo sobre
a continuação da Grã-Bretanha no Mercado Comum
Europeu. Wilson e a maioria
de seus colegas de Gabinete são pró-europeus, enquanto grande parte dos
parlamentares de seu Partido, bem como a maior parte
dos eleitores trabalhistas
querem ver a Grã-Bretanha
fora da Europa.
Contudo, através de uma
hábil manipulação e de uma
negociação paciente Wilson
talvez alcance um sucesso
ainda maior, não somente
consolidando a permanéncia de seu pais na CEE em
condições mais vantajosas
do que as obtidas por Heath,
mas também confirmando-a
de maneira
irreversível
através de um referendo
nacional.
Valendo-se do fato de que
muitas nações européias
querem a Grã-Bretanha como um associado permanente, Callaghan já conseguiu obter importantes concessões em Bruxelas « não
demorará a conseguir outros. Dessa forma, Wilson
poderá recomendar a seu
Partido que vote afirmatívãmente com base nas concessões que estão sendo virtualmente "dadas" pela comissão executiva da CEE.
À maneira como o rejerendo for realizado, como
um simples "sim" ou "não"
for planejado, e o fato da
renegociação dos termos do
ingresso já ter removido aigumas das objeções anteriores, permitirão a Wilson
manter a Grã-Bretanha na
Europa, depois de vencer
com base na
' duas eleições
promessa implícita, aos sindicatos e à esquerda do
Partido, de seu afasiamen-
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Bomt, BerZbíi — O Governo da República Federal
da Alemanha (RFA) atendeu ontem às exigências dos
seqüestradores do secretario-geiral do Partido Democrata Cristão (PDC) de Berllm Ocidental, Peter Lorenz,
libertando quatro esquerdistas condenados por terrorlsmo. O total de- libertados
deveria ser de seis, mas
dois deles anunciaram publlcamente que não concordavam em tomar parte no

plano.
Os quatro foram levados
para Frankfurt, de onde,
conforme condições impôstas pelos seqüestradores,
partiriam, de avião, para o
eles Rolf
exterior.
São
Pohle e Rolf Heissler, que
estavam presos na Baviera,
e Verena Becker e Ingrid
Slepmann, em Berlim Ocidental.
NA TELEVISÃO
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As promessas eleitorais
de seu Partido sobrecarregaram o Governo com compromissos difíceis e perigosos assumidos junto à esquerda política, envolvendo
a permanência da Grã-Bretanha na Comunidade Econômica Européia (CEE), a
nacionalização de companhias industriais e a redisiribuição de renda.
A perspectiva de uma sor
lução para o problema da
Irlanda do Norte parecia
muito remota e para complicar ainda mais as coisas
a sua bancada parlamentar
estava dividida sobre a imporlante questão da admissão da Grã-Bretanha na
CEE. A incerteza sobre os
planos de nacionalização
do Governo e as suas politicas de taxação atrasava o
desenvolvimento ¦ dos campos petrolíferos no Mar do
Norte.
Para enfrentar esses problemas, era preciso, antes
de mais nada, de um mandato mais forte. Para isso,
Wilson convocou uma eleicão nacional em outubro,
quando alcançou uma vitóra mis decisiva. Apesar de
sua maioria global sobre os
outros Partidos ser de apenas três cadeiras, foi-lhe
possível introduzir políticas
mais positivas e diretivas
mais claras. Quando se
tornou evidente que os trabalhistas tinham o poder
assegurado por vários anos,
o Governo e o público voltaram-se para as suas tarefas em condições razoávelmente estáveis.
Ao começar o novo ano,
Wilson já conseguira mais
duas coisas. Seu Gabinete
.;,,„)),,;
compunha-se de uma maio- to.
ria de ministros capazes e
experientes. Denis Healy DESAPONTAMENTO
nas Finanças, James CallaWilson também desnorghan nas Relações Exteriores, Roy Jenkins no Minis- teou seus críticos com relatério do Interior, Shirleu ção ao petróleo do Mar do
Wllliam respondendo pelos Norte. Os termos da taxapreços dos alimentos e as- ção, anunciados na semana
suntos dos consumidores, t passada, são melhores do
Reginald Prentice encarre- que se esperava e as competrolíferas, agragado da educação e ciência, panhias
não somente demonstra- davelmente surpresas, já
ram mais capacidade do que aceleraram suas atividades.
a maioria ie seu» anteces- , Duas novas jazidas submasores conservadores, como, rinas foram descobertas recentemente e agora o Gopor sua moderação, ofusca- verno t a indústria
petrolíram seus colegas de Gabifera vêm trabalhando em
nete da esquerda.
cooperação.
A indústra e o público co- estreita
Alguns dos artigos mait
meçaram a se tranqüilizar, duros da lei sobre o impôsconfiantes em que as idéias to de transferência de cacontrovertidas e as propôs*
foram emendados t
tas muito divulgadas de pitai
tem-se a esperança de que
Wedgwood Benn, Ministro o imposto sobre bens (em
da Indústria e Comércio, de essência, um imposto sobre
maciça nacionalização, e as o capital) seja moderado,
generosas• concessões aos no interesse de novo invéssindicatos feitas por Mi- timento de capital na mochael Foot, Ministro do áernização do parque inTrabalho, seram policiadas dustrial.
e controladas, pela maioria
Contudo, ao ãar ao- pais
moderada. ' -,.;',',
um Governo mais moderaO próprio Wilson tornoudo do que se esperava, ao
se um homem diferente. reafirmar o padrão atual de
Antes, vivia obcecado com economia mista'— um tera idéia pessoal de populaço pertencente ao Estado e
ridade a . qualquer preço. dois terços ao capital privaAgora, recusa-se a discutir do — o Primeiro-Ministro
desapontou a esquerda.
com a imprensa c a lele-
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Schmidt e o Prefeito de Berlim debatem as medidas de emergência

Tiros matam líder argentino
¦ Buenos Aires — O ex-Secretário-Geral do Sindicato dos Trabalhadores de
Petróleo Adolfo Cavalli foi encontrado
morto a tiros numa área residencial na
parte ocidental de Buenos Aires. Um telefonema anônimo informou à policia o
local onde estava o corpo do líder sindical peronista, de 56 anos, que não regressara a sua casa desde sexta-feira.
Em outro incidente, saiu gravemente ferido o ex-Secretário do Sindicato
Unido dos Portuários da Argentina, Eustáqulo Tolos», que levou três tiros nas
costas e um no braço, quando o automó- .
vel em que viajava com a fIlha e a
mulher foi detido e atacado por desçonhecidos.
LUTA

INTERNA

Tanto Cavalli como Tolosa eram ligados à direita peronista, mas ambos foram destituídos de seus cargos por setores rivais da mesma facção política. Até
o momento nenhum grupo terrorista se
responsabilizou pelo atentado, mas acre-,
dlta-se que ocaso de Tolosa seja consequência do conflito que ele mantém com
a atual direção de seu sindicato.
Os dois assassinatos elevam para 47
o número de mortos este ano ha Argentina em conseqüência da luta política
entre grupos da direita e esquerda. Cpntinua em poder dos montoneros, guerri-

lheiros peronistas de esquerda, o Presidente da Suprema Corte de Buenos Aires, Hugo Anzorreguy.
Em troca de sua vida, os terroristas
exigem a libertação de um companheiro
detido. Esta exigência preocupa os familiares do Juiz, diante do ocorrido com o
Cônsul norte-americano John Patrick
Egan, executado na sexta-feira porque o
Governo não deu informação sobre quatro terroristas ^supostamente presos.
REAÇÃO

ITALIANAW-1

O assassinato de John Patrick Egan
foi a noticia de maior destaque dos jornais Italianos. As Informações, em sua
maioria, são fornecidas por agências, mas
o jornal milanês Corriere delia Será publica um despacho, em primeira página,
de seu correspondente em Buenos Aires,
Giangiacomo Foa.
II Tempo, de Roma, explica em um
artigo a origem dos montoneros e afirma que "o recente episódio de violência
nada mais faz do que intensificar a espiral de crimes, cujo final ainda não se
pode entrever".
O destaque ao crime ocorrido em
Córdoba dado pela Imprensa italiana se
explica pela atual preocupação das autoridades italianas e da Igreja com o crêscente aumento das ações dos grupos neofascistas.

Bomba explode ônibus no Quênia
Nairobi — Em meio a novas ameaças de atentados, terroristas destruíram
um ônibus de viagens Interurbanas com
uma carga de dinamite de nove quilos,
matando no mínimo 30 pessoas e fazendo mais de .100 feridos.
, Durante todo o dia de ontem ocorreram ameaças de novos atentados a dinamite. A polícia estabeleceu um cerco
em torno do prédio de 28 andares onde
funciona o Centro de Conferências Kenyatta, depois de receber um telefonema anônimo, e pela mesma razão esvaziou um cinema central.
SEM PISTAS
O atentado contra o ônibus assinaIa a terceira explosão em Nairobi, nas
últimas semanas. A polícia disse que não
encontrou ligação entre os diferentes
atentados e desmentiu versões de que
multas pessoas tinham sido presos na
fronteira entre Quênia e Tanzânia, suspeitas de vinculação com os atos.
Uma organização que se denomina
Frente de Libertação dos Pobres assumiu

na semana passada a responsabilidade
pelo atentado ã bomba que destruiu um
escritório de informação turística. Mas
até o momento ninguém se atribuiu ainda a explosão do ônibus, que foi a mais
violenta na história do pais.
O vice-Presidente Daniel Arap denunclou o atentado como "um ato insensato" e acrescentou que a polícia fará o humanamente possível para pren- .
der os culpados.
A bomba explodiu na estação do
centro de Nairobi, enquanto as autoridades investigavam chamadas telefònlcas sobre supostos atentados contra os
hotéis Hiltón e Intercontinental. A explosão matou imediatamente 17 pessoas,
outras 13 morreram no hospital, 40 foram
hospitalizadas em estado grave e mais
de 60.atendidas por contusões..
A bomba abriu buracos no piso e no
teto do ônibus, lançando pelos ares maIas e bancos. Um outro ônibus estacionado perto ficou praticamente destruído
e muitas pessoas que se encontravam na
sala de espera da estação foram atiradas ao solo.

Desprezo pela civilização
Nova Iorque — Em .editorial
sobre o violência, o The New York
Times afirmou ontem:
"Violência $ injustiça são coisas comuns no mundo moderno e
têm a mesma imoralidade, sejam
cometidas ilegalmente ou encobertas por uma legalidade, aparentemente plausível, que fere a. consciência da humanidade civilizada.
Três exemplos se destacam partietilarmente esta semana.
O caso mais trágico êojLe John
Patrick Egan, um Cônsul honoràrio dos Estados Unidos, que foi sequestrado e assassinado por guefrilheiros argentinos. O impacto
desta barbaridade apenas'pode intensificar o nivel do rancor e cru*eldade na luta entre o Governo argentino e seUs adversários extremistas.

Por outro lado, Peter Lorenz,
candidato democrata-cristãoà Prefeitura de Berlim, ao que parece
continua vivo, cativo de seqüestradores esquerdistas alemães que,
evidentemente,'são parte do mesmo grupo dé assassinos que matou
o Juiz de Berlim Ocidental em novembro último.
E na Iugoslávia socialista,. Mihajlo Miahjlov é, uma vez mais, viiíma da violência judicial — com
uma sentença de sete anos em prisão com trabalhos forçados — peZo
crime.de ter criticado o regime do
Presidente Tito.
tis três casos são atrocidades
morais e os culpados — sejam rebeldes ou autoridades do Governo
— prejudicam suas causas diante
olhos de todos os humanos por
' dos
seu desprezo aos conceitos básicos
da comunidade civilizada".

Os dois que não quiseram
ser libertados são Krecher
Thledemann, preso em Bochum, e Horst Mahler, em
Berlim. Ambos deram entrevista pela televisão justlficando sua posição. Thiedemann, de 23 anos, disse
ter tomado sua decisão depois de consultar seu advogado.
Mahler, militante de organização de esquerda Boader-Meinhof, condenadô^á
14 anos por assassinio,
assalto a mão armadeclarou
da e desordens,
que já não concorda com os
métodos de terrorismo indivldual e que seu lugar é nas
fileiras do Partido Comunista Alemão (PCA). Em sua
opinião, o seqüestro foi
"uma
provocação".
Segundo a policia "era
absolutame n t e necessário
que o processo para libertar
desenvolvesse
se
Lorenz
com firmeza". Por isso estavam atendendo a todas as
exigências, e uma delas era
de que cada um dos anarqulstas escolhidos para se: rem libertados dissesse pela
televisão se queriam ou não
deixar o pais.
Por sua vez, os seqüestradores, que se dizem militantes de uma organização esquerdista até então desçonhecida — Movimento 2 de
Junho — concordaram que
outros quatros
apenas os
fossem trocados por Peter
Lorenz.
Ontem à noite as autoridades tomavam as últimas
providências para conseguir a libertação de Lorenz.
Providenciaram o avião Boeing 707, com quatro tripulantes, e levaram
para
Frankfurt o Pastor Heinrich
Albertz, ex-Prefeito de BerUm Ocidental, que deverá
acompanhar os terroristas
libertados, outra exigência
dos seqüestradores.

veria escrever algo como,
por exemplo, a data de seu
casamento. Ao mesmo tempo pedia explicação de como
Albertz poderia retornar à
Alemanha em segurança.
Ontem, os terroristas flzeram chegar às autorldades uma fita em que Lorenz
gravou uma mensagem. Ele
agradece a colaboração do
Pastor Heinrich Albertz e
menciona vários dados destinados a comprovar que as
autoridades estão neeociando dè fato com o grupo que
o seqüestrou.
De manhã, o Chanceler
da
(Chefe do Governo)
RFA, Helmut Schmidt, pre- >
sidiu nova reunião em Bonn
com os mais destacados lideres dos partidos socialllberal-demodemocrata,
crata e cristão democrata,
durante a qual foram examinadas diversos aspectos
do problema criado pelo sequestro de Lorenz.
Ao mesmo tempo, em BerUm Ocidental, o Comitê de
Crise também debateu o assunto, e ouviu á gravação
feita por Lorenz. Porta-vozes oficiais nada revelaram,
limitando-se apenas a dizer que "as coisas estão caminhando".

ELEIÇÕES EM ORDEM
'
Apesar do clima de tensão provocado pelo sequestro, transcorreram em ordem as eleições legislativas
realizadas ontem em BerUm Ocidental.
Tal como previam os observadores, o Partido Democrata Cristão (CDU), liderado por Lorenz, venceu o
pleito elegendo 68 deputados
(ganhou seis cadeiras) com
o que, os soclal-democratas
(SPD), de Willy Brandt e
Helmut Schmidt, perderam
a maioria absoluta no Parlamento da ex-Capital ale-

.

OUTRA PROVA
A policia queria mais uma
prova de que Lorenz continuava vivo, e sugeria que os
seqüestradores envias s c m
um jornal no qual ele de-

mã.
Entretanto, o SPD com 67
deputados (perdeu 6) poderá continuar governando a
cidade em coligação com o
Partido Liberal Democrata
(FDP). do Ministro do Exterior da RFA Hans-Dietrich Genscher, que manteve suas 11 cadeiras. Essa é
a primeira vez, em 17 anos,
que os social-democratas
perdem a maioria absoluta
no legislativo da Alemanha
Ocidental.
Segundo os analistas, a
vitória democrata-cristã pode ser Interpretada como
uma resposta do eleitorado
à extrema esquerda e uma
critica aos social-democratas que, para a oposição,
vêm mantendo umapolitica que favorece o surgimènto de focos terroristas.
Nem os comunistas nem a
extrema esquerda conseguiram votos suficientes para
ocupar um lugar na Camara. A ultradireita, agrupada na Liga da Alemanha
Livre, também foi rejeitada pelo eleitorado, obtendo
apenas 3,4% dos votos, menos que o necessário (5%)
para ter direito a uma representação.

Madri — O Chefe do Governo de Madri, Carlos
Árias Navarro, recebeu do
eplscopado espanhol uma
petição de Indulto geral por
ocasião do Ano Santo, informou ontem o Secretário
da Conferência Episcopal,
Monsenhor Alias Yanez.
A petição foi entregue peIo presidente da Conferência, Monsenhor Enrique y
Taracon, numa entrevista
que durou mela hora, na
última sexta-feira.
TERMO MELHOR

Monsenhor Alias Yanez
revelou que o Eplscopado
não entregou o documento
de pedido de anistia do Movimento Justiça e Paz, asslnado'considerar
pessoas,
por 160 mil
"demasiado
por
político a campanha de assinatura e o próprio texto,
concentrado na sorte dos
presos políticos.
Ao invés disto, explicou
o secretário da Conferência, decidiu-se substituir o
termo anistia pelo de indulto e ampliar a petição a
toda a população espanhoIa. Segundo se afirmou, os
bispos prometeram que as
listas de assinaturas serão
destruídas.
Pòr outro lado, Informouse que. o Governo Já tr-m
pronto um anteprojeto de
redução de penas pela oca• ciáo do Ano Santo, mas seu
texto exclui os reincidentes,
políticos ou não.
A partir de hoje até o dia
8 estarão reunidos 24 bispos em assembléia que dev-irâ. elelger um novo presidente para a Conferência
Episcopal Espanhola. Monsenhor Enrique y Tarancon,
liberal, tem muitas possibilidades de reeleger-se.
Quanto ã vice-presidência, o atual titular, Monsenhor Bueno Monreal, Arcebispo de Sevilla, se encontra em delicado estado de
saúde e deseja ser substituido. Os mais qualificados
para a sua sucessão parecem ser Monsenhor Marciso Jubany, ArceWspo de
Barcelona, tido como liberal,
e Monsenhor Gonzalez, Arcebispo de Toledo.
Também se atribui posslbilidade de acesso ao Arcebispo ce Santiago de Compostela, Angel Suquia Golcoechea, conservador, e ao
de Granada, Emilio Benevent, teólogo de prestigio,
especialista em questões sociais e excelente conhecedor
do marxismo.

Grupo destrói fábrica
e seqüestra três nos EUA
ganização Weather men,
uma ala da associação Estudantes para uma Sociedade
Democrática, e que pregava
a violência como melo de
destruir o establishment.
No final da década de 60,
a organização se dividiu em
células secretas, que, desde
então, vêm se atribuindo a
autora de uma série de
atentados terroristas que visam, principalmente, edificios governamentais. No dia
29 de janeiro último, o Weather Underground assumiu
a responsabilidade pela explosão de uma bomba que
destruiu uma Instalação militar pertencente ao Pentágono. Não se informou ainda se a fábrica de esponjas
de borracha (no valor de
vários milhões de dólares)
destruída no sábado possui
alguma relação com atividades do Governo.

Shelton (Connecticut) —
O FBI (Polícia Federal) lnformou ontem que o grupo
revolucionário clandestino
Weather Underground assumiu- a responsabilidade peIa explosão e Incêndio que
destruíram uma fábrica de
esponjas de borracha, em
Shelton, assim como pelo
seqüestro de três pessoas
que trabalhavam na indústrda.
O agente Thomas Dugan
disse que os seqüestradores
declararam aos trabalhadores que pertenciam ao grupo radical, autor de dlversos atentados a edifícios
particulares e instalações
do Governo norte-americano nos últimos anos. Dugan
assegurou, no entanto, não
acreditar que os seqüestradores pertençam a Weather
Underground, mas que a
dúvida só ficará esclarecida
quando os suspeitos forem
presos.

TENTATIVA DE FUGA

EXPLOSÕES
Os três empregados sequeatrados foram encontrados «mamados em um bosque próximo à fábrica. Oa
seqüestradores, ao que parece, utilizaram o automóvel de um dos trabalhadores para levá-los até lá,
porque o carro, um Mustang
vermelho, foi achado em
Derby, perto de Shelton.
A fábrica destruída era
propriedade da divisão de
produtos de borracha da
Grand Sheet-Metal Company, que a tinha adquirido
no ano passado da B. F.
Goodrich. Três bombas explodlram no prédio, cerca de
30 minutos depois que os
três funcionários (guardas
de vigilância) foram retirados à força do local. As violentas explosões provocaram o incêndio e ontem de
manhã os bombeiros ainda
tentavam apagar o fogo.
O grupo Weather Undcrground é uma facçãq da or-

Dois supostos Integrantes
do Exército Simbionês de
Libertação (grupo terrorista seqüestrador de Patrícia
Hearst), que aguardam julgamento por homicídio, íeriram dois gualdas da prlsão de Alameda (Califórnia), mas não conseguiram
fugir, como tinham planejado.
Joseph Remiro (28 anos)
e Russel Llttle (25) estavam
em reunião com seu advogado na sala de visitas da
prisão quando tentaram dominar dois guardas. Um dos
policiais foi ferido na garganta com um lápis bem
afiado e o outro espancado
no rosto e pescoço. Outros
guardas vieram logo em socorro dos companheiros e
dominaram os presos.
Remiro e Llttle serão julgados a 31 de março na eidade de Sacramento, acusados de matarem a 6 de novembro de 1973 o superintendente de escolas de Oaklandi Marcus Foster.
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PRISÕES
A polícia espanhola comunicou na noite de sábado a detenção de 14 atlvistas da organização separatista basca ETA, assim
como o descobrimento de
grupo em Beriani, Vitoria e
Villafranca de Ordicia, no
Norte do pais.
¦ No informe se destaca que
todos os ativistas estavam
armados e que imi deles,
José Maria Larrea, quando
se viu cercado pela policia,
iniciou um tiroteio no qual
ficou ferido, assim como dois
policiais.

Emigrantes
italianos
pedem ajuda
¦Ro?/ia — Congresso de.
trabalhadores italianos, reaproximadapresentando
mente 6 milhões de emigrantes, terminou exigigindo que Governo dispense maior ajuda àqueles que saíram da Itália para trabalhar em outros paises, especialmente
através da criação de mais
escolas para seus filhos,
maior cooperação dos consulados e ampliação da assistência social.
Na sessão de encerramento, o Ministro das Relações Exteriores, Mariano
Rumor, assegurou que seriam mantidos contatos estreitos entre os dirigentes
Italianos e os imigrantes.
"Este Congresso" — disse
o Chanceler — "contribuiu
sensivelmente para que. o
Interesse da opinião pública seja despertado para o
problema".
Depois do Congresso, Rumor ' viajou em, companhia
Giovannl
do Presidente
Leone para Riad, em visita
oficial à Arábia Saudita. A .
viagem dos dois dirigentes
.italianos se realiza a con-,
vlte do Rei Faiçal e é uma
retribuição da visita efetuada a Roma em junho de
1973 pelo monarca saudita.
Leone e Rumor se entrevlstarão hoje com Faiçal, devendo o problema do abastecimento de petróleo ílgurar com destaque nas conversações.
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Busca de urânio abrange 12ajo da área do país
superior a 10 mil choques
por segundo — mais de nuas
vozes a registrada nas mlnas de Poços de Caldas, 4500
cps, até agora as maiores
reservas
confirmadas —
2 mil 840 toneladrs medidas
na mi:.a de Cercado e 1 mil
100 toneladas na de Campo
Agostinho. Esta última alnda com. mais de 2 mil 100
toneladas de reserva estimada.
Mas, antes que as esperanças se tornem certeza,
os técnicos advertem que
"uma anomalia radioativa
não significa uma jazida,
mas é indicador da presença de minérios radioativos".
A propósito é bom lembr:.r
que, no, ano pasado, uma
forte anomalia — mas não
tão forte quanto a de Surucucus — despertou a
atenção para a serra do
Navio. Afinal o que existe
na região é titânio. Outro
minério radioativo, mas que
não serve para substituir o
urânio como combustível
nuclear.
De qualquer forma Surucucus está mobilizando cada
vez mais gente e recursos.
À equipe inicial de técnicos
e militares, cerca de 150,
do
com
predominância
Exército, juntaram-se geólogos especialistas da CPRM,
técnicos da Nuclebrás, e o
acampamento inicial já começa a se transformar em
uma vila de tamanho medio. A entrada na região é
que é cada vez mais difícil,
na medida em que os trabalhos são cercados de sigilo.

A-busca de jazidas de uranio, através da Campanha
de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM), reconhecimento radtogeológico,
prospecção aérea, terrestre
e subterrânea, Jà atinge a
mais de 12% em todas as
regiões do Brasil, em área
superior a 1 milhão de quilòmetros quadrados.
Em conseqüência desse
trabalho, iniciado em 1951
e acelerado a partir de 1970,
o anúncio da autò-suflclêncla no setor poderá ser
feito em breve, com a concíusão da avaliação das jazidas recentemente desçobertas em Surucucus, Roraima, a 30 quilômetros das
fronteiras com a Venezuela
c o Suriname. ,
AS
FAVORÁVEIS ANOMALIAS

Os testes preliminares sobre a região de Surucucus
serão conhecidos aproximadamente em junho. Mas o
que já se sabe do local é aitamente promissor: trata-se
"maior
até o momento da
anomalia radioativa já registradamo pais".
Anomalia é o nome técnico da atividade radioativa
registrada em um determinado local. Sinal certo da
existência de minérios radioátivos. Que podem ser ou
não urânio:
Os testes realizados no local com contadores Geiger
e cintilómetros indicaram, a
uma profundidade de um
metro e meio, a atividade

Brasil é segundo investidor
de urânio
A prospecção
tomou impulso a partir de
.1970, com a destlnação de
uma parcela do Imposto
Único sobre Combustíveis e
Lubrificantes Líquidos e Gasosos para a atividade — a
verba original,' de CrS 6 mllhões, passou para CrS 23
milhões 300 mil.
Este ano, com a aplicação de cerca de CrS 170 milhões, o Brasil será o segundo investidor no setor,
no mundo ocidental — snbre a URSS não existem dados disponíveis, mas sabe-se
que em média gasta tanto
ou mais do que os Estados
Unidos na busca de urânio.

COMBUSTÍVEL
DO AMANHÃ
Para estabelecer o que é
chamado de ciclo do combustível — que na totalidade vai da extração do minerio ao enriquecimento — a
despesa prevista irá de 6
milhões de dólares (mais de
CrS 42 milhões) por ano em
1980 a 750 milhões (mais
de- Cr$ 5 bilhões 720 milhões i a partir de 1990. Tudo aos preços de hoje, segundo um estudo elaborado pela antig aCompanhia
de Tecnologia
Brasileira
Nuclear, atual Nuclebrás.
E o dinheiro não é a
maior dificuldade. Só para
operar as usinas e o ciclo
do combustível, também até
1990, serão necessários pelo
menos 5 mil engenheiros em
nivel de mestrado ou doutorado. Todos os orogramas
atualmente em realização e
mais os previstos indicam
que, na- melhor das hipóteses, apenas a metade será efetivamente formada.
Se bem que ciclópica, a
tarefa é inadiável. Estudos
em poder do Ministério das
Minas e Energia demon.stram que todos os recursos
hidrelétricos disponíveis e
potenciais existentes na região Centro-Sul, a que mais
cresce, estarão absorvidos
por volta de 1986/90. Até
r*.ésmo Itaipu, ge: .idora, sozinha, de 12 600 MW.

tivel de baixa eficiência nos
casos em que os depósitos
estão recobertos de materiais isolantcs, que Impedem'
dos raios
a'' propagação
gama.
AS OCORRÊNCIAS
FELIZES

A sondagem aerogeofislea
consiste no
sobrevôo, por
aeronaves equipadas com
aparelhagem especial, detectora de
radioatividade,
das áreas consideradas favoráveis. A partir de 1974,
quando as pesquisas de uranio receberam um novo lmpulso, e mais ainda a partir
da criação da Nuclebrás, esse
método foi complementaNA TERRA E NO AR
do por outro mais nioderde 1974 ti- no: q exame direto das forAté janeiro
nham sido realizados 580 mações vulcânicas qué, esmil quilômetros quadrados pecialmente nas chaminés
de vôos aerogeofisicos, para alcalinas dos vulcões .extina detecção de anomalias ra- tos, geralmente apresentam
de oito concentração de urânio. Em
dioativas, através
distritos regionais da Com- Surucucus, extátem 17 chapanhia de Pesquisas de Re- mines.
cursos Minerais, abrangendo
A pesquisa aérea é susce19 Estados c um território.

Plano energético
pede 10 nül MW
Em breve, possivelmente
ainda no primeiro semestre,
o Ministério das Minas e
Energia e a Eletrobrás deverão revelar o plano de deenergético
senvolvimento
até o ano 2 000. Só para
atender a região CentroSul, até 1990, haverá necessidade da geração de pelo
menos 10 mil megawatts de
origem termo-nuclear.
Para uma idéia da grandeza, a geração total atual
no Brasil anda na casa dos
17 mil MW. Por volta de
1990, de acordo com a curva do crescimento da demanda, a necessidade naclonal estará em torno dos 75
mil MW. Só no setor de usinas núcleo-elétricas será
necessária a construção de
cerca de 10 unidades, e um
gasto anual aproximado,
naquela época, de 800 milhões de dólares de hoje
(mais de CrS 6 bilhões).

Esses
vôos
originaram
sondagens geológicas em
uma área de 108 mil 650
metros quadrados. A estes
números podem ser somados ainda os vôos do Projeto Radam/e muitos outros
realizados por aeronaves
militares de estudos.

RESERVAS

Técnicos têm certezas otimistas

. Desde 1951 foram detectadas e catalogadas dezenas
de milhares de ocorrências
de urânio. Mas raramente
elas resultaram na localização de depósitos economicaménte viáveis. Mas, como
está acontecendo em relação ao petróleo, cs técnicos
afirmam que a esperada clc:
vação mundial dos preços
irá tornar rentáveis as„ocorrências mais
importantes
conhecidas.
No momento, as pesquisas
da CPRM atingem áreas de
Roraima, Ceará, Rio GranV
de do Norte, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

...

DE URÂNIO

(em toneladas de U^Og)
Recursos razoavelmente assegurados (reserva medida)
Custo entre US$ lOe 15 / libra.
Custo ate US~$ 10/ libra
Campo do Agostinho-P. Caldas
1.1ÓO
Cercado-RCaldas
2 480
Recursos adicionais estimados
3 000 | Campo do Agostinho- 2100
ACIMA DE USS15/libra
^_^
RESERVA DE CUSTO "TFiqueira-Paraná
Fiaueira-Paraná
9
4000
teor de Q.15% ?OOQ Pteor de O.Q4%
Cercado-

Mesmo os mananciais hidricos da região amazônica
ainda inaproveitados serão
insuficientes para atender
a demanda. Ainda que até
lá a tecnologia tenha conseguido resolver os até agora insolúveis problemas da
transmissão de energia em
alta tensão a longas distancias — da Amazônia para
o Centro do pais — ou qui
o planejamento tenha adotado a opção mais racional
de descentralizar o desenvolvimehto, com a criação
de pólos Industriais nai regiões próximas às fontes de
energia.

MINÉRIO DIFÍCIL
Tradicionalmente o uranio apresenta dificuldades
para a localização e caracterização das jazidas. O
próprio Ministério das Minas e Energia
cita como
exemplo o prazo entre o registro da primeira anomalia
e o inicio da operação industrial de uma das maiores jazidas do mundo, na
Nigéria — 10 anos. No Brasil, as ocorrências de Poços
de Caldas são conhecidas há
mais de 15 anos.
Essas
dificuldades têm
uma expressão econômica:
grande parte do urânio exis' tente no
mundo não tem
viável, a preços
extração
a
competitivos.
Segundo
Agência Internacional de
Energia Atômica, são economicamente explorávels os
depósitos que permitem a
produção a preços de até 15

dólares a libra-peso (453,592
gramas correspondentes a
CrS 102 e 50 centavos), ou,
no máximo, 20 dólares/libra
(Cr$ 150).
Por esse padrão, o Brasil
tem dois depósitos: Cercado e Campo Agostinho, ambos cm Poços de Caldas. Um
terceiro possível está cm Figueira, no Paraná, com uma
reserva estimada de 2 mil
toneladas. E, se as prcvlsoes se confirmarem, Surucucus poderá conter mais
do que todas elas, juntas.
AS ASSOCIAÇÕES
DESFAVORÁVEIS
O urânio está geralmente associado a outros ralhérios. E, na maior parte das
é
vezes, essas associações
que determinam se a extração será econômica ou não.
Em Poços de Caldas o
urânio está associado ao
caldasito. Já em Araxá a associação é com o plrocloro e
a apa^tita. Em Olinda, com a
fosforlta, e em Jacobina,
com o ouro. Em Surucucus,
pelo que já se sabe, a associaçâo poderá ser também
com o ouro. E a região parece ser rica ainda em diamantes.
Um exemplo das dificuldades: para o urânio de
Araxá se tornar econômicamente viável, será necessário esperar que o consumo
mundial de nióbio (pirocloro) aumente bastante — há
indícios nesse sentido, já
que é um bom isolante.
Quanto à associação com

a apatlta, terá que se esperar também que o pais crie
as condições de aumentar a
sua produção de supcrtrlplo-fosfato tfertilizante).
A Comissão Nacional de
Energia Nuclear espera que,
cm futuro próximo, muitas
das jazidas, economicamente não atraentes agora, o virão a ser. Além de esperada,
a alta internacional dos
preços do urânio é dada
como certa, em face da crise de energia e do impulso '
que, consequentemente, estão recebendo os planos de
desenvolvimento da energia
nuclear de muitas nações.
Com o aumento da demanda, jazidas onde a libra de
urânio pede chegar a 50 dólares ou mais (CrS 375) se
tornarão viáveis.
Onde as associações não
são favoráveis anualmente,
o Brasil conta com reservas
medidas ou estimadas importantes: em Araxá, com
teor de urânio variando de
0.01 a 0,05, elas podem chegar a 120 mil toneladas; em
Poços de Caldas, a 300 toneladas; em Figueira, com
o teor de 0,15% de urânio,
chegariam a 2 mil toneladas, e com o teor de 0,04%,
a 4-mil toneladas.
Onde o minério se apresenta associado ao ouro,
cemo em Jacobina, as esperanças são grandes. O alto
preço do ouro no mercado
Internacional pode garantir a extração do urânio,
mesmo quando este se apresente em quantidades infimas.

O dia em que Rosinha Modas
começou a faturar mais.

UMA QUESTÃO
DE TAMANHO
O setor nuclear envolve
de grandeza não
ordens
apenas financeira ou técnica. Também os volumes
físicos são exagerados. Oscilando o teor de urânio de
0,01 a 1,00% (o que i excepcional), significa que para cada tonelada de minerio extraído será possível
obter de 1 a 10 quilos de
concentrado de urânio.
A previsão é a de que para atender o plano mínimo
de geração nuclear para o
Brasil será necessário um
estoque acumulado de uranio pelo menos de 90 mil
600 toneladas. Tomando como parâmetro o urânio de
Poços de CalrJas (teor de
0,03%), indica a necessidade do processamento de
aproximadamente 60 milhões de toneladas de minério.
Por isso, tal como em Poços de Caldas, onde jà está em operação uma usinapiloto, a experiência obriga a implantação de uma
usina
de processamento,
para a produção do concenInicial do
trado — passo
processo: concentrado, separação, conversão de U308
a UP6, enriquecimento —
junto às minas.
A medida da dificuldade
pode ser dada por um exempio: caso a jazida de Surucucus se revele lmportante, a Instalação de uma usina terá de enfrentar a inexisténcia absoluta de infraestrutura — estradas,
energia, serviços, etc. Uma
previsão otimista indicaria
10
um prazo minlimo de
anos.

Os técnicos da Nuclebrás,
a esta altura, têm uma certeza; existe urânio em grande quantidade ! no Brasil.
Mas, em contrapartida, um-i
constatação:'a maior parte
das ocorrências até agora
registradas tem-se revelado
antieconômica. A única exceção são as minas de Poços de Caldas.
Embora>seja possível uma
estimativa preliminar, o dlmcnslonamento e a dellmitação da jazida de Surucucus ít confirmada, terá
de esperar uns cinco anos.
No caso de dificuldades espeeiais — de solo, localizaç?.o ou espécie — esse prazo
poderá dobrar. •
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Os novos telefones do Grajau,Tijuca, Vila Isabel, Muda, Alto da Boa Vista
e Andaraí começam a fazer história-
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1-in levereiro, Rosinha Modas recebeu seu leleloiii
facão 208,
208. de S.200
1 oi um dos 2 IKK) da nova estação
I nuca.
(iraiau,
no
instalando
estamos
lei nunais. que
Vila Isabel. Muda, Alto i\.\ Boa \ islã e Andaraí, l> mesc
antes do pra/o previsto
No mesmo dia, Rosinha Modas inaugurou seu
,ci \ iço de "encomendas pelo telefone" e, ainda nesse d
sua-, vendas começaram a aumentar
() telelone 20H-0341) provou sei. em pouco tempo,
novas
:rulo mivii'
um dos melhores vendedores da casa, Ira/cndo
Chehade
Si
do
os
neiiocios
nersnecfivas nara
perspeci

os entrevistando
Muda, Alto da Boa Vista, Andaraí c tia Tijuca. que
acabam de lecebei seus novos telefones.
Historias como essa lambem aconteceram em
Ipanema, Copacabana. Ingenbo Novo, no Maracanã,
em todos os bairros que se beneficiaram com
o Plano de F.xpansão
I. certamente se repetirão nos próximos meses com
mais de 5 2(X) telefones em Ramos e 15.600 em

Nr

'
j

Su Tuhilhoi dt proipfccio. irlii com rtKrmtcimtnlo ndlologíco tu ItmtMwntM
ief>-|fofi*>toi (I9S3/74)
•

Prwinpiti Dcorrtnci*! de ur»fli»

m

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA

JORNAl DO BRASIL

Informe JB
•

im
substituto na presidência do Banco.
As praias poluídas
Há uma porção de bons nomes.
1,
As praias do Rio de Janeiro, cuja
Normalização
temporada terminou ontem — pois as
aulas começam hoje — bem poderiam
O Senador Franco Montoro reser motivo de um estudo em profundldadc que as livrasse, no primeiro vela os motivos pelos quais gostou
verão da fusão, dessa colossal polui- dos pronunciamentos do Presidente
cão que lhes compromete os objetivos Ernesto Geisel c do Senador Magalhãcs Pinto na reabertura do Conbásicos de lazer c de saúde.
Nacional:
gresso
"Ambos destacaram a lmportancia da normalização da vida política
Não c mais apenas a poluição do brasileira."
mar c da areia cm si. pois há tambem a poluição produzida pela pre- Uni rompimento
sença e pelo trabalho dos vendedores
de refrigerantes e outras bebidas, que
O Marechal Cordeiro de Farias
transformam as praias numa clclópi- aceitou o convite que lhe fez o Goca mistura de garrafas, latas, papéis vernador eleito de São Paulo, Sr
de embrulho e embalagens dos tipos Paulo Egidlo Martins, para assistir
mais estranhos.
à solenidade de posse no Palácio
Bandeirantes.
Seria o caso, perfeitamente viável, de regulamentar-se o comércio
nas praias, a fim de torná-las mais
civilizadas e menos perigosas à saúde física e mental das pessoas desavisadas, que são obrigadas a enfrenlar mil e uma dificuldades para lomar um simples c muitas vezes comprometedor banho de mar.

Enfim, o problema das praias podera ser enfrentado pelo futuro Prefeito do Rio de Janeiro, a fim de que
elas voltem a ser um lugar menos
agressivo e portanto menos perigoso,
onde haja menos hepatite e outras
úoenças democráticas.

As

Isto quer dizer,. segundo os entendidos, que está formalizado o
rompimento entre o Marechal e o
Governador eleito de Pernambuco,
Sr Moura Cavalcante.
O breve episódio da Prefeitura
do Recife é o responsável por tudo.

Antiquário
Foram encontrados num antiquário a imagem de Santa Luzia roubada
da Igreja de Saubara, no Recôncavo
Baiano, Juntamente com três jarros
de louça portuguesa, avaliados em 90
mil cruzeiros.

minhocas

A exportação indiscriminada de
minhocas foi criticada pelo zoólogo
Gilberto Righi, da Faculdade de Zoologia da Universidade de São Paulo,
porque elas são importantes para a
fertilização dos solos e por Isso devem
ser cultivadas.

O antiquário havia comprado as
peças por apenas quatro, mil cruzeiros e se preparava para vendê-las
por muito mais, mas teve que entregá-las à policia, que já instaurou inquérito.

Mineiros
O zoólogo fica mais intrigado com
o fato de que as minhocas pernambucanas, por exemplo, acostumadas à aita temperatura local, são exportadas
para a Suécia, onde só poderiam sobreviver se usassem roupas de lã.

O mais perigoso, no entanto, é a
progressiva desfertilização do so'o
brasileiro em favor de outros solos
menos ricos em minhocas.

Os grandes

vultos

O Tribunal de Contas da União
decidiu que os gastos realizados para
homenagear os verdadeiros heróis não
podem ser considerados supérfluos,
pcis o pais precisa cultivar os seus
grandes vultos, que aliás não são. numerosos.

Em compensação, o prefeito
de
Granjeiro, no Ceará, que construiu um
chafariz, vai ser punido.

A substituirão
O Sr Olavo Egídio Setúbal, que
foi indicado para a Prefeitura de São
Paulo, deixará o Banco Itaú com
muita tranqüilidade, segundo dizem
os seus amigos.

Dentro de poucos dias o Conse'lho Administrativo
vai escolher o seu

Estado

A julgar pela tradicional prudência dos mineiros, a área econômicofinanceira da administração do Governador Faria Lima estará devidamente resguardada, pois o dinheiro
não vai sair com facilidade.

O Sr Luis Rogério Mltraud de Castro. Secretário de Finanças do novo
Estado, foi Subsecretário da Fazenda
na gestão do Sr Fernando Roquete,
atual presidente da Companhia Vale
do Rio Doce, no Governo de Minas Gerais. O Sr Ronaldo Costa Couto, Secretário do Planejamento, foi chefe de
sua Assessoria Econômica.
E fazem parte ainda do esquema
econòmico-financeiro do novo Estado
do Rio outros cinco técnicos que trabalharam no Governo mineiro.

Punição
A decisão foi tomada para justificar o gasto feito pelo prefeito da eidade de Presidente Juscelino. no Maranhão, que comprou por três mil cruzeiros uma cópia do filme A Revolta
do Bcnquimão.

no novo
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INCIDÊNCIA CAI
EM S. PAULO
São Paulo — Os hospitais
paulistas apresentavam ontem o menor número de
com
internadas
pessoas
meningite, desde que se
iniciou o surto da doença
— 816
leitos ocupados,
quando esse total já chegou
a mais de dois mil, no final
do ano passado. Foram registrados sete obtidos nos
diversos hospitais da Capital.

Porto Alegre — O Sccrctário de Relações do Trabalho, do Ministério do
Trabalho, Sr Carlos Alberto
Chiarelll, criticou ontem os
metalúrgicos por fazerem
impossíveis
reivindicações
de serem atendidas, durante o IX Congresso, realizado
nesta Capital.
Referindo-se ao documento divulgado a 22 de íevereiro pelo Congresso, o Sr
Chiarelli disse que "a classe
pediu o inviável, reclamando a concessão de medidas
incompatiabsolutamente
veis com o atual estágio de
desenvolvimento do país e
impossível de serem estendidas a todas as categorias
trabalhistas".
Os metalúrgicos haviam
pedido a implantação urgente da reforma agrária,
a melhor distribuição da
renda nacional, liberdade
sindical e fizeram criticas
à participação das multinacionais na economia nacional.O Sr Chiarelli lembrou que é estranho que,
. ainda hoje, alguém possa
afirmar que a politica do
Governo não é favorável
aos trabalhadores, quando
os Índices de aumentos salarlais foram fixados em
43 e 44%.

A mais longa cerimônia
de troca da guarda do Mònumento aos Praclnhas —
e última na Guanabara,
antes da fusão — -durou
quase uma hora e a Associação dos Veteranos da
FEB aproveitou a ocasião
especial para entregar diplomas de Moral e Cívica
aos 14 estudantes que obtiveram a nota máxima na
matéria, durante o ano
passado.
A solenidade de ontem
fez parte do programa que
os responsáveis pelo Monumento vêm realizando, para
transformar a troca mensal
da guarda numa festa capaz de atrair a população
da cidade e turistas. O Grupamerito de Fuzileiros Navais substitui, este mês, c
26.° Batalhão de Infantaria
da Brigada de Pára-Quedistas, na guarda ao Monv monto.
A testa foi presidida pelo
Vice-Almirante Júlio de Sá
Bierrenbach. -Comandante
do 1.° Distrito Naval, que
colocou unidades da Marinha à disposição de festividades programadas pela rede oficial do novo Estado
do Rio de Janeiro, atendendo a convite da professora
Mirtes Wentzel, futura Secretária de Educação.
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dar do Palácio de Justiça.
Cada tribunal será compôsto de 20 juizes, sendo que
dois virão da classe dos advogados e outros dois do Minlstérlo Público.
Apenas já está com a lotação dos dois quintos completa o atual Tribunal de
Alçada da Guanabara, que
será o 1<? Civel do novo Estado. Por isso os nomes da
classe dos advogados e do
Ministério Público serão escolhidos apenas para os outios dois tribunais.
PROCURADORIA-GERAL
Na Procuradoria-Geral do
futuro Estado do Rio de Janeiro será criado o cargo de
Subprocurador-Geral, que
deverá
ser ocupado pelo
Procurador Amaro Cavaicanti Linhares, filho do exdo Brasil José
presidente
Linhares, que também presidiu o Supremo Tribunal
Federal. O Subprocurador
será o substituto do Procurador-Geral da Justiça
Rafael Cirigliano, nos impedimentos eventuais.
A Corregedoria do Ministério Público ganhará relêvo, uma vez que estenderá
suas atribuições às 50 comarcas do interior do Estado do Rio. O corregedor terá, entre outras atribuições,
a de contornar as divergências que surjam entre o
promotor, o juiz e o delegado. Irá apurar o caso e
tomar a providência cabivel.
Também será alterada a
estrutura do Conselho Superior do Ministério Público. órgão máximo da carreira, responsável pela elaboração das listas para promoção das carreiras de promotor, curador e procuraNo 3v, 4v e 5"? pavimentes dor. Para as promoções por
do antigo prédio do Tribu- merecimento são feitas listas tríplices, para
serem
nal de Justiça vão funcionar o 2? Tribunal de Alça- submetidas à apreciação do
da Civel e o Criminal. O Governador que escolhe um
19 Tribunal de Alçada Ci- nome. Atualmente, o órgão
vel ocupará as atuais insta- c formado por quatro memlações do Tribunal de Alça- bros efetivos e quatro suda da Guanabara, no 6"? an- plantes.

Gripe entre Itaocara
os índios já estimula
foi debelada boas acÕes

Os vereadores à Câmara Municipai de Bauru, que ultimamente vinham comparecendo às sessões em
mangas de camisa, devido ao calor,
foram devidamente punidos pelo presiciente da Casa, por infringêncla ao
Regimento Interno.

Esta é uma maneira tecnológica
de punir as infrações produzidas pelas
altas temperaturas.

Os Srs Marcos Tamoyo, Ronaldo FabríChega hoje a Belo Horizonte uma
cio e Fernando Lavaqulal serão nomeados equipe de .técnicos japoneses que deverá
para as prefeituras do Rio, Niterói e Santo colaborar no projeto de implantação da
Antônio de Pndua pelo Governador Faria nova ferrovia para São Paulo.
Lima, na manhã do dia 15 de março, e
empossados á tarde pelo Sr Laudo CaAs autoridades de Feira de Santana
margò; Secretário de Justiça, em seu ga- resolveram arborizar a cidade. E vão fabinete.
, ,
zc-lo na forma mais adequada- possíveis
5 mil mudas de coqueiros.
Na quinta-feira, banheiras cheias. Na plantarão
sexta-feira o abastecimento de água será
para a
interrompido para as obras de interli- , • Antes mesmo de ser nomeadoJosé
ReSecretaria de Agricultura, o Sr
gação do sistema do Guandu ao novo Lo- zende Peres
já está acertando uma séte 2.
rie de reuniões com as diretorias de todos
na Guanabara.
O Espaço Cultural de Brasília, proje- os bancos que funcionam rede
bancária a
tentar interessar a„
tado por Sérgio Bernardes c que estava Vai
com suas obras paralisadas, será reatl- aplicar na agricultura.
vado. O Governador Elmo Serejo di«.sc
Com a parte histórica de seu livro de- ¦
que já que a sua construção foi iniciada viclamcnte
revista, o Senador Daniel Krieterá de ser concluída.
ger volta-se agora para o aspecto finanAs universidades federais do Rio e de ceiro da obra: estuda propostas de três
São Paulo estão em entendimentos com editoras.
técnicos alemães para aprender sobre a
estruturação do esporte e a organização
Para duas das quatro vagas que lhe
das ciências desportivas.
cabem ha comissão que vai organizar o
Partido no novo Estado, o Senador PetrôDescobriram o hobby do Sr Mareei nio Portela veio ao Rio na semana pasisisslocher, Secretário da Indústria, Co- sada e, pessoalmente, convidou o Sr Lopo
mércio e Turismo: bridge. Difícil será des- Coelho e a Sra Ligia Lessa Bastos. Agora,
a Sra Sandra Cavalcanti anuncia que os
cobrir seus parceiros.
quatro serão os Srs Álvaro Vale, Gama
O Sr Olympio Bonald, diretor da Em- Lima, Wilmar Palis e ela própria.
presa de Turiimo de Pernambuco, mostra
hoje na Associação Comercial, às 17 hoO Sr Roberto Paraíso Rocha, Procuraras, o que será o Drama da Paixão de dor-Geral do Estado no Governo da fuCerca
de
500
Cristo, cm Nova Jerusalém.
são, é um razoável jogador de voleibol.
figurantes vão se exibir na área-teatro de Contudo, com os seus l,77m de altura,
70 mil metros quadrados, um terço da Jc- não chega a ser um cortador capaz de
rusalem antiga, cercada de uma muralha atemorizar a defesa adversária.
de pedras com suas 7 portas e 70 torrei.
De volta de Caracas, onde participou
O Almirante Toscano de Brito, dado
uma reunião de análise do Trade Act,
como certo para a Prefeitura de Angra de
Geraldo Guedes trabalha agodos Reisi tem velhas ligações com a ei- ora Deputado
no relatório que entregará à Comissão
dade. Durante três anos, ainda como de Relações
Exteriores da Câmara.
Capltão-de-Mar-e-Gucrra, comandou o
Colégio Naval
Uma das metas da administração FaNo dia. 6, o professor Orlando da Fon- ria Lima: tornar o novo Estado autoseca Pires toma posse íia cadeira de Ce- suficiente em leite. Atualmente, Guanazàrio Verde na Academia Luso-Brasllcira bara e Estado do Rio produzem apenas
23% do que consomem.
de Letras.

)•' Caderno

PRÉDIO VELHO
O antigo prédio, de cinco
andares, da Rua Dom Manuel — que até o dia 8 de
dezembro último abrigou o
Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara — após
a fusão continuará ocupado
pela Justiça. O primeiro andar deverá ser ocupado peIa Procuradorla-Geral da
Justiça, que lá vai centralizar os serviços da justiça
gratuita, que atende a todos os setores do Poder Judiciário.
No segundo andar, ficarão as seis novas Varas de
Família, que atenderão litenham
tigantes que não
condições de pagar advogados, previstas pelo Código
de Organização Judiciária
do novo Estado do Rio de
Janeiro. Três dessas Varas
de Justiça gratuita foram
criadas pelo atual Código
de Organização Judiciária
do Estado da Guanabara e
e autorizadas por lei, mas
ainda não foram instaladas
por falta de recursos financeiros.
Atualmente, o movimento das Varas de Famillà é
tal que filas se formam pelos corredores do Palácio da
Justiça, constituídas prlncipalmente de mulheres grávidas e crianças, à espera
do atendimento. Esse
acúmulo de serviço é provocado pelo grande movimento da justiça gratuita,
que representa 90% do movimçnto daquele setor do
Judiciário. Com a entrada
em funcionamento das seis
Varas de Família que atenderão à justiça gratuita, o
problema será resolvido.
TRIBUNAL DE ALÇADA

exemplar

Colocando na sala três aparelhos
de ar condicionado em funcionamento
no ponto máximo de frio, o presidente da Câmara obriga agora os vereadores a comparecerem às sessões não
somente da paletó e gravata, mas
também de sobretudo.

D

Os três Tribunais de Alçada do novo Estado do
Rio de Janeiro — dois Cíveis e um Criminal — somente começarão a funcionar um mês após a fusão.
Cada um será formado por dois nomes tirados da
classe dos advogados e dois do Ministério Público, e
a escolha dos nomes, bem como a instalação demandarão algumas semanas.
Mesmo após a fusão, continuarão em atividade
os atuais Tribunais de Alçada do Estado do Rio é
da Guanabara, julgando as apelações que estão tramitando e recebendo os novos recursos, mantendo a
jurisdição atual. Os três Tribunais ficarão localizados no Rio: o Criminal e um dos Cíveis no antigo
prédio do Tribunal de Justiça, na Rua Don Manuel;
o outro Cível, no Palácio da Justiça.

Troca de
B. Horizonte
Ministério
vacina 90°/o critica guarda
da população metalúrgicos vira festa
Belo Horizonte — Superando todas as expectativas
encerrou-se ontem a campanha de vacinarão contra
a meningite nesta Capital,
com a imunização de mais
de 1 milhão 400 mil pessoas,
o que representa acima de
Na
90%
da
população.
Grande Belo Horizonte a
campanha será encerrada'
no próximo dia 12.
Das cidades da Região
Metropolitana apenas Contagem terá vacinação hoje,
por sua condição geográfica — ligada à Capital —
e populacional — tem mais
de 11Ò mil habitantes. A
campanha em Contagem
vai até quinta-feira e sexta-felra começará nas demais cidades.

Segunda-feira, 3/3/75

Três Tribunais cie Alçada
do novo Estado só serão
abertos Um mês após fusão

Muita gente viu a troca da guarda, que pode se tornar nova festa no Rio
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"Insepulta, como convém aos vivos / ela é / nós somos como ela / arvore .
Os versos apresentam an público o tronco de árvore, cortado e queimado, que
à entrada do
Nilson Conde, um dos participantes do Salão de Verão, colocou
"um
grito ou um
Museu de Arte Moderna do Rio. Seaundo o autor, aquilo é
não
Conde
Nilson
cidades".
ganhou
nas
verde
do
a
extinção
contra
alarma
mostra,
a
selecionada
ambiental
sua
para
teve
ou
mesmo
proposta
prêmio
Mas
Moderna^
de
Arte
Museu
Light
e
BRASIL,
DO
JORNAL
promovida pelo
está conseguindo chamar a atenção de quem chega para visitar o Salão de
Verão, distribuindo folhetos e interessando pessoas sobre o significado da
estranha aparição na paisagem do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
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TV A CORES
E AR CONDICIONADO

COM OPÇÃO DE COMPRA
Você não investe cdpilal
Reduz o lucro tributável,
So utílizd tipjrelhos modernos
Nho tem despesas com técnicos
lem pronta substituição cm caso

de

conserta

Rio de Janeiro; Largo dos Leõet
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Niterói — A partir de hoSão Paulo — A Intervena população de Itaocara
je
ção imediata da Funai e
estará sendo fiscalizada por
da
Escola um outro tipo de
dos médicos
polícia,
Paulista de Medicina tor- que não tem finalidade prenou possível a superação, a ventiva coercitiva e represcurto prazo, do surto de gri- siva. O policiamento será do
bem, com as boas ações
pe que atacou os índios sendo anotadas, o gesto nokren-a-karore, transferidos bre registrado e a fidalguia
das margens do rio Peixoto de trato arquivada para fude Azevedo para o Parque turas medidas oficiais.
Está instituido, oficialNacional do Xingu, onde já
chegaram doentes e tiveram mente, com decreto e comissão de controle, o proseu estado agravado pegrama de valorização das
Ia mudança.
boas ações, com um julgaO diretor do Parque do mento público dos atos que,
Xingu, sertanista Orlando posteriormente, depois de
serão comuVilas Boas, informou ontem reconhecidos, Presidente
da
nicados ao
que a situação entre os , República, ao Secretáriokren-a-karore é, agora, de Geral da ONU e áo Papa
Paulo VI.
inteira tranqüilidade.
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PUC

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INDUSTRIAI
ENGENHARIA E ECONÔMICA
Ob|tlivo:
,».,_,.
Dar (ormaçio em «lio nível nas íreas de, Teorn da Produção,
Análise de Projetos, Contabilidade Gerencial e Administração
Financeira, apresentando novai técnica» exiitenciail no tetor.
ÉPOCA: 10 de março a 29 de abril.
HORÁRIO: 2a. a 5a. feira de 18:00 as 20:O0hs.

CLUBE DA CIDADE

PESQUISA OPERACIONAL

A Diretoria comunica aos Srs.. Associados que no dia 04 de
março, 3a.-feira, às 17:30 hs., se realizará o coquetel de inauguração,
funcionando a partir dessa, data, os bares e restaurante sob a direção
do grupo NINO E ANTONINO, devendo aqueles que não receberam o
convite se dirigirem ao Sr. Cardoso pelo telefone 232-2637 ou na sala
n.° 2518 da Avenida Almirante Barroso n.° 63.

Obittlvo:
,
,
Dar formação em alio nível, na» técnicas modernas de mçdelagem e otimização de sistemas, a executivos de áreas tecnologicas e admWslrativas visando desenvolver no indivíduo o seu
ferramental de decisão.
ÉPOCA: 10 março .« 21 de maio.
HORÁRIO: 2a., 4a., 5a.-feira de 18:00 as 20:00.
Pré-Requisito: Graduação em Engenharia, Economia, Administração do Empresas ou Equivalente.
- Rua Marquês d.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES - CCE/PUC
- lei. 247-6030 r. 335.
São Viconle, 209 - sala 101 ala Kennedy

cozinha.
Só falta você no show dea Marcovan
você, no show-room
que
Há um lugar reservado para
instalou na loja da Rua Sâo José, com decoradores especializados, que iráo à
sua casa apresentar sugestões, sem que isso lhe custe um centavo.
Entre no show da Marcovan e tenha a cozinha que pediu a Deus, com
grande facilidade de pagamento.

marcovan

Rua São José, 78/80
Lojas Copacabana «Tijuca: abertas até 22 horas, diariamente.
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1.» Cadomo

FAB conclui
inquérito do
seqüestro
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Problemas de
encosta atrasam
a Rio—Santos
Ás firmas construtoras do
primeiro trecho da Rio—
Santos, que vai da Av Brasll,;na Guanabara, a Ubatuba (SP), se manifestam impossibilidades de entregar
os lotes sob sua responsabUidade prontos dentro
dós prazos convencionados,
devido aos trabalhos de
contenção de encostas nos
cortes realizados e a mais
uma série de imprevistos
causados pela qualidade
geológica dos terrenos da
Serra do Mar.
Segundo os engenheiros,
a necessidade de construção
de grandes muros de sustentação aumentou em 80%
o custo das obras c o volume dos serviços. Em Mangaratlba, na semana passada, houve um deslocamento de 75 mil m3 de terra
que invadiu as pistas já pavimentadas, por uma extensão de lOOm.
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mutilando a paisagem do litoral Sul-flumLnense. Por
onde a estrada passa, deixa sua marca devastadora.
áreas foram
Extensas
aterradas não só pela abertura da estrada, mas também para instalação de
acampamentos de obra, pedreiras, projetos imoblliários. Assim foram arrasadas florestas, sem a necessária recompensa ecológica do plantio. As máquinas
despejam terra e cascalhos,
destruindo praias e costões.
A fauna silvestre e marinha
vêm sendo agredidas, e na
faixa ribeirinha a água está barrenta e lodosa.
A depredação paisagístlca é flagrante com o desmatamento em direção ao
Interior. As plantações de P^pPfffl
banana, milho e mandioca, ^^^^Mgeológica
situadas nas margens da
dos terrenos
estrada estão soterradas petraIo barro lançado pelos
tores.

kI

OS TÚNEIS
E AS PONTES

A abertura de uma rodovia do porte da Rio—Santos,
mima região de orografia
exige
Buperacidentada,
grandes cortes e uma intensa movimentação de terras.
Além destas dificuldades, o
terreno quaternário em processo de decomposição constitui um desafio permanente á segurança das frentes
de trabalho e ao bom andarriento das obras. As colinas
correm íngremes para o
mar, e as chuvas quase diarias pedem novas soluções
que a toda hora alteram os
planos dos técnicos.
Num terreno, úmido conhecido como talus, se dá
uni perigoso processo geológico: gigantescas pedras
se . deslocam sobre blocosmatrizes invadindo o leito
da estrada. Do Rio a Angra
dos Reis, os trechos mais
prejudicados por estes deslocamentos sã'o os próximos
a Muriqui, Mangaratiba e
praias da Ingaiba e Figueira. depois de Angra, até
Ubatuba, os problemas se
agravam com o rebaixamenio dos leitos virgens e
a irregularidade ainda maior do terreno.
Isto dificultou bastante a
movimentação de homens e
máquinas para as frentes
pioneiras, sendo todo o
transporte feito por mar.
Entre a praia da Figueira e Jacuacanga, a superíicie dos cortes vem se estufando, e projeta barro e
pedras sobre os acostamenmentos jã concluídos.

Do Rio a Angra dos Reis,
dezenas de pontes e viadutos se encontram em fase
de acabamento. O túnel
Itacuruçá-Murlqui, cavado
na rocha, de 1 OOOm de comprimento está recebendo as
armações de ferro e os revestimentos de concreto nas
paredes e no teto, a fim de
garantir a vedação dos blocos fendilhados. A construção das pistas ainda não
foi Iniciada.
Num segundo túnel, também cavado na rocha. SaiMangaratiba,
prosseguem
os trabalhos no piso e nas
entradas.
DO RIO A ANGRA

Da Av. Brasil a Itacuruçá,
o cuidado dos motoristas é
com a falta de sinalização
e o ponto de acesso às praias. Neste trecho, faltam
serviços finais de acostamento, valas, canaletas, etc.
De Itacuruçá a Angra
dos Reis, toda atenção é
pouca, pois a viagem é perigosa e sem segurança. O
tráfego para carros de passeio é apenas tolerado, por
conta e risco dos usuários;
Em Coroa Grande, desvio
por estrada de terra, em
virtude da construção do
túnel Itacuruçá-Muriqui;
Em Muriqui, desvio de
terra, em conseqüência da
construção do túnel SaiMangaratiba;
Na Praia da Ingaiba, trecho de 1 km com cascalhos;
máquinas e homens na
pista;
A LUTA CONTRA AS
Na Praia da Figueira,
AVALANCHES
trecho mais difícil na estrada, em 3 km com cascaDiante destes problemas lhos, barreiras; máquinas e
de deslocamento incessante homens na pista e drena-das barreiras, duas soluções gem para exploração de dise apresentam: a constru- namites;
ção de muros de sustentaConceição de Jacareí: gação ou a promoção de no- do na pista e barreiras;
vos cortes mais baixos para
Praia de Garatucaia: pea horizontal. A opção obe- dras na pista e barreiras:
viabilide
dece a estudos
Monsuaba: desvio de terdade técnica e depende dos ra; saida de caminhões de
custos. Os empreiteiros ob- uma pedreira; máquinas e
servam suas possibilidades homens na pista;
financeiras e o tempo de
Trecho Jacuacanga-Angra
duração dos serviços.
dos Reis: pista esburacada
Quanto ao deslocamento em recuperação, sem acosde terra verificado na se- tamento; barreiras; pista
mana passada, em Manga- estreita e valas obstruídas;
ratlba, os engenheiros da
Acesso a Angra dos Reis:
Cia. Mendes Júnior opta- obras, máquinas e homens
ram pelo corte mais baixo, na pista; saida de camiporque os muros custariam nhões.
muito e atrasariam a entrega do lote n? 2 para o RIO—SANTOS 2
dia 30 de março.'
Realizada a concorrênA semeadura das encostas,3à cargo da firma Agro- cia para a construção Io
maí, resolve apenas proble- segundo trecho da BR-101,
mal; menores de sustenta- Ubatuba-Santos, os lotes
ção,. Grandes áreas, nos lo- ficaram assim distribuídos
tes ,? íMuriqui-Praia da Fi- entre as empreiteiras: Ubaguerra) e 6 íParati), vem tuba-Caraguatatuba: SerCaraguaW.uba-Alto
sendo semeadas através de veng;
um» moderno processo de da Serra: Camargo Correia;
Alto da Serra^ Camburi:
bombardeio.
Os profundos cortes e a Mmdes Júnior; Camburigrande movimentação de Bertioga; Queiroz Galvão;
terfc. na Rio-Santos estão Bertioga-Santos: Gutierrez.
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O Conselho Federal de
Engenharia já Informou o
Ministro do Trabalho, Sr
Arnaldo Prleto, a respeito
das providências adotadas
visando à unificação dos
Conselhos Regionais de Engenharla dos Estados da
Guanabara e do Rio de Ja'¦¦:''
laeHseaeMieMMi^Pe^e^se^se^se^se^se^r^ . T^TrT^see^-j--.'.
J*ç ,~]i}t^S&*frirMidBr ' ' iiÊrffí^HS nelro a partir do próximo
'
'"WfiMhN
rfWs^Mo^ser^TMio^seMoWlffTlwi '
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WfítaÈ i
dia 20.
|gMBB^BMMtraMH|y|rili^i l e^fcSmin.1
\M^WjQÊÊBrL^SW^' ¦ MM-wÊli,t
A solução levada pelo
presidente do CFE, Sr Fausto Alta Gal, prevê a extinção dos atuais Conselhos
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15, por uma comissão deslgnada especialmente para
^tB^tv
** jj£r - *f**íy\*
yl^Li L^B
áir*1
BH
Bit^eiwfll
HBvi'
esse fim.

PEDRAS
SOLTAS E UMIDADE

p*

jjíí^ÉsI

¦„¦.

leilão jóias
Cautelas com juros pagos
até janeiro de 1975

Dia: 5 de março
Cautelas do Serviço COPACABANA Penhores
. Horário do Leilão: 21:00 horas
Horário da Exposição: das 17:00 às 20:30
horas
SALÃO DE LEILÕES
Av. Nossa Senhora de Copacabana
n.° 759-A.
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NOVO CONSELHO

Bpllâj%%»H

WEB

da serra do Mar éum dos problemas técnicos da Rio-Santos

Paralelamente, o Conselho Federal de Engenharia
já baixou resolução criando
o Conselho Regional de Ene
genharla, Arquitetura
Agronomia da 21a. Região,
que terá jurisdição no terrltórlo do novo Estado do
Rio de Janeiro.

O DINHEIRO
VOCÊ
QUE
GASTA EM
GASOLINA
TODO O MÊS,
DAVA PARA
COMPRAR
UMA CASA.

11

Brasília — O resultado
das diligências realizadas
por oficiais da FAB sobre a
tentativa de seqüestro do
Boeing prefixo PP-SMU, da
VASP, ocorrida no dia 22,
no Aeroporto de Brasília,
serão encaminhadas hoje ao
juiz da Auditoria da Aeronáutica, nesta Capital. Joel
Siqueira, o seqüestrador,
continua preso, incomunlcável.
Embora nada ainda tenha
transpirado das conclusões
a que chegou a comissão
que Inquiriu o seqüestrador,
é voz corrente nos meios
militares que ele seria considerado Insano mental.
REVISTA
Maceió — Dentro de 15
dias a revista de passageiros
no Aeroporto dos Palmares,
mesmo para as linhas domestiças, será feita por
bastões eletrônicos que
acusarão a presença de objetos metálicos em poder de
qualquer pessoa, informou o
admlnlssuperintendente
tratlvo da Infraero, Sr Otacílius Amazonas.

Economize
aqui e ali.
Os imóveis
nunca passam
por crise.
Nós não queremos
economize gavocê
que
solina para comprar um
imóvel.
O país ganharia divisas, mas estamos querendo ajudar de outro
jeito.
Queremos mostrar
a uma boa parte do público que não é muito
difícil comprar um imóvel.
Em média, uma pessoa roda 2 mil quilômetros por mês. A oito quilômetros por litro, são
250 litros todo o mês.
Faça as contas. Você vai obter a prestação
mensal de um financiamento para a sua casa
ou apartamento, em torno de 90 mil cruzeiros.
E se a gasolina aumenta de preço, os imóveis não ficam atrás. Valorizam em média óvyo
ao ano.
E nunca passam por
crise.
É o investimento
mais sólido de que se
tem notícia.
Portanto, qualquer
esforço para comprar
uma casa ou apartamento, é sempre um bom
negócio.
Mesmo que você
compre e não more lá.
Mesmo que seja pèqueno, ou que fique lon
ge.
Um imóvel pode
ser alugado, para facilitar o pagamento das
prestações. Pode ser a
entrada para outro mais
caro e mais perto.
Compre um imóvel.
Geralmente as pessoas passam um terço
do seu dia no trabalho,
um sexto do tempo na
rua e metade dentro de
casa.

Em qual dessas partes é melhor investir o
seu dinheiro?

/CEMI

ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES DE
EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO
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Romi inicia venda
"know-how" e
de
tornos para EUA
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Maquinas e
Equipamentos

'Dificuldades

Indústria de televisores busca
mercado interno e o africano

Lançamentos

Perfil bioquímico
A Technicon instalou no último dia 27 de fevereiro
sua segunda unidade automatizada, a SMA 12/60,
vara exames de sangue e determinação do perfil
bioquímico do paciente, desta vez na cidade mineira
de Juiz de Fora. A primeira unidade do gênero, caminuto ou 60
paz de realizar 12 paràmatros porInstituto de Gasno
instalado
hora
está
perfis por
troenterologia de São Paulo.
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Compressor Ilydròvãhè
4 Hydrovane Compressor Company projetou uni
compressor que funciona num nível de ruído muito
baixo. E' um modelo especial que executa as tarefas
com as mesmas características dos demais, entretanto, numa distância de sete metros consegue manter o ruído numa média de 69 decíbeis.

Brasília e São Paulo — O plnno do Governo brasilclio i;e exa cor para a
peitar televisores
América Latina, fazendo escoar a
produção da zona livre de Manaus,
encontrou um sério obstáculo, agpra, na decisão do Governo argenUno d? adotar o sistema, norte'americano e não o PAí., alemão,
para a Implantação da TV a cores naquele país.
Com essa decisão e com os problema; de ordem interna de diversds paire* que estão alnda_na conWhgéncia de implantar em caráterv
definitivo a TV em preto e branco,
a produção de Manaus deverá ser
mesmo canalizada para os grandes
centros urbanos internos, cuja capacidade de consumo está muito
longe de se encontrar saturada.
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res. Esse sistema, embora alemão,
incorpora hoje grande
parte de
tecnologia brasileira, e com ele, recentemente, a Embratel realizou
uma transmissão especial para
Santiago, no Chile, destinada a testar aparelhos nacionais.

Um mercado

pequeno

Segundo a Federação das In'
da indústria eledústrias, no setor
"por enquanto,
o
tro-eletrònlca
aaprelhos
de
premercado
próprio
to e branco ainda é pequeno para
a produção brasileira, que atinge
apenas a Bolívia, o Paraguai e o
Uruguai, onde são vendidos aparelhes montados. Outros mercados de
maior potencial como os do Ctúie,
do Peru e da Venezuela, somente
recebem kits completos para serem
montados lá."
Telecomunicações
E as exportações brasileiras de
Um campo promissor no setor
televisores a cores representam cerdas telecomunicações, para o Braca de 20% apenas da produção,
sil, é o mercado africano: já se enapesar dos esforços que realizam
contra na Guiné-Bissau uma misas indústrias interessadas, e de vários tstudos sobre o problema reasão de técnicos em telecomunicalizados pela Associação Brasileira
ções verificando as possibilidades
da Indústria Elétrica e Eletrônica
de implantação, naquele pais, de
um sistema eficiente de telefonia.
lABINEE».
Dizem os empresários que em
Essa cooperação será levada a
de12 anos de existência, os paino
seus
Angola,
com
também
efeito
ses membros da ALALC mantivecorrer desse ano, com a ida de ouram praticamente Inalterados os
tra missão de técnicos e engenheiníveis de seu comércio.
ros brasileiros a Luanda.
O comércio da área da ALALC
Ofensiva
representava, em 1962, cerca de
20% do movimento do seu comer— A ofensiva realizada pelo
cio exterior, e em 1973 esse índice
Itamarati e a indústria brasileira,
caiu a 12%. De um volume de tranEmlbratel,
da
colaboração
a
com
sações externas no valor de US$ 36
Lamercado
do
para a conquista
bilhões 400 milhões (Cr$ 275 bia
cotino-americano de televisores
lhõcs) em 1973, apenas US$ 4 bisures, enfrentará e dificilmente
Ihões 121 milhões (CrS 31 bilhões>
baras
anos,
nos
próximos
perará,
coresponderam ao comércio interda
dos
paises
reiras alfandegárias
zonal..
Latino-AmeriALALC (Associação
cana de Livre Comércio).
Mercado interno
E' o que pensam dirigentes da
à
ligados
televisores
de
indústria
Contudo, esse mercado deve
Associação Brasileira da Indústria
trabalhado
para que num praser
o
Eletro-Életrònica, comentando
anos.possa dar
cinco
a
superior
zo
esforço conjunto Governo-empresas
satisfatórios, segundo
resultados
o
siscontinente
ao
para estender
acreditam os empresários ligados
tema PAL-M de transmissão a co-
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na África
paro vendo de televisores na À. Latina não são encontradas
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Moldes para túneis
yl Mini Tunnels International preparou para a
Prefeitura de São Paulo estes moldes especiais a
na eifim de construir a rede de túneis de esgoto inglesa
à
empresa
dade O primeiro pedido feito
está orçado em 600 mil dólares (CrS 4 milhões 572
mil) e com os equipamentos serão construídos um
quilômetro e meio de túneis.

à Associação Brasileira da Indústrla Eletro-Eletrônlca. Por enquanto, as empresas brasileiras dão preferència ao mercado interno, mesmo porque para uma exportação
em grande escala ao mercado latino-americano elas enfrentam as
de
dificuldades de distribuição
áreas de influência, política ditada pelas matrizes das maiores das
produtores de aparelhos a cores.
E, ao chegar ao terceiro ano
de existência, o mercado de televisores a cores no Brasil se mostra
extremamente promissor, com a
produção e vendas batendo todas
as estimativas de consumo feitas
com otimismo.
Enquanto o mercado de televisores em preto e branco permanece
quase estável — 1 milhão 320 niil
unidades produzidas em 1974, contra 1 milhão 280 mil de 1973 e
uma previsão de 1 milhão 400 mil
para este ano — o de televisores
coloridos tem dado saltos espetaculares.
Em meados de 1974, diante das
perspectivas do difícil suprimento
de matérias-primas, os fabricantes
acreditavam que a produção não
alcançaria as 300 mil unidades i f alajva-se em 270 a 280 mil) pf.evistas com base no comportamento de 1973. Mas, em 1974. saíram
das fábricas 320 mil unidades de
televisores a cores, com um crêscimento de quase 200%. Em 1973,
a produção situou-se em 150 mil
unidades, contra cerca de 66 mil
em 1972, primeiro ano da produção
nacional.
O mercado interno tem um
comportamento tão dinâmico —
indicam alguns empresários — que
a indústria conseguiu quase um
milagre ao vencer o difícil problema da importação de componentes
para atender ao aumento de produçâo. Essa importação tem um
cicío que dura em média oito meses, a contar da programação do
pedido e de seu recebimento, mas
foi vencida no Brasil, e reduzida à
a produção
metade, permitindo
manter-se ao nível da demanda.

Concic apoia a
ampliação
dos estaleiros

Porto Alegre — A fabricação,
no Rio Grande do Sul, de tratores
próprios para o trabalho em— lavoucom
ras de grande extensão
tração nas quatro rodas e potência
variável entre 200 e 320 H.P. —
foi anunciada pelo Palácio Piratini, que informou já ter sido assinado o protocolo de intenção entre a empresa gaúcha Formac S/A
e a norte-americana Steiger Tractor Inc.
O estudo de previabilidade do
empreendimento foi apresentado ao
Governador Triches no fim do mês
passado. A Formac S/A opera no
setor de comercialização de tratores e equipamentos para construção rodoviária, há 25 anos, representando a Steiger. Um dos modelos do trator, cuja produção Inicial
é estimada entre 300 a 400 unidades anuais, já está sendo apresentado aos agricultores do interior do
Estado.

Salvador — A Concic-PorViária acaba de ampliar seu parque
de máquinas visando abreviar o
término de construção da carreira
de lançamento de navios de 8 mil
toneladas do estaleiro Emaq, que
já tem contratados 14 navios deste
tipo.
Os equipamentos aquiridos foram dois bate-estaca Delmag, de
fabricação alemã, um martelo extrator vibratório para arrancameuto de estacas dos Estados Unidos,
dois equipamentos de escavação
Benotto importados da França e
ainda um guindaste sobre esteiras
para 15 toneladas de fabricação nacional. Além disso construiu pórticos especiais para transporte e colocação de vigas pre-moldadas, reforços que possibilitarão à Emaq
cumprir o prazo para o lançamento de um navio da série de 35 mil
toneladas da nova carreira.

"I

GRUPO
DE SOLDA
A GASOLINA

São Paulo — O número de
acionistas da Embraer cresceu, em
1974. 25% — em 1973 ela possuía
95 mil 462 empresas associadas c
em 31 de dezembro 117 mil 932. O
capital autorizado permanece fixado em Cr$ 250 milhões, mas o total
integralizado subiu de Cr$ 145 milhões 700 mil para os Cr$ 193 miihões 700 mil em 1974. O faturamento da empresa alcançou Cr$ 424
milhões 400 mil, um aumento de
quase 100% em relação a 1973.
A produção, em 1974. registrou um total de 105 unidades iabricadas: 28 EMB-110 Bandeirantes 54 EMB-200A e EMB-201 Ipaneuna e 23 EMB-326 GB Xavante.
Em 1973, a Embraer havia fabricado 74 aviões e para 1975 está prevista a produção de 154 aeronaves,
nos três programas em curso: 48
EMB-110 Bandeirante, 82 EMB-201
Ipanema e 24-EMB-326 GB Xavan-
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O perfil Tcçnofer
que esta
que muita gente se esqueceu do
marca não c privilégio perfil
grande
"U" enrijecido.
O pioncirismo da Tccnofcr iva
anos
produção de perfis leves,-seus oito
•de
contínuo desenvolvimento de unu
tecnologia avançada, deram aTecnofcr
^i
o maior título: seu nome virou marca,
Uma marca quo significa ainda perfis
"Z", simples c enrijecidos, perfis
especiais, e perfis de serralheria.
E que diminuem o peso de sua obra e
O orçamento, fazendo com que você
ganhe ainda com um fato muito
importante: a Tecnofcr fornece perfis
' em
qualquer tamanho. O que lhe
permite evitar as sobras dos
perfís-padrão.
Favor enviar-me uma cópia do catálogo
"
Perfis Tcçnofer"
" "
Nome,
¦

os pretos e a rapid
entreqa do MNM

ü
ü

Unidade filtro
A Mük Marketing Board de Surrey, Inglaterra,
está desenvolvendo uma unidade experimental de
ultraliliracão que foi criada especialmente para reaUsar esta operação e concentrar as valiosas proteinas do soro do queijo para uso na produção de alimentoz.

METALÚRGICA,
A
NORTE DE MINAS S.A.

¦ MG
fÁBRICA, Montes Claros

g
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Escritórios;
BELO HORIZONTE (MG). Rua Carliós, 12í-6? ond.-Tol.:24.E433 PABX
RIO. Av. Rio Bronco, 123-coni. 901 ¦ Tel.-.224-3933 - 224-3',r40
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TECNOFER 8.A.

INDÚSTRIA C COMÉRCIO
FABRICA
BR - 262 - Anel Rodoviário
Bairro Santa Marta
TEtEfONEt 33.9966 - PABX
BELO HORIZONTE - MG.
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Gerador de solda General Electric,corrente
contínua com capacidade para eletrodo de
1/4". Motor Industrial
Volkswagen1.300,com
4 cilindros, 4 tempos,
32 CV a 2.900 RPM
resfriado a ar, partida
eletrônica etc. Disponíveis em carrinho e em
carreta para reboque
por viatura.

ITECNOFER: AMARCADEUM GR AHDE ficouPERFIL
t5o famoso

PARAFUSOS
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com 150 CMV — 800 000 cm
kg (58 000 PHS/LB. Peso
máximo admissível, sem
lunetas, a 10 rpm, 50 000 kg
(50 toneladas); peso lit,uldo
aproximado; 82 000 kg (82
toneladas).

ROMI DO NORDESTE
A ampliação da atual área
construída (5 700 para 8100
metros quadrados), oferta
de 150 novos empre~ js, compra de mais 54 máquinas e
equipamentos (14 importadas) no valor de Cr$ 400 mil
são alguns itens do plano
de expansão da Romi no
Nordeste (Rominor) cujo
objetivo linal e o aumento
de sua produção anual para 1200 tornos, com projeto já aprovado pela
Sudene e investimentos globais dt Cr$ 12 milhões e
500 mil.
Atualmente a Rominor
está
produzindo 750 unidaCARACTERÍSTICAS
des por ano, através da imparcial de um
O torno UT-50 distingue- plantação
turno
de trabalho,
segundo
slsum
incorporar
se por
com
desenvolvido
programa
controle
tema copiativo por
orlrecursos
aplicação
de
a
eletrônico e as seguintes cadas reservas da emracteristicas: distancia en- gináriose reaplicação
dos seus
¦tre pontas de 7 mil mm; presa
Os
financeiros.
resultados
admitido
máximo
diâmetro
Ofisão
fabricados
modelos
1520
de
sobre o barramento
dos
mm (60 polegadas); guias cina-420 e Oficina-650,
merde aço temperadas, substi- quais 85% são para oNortetuiveis; motor de corrente cado nacional (10%
continua de 200 CV Standard Nordeste. 65% Centro-Sul,e
e 300 CV opcional, alimen- 10% para o resto do pais)
tado por unidade converso- os restantes 15% são para
ra SCR; velocidade e avan- exportação.
ços infinitamente variáveis; EXPORTAÇÕES NA AL
carro principal incorporando elementos que permitem
A Romi venceu recentea instalação, a qualquer momento, de sistema de co- mente mais duas concor-A
mando por controle nume- rências internacionais. de
rico. Diâmetro torneável, primeira é para o envio
frente ao carro 1270 mm (50 48 tornos modelo Oficina-,
da 420, ao Instituto Colômbiapolegadas); diâmetro
—
no de Construcciones Esco1300
extrapesada
placa
lares, de Bogotá, no valor
diame(.51
mm
polegadas);
de 450 mil dólares. A segunrono
tro externo da árvore
lamento dianteiro — 457 da foi o pedido efetuado pemm (18 polegadas). Torque Ia empresa boliviana Servimáximo admissível com 300 cio Nacional de Caminos,
CV — 1 milhão e 800 mil para a compra de dez torcm/kg (108 000 PEHS/LB). nos Oficina-650 no valor de
Torque máximo disponível 78 mil dólares.

Embraer em 74
•faturou mais de
Cr$ 424 milhões

Empresa gaúcha
fabricará
trator especial

A Mokilurçjica Norte
moderna
de Mirins cia mais moderna
industria de parafusos do
Brasil
produz parafusos
sextavados e poças sumiares for|üdas a frio, utilizam
do o melhor equipamento
do mundo (Boltmaker).
Você vai encontrar
parafusos MNM nos drjme
tios di: 3/1'/' (4mm; a 1 2"

São Paulo — Até final de
março de 1976, a Indústria
Romi S.A. estará exportai»do para a United States
Steel Corporation (Estados
Unidos) seu primeiro torno UT-50, de acordo com
contrato firmado entre as
duas empresas e pelo qual
a Romi transfere também
para a íirma norte-amerlcana seus novos processos
para uslnagem de cillndios
de lamlnação.
Segundo informações da
Romi, o torno UT-50 permltc usinar cillndios de laminação com durezas ate
83 unidades Shore C, com
capacidade de remoção de
cavacos de 30 polegadas
cúbicas por minuto, exigindo menos de Cr$ 110,00 em
termos de desgaste de pastilhas de carboreto de turigstènio. O preço aproximado do UT-50 é Cr$ 7 milhões.

REPRESENTANTE
Alfredo Wilbcr3 Representações Ltda.
Rua Flauclra de Melo, 410 - sala 404
TELEFONES: 964-9899 - 264-4744
RIO DE JANEIRO-GB.

Empresa"—
Posição _
Endereço.
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Os Presidentes,
Vice-Presidentes e
Diretores das maiores
empresas do mundo falam
línguas estrangeiras
em apenas algumas
semanas graças à Berlitz.
Faça como os dirigentes
das maiores empresas do mundo.
Venha à Berlitz.

Berlitz
AIS(,ÜIA0I ll>H)MA.SDI MAIQH PRI
*MAflCA HlGISTRAll*

SÃO PAULO
Centro: Rua Libero Badaró. 377 - conjs. 1105 e 1106 - Edifício Mercantil
Finasa) - lei.: 32-6678.
Jardim América: Rua Colômbia. 229 - tel»,: 80-7228 e 81 -164 8'
RIO DE JANEIRO
Centro: Rua Melviii Jones. 35 - sobreloja 211 (em frente a Caixa Econômica)
tels.: 221-0005 e 221-1983.
Iplhema-Leblon - Praça Atahualpa, 60 (fim da Rua General San Martin)
tels.: 287-5548 e 267-2074.

MPAS - CENTRAL DE MEDICAMENTOS

AVISO
Concorrência Internacional n.° 001/75
A Comissão de Licitação designada pelo Ato n.°
032/75, de 25 de fevereiro de 1975, do Sr. Presidente da Central de Medicamentos, torna público,
para conhecimento dos interessados, que às 15:30
(quinze horas e trinta minutos) do dia 2 de abril do
1975, se reunirá na sala 611, localizada no 6.° andar,
do Bloco 7, da Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), a fim de receber propostas de firmas habilitadas preliminarmente (parágrafo 3.°, artigos 127 e
131, do Decreto-Lei 200/67) para fornecimento de vacina antimeningocócica, conforme o Edital afixado no
setor de material da Central de Medicamentos, à Av.
W-3 Sul, Quadra 507, Bloco A, Loja 55, local onde
também serão prestados todos os esclarecimentos.
Brasília, 28 de fevereiro de 1975.
Orlando Ribeiro Gonçalves
Presidente da Comissão de Licitação
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AVISO AOS ACIONISTAS
Acionistas
Comunicamos
aos
Senhores
que se acham à disposição, na sede social, na
Rua Senador Dantas, 74, 10.°/12.°
andares,
GB, os documentos a- qye se refere o artigo
99, do Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setembro de 1940, a saber, Relatório da Diretoria,
cópia do Balanço Geral, da Conta de Lucros e
Perdas e Parecer do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1975.
Dr. Donald Stewart Júnior
Diretor-Presidente
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIO FEDERAL S. L

SUPERINTENDÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA
INSCRIÇÃO DE FIRMAS FORNECEDORAS DE MÁQUINAS
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, CARGAS
E DE TERRAPLANAGEM

I

largura

PARA

À Rede Ferroviária Federal S.A. convida as firmas fornecedoras
enquadradas no grupo de Máquinas para movimentação de materiais,
cargas e de terraplanagem, a fazerem (ou atualizarem, se já cadastradas
nesta Empresa), até o dia 31 de março do corrente ano, sua inscrição cadflstríl em seu Departamento Geral de Material, situado a Praça Duque
de Caxias, 86 - 3.° andar, Rio de Janeiro, Guanabara.
(a) Alberto Monteiro da Silveira
p/Chcfe do Departamento Gera! de Material
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cepCaixa Econômica Federal

COMUNICADO
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A FILIAL DA GUANABARA comunica aos seus depositantes e clientes que
a Agência Méier estará em atividade
normal, em todas as suas operações, a
partir de segunda-feira, dia 3 de março, no prédio n.° 177 da Avenida Amaro Cavalcanti, no horário de 9 às 16,30.
GERENTE GERAL

Tendências c
casos isolados
Econom ia/Pesquisa
Ê a cstatlzaçao cconòmica uma tendência mundial?
Parece que a resposta é positlva, por três motivos:
u) o planejamento econõmico tornou-se indlspensável a qualquer pais, embora cm muitos deles não
tenha o caráter de planejamento global, e esquematico com prazos e metas.
Ele ê Indefcctivelmentc reallzado pelo Estado;
b) pela sofisticação tecnolágica de alto custo, que
não dispensa os investimentos do Estado, além de altos
subsídios diretos e indiretos,
exemplo do projeto Concorde anglo-frances;
d pela necessidade de
solucionar problemas sociais
decorrentes das crises econômicas, necessidade cada
vez mais imperiosa c exigida precisamente iws paises
capitalistas desenvolvidos,
soluções que não podem dispensar o comando c a direta intervenção do Estado.
A estatização tem multas
faces, não é somente dejinida pela empresa do Estado, como a Petrobrás e a
Eletrobrás, no Brasil. Estatização é também a nacionalização de certos setores da atividade cconômica que, muito embora permaneçam sob regime de eiploração privada, passam a
controle do Estado que soluciona seus problemas mais
graves, obedecendo a uma
necessidade de âmbito nacional, seja pelo lado da
produção e da oferta, seja
pelo lado da comercializacão e do consumo. Exempios desse fato são as nacionalizações da indústria
do carvão c siderúrgica na
Inglaterra. Ainda na Inglaterra são conhecidos os casos de profunda influência
estatal no sistema de saúde
c da previdência social (socialização da medicina e do
seguro).
É claro que a Inglaterra
não pode encarar o problema da privatização e da estatização da mesma maneira que os Estados Unidos.
São duas estruturas econômicas diferentes. Mas, mesmo assim, nos Estados Unidos, podem ser citados
exemplos de estatização a
fim de atender certas peculiaridades de sua economia. O Tennessy Vallcy
Auctority, TV A, é uma organização estatal. Sua origem foi estatal c continuou
até hoje. A TV A exerce um
certo controle sobre boa
parte da indústria de cnergia elétrica dos Estados
Unidos.
Também há frigoríficos
estatais na Argentina e
No Japão e na
Uruguai.
Alemanha Ocidental, muito
embora não sejam formais
os exemplos de empresas
estatizadas, algumas das
suas grandes empresas são
ou foram fortemente subsidiaclas pelo Estado.
Esse c outro aspecto da
estatização a ser levado em
conta, ou seja o de uma politica expansionista privada, porém fortemente subsidiada pelo Governo do
pais de origem. Nesse partitular é freqüente uma atividade privada fortemente
subsidiada nas atividades
de construção naval de muitos paises, na navegação
marítima e aérea, até mesmo por uma questão de
prestigio nacional.
Não pode deixar de ser
levado em conta finalmente o problema e o conceito
de serviço público quando se
confronta a atividade estatal e a privada, sobretudo
quando o confronto referese à produtividade. O caso
é que o serviço público precisa ser destinado a um
maior número possível de
consumidores. Há também
o problema da indispensabilidade do serviço público
e o da renda para pagar
esse serviço e remunerar o
capital que o cria e comercializa. Em outras palavras
o serviço público deve ser
barato e abundante, e bom,
se possível. Isso em um pais
pobre é bem mais difícil
que num pais rico. Num pobre a necessidade do serviço
é pelo menos igual que nos
paises ricos, mas os seus
recursos para fazer os serviços são infinitamente menores, e a renda para pagalos também é muitíssimo
menor. Dai os serviços públlcos serem da responsabilidade do Governo, pois dão
pouco lucro.
MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES
REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A.

AVISO
Acharn-se à disposição cios Sj*
nhorca Acionistas, na sede sociil,
á praça
Duque de Caxias, 86,
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que se refere o artipo 99, do De.
crelo-Lci n.° 2.627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao exun
cício de 1974.
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Rio de Janeiro, 28 de fevereiro
1975.
M Milton Mendes Gonçalves
Presidente
(P

BRASIL

D* tempoi em tempos volta*» a discutir
a "estatização da economia brasileira."
Hoje, vive-se mais um ciclo do dabata,

que a maioria dos projetos destinados a
tornar o pais auto-suficiente não são
realizados pelas empresas estatais. Poucos

desta vez em meio a uma crise
internacional que forja o pais a fazer
revisões na política econômica adotada

paises fizeram tanto quanto o Brasil
na criação de instrumentos de defesa
da empresa nacional, diz. Em 10 anos,

nos últimos anos a a esboçar o programa
de uma outra fase de substituição *

o Governo privatizou o crédito do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico

de importações. O Ministro do Planejamento,

(BNDE) e os bancos do Estado, por lei,
só financiam capital fixo a empresas

para o JB
situações em que haveria de modo acentuado
uma tendência a estatização, afirma
Reis Veloso,

analisando

Segunda-feira,

D
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1-° Caderno

período de inflação em' alta o Governo
é mais beneficiado do que a iniciativa
privada. Mas, .10 seu entender, essa
situação se inverte numa fase de inflação
decrescente, como se espera venha
ocorrer. O economista norte-americano
Werner Baer, por sua vez, afirma que não
está entendendo o sentido do atual
debate sobre uma possfvei estatização
da economia pois faltam evidências de
que a iniciativa privada nacional
tenha acumulado prejuizos devido à
atuação das companhias estatais

nacionais, segundo ele. Reis Veloso admite,
no entanto, que eventualmente num

Veloso justifica ação do Estado
Brasília — "O Governo tem de equilibrar
o desejo de ver as coisas acontecerem rápidamente, num pais ainda com as deficiências
características do subdesenvolvimento, com o
propósito — econômico, social c político —
de que a empresa privada seja estimulada e
fortalecida", afirma o Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, ao responder questões formuladas pelo JORNAL DO
BRASIL sobre o fenômeno polêmico da estatização no piás.
— Sempre é possível prevenir — foi a
frase inicial do Ministro-Chefc da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República. Lembra Reis Veloso que "aliás, a atitude
do Governo deve ser positiva, de prevenir, de
criar meios para que a empresa privada, e
principalmente a empresa nacional, possa
ocupar objetivamente a área que lhe está reservada dentro da economia brasileira".

Esforço honesto
Na abordagem do problema da estatlzacão. o Ministro Reis Veloso destacou o aspecto da "ocupação de vazios não preenchidos
importante
pela empresa privada em setor"insuficiente"
da economia" mas considerou
uma "atitude passiva" do Governo defendenda
do "um esforço honesto de mobilização "se
empresa privada", somente após o qual
pode concluir estar ela, eventualmente, desinteressada".
JORNAL DO BRASIL pediu ao Ministro
Reis Veloso que abordasse a questão considerando seis opiniões sobre o fenômeno da ação
crescente do Governo nas atividades econômicas nos últimos anos. principalmente no
biênio 1974-75: onde começa a estatização?
— Na crise do.Balanço de Pagamentos,
que obrigaria o Governo a ampliar seus controles sobre as contas do Balanço, programar
projetos de auto-suficiência de produtos básicos através da ação das empresas estatais?
— Na inflação, que, segundo se afirma,
favorece o Governo mais que ao setor privado? A tese dos que levantam essa questão
afirma que o aumento da arrecadação não se
dá no mesmo ritmo das despesas oficiais.
— Na maior eficiência das empresas cstatais e, por conseqüência, do Estado enquanto entidade capitalista?
— Na falta de instrumentos efetivos de
fortalecimento da empresa privada frente àsempresas estatais e estrangeiras?
— Numa estratégia pré-estabelecida peIo Governo no sentido de "preencher vazios"?
Acontece, dizem os defensores dessa tese, que,

ao preencher vazios, o Estado não estuda outrás alternativas privatizantes.
6 — Nas "circunstancias conjunturais"?
Os que defendem essa tese admitem que o
Governo é obrigado a intervir em determinadas áreas que não são estratégicas nem básicas (bancos por exemplo) para atender a exigèncias imediatas. Contudo não é possível
prevenir?

Sempre é possível prevenir
Examinando os pontos sugeridos, asim
depôs o Ministro do Planejamento:
— Balanço de Pagamentos: De fato, o
que está acontecendo é o contrário, ou seja,
o Governo está apertando o seu próprio cinto
para deixar maior margem de expansão à iniciativa privada, em matéria de importações.
O Presidente Geisel acaba de aprovar um orçamento de importações para os Ministérios,
estabelecendo os limites que têm de observar,
para que não seja necessário estabelecer
quaisquer restrições quantitativas — ou qualquer medida fora do sistema de preços — às
importações do setor privado.
Os projetos de auto-suficiência não são
realizados por empresas estatais. Em cada setor, prevalece a divisão de trabalho tradicional. com as adaptações necessárias, e o grosso dos projetos deve ser atendido pelo setor
privado (não-ferrosos, papel e celulose, fertilizantes).
— Inflação: é possível, eventualmente,
pelo argumento apresentado, que a receita
cresça mais que a despesa de Governo, numa inflação crescente: mas a coisa se inverte na inflação decrescente.
Logo, a situação é reversível e a perspectiva é de inflação declinante.
— Eficiência: não é possível dizer, validamente, a priori, se a empresa governamental é mais eficiente, ou menos eficiente, sem
explicar: para fazer o quê?
Pela divisão de trabalho definida no II
PND — a infra-estrutura econômica, predominantemente (mas não exclusivamente 1,
com empresas governamentais, e os setores
diretamente produtivos com a iniciativa privada, tem-se uma razoável escolha de aptldoes.
Mas não é na base de eficiência — pelo
menos não é preponderantemente na base de
eficiência — que se deve tomar decisões, e sim
em termos de uma filosofia econômica que,
situada no tempo e no espaço, defina o modelo econômico desejado, conciliando eficiència e liberdade, de forma realista e viável.
— Instrumentos: poucos paises fizeram
tanto quanto o Brasil, na criação de instrumentos de defesa da empresa nacional.
Os bancos oficiais, pela legislação brasi-

leira, só finaciam capital fixo a empresas nacionais.
Toda a estrutura do BNDE está hoje mobilizada para esse fim, pelo Finame, FRE,
FMRI e muitos outros fundos, de forma fiexivel e diversificada.
Em 10 anos, o Governo fez a prlvatiza• cão do crédito do BNDE, que antes da Revoíução era um banco voltado para financiar o
setor público e hoje destina 70% de seus financlamentos à empresa privada nacional. A
propósito, realizando um programa anual da
ordem de Cr$ 20 bilhões, o BNDE só tem o
controle de duas empresas, c assim mesmo
por inadimplência do mutuário (deixado de
lado as empresas siderúrgicas que estão sendo transferidas para a Siderbrási.
De qualquer modo, até um programa de
treinamento de executivos o Governo já
criou, para apoiar os empresários: o Programa Nacional de Treinamento de Executivos
(PNTE).
Nos últimos anos, sucessivamente, o Governo estabeleceu, por sua própria iniciativa
e sem fazer favor, mecanismos para proporclonar ao empresário nacional as principais
coisas de que ele necessita: tecnologia, management, crédito de longo prazo e capital
de risco.
— Espaços Vazios: a atitude passiva, de
ver se a empresa privada ocupa a área, e, se
não ocupar, de passar a desenvolvê-la pela
empresa pública, é insuficiente. Seria como
se o Governo estivesse apenas à espera de
um descuido da iniciativa privada, para justificar-sc por novo avanço.
A atitude governamental, em face de
uma lacuna, deve ser: que instrumento ou incentivo é possível dar, para que o setor privado se interesse por essa área? Evidentemente. há limite para os incentivos, mas só após
um esforço honesto de mobilização da empresa privada é que se pode concluir estar ela,
eventualmente, desinteressada.
A verdade é que o Governo assim vem fazendo. E não é de hoje: no Governo Mediei,
muitos projetos de insumos básicos se retardaram porque a área econômica estava tentando conquistar empresários para realizalos.
— Circunstancias Conjunturais i é possivel, e necessário, compensar-ihes os efeitos.
Por exemplo: as autoridades monetárias acabam de liberar mais 4% dos depósitos compulsórios para que os bancos privados aumentem suas aplicações em favor das pequenas e médias empresas. E estão considerai!do o estabelecimento de mecanismos compensatórios, também através dos bancos comerciais privados.
"Evitando as Autarquias'
Leia editorial

Baer não vê prejuízo para empresário— Não estou compreendendo o sentido do atual debate no
Brasil sobre uma possível estatização da economia, pois não
há evidências de que a iniciativa
privada nacional tenha acumulado prejuizos devido à atuação
das companhias estatais.
Essa é a opinião do economista norte-americano Werner
Baer, da Universidade de Illinois, atualmente no Brasil desenvolvendo trabalhos na Fundação Ford e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Werner Baer tem publicado
vários estudos sobre a industrialização brasileira e, em 1973,
junto com o presidente do IBGE,
Isaac Kerstenetzky, e Aníbal Vilella, na época à frente do Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA), apresentou num ciclo de debates promovido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico um
ensaio sobre esse tema da participação do Estado na economia.

Sem ideologia
O economista da Universldade de Illinois, numa entrevlsta ao JORNAL DO BRASIL, na
semana passada, começou se referindo àquele ensaio. "Como
foi dito no trabalho, as iniciatlvas de participação do Estado
brasileiro na economia nunca se
deram por uma premissa ideológica. A sua entrada na indústrla de base e no setor de infraestrutura ocorreu porque a iniciativa privada não apresentou
condições para investir."
Tudo aconteceu, segundo o
economista, para se implantar
¦ os programas de industrialização: Werner Baer ressalta, ainda,,
que não há nenhum exemplo
histórico de um pais que, estando atrasado nesse setor, começou sua industrialização num
ritmo mais intenso sem que o
Estado aumentasse sua participação na economia. Assim ocorreu na Alemanha e no Japão.
— No Brasil, o importante ê
que, sendo empresas dn capital

Werner Baer
misto, a burocracia dessas companhlas funciona como se elas
fossem privadas. Houve, de fato,
aumento da participação do Estado na economia mas não como no Chile de Allende, através
de encampações. A iniciativa privada brasileira não pode se
queixar.
Em alguns setores básicos,
entende Werner Baer, a iniciatlva particular ainda não apresenta condições de capital e
tecnologia para participar.
O capital estrangeiro, por
sua vez, é um dilema, pois as
empresas multinacionais não se
interessam em desenvolver tecnologla nas suas subsidiárias,
afirma. O Estado, por associações com grupos externos, pode,
no entanto, barganhar a vinda
de knoiu-how e de recursos para investimentos.

Werner Baer acha, inclusive, que o Estado, mesmo em associações com o capital privado
nacional, pode trabalhar "na
fronteira
tecnológica", o que
fortalece a sua posição na barganha com as multinacionais
sobre a transferência de tecnologla. A iniciativa privada sozinha não tem poder para isso.

O crédito
O economista, que viaja
constantemente para o Brasil,
há anos, vê o Estado nacional
como um elenco de suporte à
iniciativa privada. "Por exemplo,
Itaipu é uma empresa estatal,
mas as pessoas se esquecem que
para ela construir a hidrelétrica
realizará inúmeras encomendas
junto ao setor particular".

Werner Baer deixou claro,
também, que quando o Estado
financia a iniciativa privada ela
não o faz com o objetivo de
controlar as empresas e isso só
acontece quando faltam capital
e tecnologia nesse setor. A escassez desses elementos é o reflexo
do subdesenvolvimento.
— A maior parcela do crédito rural está nas mãos do
Banco do Brasil e por isso há
estatização na agricultura? Werner Baer não vê riscos para a
empresa particular em receber
créditos do Estado e cita o caso
da indústria de autopeças que,
nos anos 50, recebeu financiamentos do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico ....
(BNDE), sem que viesse a ser
forçada a ceder seu controle.
Numa discussão, pode-se
ponderar que as grandes dimensoes das empresas estatais fazem com que elas absorvam do
mercado recursos que também
faltam à iniciativa privada. No
entanto, diz Baer, o setor particular conta com o apoio de instituições do Estado como o
BNDE.
Há exemplos em paises como a Alemanha e o Japão de o
Estado após cumprindo um programa de industrialização, devolver para o capital privado o
controle de várias áreas. No
Brasil, tempos atrás, lembrou o
economista, íalou-se que deveria haver uma desestatização,
com o Governo vendendo as
ações das empresas que controlava.
Mas, alerta Werner Baer,
Isso levaria posteriormente a
uma maior participação do Estado na economia, pois a venda
dessas ações retiraria do mercado recursos líquidos necessários aos próprios Investimentos
do setor particular.
Baer encerra a entrevista ao
JB com uma ponta de ironia:
"há alguns anos atrás pessoas
obtiveram lucros fabulosos na
Bolsa com ações da Petrobrás e
do Banco do Brasil c não ficaram preocupadas por terem con.seguido isso através de ações de
companhias estatais.

JORNAL DO BRASIL
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Informe Econômico
Mudanças à vista
na área monetária
A recente liberação de depósitos
compulsórios dos bancos comerciais, autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, e outras medidas anunciadas pelas
autoridades monetárias demonstram a
preocupação do Governo em encontrar
mecanismos internos que permitam ojerecer aos empresários recursos suficientes para suas atividades e, assim, manter
o ritmo de desenvolvimento do pais, Com
isso, visa-se a compensar a retração do
fluxo da poupança externa, o qual con- ¦
tribuiu decisivamente, nos últimos três
anos, para as altas taxas de crescimento
econômico.
Mas, ao mesmo tempo, a liberação
abrupta de recursos, inundando um mercado que até então se mostrava com reduzida liquidez, mostra que as estruturas financeira e monetária brasileiras
estão defasadas do ritmo da atividade
econômica e que não está havendo um
suficiente entrosamento entre as políticas monetária e fiscal.
A liberação dos recursos se justifica
devido à escassez de capital de giro que
vinha atingindo diversos setores, em especial a pequena e média empresas. A
aplicação destes recursos por parte dos
bancos comerciais (à exceção do Banco
do Brasil, que não tem depósitos compxilsórios) significa um reconhecimento, peIas autoridades, de que o sistema bancario, principalmente o privado, estava em
dificuldades para atender à demanda de
crédito. As dificuldades eram mais intensas devido à dimimrr.no do ingresso
líquido da poupança externa.
Na mesma lin!<a está a instituição
do call money, isto é, um mecanismo de
recolhimento gradual para os cofres do
Governo dos tributos e contribuições previdenciárias arrecadadas pela rede bancaria. Ficando mais tempo na caixa dos
bancos estes recursos poderão ser aplicados, servindo para atender às necessidades de capital de giro.
O refinanciamento compensatório,
um crédito especial que será aberto pelo
Banco Central a toda rede bancária, com
piros de 6'V, ao ano, será o mecanismo
pelo qual as autoridades monetárias pretendem dar suporte ao sistema bancário
para manter inalterado o nível de seus
empréstimos.
Ele seria acionado nos momentos
em que se verificasse uma perda geral
da liquidez do sistema bancário. Estas
duas últimas medidas objetivam, ainda,
evitar que o sistema bancário como um
todo, especialmente a rede privada de
capital nacional, tenha diminuída sua
participação uns empréstimos — que são
a fonte maior de lucro dos bancos —
originando uma estatização. Isto se explica porque o Banco do Brasil, pela posição que ocupa na estrutura monetária
brasileira, não ficar sujeito às condições
do
de liquidez. Mas o que especialistas"Até
mercado financeiro perguntam é:
que ponto estas soluções não seriam paliativas?"
No caso da liberação dos depósitos
compulsórios procurou-se sanar uma dificuldaãe de momento. A margem que
resta para liberação de compulsório é
agora praticamente nula, a não ser que
se modifique a parcela que pode ser remunerada em ORTN. Como instrumento
clássico de política monetária, o compulsório deixa muito a desejar pois propordona violenta mudança na capacidade
de emprestar dos bancos. As operações
de mercado aberto são, sem dúvida, as
mais ágeis, tanto que permitiram, em
1972 e 1973, conter uma expansão ainda
maior dos meios de pagamento e, no ano
passado, retiraram recursos no primeiro
semestre e possibilitaram forte injeção
no segundo.
Por que, então, elas não foram acionadas agora? Foram, e muito, até a última semana, permitindo qtie os bancos
suportassem os saques no carnaval. O
problema da sua utilização, porém, devese ao reduzido volume de Letras do Tesouro Nacional (títulos utilizados para a
condução das operações de mercado aberto) em poder dos bancos. O Banco Centrai, se quisesse, poderia ampliar considera.vclmente a colocação destes papéis
no mercado, mas esbarra na estrutura
das taxas de juros: flexível no mercado
monetário (curtíssimo prazo) e fixa para
os demais instrumentos financeiros.
Maior colocação de LTN quando o custo
do dinheiro e'st.á caro só seria viável com
aumento nas taxas, o que poderia prejudicar a colocação de outros papéis.
Quanto ao call mortfy, os técnicos
observam crie sen emprego drve-se, fundamentalmeute, à disparidade entre as
arrecadações e os gdútcs dos diversos órgãos do Governo,'esp"dalmente do Tesouro. Stigerem como alternativa uma redução nos impostos, beneficiando, sobretudo, setores com menor poder de competicão, e maior acionamento da divida púbíica. Entre as vantagens :'este mecanismo, a principal é a de que ele não desçapitaliza o setor privado.
O aumento da dívida pública daria
ao Banco Central que a administra maior
poder de influência das operações de mercado aberto no controle da liquidez e da
própria taxa de juros, podendo atuar dia
a dia, regulando as reservas bancárias de
forma a cumprir-se as metas estabelecidas para a expansão dos meios de pagamento no Orçamento Monetário. A transferência dos depósitos compulsórios para
o Banco Central permitiria que o Banco
do Brasil participasse do mercado monetário, fazendo de forma igual todo o dinheiro da economia. Certamente tais medidas estão senão pesadas pelas autoridades monetárias. Mas quem sabe não
seria a hora de pô-las em prática, agora
que o Banco Central completa 10 anos,
em 31 de março?
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-A "correção" da correção

Embalagem é
tema de feira
internacional

Reunião da OPEP reflete
temor de que a baixa dos
preços não seja contida

São Paulo — Inaugura-se
hoje a 7a, Feira Internacional de
Embalagem, Papel e Artes Gráficas — FIEPAG — no Parque
Anhcmbi. Dividida em setores,
pela primeira vez, desde sua criação, a feira mostrará o que se fabrica de mais sofisticado em máquinas para embalagens, e artes
gráficas em geral, desde papel,
papelão, celulose, até mesmo
equipamentos os mais dlferentes.
As principais firmas braslleiras do setor estão presentes, assim como 60 empresas dos Estados Unidos, 11 da Inglaterra e
outras da Itália. Há também a
presença de firmas de 10 países,
o que resulta na existência de 500
expositores.

Argel — A Argélia advertiu ontem as Nações
produtoras de petróleo que talvez tenham"às de tomar
tentatlmedidas drásticas para se Impor frente
vas norte-americanas de dividir as fileiras dos paises produtores de petróleo para reduzir o preço do
—.^
combustível".
Os 13 países membros da Organização dos Paises Exportadores de Petróleo deverão Iniciar em Argel, terça-feira, sua primeira conferência de cúpula.
O Ministro argelino de Relações Exteriores, Abdelazlz Bouteflika, no discurso principal da reunião
dos Ministros da OPEP, prévia à de cúpula, refletiu
o crescente temor dentro do cartel a respeito de
que a recessão e os excedentes de petróleo os obriguem a reduzir os preços c, portanto, o ingresso flnancclro.

A evolução da Indústria de
embalagens no Brasil pode ser
caracterizada pela mudança dos
números nos últimos anos. Em
1970 o consumo per capita foi de
1 kg, enquanto em 1974 essa absorção alcançou 3,2 kg. Técnicos
do setor admitem que nos últimos seis anos o crescimento
atingiu a marca de 1 000%. Em
1973, cada pessoa no pais gastou
cerca de CrS 70,00 em embalagens. Esses números embora permitam ao Brasil situar-se na po;
sição de maior produtor e consumidor de embalagens da América Latina, ainda são pequenos
quando comparados ao dos paises mais desenvolvidos.
No Brasil há poucos anos é
que os supermercados começaram a aparecer como grandes
Incentivadores do consumo. Neles, a embalagem desempenha um de seus principais papéis: vender. Entretanto não é
apenas a preocupação mercadológica que absorve a indústria
de embalagens. Numa época em
que a fome e a carência de alimentos mobilizam técnicos de
todo o mundo, um dos grandes
problemas da humanidade, a
conservação, o armazenamento e o transporte dos produtos alimentícios passam a
ser itens de fundamental
importância.

Quando, em junho de 1970, em artigo publicado no JORNAL DO BRAS1L, sob o titulo acima, levantamos a
questão da forma de aplicação da correção monetária, algumas Incompreensões stirgiram, inclusive íio plano
oficial, verberando como estultice as
criticas que então fazíamos aos procedimentos adotados para o exercido do
referido dispositivo.
De lá para cá surgiram, vez por
outra, alterações no mecanismo. Nada
de mais profundo, é verdade, mas aindu assim reconhecendo implicitamente
que a correção monetária, se bem válida como instrumento de política econòviica, tem efeitos perversos no próprio regime ínflacionário.
Surge, agora, quase quatro unos
depois, um primeiro debate técnico
sobre a questão, promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Universidade de São Paulo. E' que se tor7iou ineludivel a ação de impulso que a
correção introduz no processo inflacionârio, como se tornaram ostensivas,
as distorções que provoca no mercado
de dinheiro. Mas, decorridos quase 10
anos de seu uso, a retificação dos procedímentos ficou mais penosa, pois a
sedimentação ocorrida e a montagem
de toda uma estrutura financeira sobre as bases concebidas para o uso do
mecanismo passaram a constituir aspecto não aleatório da vida econômica
do pais.
Em 1070, não teria sido tão difícil
ter-se modulado a aplicação do instituto, fazendo-o compatível com a politica antiinflacionària. Hoje, já não é
fácil, mormente quando recrudesceram as pressões para a alta dos custos
e dos preços.
Ainda assim, não é impraticável
rever os procedimentos em uso. Como bem disse o Ministro da Fazenda,
professor Mário Henrique Simonsen, o
exame permanente do assunto, que estaria sendo processado pelas autoridades, busca encontrar formas apropriadas de nivelar valores nominais
através do uso da correção.
Um primeiro aspecto a ser considerado e, por certo, o estarão considerando as autoridades, é o pertinente
às bases de cálculo. Descansando soprobre índices gerais, a correção "cormove distorções implícitas, pois
rige" de modo linear o que é totalmente assimétrico — a inflação, ou
seja, o descompasso nos preços relativos. Enquanto a ¦ incompatibilidade
existir, a correção monetária perderá

Bouteflika, também presidente da Assembléia
Nações Unidas, acusou os Estados UniGeral das"manobras
estratégicas, ameaças e presdos de
sões'
Segundo assinalou aos Ministros, é possível que
tenham de reduzir a produção de petróleo, condiclonar os preços do combustível aos preços das mercadorias industriais dos países ocidentais e terminar
a cotação em dólares dos preços do petróleo, para
manter ditos preços ao nível atual.
A posição tomada por Bouteflika foi muito ma<s
anti-norte-amerleana que as posições públicas da
maior parte dos outros membros da OPEP.
"Os limites em consumo, a baixa do dólar e a
arbitrária alta do ouro, uma inflação contrlbutiva à redução de fato no valor de nosso petróleo,
não podem continuar sem que nossa organização
tome as medidas que deve tomar para se protcacr"
" "E'
possível que haja necessidade de medidas
de conservação, mas estas não podem ser utilizadas para justificar redução de preços", disse Bouteflika.
"Baixando os preços teriaTerminou dizendo:
mos de usar o mercado para ajustar o abastecinVento à demanda. Reforçar o poder aquisitivo de
nosso capital colocando índices aos preços do petróleo segundo os preços de nossos principais produtos de Importação. Considerar por fim a cotacão dos preços do petróleo em uma moeda (o dolar), sujeita' à manipulação que prejudica nossos
países."

Proposta
Paris — A França propôs ontem que tenha inicio em 7 de abril a conferência preparatória dae
reunião de cúpula entre nações consumidoras
países que
produtoras de petróleo, convidando osentre
eles o
deverão participar desse encontro,
O comunicado distribuído pelo Champs Elysées
informa que a. França enviou cartas, assinadas peIo Presidente Valéry Giscard D'Estaing, ao Brasil,
Argélia, Arábia Saudita, Mercado Comum Europeu,
Estados Unidos, índia, Irã, Japão, Venezuela e
Zaire.
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utilidade, cm função
parcela de sua'distorslvos
dos impactos
que assim
desfere,
Um segundo problema refere-se à
absorção de seu precipitado. Aplicada
com base pretérita, joga para cima os
preços sempre que no período-base a
inflação tiver sido superior à vigente
ou à que ocorre no período em que se
processa a correção. Promove e promoverá, por definição, uma transferência de renda real.
Terceiro ponto a considerar é o ligado aos regimes financeiros ou as
práticas financeiras, especialmente ao
jogo de títulos fiduciários. Mantida a
dlstonla que a correção, tal como aplicada, provoca nos valores corrigidos,
dificilmente se evitarão deslocamentos impróprios de fluxos financeiros.
E papéis privados não serão competitivos no mercado, gerando o gigantlsmo dos títulos públicos e a incípiència
de volume dos títulos privados, estes
naturalmente já sem o lastro implícito que possuem os seus aparentes
competidores. O desenvolvimento do
mercado financeiro padecerá, dessa
forma, de um óbice endêmico, provocando uma evolução que poderá tornar-se disforme.
O exame técnico, agora promovido
pela Universidade de São Paulo, tem
grandes méritos. A começar pelo aspecto democrático, evitando oite os
debates possam ser acoimados de contestação. Além disso, convida à conscientização, mobilizando inteligências
para a busca dos corretivos, vez que
não se pode pensar em combater a
correção monetária como tal. O esforço há de ser no sentido de colocá-la a
serviço de seus próprios objetivos. Pena é que o exame tenha demorado
tanto, permitindo que a sedimentação
dos inconvenientes tornasse as terápêuticas mais dolorosas e mais dificeis.
Um dos grandes favores que pode
receber a política econômica em qualquer tempo è a critica construtiva
através do diálogo e do debate. Do que,
aliás, o caso da correção monetária é
um depoimento insofismável. Não há
dúvida, portanto, que as análises agora em curso sobre o mecanismo em referência darão seus frutos. Com benefícios generalizados.
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Operação da PM e Detran Combate aos tóxicos prende policiais
engarrafa Barra da Tijuca
de
que garantiam proteção

Planejada para facilitar
o acesso às praias da Barra
da Tijuca, a operação-entrac-sal, executada mais uma
vez ontem pelo 12." Batalhâo da Polida Militar c
Departamento de Transito,
foi novamente um grande
fracasso: formaram-se
grandes engarrafamentos e
os motoristas perderam noras na Rio—Santos c na
Avenida Sernambetlba.
O acesso à Barra só estava sendo feito pela Rio—
Santos em regime de mão
dupla até a Avenida Alvorada. Ai os carros tinham
de entrar à esquerda para
pegar a Avenida Sernambeliba, onde, a partir da biíurcação, o regime era de
mão única nos dois sentidos. A volta do Recreio
tinha de ser feita pela
Rio—Santos

Os carros que seguiam
para o Recreio dos Bandcirnntes tinham de ir pela
Rio—Santos, mas na altura
do Viaduto Marapendi a
pista de rolamento se afunila, formando uma só fila
de carros. Nesse trecho
houve um congestionamento que se estendeu até a
saida do túnel,
A partir da blfurcação da
Avenida Alvorada com a
Sernambetlba, esta tinha
sentido único para os dois
lados: Recreio dos Bandcirantes à esquerda e QuePor
à direita.
bra-Mar
causa da indecisão dos motoristas, que não sabiam
por onde entrar, houve
grande retenção do tráfego.
Depois da Avenida Alvorada, a Sernambetiba não
tinha nenhum guarda e os
carros que vinham pela

contramão não eram advertidos.
O Salvamar informou que
147 pessoas foram retiradas
do mar e levadas para o
Centro de Recuperação de
Afogados, de onde algumas,
em estado grave, foram removidas para o Hospital Mlguel Couto. Na Barra da TIjucá, onde o mar estava
agitado, foram salvas 82
pessoas, e o estudante Hélio José de Oliveira, de 16
anos, desapareceu no mar,
não sendo seu corpo encontrado até as últimas horas
da tarde.
Na Praia de Dona Luisa,
em Sepetiba, 65 pessoas foram queimadas por água
viva e na Praia Vermelha,
mais quatro. Em Ramos
houve 18 salvamentos e 15
crianças perdidas foram encontradas.

de expansão dos negócios, entretanto, levaram
à criação de um novo esquema para que todos
participem da distribuição de drogas mais
fortes como a cocaína, heroina e LSD.
Embora a rede de abastecimento do vicio
se estenda por toda a cidade, a Zona Sul, área
de maior consumo, concentra o maior número
de pontos. Como na divisão deste bolo as
fatias, em alguns casos, foram mal equilibradas, os traficantes — como bons e bem Intenclonados comerciantes — chegaram a um
acordo de cavalheiros que garante a independèncla de cada um cm sua área de domínio.
Júlio César Banaion e Novals assumiram
o ponto de distribuição da Favela do Plchite,
cuja entrada é no final da Rua Santo Amaro.
Milton Frajola exerce o controle nas proxlmldades do Praia Bar e do Bar Cabanas, ambos
na Praia do Flamengo, e na Galeria Machado
de Assis, no Catete.
Hamilton Marteco, cuja atividade e est.ranhos hábitos o tornaram conhecido como rato,
tem seu esíabcieci7fie?t/o encravado no morro
do Azul, com entrada pelo prédio 124 da Rua
No morro de Santa
Marques de Abrantes.
Marta, um verdadeiro auto-serviço garante o
abastecimento dos pontos de Botafogo, Humalta Lagoa, Leblon, Ipanema e Gávea. Os
Roberto c
proprietários são os irmãos Carlos
Damião de Oliveira Lino. Do alto do morro da
Babilônia, Wilson Rosa, Alaída, Paulinho e Tomás dominam toda a Praia Vermelha e as
ruas do Leme.
FORNECEDOR NOBRE
Perto do Bar Iate, na Urca, a sofisticação
e facilidade do tráfico de tóxicos na cidade
encapermitiu que Paulo Roberto Monteiro
minhasse sua criminosa mas altamente rentável atividade ao nivel da especialização. Invocando nobres ascendências, pródigo de gestos e afetado de palavras, Paulo Roberto, o
Barão, apregoa orgulhoso sua especializada
venda das drogas mais fortes.
Dificilmente aparece no ponto de venda,
fazendo questão de atender pessoalmente aos
os veraque chama de clientes de categoria,onde viaja
fluminenses,
para
das
nistas
praias
seguidamente transportando grandes quantidades de tóxicos. No ponto, seus bem pagose
empregados garantem a distribuição normal
Barão, ao menor sinal de complicações judiciais, arregimenta sua equipe de advogados,
encarregados de comprar, nos escaninhos poe, em
liciais, o silêncio de agentes, detetives
delegados.
casos,
alguns

Pelo menos 20 pessoas, entre elns policiais,
foram presas pela policia estadual e enviadas
para a Delegacia Regional da policia federal,
cm conseqüência das diligências realizadas por
determinação do Secretário de Segurança, General Antônio Faustlno, que recebeu solicitação do Procurador-Gcral da Justiça, José Emidlo de Oliveira.
Todo o trabalho vem se desenvolvendo em
segredo, mas sabe-se que as prisões já reallzaclas tiveram como origem a solicitação feita
pelo juiz da 23a. Vara Criminal, que Juntou
cópias de peças processuais, nos quais estão
citados nomes de policiais envolvidos direta e
indiretamente com o tráfico de drogas.

ESCRITURAÇÃO
Os órgãos de segurança conseguiram
de
apreender farta escrituração em um ponto novenda de tóxicos, onde estavam anotados
mes e quantias entregues a policiais que protegem o tráfico. Inicialmente, segundo se infomou nenhuma providência seria tomada pela
atual administração da Secretaria de Segurança Pública, que deixaria para o Governo do
novo Estado o andamento do inquérito. Soube-se, entretanto, que, entre os policiais envolvidos, há até delegados que aceitaram oferda Penha Alves, com escoacidentados
veículos
Os
veitas dos traficantes.
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Niterói — Um ocupante
Velho—Lagoa do Túnel Re- sua mulher Olinda Batista
distribuição de tóxicos na Zona Norte,
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ELZA PUNDER BARBEDO

NASCIMENTO NUNES LEAL

(MISSA Dí 7.° DIA)

sensibilizada, agradece
Sua família,
as manifestações de pesar e participa
+
celebrada
que a missa de 7.° dia será
4, às
no Mosteiro de São Bento, amanhã, dia

Sua família agradece sensibilizada as
recebidas por ocasião do falecimento
+
convida seus parentes e amigos para
brada pela sua boníssima alma, terça-feira dia
Paz. Ipanema.
ja Matriz de Nossa Senhora da

manifestações de pesar
de sua querida Elza e
a missa que será ceie4, às 10 horas na Igre-

11,00 horas.

•í*

ALMIRANTE

LUIZ OCTAVIO BRASIL
(FALECIMENTO)
o seu faleSua família cumpre o doloroso dever de participar
o seu sepulfamento
cimento e convida parentes e amigos para
da Capela Keai
feretro
o
saindo
horas,
+
hoje, dia 3, às 14:00
Batista.
Grandeza n.« 2 para o Cemitério São João

¦
.

FUSÃO

• f

JORNAL DO BRASIL

Q

Segunda-feira, 3/3/75
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Busca de vida melhor acaba na ilusão da Baixada
juyce André, Paulo César Araújo e Tarcísio Bailas

novo Estado decorrente da fusão, esse será o segundo município «im população. E o IBGE calcula qué o municiplo é constituído basicamente por
pessoas não naturais, cuja taxa sa
eleva a cerca' de 58% da população,
taxa que é bem maior nos três outros
municípios (Inclusive porque Nova
Iguaçu é o único que tem passado
mais sólido e duas gerações).

"Sou b«i«no d« tmtlmonlo, tarloca i»
teraçio o monHtni» por nectisldad»"

A frase do Vereador Etevaldo
Araújo, presidente da Câmaravez Muem
nlcipal de Meritl, dita certa
muitos
polia
desagradou
plenário,
a maioria, como o
ticos locais ou
grosso da população, residindo
atuando na Baixada Fluminense por
necessidade - mas teve reconhecidamente o Impacto da honestldade'
Assim como o Sr Etevaldo Araújo,
eleinordestino, gari na Guanabara ereside
to vereador em Meritl, onde
aproximadamente 60% dos 3 milhões
195 mil habitantes da Baixada Fuminense vieram do Nordeste, do Interior do Estado do Rio, Espirito Santo Minas Gerais e até mesmo do
Rio, a maioria na esteira das correntes migratórias e outros por lorça da desproletarização urbana.
E o fluxo não cessa, pois enquanto houver lotes baratos (embora sem
Infra-estrutura urbana), quartos de
aluguel e a ilusão de um mercado de
trabalho efervescente no Rio, além
da ausência de uma política migratória, o êxodo rural encontrará destlno certo nessa região de 1 mil 262
Km2, agravando o quadro sócio-econômico local, hoje dos mais trágicos
do pais em todos os sentidos.
•

'

Nova Iguaçu, 764 Km2 e população de 1 milhão 195 mil pessoas, é
o nascedouro da Baixada Fluminense. Dali se desmembraram Caxias,
442 km2 e 515 mil habitantes, Meritl,
34 km2 e 325 mil habitantes, e Nilo—
polis, 22 km2 e 143 mil habitantes
as duas últimas já hoje sem espaço
para absorver fortes contingentes po(saturadas) e apresenpulacionais
tando apenas crescimento vegetativo tl,8%L
asslHistoricamente, conforme
nala um estudo apresentado no ano
passado pelo Centro Brasileiro de Estudos Demográficos do IBGE (Considerações Sobre o Processo de Inserção do Migrante à Sociedade Urbano-Industrial), abrangendo a perimetropolitana do Rio
feria da região
de Janeiro, "o processo de ocupação
de toda -a Baixada Fluminense representa um reflexo do desenvolvimento na expansão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e foi determinado "ciclo
pelos seguintes fatores: o fida laranja"; a implannal do
tação dos eixos viários (Estrada de
Ferro Central do Brasil) e, mais tarde, a Rodovia Presidente Dutra, os
trabalhos de saneamento da Baixada e a instalação de grandes complexos industriais".
Nova Iguaçu girava em tomo da
monocultura da laranja, com suas
terras divididas em chácaras, mais
ta.rde desmembradas em lotes baratos, fáceis de serem alcançados graças ao surgimento dos trens elétricos,
então rápidos e até vazios. Hoje Nova Iguaçu, o oitavo município brasileiro em população, apresenta uma
das mais altas taxas de crescimento
do pais (7,4% ao ano). Como ali, a
população da Baixada se concentra
no núcleo, residindo cejca de 40% na
periferia.
Assim, com a formalização do

Em seu estudo, o Centro Brasidestaleiro de Estudos Demográficos
"portanto, tem
ca que Nova Iguaçu,
condições físicas de continuar a aosorver os contigentes de migrante»
que demandam a região Metrolttaria
do Rio de Janeiro". Acentua, ainda,
que as pessoas ocupadas no núcleo
da região metropolitana (mais de
50%) estão sobretudo em atividades
industriais, comércio , de mercadorias
e prestação de serviços, enquanto n»
Baixada a ocupação maior é na construção civil (14%) e atividades terclárlas (mais de 10%).
Sem levar em conta o grande contlngente de desempregados e subempregados, é fácil avaliar a predomlnancla da mão-de-obra sem qúalificação na Baixada (70% da população
economicamente ativa trabalham no
Rio).
O Centro Brasileiro de Estudos
Demográficos do IBGE mandou, nessa pesquisa recente, uma equipe reallzar trabalho de campo no subdlstrlto Iguaçuano de Miguel Couto, onde
foram entrevistadas 279 pessoas, áleatortamente, selecionando-se as seguintes conclusões: mais da metade
dos entrevistados são migrantes (45%
nasceram na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro); 52% dos entrevistados são mulheres; dos migrantes, 3%
estão há menos de um ano na Baixada; 25% residem de um a quatro anos;
28% de cinco a 10 anos; e 44% não
têm mais de 11 anos de residência.
A amostragem do IBGE, válida
toda a Baixada, observava que
para
"quando o grupo familiar começa sua ?
migração na roça, somente em casos
raros vem diretamente para a região
metropolitana, sem passar pelas etapa,s"; dai, a conclusão de que a maio"exria dos migrantes já passou por
Do
(70%).
anterior
urbana"
periência
restante, 70% migraram do interior
fluminense. Como é sabido que a
maioria dos migrantes vem do Nordeste, é fácil conhecer-se a mecânica de
encaminhamento (Feira de Nordestlnos do Campo de São Cristóvão, Associação de Amparo aos Nordestinos,
também no Rio, e mesmo através da
Feira de Caxias).
O trabalho mostra ainda que é de
11% a percentagem de pessoas vin~
das do núcleo da região metropolitana, o Rio, especialmente em face da
altíssima valorização da terra urbana e da impossibilidade de expansão
das favelas. Além da busca de empTego no setor de construção civil, é acentuada igualmente a procura (e colocação) como empregada doméstica e
balconista de supermercado, entre outros do setor terciário, serviços que
apresentam parcela socialmente Impodendo ser consiprodutiva, muitos"desemprego
disfarderados como
çado."

O iguaçuano Robinson
"O

silêncio nunca foi dt ouro • aprova
aut nosso povo nio dii nada * vivo
pindaíba ejut dá gosto"

ê

disso
numa

O humor é um dos pontos fortes
do Correio âa Lavoura, semanário
nascido em 1917 para apoiar a elite
agrícola de Nova Iguaçu, Município
que ©ra, sozinho, o que hoje se denomina Baixada Fluminense, e vivia
então a euforia produzida pela monocultura da laranja, cujo verde se perdia no horizonte.
O título do jornal sugere um passado bastante remoto diante do que
é atualmente o Município, com urna
atividade agrícola inexpressiva.- Robinson Belém de Azeredo, 30 anes, é
o responsável pelo Correio e é o representante da terceira geração iguaçuana.
DECADÊNCIA
Quando o jornal . surgiu, pelas
mãos de Silvino de Azeredo, a população do Município (hoje com 1
milhão 195 mil pessoas) não chegava
a 30 mil. Era uma fase ainda de deslumbramento, não só pela efervescência do ciclo da laranja (exportava-se
o produto para o mundo inteiro',
como ainda porque fazia pouco tempo que se dera a transferência da
sede de Iguaçu Velho, as margens do
rio Iguaçu, para Maxambomba, chamada mais tarde de Nova Iguaçu.
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DESEMPREGO DISFARÇADO

MAIORIA DE FORA

A verdade é que mesmo a elite
agrícola daquela época era integrada
por uma maioria de estrangeiros. Com
a decadência dos laranjais, o surgimento da ferrovia e mais tarde ria
Via Dutra, o Município foi se desmembrando e perdendo sua caracteristica de cidade de poucas famílias:
a explosão dos loteamentos sem
infra-estrutura urbana foi acompanhada pela explosão populacional. E
a população nativa se diluiu em aneio
a interrogações, perplexa.
Hoje, o iguaçuano "é um conformista", no dizer de todos! A maioria é de funcionários públicosr tem
vida metódica e é bastante acomodada, enquanto os migrantes chegam
com ímpeto de trabalhar e vencer.
Dai, as lideranças do município estarem. nas mãos de pessoas- de fora,
a começar pelo Prefeito Joaquim de
Freitas (que mora no distrito de
Queimados). As grandes decisões e
até as eleições se resolvem fora do Io
distrito (Belford Roxo),
por exemplo,
"regional
e fez aidecidiu a votação
guns dos parlamentares mais votados do Estado).
O iguaçuano nunca teve consciência sequer de seu município como
diz
um grande produtor de laranja —"fazRobinson Belém de Azeredo, o
tudo" do Correio da Lavoura. A saida
talvez seja a consolidação de uma
comunidade própria, mas isso è coisa
para daqui a 15 ou 20 anos.
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Dos quatro populosos Mu- município mais importante
nlciplos da Baixada Fluml- do Estado do Rio (atrás
nense, Nilópolis e São João apenas de Volta Redonda),
de Meritl, os menores em graças ao complexo petroextensão, já estão com a sua químico, encabeçado pela
capacidade de expansão refinaria da Petrobrás, c à
econômica esgotada. Am- Fábrica Nacional de Motobos, com todas as áreas to- res. Mas tanto esse municimadas por residências, ca- pio como Nova Iguaçu tesas comerciais e algumas rão multo mais posslbilMapoucas e pequenas Indús- . des de crescer industrialtrias, não têm outra alter- mente, quando oferecerem
nativa senão a de continua- uma infra-estrutura pelo
rem eternamente como cl- menos razoável à instalação de novas fábricas em
dades-dormltório.
seu território.
Caxias e Nova Iguaçu, no
Por enquanto, as médias
entanto, tendem a seguir
egrandes indústrias que
da
apesar
outro caminho,
se instalar no
explosão demográfica e de pretendem
estão preferiuserem também cldades-dor- Grande RioCruz
e Jacarepamltórlos. É que ainda man- do Santa oferecimento
de
têm amplas áreas de terra, guá. O
— a
alternativa
outra
uma
reservaduas das quais já
a Baixada —
das à Indústria, além de es- de Irem para
Investimentos
de
depende
tarem, como os dois primeisanear e urros municípios, muito bem maciços aspara
áreas
banizar
já reservasituados geograficamente,
industrial.
distrito
das
para
ou seja, nos eixos rodoviarecursos, de
rios e ferroviários que 11- E é por esses
superior à capagam o Estado do Rio ao montante
cidade das duas Prefeituras,
Norte e ao Sul do pais.
que Caxias e Nova Iguaçu
Do ponto-de-vista econò- vêm brigando junto ao Gomico, Caxias é o segundo verno estadual.
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A feira de Nilópolis é semelhante às que se organizam no Nordeste

Um Sebastião capixaba
Sebastião da Cunha, 27
anos, chegou a Queimados,
distrito de Nova Iguaçu, em
1969, procedente da cidade
capixaba de Iúna, onde, em
regime de meia, trabalhava
com a família na lavoura de
feijão e mesmo café..
milho,
"O
que a gente ganhava não
dava para pagar as dividas"
— explica.
A dívida era com o dono
da terra, que emprestava a
seus colonos, com juros de
5f« ao mês, o dinheiro que
apanhava no banco. Então,
a vida da família se resumia
em trabalhar para comer, e
comer mal, conforme narra
Sebastião. Na Baixada, ele e
a família começaram a progredir.
Aqui, sua vida se limita a

trabalhar e comer ("viver é
economizar", diz). Em Iúna,
ele era lateral direito do melhor time do município e de
vez em quando, com a familia, "pegava um clnemlnha".
Aqui, Sebastião já comprou
três casas modestas e abrigou toda a família (uma irmá trabalha num supermercado em Meritl e outras duas
como domésticas no Rio), à
custa do abandono do lazer,
uma vida monástlca onde
não entram cigarro, bebida,
cinema, namorada ou mesmo parque de diversões.
Agora, ele é corretor de
loteamentos em Queimados,
atividade que lhe rende
uma média mensal de Cr$
400,00 e que o livra das viagens de trem. Os velhos pais

passam, o dia a recordar os
campos e matas de Iúna, e
vivem 0 falando em voltar
porque suas vidas se resumem atualmente em assistir
à passagem do tempo. Tião
prospera, recebe aluguéis de
duas casas (alugadas a outros retirantes, a Cr$ 170,00
cada) — e, como ele, outros
migrantes auferem renda de
aluguéis e quartos para os
recém-chegados, muitos desses mineiros.
— Daqui não saio mais —
diz Sebastião. Veja o caso do
velho (aponta o pai), que
nasceu e viveu na lavoura,
não conseguiu qualquer patrimônio, contribuiu para
que tivéssemos que abandonar a roça, enquanto o iazendeiro está rico.

Caxias na frenle
Por enquanto, Caxias está levando vantagem, pois
a Companhia dos Distritos
Industriais do Estado do
Rio (Codin), subordinada ao
Governo estadual, já indlcou oficialmente 50 km2 do
município para área industrial.
Essa vasta extensão, cortada por rios e canais que
facilitarão o escoamento
dos resíduos industriais,
vai da Refinaria Duque de
Caxias à Fábrica Nacional
de Motores, margeando a
Rodovia Rio—Petrópolis —
primeiro trecho da Rio—
Bahia — estando também
nas proximidades da Via
Dutra e do principal eixo
ferroviário do país.
Na área, beneficiando-se
dos incentivos fiscais concedidos pela Prefeitura, já
funcionam 30 pequenas indústrias. Elas aguardam,
agora, a prometida e já
projetada urbanização, que
prevê duas ligações pavimentadas entre as Rodovias
Rio—Petrópolis e Presidente
Dutra; a reativação do extinto ramal ferroviário de
Rio d'Ouro ou a construção

Um Sebastião carioca
Silveira, 36
Sebastião
anos, nasceu no Jardim Botanico, considerado o ponto
nobre do Rio, mais exatamente na Rua Pacheco
Leão. Era um bairro proletário, assím como Botafogo,
Grajaú e Vila Isabel, dominado pelas fábricas de
tecidos. Com a decadência
da Indústria têxtil e valorização imobiliária, Tião
teve que se deslocar mais
farde para o subúrbio de
Honório Gurgel e depois
acabou parando emQueimados, onde mora há cerca
de 20 anos.
Da infância e mocidade
no Rio, Tião se recorda que
o pai trabalhava em construção civil na ainda aprazivel Copacabana. E ele trabalhou mais tarde como
ajudante de caminhão em
Ipanema, na época um
bairro tie. casario acanhado
e amplo horizonte de mar
e lagoa. Ainda dessa fase,
recorda que operários se
confundiam com as classes
dominantes, sendo por vezes até vizinhos.
O ÊXODO
Em 1950 começou o êxodo
de Tião e sua família. Em
Honório Gurgel, subúrbio
da Linha Auxiliar, ele trabalhava e estudava. Quatro
anos depois o pai comprou
um lote barato em Queimados, distrito de Nova Iguaçu, por Cr$ 11,00. Era um
imenso laranjal tudo aquiIo e não havia — como, a
rigor, quase não há hoje —
infra-estrutura de luz, água
e esgotos.
— . Mas as vantagens
eram muitas — 'diz. — Nes-

uma estrada marginal
seu lugar e a instalajá acertada, de trontelefônicos pela CTB.
As indústrias se anteciparam à própria instalação do
distrito por causa, também,
do preço barato da terra,
que ainda permanece dividida em áreas de sitio de
razoáveis proporções, e não
fracionadas em lotes populares de reduzido tamanho.
O fato se deve à Prefeitura
ter taxado com altos impostos as propriedades que
fossem repartidas para fins
residenciais, seguindo a
orientação do Plano Diretnr
de Desenvolvimento Integrado de Duque de Caxias.

de
em
ção,
cos

Dessa forma evitou-se a
especulação Imobiliária, tal
como ela é na Baixada (divisão da terra em pequenos
lotes), enquanto se isentou
do imposto territorial, por
15 anos, as indústrias que
ali forem Instaladas até o
final do ano; por 10 anos,
as que forem criadas entre
1976 e 1980; e por cinco
anos, as que surgirem de
1981 a 1985.

Argumentos de Nova Iguaçu
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Sebastião
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Silveira formou-se

sa época eu trabalhava
como ajudante de caminhão em Ipanema. Madrugava e pegava às 8 horas.
O elétrico ia vazio, eu sentado, e a viagem demorava
menos dé uma hora. Aqui
em Queimados havia vida
comunitária, todo mundo
se conhecia e se ajudava.
Não havia esse banditismo
de agora.

em
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Economia

Tião mora perto da casa
do Prefeito de Nova Iguaçu,
e quando ia tie íre?n para
o Rio nem conhecia o íp
Distrito do mkniciplo. Já
hoje, formado -em Economia com muito esforço, e
com três filhos, ele trabalha 7io distrito principal,
como assessor da Companhia de Desenvolvhnento
de Nova Iguaçu.

Apesar de ter metade do
território e da população de
Nova Iguaçu, Caxias arrecada cerca de CrS 1 bilhão
200 milhões anulmente para o Governo federal, ou seja, o dobro do que arrecada
o primeiro município.
Essa desproporção é o
principal argumento do Vice-Prefeito de Nova Iguaçu,
Sr João Batista Lubanco,
diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento
do município (Codeni), em
busca de recursos federais e
estaduais para o distrito
industrial de Campo Alegre.
— Como se vê — diz ele
— a disparidade é muito
grande. Por isso acho que o
Governo estadual, através
da Codin, deveria cuidar
primeiro dos recursos para
o distrito industrial de Nova Iguaçu.
A área de Campo Alegre
mede 230 km2 e está à margem da Via Dutra, outro argumento importante sempre usado pelo Sr João Batista Lubanco em favor do
seu ponto-de-vista.
Segundo o Vice-Prefeito,

"a grande faixa de terra cscolhida para distrito ocupa
excelente posição no que se
refere ás facilidades, como
energia, água, comunicação
e acesso, favorecendo o suprimento de matérias-primas e o escoamento da produção".
Tudo estaria muito certo
se pelo menos tivessem sido
iniciados os trabalhos de
• terraplenagem da zona reservada ao futuro distrito,
mas nem isso até agora
aconteceu. Na verdade, o
sonho de uma Nova Iguaçu
industrializada ainda não
passou do papel. E, por falta do que fazer, os funcionários da Codeni vivem cm
ambiente tão burocratizado
como o da Prefeitura do
município, sujeitos aos efeites do empreguismo e às
mutações políticas.
Se não bastasse isso, a
primeira Lei de Zoneamento Urbano de Nova Iguaçu,
que definiria as zonas industriais, não está pronta,
apesar de sua elaboração
ter começado há mais de
um ano.

Os números

Imagens da civilização
Aviões internacionais fazendo reversão de turbina sobre o pobre Bairro Centenário, em Caxias, já se incorporaram à rotina da família de
joãp Honorato. No início, logo que todos vieram do Interior de São Fldélis, Norte fluminense, era uma festa:
as cinco crianças corriam transpondo
valas de esgotos e montes de lixo pa, ra não perderem de vista o que, para
eles, era a única imagem da civilização tecnológica de suas vidas.
— Hoje, o ouvido é que sofre com
esses aviões chiando e descendo— bem
diz
em cima das nossas cabeças
João Honorato, habituado agora, nas
idas e vindas do trabalho no Rio, a
conviver com trens elétricos, ônibus e
todo um aparato de civilização urbana com o qual jamais poderia sonhar
nos tempos em que morava na roça
e trabalhava como empregado-na lavoura de cana.

Mas todos eles se recordam da
viagem para o Rio, feita num velho
ônibus da Viação Magell (linha Campos—Nova Iguaçu), nove horas sofri-
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ESVAZIAMENTO

Iguaçu
Robpisoncom humor lembra os tempos antigos de Nova
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Meriti e Nilópolis
já não podem crescer
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das e tristes, João desempregado após
a colheita de cana e aflito com o futuro em melo à fllharada e às trouxas. Hoje trabalha como servente de
obras numa construção na Tijuca, onde ganha o salário mínimo e mais aie moguns trocados por horas extras,
casa de dois conuma
aluguel
de
ra
'.modos
no Bairro Centenário, convlvalas de esgoto e montucom.
vendo
ros de lixo.
O caso de João se insere no quadro de êxodo rural fluminense na direção do Grande Rio, em especial para a Baixada Fluminense. E atras
desses retirantes fica o esvaziamento
fluprogressivo das cidades do Norte
minense. Os números mais recentes:
São Fldélis, de 38 mil 715 habitantes
em 1960, estava com 35 mil 384 em
1970; Cambucl, de 30 mil 983 para 24
mil 591; Itaperuna, de 64 mil 518 para 61 mil 817; Nativldade, de 24 mil
758 para 20 mil 410; Porclúncula, de
15 mil 229 para 12 mil 436; Santo An-r
tônio de Pádua, de 32 mil 289 para
31 mil 498; Bom Jesus, de 38 mil 19
Alpara 29 mil 876; São Sebastião178;do Lato, de 11 mil 753 paralO mil
je do Murlaé, de 13 mil 612 para 8.
mil 596. E assim por diante.

Atualmente, Caxias tem
504 indústrias, sendo três
de grande porte (duas do
complexo industrial da Petrobrás e a Fábrica Nacional de Motores), enquanto
Nova Iguaçu tem 547 indústrias, mas só uma de
grande porte (a Báyer).
Caxias, por causa de suas
três principais fábricas, arrecada o segundo ICM do
Estado, perdendo mais uma
vez para Volta Redonda. E
Nova Iguaçu vem em quarto lugar, depois de Niterói.
Em Caxias, metade do
território municipal já é
zona urbana, enquanto 2/3
de Nova Iguaçu, o maior
município da Baixada (764
km2), permanecem inaproveitados desde 1945, quando foram extintos os imensos laranjais que cobriam
quase toda sua área. O fim
da fase agrícola deveu-se
ao Brasil ter perdido o
mercado norte - americano

de laranjas com o fim da
2a. Guerra Mundial.
Com tantas terras devolutas, Nova Iguaçu poderia
ter seu próprio cinturão
verde para abastecer de
hortlfrutigranjeiros toda a
Baixada e até o Rio, mas,
segundo o presidente da
Associação Rural do Municipio, Sr Lehar Rodrigues,
a falta de Incentivos do
Governo estadual e da Prefeitura destruiu essa possibilldadc
Para justificar seu pessimismo, ele lembrou que a
Prefeitura, em 1945, passou
a incentivar a divisão da
terra em lotes, a fim de receber 100% do Imposto
Territorial, o que não aconteceria se as propriedades
fossem usadas com flnalldade agrícola. Nesse caso, o
INCRA ou os órgãos que o
antecederam durante esses
30 anos ficariam com 20%
do imposto.
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COLOCAÇÕES

Zico, segundo gol do Flamengo
1.»
2."

VASCO
FLUMINENSE
AMÉRICA

0

-

0

3

FLAMENGO
GRANDE

CAMPO

1-1~
1'

1

1

1

1

MADUREIRA

2

0

2

1

'

2

0

!

1

2

PORTUGUESA

4

0

PRÓXIMOS JOGOS

PÚBLICO

corOs números de pagantes
rodaà
e
respondentes a cada jogo
_r1 dupla são os seguintes:

QUARTA-FEIRA
(Pela 3a. rodada)

3
São Januário, 21
Vasco x Bonsucesso ]

mi|

935

mj|

893

(Vasco x Portuguesa)
(América x S. Cris-

SÁBADO

tóvão)
15 mil 622
(Botafogo x Olaria e
x Madureira)
Flu
(Pela 2a. rodada)
715
55 mil
(Vasco x Flamengo)
215
Maracanã, 21
(Bonsucesso x Campo
.
_
Flamengo x Bonsucesso
urande;
(Portuguesa x Bangu)
DOAAINGO
432
Moça Bonita, 16h
Bangu x Campo Grande

77

gl2

mi|

CARTÃO amarelo

Rua Bariri, 16h
Olaria x Madureira

Jogadores advertidos com o
rjrjão amarelo: Lula (Olaria), Fio,
Zé Paulo e Sena (São Cristóvão),
Rráulio (América), Jaime (Flamendo), Heraldo (Portuguesa) e Sérgio

Maracanã, 17h
Fluminense x América

PRINCIPAIS
ARTILHEIROS

e Carlinhos (Bangu).

Gols
Roberto e Luís Carlos (Vas^.o)

. .

PÊNALTIS

2
assinalados dois penal.tis': contra o Madureira e converti- do em gol por Silveira (Fluminense)
e contra o América, marcado por
Foram

ARTILHEIROS
Fluminense — Silveira (pêivlli),
velino e Manfrini
Botafogo — Miranda, Puruca

Ri-

Sana (São Cristóvão).
e

EXPULSÕES

Nilson
América — Mauro e Ivo
São Cristóvão — Sena (pênalti)
Vasco - Rcberto (2) e Luís Car-

Ainda não ocorreu expulsão cIp.
qualquer jogador.

los (2)
Portuguesa — Felipe
Flamengo — Paulinho e Zico
Bangu — William
Campo Grande — Marcai
Bonsucesso — Zé Mário

JUÍZES
A atuação dos juizes nos sete
jogos foi a seguinte; José Marcai
Filho (péssima), Geraldino César
(muito fraca), Neri José Proença (reguiar), Aluísio Felisberto da Silva
(boa), Artur Ribeiro de Araújo (boa),
João Batista Chagas (regular) e Arnaldo César Coelho (excelente),

GOL CONTRA
Gilberto

(Olaria)

para

o

Botafogo

GOLS
Nos sete
20 gols.

jogos

foram

ESTÁDIOS
marcados

Foram realizados três jogos no
Maracanã, dois em Teixeira de Castro, um em Conselheiro Galvão e
um em São. Januário.

RENDAS
Cr$

JOGOS ATÉ AGORA

41
¦147

mil 318 (Vasco x Portuguesa)
mil (Flu x Madureira e
Botafogo x Olaria)
23 mil 710 (América x São Cristóvão)
2 mil

330

770 mil
4 mil

575
840

(Bonsucesso x Campo Grande)
(Vasco x Flamengo)
(Portuguesa x Bangu)

'."'

989 mil

773

.—.¦¦--•-;¦--¦---

2x1
Vasco
América 2 x 1
Botafogo 4x0
Fluminense 3x0
Bonsucesso 1 x 1
:

Oldeinário Toüguinho

-

S. CRISTÓVÃO
OLARIA

GOL ALEGRIA

-

1

1

CS

1

12

BONSUCESSO
9.°

-

4

.2021
1,01
0

BANGU
6.°

D

4

1

BOTAFOGO

J

GC

OP

PP

PG

E

V

Portuguesa
S. Cristóvão
Olaria
Madureira •
Campo Grande

Bangu 1 x 0 Portuguesa
Vasco 2x2 Flamengo
Obs.:

Vasco 3 x 1 Bangu, jogo
antecipado da 8a. rodada,
foi anulado pelo TJD da Federação Carioca de Futebol.

N

OS três jogos deste fim de semana, no Maracanã, os times conseguiram jazer 11 gols: Botajogo 4 x Olaria 0, Fluminense 3
x Madureira 0 e o Flamengo 2 x Vasco 2
Com estes resultados, chega-se à conclusão de que a maioria das equipes está
procurando um sistema de jogo ofensivo.
Essa, aliás, é a opinião de Zico, Edu,
Doval e Roberto, quatro jogadores que
estiveram sempre lutando na área, em
busca do gol. Também os técnicos Már>o
Travaglini, do Vasco, e Jouber, do Fiamengo, admitem que já não se pensa
apenas em defender, mas principalmente
em atacar.

<__ ...v- a.7.

;'Sy"

De Doval
Doval também acha que agora existe maior facilidade para os atacantes penetrarem "tanto que as vezes chego a ficar seguidamente impedido, porque quero logo ir para o gol. É muito melhor se
jogar dentro dos sistemas atuais — em
que até os jogadores de defesa procuram
atacar — do que com os atacantes trabalhando de zagueiros. A única queixa
que tenho é que as vezes os zagueiros,
por estarem mais desprotegidos, ao
disputar um lance, o fazem com maior
violência. A prova é que, após este jogo
contra o Vasco, estou com a canela toda
machucada. Antes havia uma contusão,
mas devido às pancadas dos zagueiros,
agora está ber.i pior. 2? tudo aconteceu
o
em lances
' em que eu ia partir pard
gol."
De Edu
O meia Edu chega a dizer que uma
das ra?Ms para os times jogarem menos
retrancados é o avanço do meio-campo.
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marcador colado em mim e ainda outro
na sobra. No momento isso já não acontece e tenho muito mais chance de jogar.
Antigamente eu quase nem pegava na
bola tal a confusão que havia na _ área,
congestionda de zagueiros. Agora é o inverso e quase sempre há uma abertura. O
importante é saber aproveitá-la como nolance de ontem, em que marquei o primeiro gol do Vasco".
De Travaglini

Roberto controlou no peito

Opinião de Zico
Apesar de ter feito um gol magnifico, enganando a defesa adversária, Zico
acha que se o Vasco estivesse totalmente
na retranca, como quase todos os clubes
faziam até algum tempo atrás, a sua jogada seria quase impossível de acontecer.
— Uma das coisas 7?iais bonitas no
futebol é o gol. Por isso vivo correndo de
um lado ao outro, sempre procurando
um caminho melhor para invadir a área
e colocar a bola nas redes. Desde o fim
c'.o ano passado,, venho sentindo maior
liberdade para jogar. Antes, os técnicos
colocavam uma porção de gente atrás e
não adiantava tentar um drible ou uma
jogada mais longa, porque estavam sempre três ou quatro zagueiros lá, para impedir o nosso caminho. O futebol acabava
ficando feio e sem interesse para o torcedor. Agora tudo está diferente. Os times
entram para tentar a vitória e, se o Fiamengo quer vencer, o adversário pensa
da mesma maneira. Isto em jogos de equipes que se eqüivalem — disse Zico.
— O maior èxe7nplo — continuou -—
está nos jogos amistosos, quando o interesse de vitória é bem menor. Nessas
partidas dificilmente acontecem gols e o
ritmo de jogo é bem mais lento. A verdade é que os jogadores de defesa procuram manter as suas posições e não vão
para o ataque, como acontece em partida
de campeonato. Já acabou o tempo dos
zagueiros ficarem todos reunidos numa
rodinha, em sua área, à espera dos-atacantes. Só quem faz isso é clube pequeno. Acho que se os dois times procuram
o gol, o futebol fica bem mais bonito do
que se a preocupação for unicamente defensiva. No momento, os atacantes podem
aparecer, justamente porque há mais espaço para jogar.

...?

Mim
«BEk

Para Mário Travaglini, o motivo dos
gols que começaram a acontecer no Campeonato Carioca é d mudança na maneira de a+acar dos times.
— Antes, eu armava o Vasco pensando equilibrar a defesa, o meio de campoe o ataque. Por isso, em certas ocasiões
os atacantes ficavam sem muito apoio
para enfrentar as defesas fechadas. Daí
agora o Vasco jogar com o meio de campo um pouco mais avançado. Até o Alcir
que ficava parado junto aos zagueiros
tem ido até a área adversária, para
tabelar com os pontas-de-lança. Esta
mentalidade ofensiva só pode fazer o time melhorar. Acontece que os zagueiros
Miguel e Moisés ainda estão se àdaptando à nova maneira de jogarmos. Quero
que, quando um sair para o combate ao
atacante, o outro fique na cobertura. Não
adianta os dois saírem juntos na mesma,
Unha. Além disso, agora eles já não po:^
dem contar muito com o Alcir, na frente, para fazer a filtragem da jogada. Tenho certeza de que, quando eles acertarem, o Vasco será um time bem mais
unido na sua maneira de jogar e bem
¦ mais agressivo. Faremos tudo em bloco,
com a defesa cobrindo o mtio de campo,
enouanto os deste setor voderão ir mais
facilmente ajudar o ataque.
De Jouber

fei o primeiro gol de Vaico

—Antes, os times só usavam os contra-ataques e o meio de campo estava
aa
sempre recuado, fechando a entrada
espaço
um
própria área. Assim ficava
muito grande entre a defesa e osjpontasporde-lança, que não podiam fazer nada estatodos
também
lado
outro
do
lá
qxte
¦
iam atrás, para marcá-los. Agora, os tecde
meio
do
nicos deixam os jogadores
campo ir mais à frente, alem dos laterais.
Tem até zagueiro de área que ajuda o time a atacar. Com esta nova mentalidade,
o meio de campo passou a ser mais ume
qrupo municiador para os atacantes
se tem muito mais oportunidade de chetimes esgar ao gol. O bom é que os a dois
como
vitoria,
teiam sempre procurando
Nos
aconteceu com Vasco e Flamengo. tameles
e
adversários
aos
damos espaços
bêm dão para a gente.
De Roberto
Na opinião de"é Roberto, o que aconque a maioria dos
tece atualmente
Pereira, da Seleção
Luís
o
imita
zagueiros
Brasileira e do Palmeiras.
Todos querem partir para o atasempre um buraco para o
deixam
e
que
atacante aproveitar. No Vasco, o NoMoisés
Fiae as vezes o Miguel fazem isso.
se
Almeida
que
de
Jaime
mengo, é o
adianta. Acho a jogada minto boa, pois
fazer
o zagueiro indo lá na frente pode existe
uma jogada de gol. Mas também
o perigo deles deixarem um espaço, ase
eles
aproveitar para fazer o gol, antes que isso.
voltem. Atualmente, observo muito
Até há algum tempo, eu tinha sempre um

Também Jouber quer o Flamengo
atacando:
— Desde que assumi a direção da
equipe, desejo um time agressivo. O Fiamengo nunca foi de jogar atrás. Para
mim o futebol só é bonito se houver gols.
Sempre mandei os laterais apoiar e iambém o meio de campo se adiantar. No
entanto, não adianta apenas o Flamengo
jogar no ataque. E' preciso que isso seja
o desejo de todos os times. Quando for.
assim, faremos semvre um bonito espetáculo para o torcedor e muitos gols. Na
partida contra o Vasco tivemos muitas
oportunidades de gol, mas não estivemos
perfeitos na marcação. Como o Vasco
também procurou sempre o gol, acabou
aproveitando duas oportunidades. O importante é apresentar um futebol bonito
e alegre, como fizeram Vasco e Flameiide
go, com muitos gols e vários lances
covardia,
de
área. Futebol de retranca,
estájamais poderá atrair a torcida ao
animar
dela
para
dio. E nós precisamos
os jogadores. Por isso o Flamengo semtime
pre esteve orientado para ser um
teno
Campeonato
de gols e acredito que
artilheiros.
remos muitos
Sábado, tanto Zagalo quanto Paulo
Emílio elogiavam a agressividade de seus
times. Para a alegria do torcedor é preciso que de fato todos se mentalizem na
busca do gol e abandonem o covarde recurso do jogo defensivo, inimigo da arte
no futebol.
•-•-
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Yanbarberik vence GP e deixa adversários longe
Yanbarberik venceu, ontem, no hlpódromo da
Gávea o primeiro GP da temporada, correndo cm
pista de grama leve e terminando 2 400 metros em
2m28s com vários corpos de vantagem sobre Odyr,
que apareceu correndo com mobilidade no momento
decisivo da competição, para superar Orfeão e seu
companheiro de número, Porto Alegre obteve o segundo lugar.
Um pouco antes do poste dos 1 600 metros,
Yanbarberik já galopava ao lado de Orfeão, que junto à cerca comandava a prova, enquanto Duplon
corria em terceiro, até que nos 1 000 metros Grão
Ducado parou na pista com problema no tendão.
No início da reta final Yanbarberik assumiu o primeiro lugar e saiu aumentando a vantagem até o
espelho, mas Orfeão, cansado, foi dominado também por Odyr e Porto Alegre.
Resultados

Yanbârb&-iieacompanhou com facilidade Duplon e Orfeão na primeira volta e, no final, derrotou-os com quase 30 metros de vantagem
¦

Elliot ganha em Cidade Jardim
com L. Cavalheiro, tendo
terminado em terceiro, Lep,
montado por J. C. Ávila. O
movimento da aposta foi
inferior ao do dia anterior,
tendo sido arrecadado CrS
3 milhões 751 mil e 156, com
movimento de portões de
CrSl mil 214.

que teve a dotação de Cr$
75 mil.
O filho de Plamboyant e
Fresnay cobriu a distancia
de 2 mil metros em grama
leve, com o tempo de 2m03s
8/10 — finais de 24s e 12s
7/10 superando ao grande
favorito Gadahar, que aca-.
bou ficando em segundo,

São Paulo — Correndo
com bastante disposição, o
cavalo Elliot. sob direção
de S. Vera, levantou, ontem,
em Cidade Jardim, o Grande Prêmio Presidente do
Jóquei Clube, prova de comparação entre cavalos de 3
e 4 anos, no sétimo páreo,

Resultados
- Amer Picon, R. Pcnachio 89 - Unissono, A. Bolino 9.° Urupé l, Yanez
109 - Ebony King, G. Massolin.
Tempo: 2m 3s 8/10 -- Vencedor:
0,74 - Dupla (13) 0,55 - Placés: 0,28
e 0,13
í? PÁREO - 1 609 metros - GL .
,
CrS 20 mil
1.9 - Oruna, E. Sampaio 2.° - La SuLa
Ro3.°
rer.uda, K. Nákagami
ronde, A. Deus.
1,22 - Dupla (56) 3,64 - Placês: 0.64
e 0,39.
Tempo: lm*U$4.lO — venceruter:
99 PÁREO - 1 609 metros - Gl CrS 20 mil
19 — Don Pcpcye, £. Amorim 29 —
Hebraico. I. Cavalheiro 39 - Belfasl
A. Moisés.
Tempo: lm 42»*— Vencedor: 0,61 —
Dupla (45) 1,16 - Pla<ès, 0,27 e 0,16,
10.» PÁREO - I 609 metros - Gl CrS 20 mil
l.o _ Dordoçjne, E. Le Mener P*lho
2.0 - Kitten.E. Sampaio 3.° - Hi-de
and Seck, E. Amorim.
„
Tempo: lm 41s 2/10 - Vencedor:
ujp.a 128) 0,96 - Placês: 0,14
e 0,29.

19 Serrato, J. Faqundes — 29 Mis*
ter lock, W. Mazalla Jr. - 39 lupi,
E. Samoaio.
Tempo: lm33s2/!0 - Vencedor: CrS
0.40 - Dupla 148) CrS 5,89 - Placés:
CrS 0,24 e 1.04.
59 PÁREO - 1 000 mttros - O. I.
- CrS 20 mil.
1° Sweet Dolly, J. Femandas — 29
Basilks, J. Pagundos - 39 Red Fiowcr, J. K. Mendes.
Temoo: 59s5/10 - Vencedor: CrS
0,29 - Dupla (24) CrS 0,53 - Placès:
CrS 0,19 c CrS 0.17.
69 PÁREO - 1 800 melros - Gl CrS 20 mil
1.9 A. Temoo, J. Boria, 2.° Corada, E.
Amorim 39 Limonada, J. K. Mendes.
Tempo: Im 52s 5/10 - Vencedor:
0,32 - Dupla (57) 0,94 - Placês: 0,27
e 2,06.
7? PÁREO - 2 mil metros - GL CrS 75 mil
Granam Prêmio PretteUntt do Jóquei
Club* — Comparação
19 - Elliot, S. Vera 29 - Gadhar,
L. Cavalheiro 39 - Lep, J. C. Ávila
49 — Ulcanto, J. Boria 59 Every King,
J. Garcia 69 Diamao, J. P. Martins 79

Oj miuhedos dos dez páreos corrido», ontem, cm Cidade Jardim, forêrtl os seauintev
2 OOD metro» - A. I.
1? PÁREO
- CrS 17 mil.
Variantl
A. Barroso - 2° Vent
1? Msbe
Vtri, A. I. Silva - 3? Florisbola J. C.
Avia.
Tf! (TIRO:
Vencfdcr:
2n.03s4/10
os o 25 ¦ Duola (34) CrS 0.16 Placés: CrS 0,10 c CrS 0,10.
2° PAREÔ - 1 000 metros - G. I.
- CrS 25 mil.
1= Hr-rlind, J. Almeida - 2? RavcIa, S. Guedes — 39 Quarta, C. Amestel'y.
Tcmoo: Ini4/10 — Vencedor: CrS
0.22 - Dupla (35) CrS 0,25 - Placês:
CrS 0,13 e CrS 0.11.
3° PÁREO - 1 500 metros - A. I. CrS 17 mil.
19 Kaif And Half, J. Dacosta —
29 Ticambre, S. P. Birros - 39 Ma.
tapan, M. Matos.
Tempo: Im3li7/10 - Vencedor: CrS
0.37 - Dupla (261 CrS 0,76 - Placê>:
CrS 0,23 e CrS 0.15.
49 PÁREO - 1 500 melros - A. I. CrS 17 mil.

Magnésio domina Estamin no Sul
Porto Alegre — Magnésio,
conduzido por Silvio Machado, dominou de ponta a
ponta os 1400 metros do
sexto páreo, o mais importante do programa. Durante todo o percurso foi assediado por Estamin, conduzido por J. Daneres, que
acabou entrando em segundo lugar.
O vencedor é um cavalo
castanho, gaúcho, com três
anos. A corrida definiu-se a
partir dos últimos 150 m.
quando. Magnésio tirou três
corpos de vantagem sobre o
segundo colocado.

Vencedor (5) CrS 1,70 - Dupla (451
CrS 7,90 - Placês (5) CrS 1,60 e
(7) CrS 2,80 - Tempo lm 29s 3/5.

RESULTADOS
19 PÁREO - 1 300m - CrS 3 mil
1° Sadia, A. Colares - 29 Hsrd
Key, M. Vai:.
Vencedor (5! CrS 2,80 - Duola (35)
CrS 40, - Placês (5) CrS 1,60 e (3)
CrS 10,90 - Tempo lm 26s.
PÁREO -

29

1 300m

-

59 PÁREO - 700m -

19 Anabolen», S. Machado
Hovenia, 5. Rodrigues.

-

Silva

29

1° Qui,
lista, A.

1 300m

19 Magnésio. S.
Machado
Estomja, J, Daneres.
Vencedor (1) CrS 1,30 CrS 3,70 - Não teve
Tempo lm 28s 2/5.

CrS t mil

C. Albcrnaz Alvani.

29

Ergo-

7? PÁREO -

Vencedor (1) CrS 2,20 - Dupla (141
14,20 - Placés (1) l.eO e (10) 6,10
— Tempo lm 24s X/5,
PÁREO -

49

1 400m

19 Banüfa,
J. Daneres.

M.

Vaz

2?

69 PÁREO - GP 1 400m - CrS 6 mil

Vencedor (5) CrS 4,80 Dupla
(55) CrS 16,70 - Placès (5) CrS 3,50
(6) CrS 2,70 - Tempo lm 23s 3/5.
39 PÁREO -

-

Vencedor (21 CrS 7,00 - Dupla (261
CrS 9,80 - Placés (2) CrS 3,40 (8)
CrS 2,60 - Tempo 42s 4/5.

CrS 3 mil

19 Montand, J. B.
Convencida, N. Pire».

CrS 10 mil

29

29

Dupla (13)
olacêí —

CrS 3 rtil

19 Princess Rose, l. Garcia
Temper Way, L. Padilha.

CrS 6 mil
-

1 400m

-

—

29

Vencedor (1) CrS 2,00 - Duola (14!
CrS 2.90 - Placés (I) CrS 1,70 !5) CrS
1,90 - Tempo lm 32s 4/5,

Glneto,

¦'¦.
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Trópico pode decidir
páreo logo na saiida
favoritismo. Salema é a segunda força
Segundo lugar para Nominante em
e Faraguai conta com alguns partidários.
carreira disputada entre os dois desde o
As três éguas podem perder para Nospulo de partida, Trópico, experimentantalgia II que vem preparada de Petródo a direção de Jorge Pinto e num perpolis.
curso mais favorável, não deve deixar
fugir a vitória no quilômetro da primei- "
Pràtense correu bem na última vez,
ra prova de hoje, à noite, no hipódro-"
perdendo para Sweetie. Volta como commo da Gávea, podendo vencer de ponta
petidora certa, com amplas possibilidaa ponta se repetir a atuação que fez ao
des de vitória nos 1 mil 300 metros da
reaparecer.
quinta competição. Flavinha e Lady Desmond estão bem situadas na distancia e
Trópico é destaque absoluto na turZonara vem de fácil vitória era turma
ma, não devendo ser derrotado e a dumais fraca. Saliente-se que Pràtense tradecidida
ser
difícil,
mais
é
podendo
pia
balhou em ótimo estilo.
entre Tri, montado por Alcides Morales,
e Moseigneur, este conduzido por Francisco Pereira e inscrito na chave ura.
DESTAQUE
Dos outros, somente Pardonée, estreante
dotado de boa velocidade, pode pretenTaru é destaque absoluto nos 1 mil
der uma colocação.
300 metros da sexta prova, não devendo
ser derrotado em previsão normal. Taru
RETROSPECTO
vem de uma série de excelentes atuações culminando com recente segundo
Luisella tem boa oportunidade nos
para Placiê. ausente na prova de hoje.
Fiord e Roxy devem decidir a segunda
1 200 metros da carreira seguinte, onde
colocação com Jer.ar.ca, este procedente
ela é a força do retrospecto. Vindo de
de Campos, onde venceu não faz muito
segundo lugar em turma bem mais fortempo.
te, Luisella não deve ser derrotada nesta nova oportunidade, sendo bastante
Desenho vem de terceiro lugar para
viável o prevalecimento da dupla 12 com
Simpulo e Norso, perdendo por pequena
Eganna Dei Galluzzi, esta mais veloz e
diferença. O páreo agora ficou bem mais
largando por dentro. Chegada é o terceifraco, o que dá chance de vitória ao piro nome da competição.
lotado de J. Queirós. Nos treinos foi ele
o melhor, com lm26s nos 1 mil 300, sem
Fiammetta Di Gondi é outra boa inser exigido. Bon Enfant, vindo de sedicação no programa de logo mais. Forgundo lugar para Xerife e Urchin, gaça da carreira e otimamente situada na
nhador na estréia, parecem os mais pedistancia, a pilotada de Ademar Ferreirigosos adversários.
ra destaca-se nos 1300 metros do terceiro páreo. Fiammetta Di Gondi vem
Encerra a corrida uma prova em 1
de escoltar Caserta c trabalhou ótimamil 300 metros com 16 concorrentes, a
mente, marcando- lm04s no quilômetro.
maioria se chance de vitória. As forças
Constitución e Heriade podem decidir o
são
Oceanum, Boletum, Farley e Pablisegundo lugar.
to, todos bem amparados pelo retrospecto. O melhor azar é Rubeniz, que venceu
Nostalgia II, voltando após uma aufacilmente em páreo mais fraco. Com
sència de dois meses, pode vencer no
sugestivo apronto, de 46s nos 700, Erénquilômetro da quarta prova . porque a
tln pode pretender uma boa colocação.
turma I fraca, onde Bitucha defende o

PAREÔ

-

AS

-

20H 20M

Trópico, J. Pinto . , .
2 Pardonné, J. Tinoco . .
2-3 Monseigneur, F. Pereira .
4 Gran Mogol, L. Caldeira
3-5 Calalzo, F. Esteves . . .
6 EManto, R. Marques . . .
4-7 Piraiui, J. M. Silva . . .
8 Tr, A. Morjlcs ....

1 000

METROS

-

RECORDE -

AREIA -

57 ! 2o ( 9) Nominante e Esterior
54 ! 39 (10) Báliro e Piaui
56
Estreante
54 | 49 (10) Báliro e Piaui
54 i 99 (10) Báliro e Piaui
56 1119 (II) Blue Train e Tokyo
53 I 6? ( 9) Nominante e Trópico
54 !

í-1

UNLE5S

-

• IONNE IDtE

i 1 200 Nt 1'17"3
i 1 000 NP 1'04"
Estreante
I 1 000 NP 1*04"
I 1 000 NP 1'04"
! 1 400 AP 1'30"2
I 1 200 NL 1'I7"3

VOO"

E. Coulinho
N. P. Gomes
J. W. Viana
S. d'Amore
E. C. Pereira
F. P. lavor
C. I. ?. Nune

-

ÀS 20H 50M -

1-1 luisella, M. Peres ....
' 2 A. Moonshine,
G. F. Alm.
2-3 E. Del Galluzzi, R. Freire
4 Dagmar, W. Gonçalves
3-5 Chegada, J. Pinto ...
6 Olivenza, F. Esteves .
4-7 Keka, J. Bafica
8 Ermely, A. Ramos ...

I 200

58
29
54
19
54 ! 69
55 ! 9°
57 I 39
56 1109
56
79
58 I 49

METROS (10)
( 8)
( 8)
(10)
(10)
(10)
( 9)
( 7)

RECORDE

-

AREIA -

Domada e Chegada
Nagcli e La Orientala
Mélodie d'Or e Kenilrá
Domada e Luisella
Domada • luisellaDomada e luisella
Esthet» Queen e Dagmar
Malha Hari e Chegada

-

IATAGAN

1 300
1 300
! 1 000
1 300
1 300
1 300
1 000
1 600

NL
NL
NP
NL
NL
NL
NP
Al

l'12"2/5
1'21"2
1'22"1
1'02'M
1'21"2
1'2I"2
1'21"2
1'18"3
1'43"

J. S. Silva
G, L. Ferreira
W,'. P. lavor
N. P, Gomes
I B. Ribeiro
S. d'Amoré
D. Cassas
J. A. Limeira-

2
2-3
4
3-5
6
4-7

-

PAREÔ

QUINTO

1—t
SEGUNDO PÁREO

56
56
10 56
11 56
56
56

AS

22H

Pràtense, G. F. Almeida
Pelcgnna, P. Cardoso .
Flavinha, A. Morelcs .
L Desmond, F. Silva .
Maré Mansa, l. Santos
P. Jovial, J Queiroz ...
Candileia. G. A. Fciió
.
Zonara, N. Santos
Fidona, U. Meireles .

56
54
58
58
58
58
58
58
57

-

-

SEXTO

PÁREO

22H

AS

50M

.
Taru, A. Morales .
Caçarama, J. M. S(lva .
. ¦
Fiord, F. Esteves .
•
Dossel,' J- Julião . .
. . .
Roxv, J. Pinto
Zurmarino, P. Cardoso .
¦
Farmood, G. Guignoni
4-8 Maria Júlia, J. F. Fraga .
9 Pari Pris, F. Silva . .
10 Jerarca, A. Ferreira . .. . 10

1-1
TERCEIRO

PÁREO -

ÀS 21H 20M -

1-1 F. de Gondi, A, Ferreira ,
2 Seventeen, Li Mai»
. .
2-3 Constitución, J. Pedro .
" Longartna, J. Queiroz , .
3-4 Heriade, J .M. Silva . .
• < 5 Guadalajara, F. Pereira ,
4-6 Bairrista, G. Alves . . .
7 Colasge, A. Morales , . .
" Catruna, U. Meireles . ,

QUARTO

PAREÔ

-

AS 21H

57
55
55
55
55
54
56
54
55

SOM

1 300

METROS

29 ( 7)
19 ( 9)
69 ( 8)
19 (11)
39 { 6)
59 ( 7)
19 (8)
69 ( 7)
19 ( 8)

1 000

-

RECORDE -

AREIA

Caserta e Sweet Applt
Trevisa e Fidenza
Abaiba e Trafic Light
Trevisa e Pràtense
Bruna e China Linda
Caserla e F. Condi
Plalense e Fidenza
Caserta' < F. Condi
Boronit» • Fidenza

METROS -

RECORDE -

AREIA

-

I

YARD
1
1
1
I
1
1
1
1
1

-

600
200
000
300
300
600
300
600
000

2
2—3
4
3-5

l'1l"3/5

AP
AP
•NI
NP
AP
AP
Al
AP
NP

W.
A.
R.
R.
A.
G.
S.
A.
A,

1'43"
1'I5"

roi"i

1'23"
l'22"
1'43"
l'24"
1 '43"
1'03"

P. lavor
'
Corre*
Morgado
Morgado
Miranda
Folio
d'Amorc
Morales
Moralfti

• IONNI

IDÉI

-

1*00"

DUPLA EXATA
1 — 1 B;tucha, F.
Piemontesa,
Lageana, L.
2—4 Salema, A.
" Sivafalü, F.
5 F|anime, A

Lemos ...
G. F. Almeida
Santos ...
Morales ...
Pereira . .
Ricardo .

3
12
4
8
9
2

56
29
56 89
56
49
57
19
56
49
56
89

( 7)
( 9)
( 9)
(10)
( 7)
( 9)

Cardinália e Venezuela
Fanouoiro e Pontino
Bogolá f Badana
Falara e Elucidation
Cardinália e Bilucha
Bogotá e Badana

I 1000
1 000
1 203
1000
1 000
I 200

NL
AL
NP
NL
NL
NP

1'02"4
1*03"!
1'16"2
1'02"3
1'02"4
1'I6"2

W. Aliano
A. Orciuoli
M. Caneio
Morales
Morales
Ricardo

NOSSOS PALPITES

D
J»

m

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

_
-

TRÓPICO
LUISELLA
FIAMMETTA
NOSTALGIA
PRÀTENSE
TARU
DESENHO
FARLEY

Dl GONDI
II

SÍTIMO

PÁREO

-

AS

23H

Bon Enfant. G. Alves
" Urchin, F. Esteves ...
Castiço,
J. Pinto ....
2-2
3 Fabius, J. M. Silva ...
3-4 Neban, G. F. Almeida
5 Rolòlá, l. Maia ....
4-6 Nagor, G. A. Feiió ...
Desenho, J. Queiroz .
Evergete, F. Pereira ...
1-1

UNLESS

MONSEIGNEUR
E. DEI GALLUZZI
HERIADE
BITUCHA
FLAVINHA
FIORD
URCHIN
BOLETUM

TRI
CHEGADA
LONGARINA
SALERNA
ZONARA
ROXI
CASTIÇO
OCEANUM

-

20M

OITAVO

PÁREO

-

AS

23H

1-1 Ocoanum, H. Cunha .
Romnne-jo, J. Reis . .
P. K no, A. Hodecker
2 Phoebus, J. Julião . .
2-3 Boletim, A. Ricardo .
4 Soviel, J Pinto .
5 lhe Bandit, L. Santos .
6 Pifo, U. Meireles . .
3-7 Farley, G. F. Almeida
8 Rubeniz, G. A. Feijó .
9 Tennessc, M. Alves .
10 Olguln, F. Lomoi . .
4-11 Et Cetera, F. Pereira
12 Erentin, J. Pedro
13 Pablilo, J. Porlllho .
Anatômico, F. Esteves

-

56
58
57
57
54
58
56
55
57

SOM

1 300

! ' 29
89
| 49
I 39
i 59
! 89
I 69
| 19.
| 79

1 300

57
55
57
56
56
58
56
55
53
57.

20M

139
30
30
6o
50
50

1 29
19
| 19
; 69
I 59
! 49
159
I 39
i 79
i 79

1 300

29
19
49
99
89
49
19
39
59

1 300

1 OCO AP 1'02"2
(15) Santress » Fidenza
1200 NP 1'16"2
(o) Bogot e Badana
( 7) Cardinlia c B:tucha 1 000 NL 1'02"4
12 0O AP 1'17"
( 9) Pucbla e Pancarlc
( 7) Cardinália e Bitucha I OCO NL 1'02"4
1 200 NP 1'16"2
( 9) Bogotá e Badana

METROS

( 9)
( 9)
( 9)
(10)
(10)
(.12)
( 9)
( B)
( 9)

9)
7)
6)
9)
8)
6)
8)
6)
6)

-

RECORDE

-

YARD -

-

1
1
I
1
1
I
1
I
1

-

RECORDE -

300
300
300
000
000
000
300
000
300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
I

200
200
300
300
300
000
300
200
200
000

1 600
Xerife e Delicado
1 000
M. Guapo e Major Pinlado
1 300
Simpulo o Bon Enfant
1 600
Enf.inl
Bon
e
Xerife
1 300
Pandolé e Moçe Guapo
1 300
1
Norso
e
Simpulo
1 300
Moço Guapo e Rilério
I 1 300
Simpulo e Norso
i 1 20O
Norso e Traipu

METROS

YARD -

- RECORDE - AREIA DUPLA EXATA

57 I 29 (11) Divino e Pablilo
12 58 I 39 ( 8) Imulo e Freon
14 56 : 59 (II) Famoso e Duggan
57 i 69 ( 8) Êmulo e Freos
57 I 19 ( 9) Guaiaru e Yalaslito
15 58 | 69 (II) Divino e Ocoanum
56 I 79 ( 9) êmulo e Freon
13 57 I 59 ( 8| Emulo o Freon
.10 57 I 29 ( 71 Rinch o Ritério
57 119(8) Funambule e Hard Mar
57 I 59 ( 8) El Tropical e Hlghlord
58 i 89 ( 8) Êmulo o Freon
,
.11 58 Eslrante
57 | 69 ( 7) Bamolo e Pachá
,
5B I 39 (II) Divino < Ocoanum
.
16 57 I 49 ( 8) Êmulo o Freon

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I

300
200
000
200
300
300
200
200
600
300
600
200

i 1 600
I 1 300
I 200

W.
G.
P.
O.
M.
P.
N.
B.
C.

Aliano
Morgado
Morgado
Csrdoso
Caneio
Duranli
P. Gomes
Ribeiro
I. P. Nunes

1*15**1
1'16"2
1*27"
1'23"1
1'23"1
1'07"4
1'23"1
1*35**1
1*17"
1'02"2

S.
B.
A.
G.
E.
H.
M.
A.
J.
A.

Morales
Ribeiro
Mirínda
L. Ferreira
Coulinho
Tobias
Sales
Ricardo
C. Tinoco
M. Caminha

1*43"!
r03"3
1*21"
1*43**1
1'22"
1*2.1"
|!2?.'M
1*2.1"
1'13"4

S,
S.
L.
F.
P.
A,
J.
F.
G.

d'Amore
d'Amoie
Ferreira
P. lavor
Morgado
Morales
E. Souza
Costas
L. Ferreira

3? Parto (PROVA

A.
A.
A.
N.
A.
A.
M.
H,
J.
B.
G.
M.
W.
J.
i.
L.

Araújo
Araúio
Araújo
P. Gomes
Ricerdo
Nohid
Canejo
Tobtas
L. Podroia
Figueiredo
L. Perr-iirar
Mendes
Aliano
A. ! inteira
Acima
Acuna

mil

2,10
2.70
4-50
4,40
6,20
22,70

56
54
54
55
55
53

12 2,40
13 6,10
14 6,10
23 3.50
24 4,50
33 8,50
34 7,60
44 86,70

1 000

ESPECIAL

mttros DE

Pist» -

Gl -

-

Prtmio

CrJ 23

mil.

LEILÃO)

55
2,60
II
44,50
,o Abismo, G. Meneses
55
3.80
12
4.70
29 Esteemery. J. Pmto
55
16,90
3,20
30 Coroláno, F. Pereira
55
9,60
14
8,00.
49 Balconero, J. M. Silva
55
13,40
22
11,20
50 Camelo,, C. Valg.
50 23 3,40
57
3
69 Ravage. A. Ricardo
55
2,60
24
7.70
70 Summer Day, F. Esteves
3,40
33
6,00
89 Campus, A. Santo,
55
76,50
6.90
99 It-Jack, E. Ferreira
54
107,30
44
68,70
F. lemos
,09 V..t,
55
9,60
119 Jingle, P. Rocha
55 66,50
129 Crotone, A. Garcia
- Venc. --18) 2,60 - Dup.
Diferença - paleta e minima" - Tempo,-¦ 1*00**2
iili i ti „'«-* - 181 180 e (5) 2,40 - Mov. do parco CrS- iüi.gdj.i.J.
Hara, Dcri,
RJ - Uinus e Farfal,--.Criador
Ss3á?-r«£c.'a an(ol
- A. Orciuoli.
Rodrigo - Prcpr. - Slud Guiga - Treinador
CrS 15 mil
- Prêmio
40 p,reo _ 1 500 metros - Pist» - Gl
61,60
11
54
3,40
19 Contrabordo, F. Esteves
6,30
54
3,00
29 Apogée. G. F. Almeida
4,20
3
54
2,90
39 Talo, G. Alve,
^
4? Anaxo, J. Pinto
\\
j**
22
27.»
59 Gigo. d*Agneau, A. Forre.ra
J
69 Re.into, G. A. Fe„o

^o níer-j^snva•::::::::::::::::

,f

55

f

¦
,9 Balidar, W. Gonçalves
^4
¦¦»
^
109 Delco.ron, E. Ferreir,
»*J ^jq
w
119 Camilus. C. Gomes
'
129 Fripon, P- Cardoso
5° "_,J"
139 Ladomis, S. Pedro
Não correram: Maiárico e Remcleixo
- D».
Dupl, Exata (7-1, CrS 13,40
^"'^'J

™
Jg

'«^

l'U°2cl I 0)* f.» -"

riun'.

Criador — Indcmbu.-go de Lima o õiiva
lreinador - W. Peneias.

19 Yanbarberik, A. Ramos
29 Odyr, F. Esteves
39 Porlo Alogre, G. Meneses
.19 Orfeão, G. F. A'meida
E. Ferreira
59 Duplon,
69 Pilccmayo, G. A. Fenó
79 Ocaso, A. Santos
-iGrão Ducado, J. Pedro

ei 1 90 II 47,10
j» 3'90
,'" 12
°„
,3 2,10
7,40
«jj „ ,.
7^0
°" *'s0 22 7
20
", ,,',,„ 23 j,50
"" ,3'c0 24 3,90
,'j0 33 5950
44
31,80

34 14,70
terminou o percurso)
vpnc — (31
t
~ - 2i'Bf."
U 1,90 — Dup.
80 _Venc
- Tempo
Dif. - vários corpos e 2 corpos
^
- Haras
-{W
?'9?.-„PTC%~.n(= SP - V udoville . Pafinadora Criador
D. Guedes.
Z.
Reinado,
:C^u^^^pr^Í."^^a^B^f^l W«
Clarus.

Não correu:

(+

não

- P-ímlo - CS 13 mil
1 600 metros - PM» - Gl
5,20 11 29,20
. „
..55
19 Guante, F. Pereira
)2 3^0
29 High Noon, A. Fe.re.ro
|3 7fi0
,60
39 Hteu, G. Meneses
»
Alves
G.
Nat,
49 Prince
]6;oo 22 M0
59 Garufar.te, J. Pinto
]&]Q 23 AS0
^
Somos
A.
69 Piutonium,
'Almeida
J4
2 9Q
79 Olavo, G. F.
^Q 33 22_e0
^
Morales
A.
89 Opol,
^^ 3i, 9o0
^
99 Poradisc, A. Ramos
^w 44 25,40
)3')()
Hodecker
A.
Olool,
109
Maia
L.
Hialo,
119
^^
52
129 Píndaro, J. M. Silva
Unclal.
„ _ v
c
(3) ji90 _ Dup.
Obabo
correram:
Não
o 2 corpos - Te npo
_
J/
Oií - vários corpos
I f«
cabeça - Tc, .po
e
corpos
225,775,oo.
vários
do
Cr$
5
- t24» 2'90.r-apa4CÍxnos1-- 3sr- Roya MPrínc. = Elor. -Criador - Haras
•.VaCm
G.
Fe„o.
- P-V-ar Gu/don - Treinadc,
GraMndcAl4Pronpr!
"-L " *¦¦«•• " C'S '3. ""'
mttto. - 29,60
7o
'• „;.. - 1 300
56
II
12.00
J2Q
|2
480
19 Gally Girl, A. Morales
."
J5
2Ç'BJ
,3
)0i80
29 Highnight, G. Alvei
J5
75Q
)4
s30
39 Kofibra, F. lemos
5<>
20Q
22
4,90
49 Pergusta, J. Pin.o
a|n
23
5o0
50 Finolczz», F. Estovcs
^ ./Q
3Q0
69 La Bombarda, A. Ferreira
•¦••
33
3)50
Almeida
79 Palfc, G. F.
5J
JA
ín
B9 Avogada. F. Silva
2580
99 Pancarti, C. Abreu
109 Zapa, L. Corrêa
J6 ]iQ
119 Karlsplan, L. Mai»
. P0KOSo - Tempo, VI8'* .-Vários
corpo.
Diferenças
o^"«odop:.r^
-- Plnces: (4) 12 30 e W*?:w ..
Ga|ana
29,60 - Dupla: (22) 4,90
ri
Aparecida Corrêa Moye,
?*CrS.Í!,H.^ slnXluV*lpropr!e,áCr;a:Vria
.
Podorsen.
Treinador: W.
- Pista, Al - Primio, CrS 13 mil
Bo P.r.o - 1 300 metro,
55 5 00 II 40.60
¦•
Abreu
C.
19 lomarly,
si 3 10 12 10,70
^
29 Tronze Negra, F, EtlavM
)3 3_30
39 Carte Blancho, J. Queirós
360
S'2(J
22
09,10
4? Rlsolota, P. Rocha .,
59 Triste, P. Cardoso
*0 J3 600
69 Carlyze, J. Reis
j
770
79 Gamaçõo, F. L-jihos
|á*8Q 33 s20
'
8" Parruquo. J. M. Silva
.
. 1
i
.50 65,90 34 . 3,50
99 Floresta, G, Archamo
noo
San.os
N.
Fragrancy,
109
*»
DUPLA-EXATA (8-1) CrS 24,30 - W"'''?»^^^^
u,
SJ
Dupla, (14) AfO ~J».«os
Tempo: 1*23" - Vencedor: (81 5 001
N A J
196 mil 195 - LOMARLY
2,00 - Movimento do Páreo, CrS
vH
vic.nie.
Sao
Haras
Criador,
RS - Lord Antlbes e Bomarly
Soares Motta - Treinador: F. Abreu.

l*18"3/5

1*25"
AP
1*I6"4
NL
1'02*'4
NL
1*I6"4
NL
l'25"1
NI
l'25"
AP
1*16"4
NL
1*I6"4
NL
1'46"2
NP
1'24"3
NL
1'4I"3
NP
!'16'M
NL
Estreante
1*42"
NP
1'25"
AP
1'16"4
NL

15

1,40
12
3,10
17,60
13
6,10
1,80
56 16,90 14 i4,60
22
52,10
53 7,50 23 15,00
3,40
24
6,40
142,00
24,00 33
56
10,10
34
',','¦-•
44
8,80

- 1*24" - Venc. - (2) 2,10 Diferenças- - 1 1/2 corpo e 1 corpo - Tempo
- 112, 2,40 - pia» - 12) 1,30 o (1) 1,30 - Moy. do pareô CrS
Du
Fort Napolcon e Sorjoma.anos
SP
A.
3
M.
154 405,00. ROSSINI
- O Criador - Treinaoor
Criador - Haras São José e Expedictus.- Propr.
— E. Freitas.

l*18"3/5

AP
NL
NL
AP
NP
AP
NP
AP
AU

Primio -CrJ

Rossini. G. Meneses
Macau, F. Pereira
Escovodo, P. Cardoso
Tigran, G. F. Almeida
Funny End, J. Pinlo
Belenonse, J. Quoiror.

19
29
39
49
59
69

l'lí"3/5

NL
NL
NP
NL
NI
NE
NI
NL
NL
Al

YARD -

AREIA -

1'22"2
1'22"2
1'22"2
1'03"2
1'03"2
1'04"3
1'22"2
1'94"1
1'22"2

-

Nüo correu: CLARUS. (+ não lerminou o percurso.)
-.1*42 2. - venc. - 11) 1.40
Diferenças - vários corpos t paleta - Tempo Mov. do páreo Cr' 133.294,00.
Duo - (12) 3,10 - PUci - (1) 1,20 e (3) 2.90
— Criador — Haras
e
Fonlanclla
Canlcrbury
SP
REVEURM. T. 3 anos
- O Criador - Trcnador - E. Frei'a*.
Propr.
c
Expedictus
Sáo José
•
2? Pirão - 1 400 mtlroí - Pist» - Gl - Primio - CrS 15 mil.

l'18"3/5

NL
NI
NI
NP
NP
AP
NL
n'L
NL

YARD -

AREIA -

Placié e Maria Júlia
EdipoRoi e Levy
EdipoRci e Caçarama
Endrigo • Taru
Endrigo e Taru
Arrimo e Propulsor
.Endrigo e Taru
Placié e Taru
Beldridge e El Ghazi
Exodus e Quinartte

METROS

(
(
(
(
(
(
{
(
(

AREIA

Sweetie e Maré Mansa
Sweetie e Pràtense
Sweetie e Pralense
La Nota o Miss Danicle
Ia Nela e Miss Daniele
Mélodie d'Or e M. Daniele
Sweetie e Pràtense
Lenga-Lengn e Bule
Sweetie e Pràtense

METROS

( 8)
( 6)
( 8)
(15)
(15)
( 6)
(15)
( 8)
(12)
(10)

RECORDE -

-

Al

.

D. Moreira
P. levor
Mendes
Nahicl
d'Amore
d'Amore

J.
W.
M.
A,
S.
S.

Plst» -

motros -

56
Revrjur, G. Meneses
'.
56
Imbui, F. Esteves
Cimpiõo do Morumbi, J. B.
56
Cowl, J. M. Silva
.'
Doutor Paulo, J. Quoiroz
56
Padelo, G. F. Almeida
Horntan, C. Valfla.

6o

3-6 Plástica, l. Caldoira .
Paraguai, A. Forrejra .
Venezuela. M. Peros . .
4-9 Nostalgia II. J, Pinto .
10 Brixia, G. Alves . .
" B. da Guan., A. Cunha

1600

pí„.

19
29
30
49
59
69
-1-

Programa
PRIMEIRO

_

lf

Pir,o

-

Movimtn..

d. Apo.t», -

Portões -

CrS 3 mil 767.

CrS

Resultado
_

1 milhão 734 mil

472 . 50 ceniavos.

do concurso

- Acumulando.
Bolo de sete pontos - Não teve acertador
Cr$ 32 mil 32,e 35 centavos.

20 -

Judô dam atenção
especial ao atleta
Lúcia Regina Novaes
Grande importância ao atleta, modificação do
departamento técnico, maior número de compelições, união c muito diálogo são as metas da Federação Guanabarlna de Judô para 1975, segundo
declarou o seu presidente, Coronel Orlando Duarte
Machado.
Em 75, modificamos o departamento técnico
dando-lhe, inclusive, outra ênfase. Nossa principal
meta será o atleta, pois sem ele não há esporte
amador. Com essa política de ajuda ao atleta estamos seguindo também a orientação do Governo.
Passamos das ações teóricas para a prática, para
o dinamismo.
PLANOS
Entre os planos da Federação Guanabarlna
de Judô, o mais importante é o total apoio ao atleta, dando-lhe maior número de campeonatos e ainda prêmios e troféus extras, como por exemplo, ao
lutador mais técnico que tenha disputado o Brasileiro, além de medalhas de honra ao mérito.
Estamos recebendo a ajuda de todos.— co7/ienía o diretor-íécnico da Federação, Joaquim Mamede. Sortearemos um quimono para os Campeonatos de Juvenil, Júnior e Adulto (falxa-preta),
oferecido pela Cia. Sol, de São Paulo, e pela Fabricação Tigre. O Judô-Clubc Mamedc concedeu seis
troféus para competições, o vicc-Chanceler da UGF
Pedro da Gama Filho, deu todos os troféus para as
academias vencedoras c cerca de 400 medalhas. A
Besouro Veículos ofereceu 100 medalhas para serem
distribuídas nos Campeonatos de Faixa-Prela e
Dangai. A Estrela Azul Serviço de Segurança entregou medalhas de honra ao mérito para as categorias juvenil e jtinior e cedeu dois guardas de segurança para o serviço de relações piibllcas durante as competições.
Este ano, foi criado o Campeonato de 15 anos,
para facilitar os atletas nessa faixa de idade que
têm poucas oportunidades de se tornarem campeões, assim co?«o toda a atenção à categoria de 7
a 14 anos, c tentaremos manter um intercâmbio
com. outros Estados.
MA\OR DINAMISMO
A Universidade Gama Filho cedeu o seu dojô
— completo — para todos os campeonatos e Ireinamentos, além de financiar a vinda das equipes
de São Paulo, Paraná, Brasília e Rio Grande do Sul,
como parte tia preparação da Guanabara para o
Campeonato Brasileiro de 1975.
Com essa mesma finalidade serão dados treinos
cm conjunto na Zona Sul aos domingos e na UGF
segundas, quartas e sextas-feiras, para facilitar
ao máximo a presença de todos os atletas. Os exercicios serão orientados pelo conselheiro técnico da
federação, professor Leopoldo de Lucca, que será
o responsável durante as competições para orientar
dúvfdas e ponderações.
Para maior dinainismo serão ministrados
cursos de Gokyó-Waza, Hague-no-kata, Katameno-kata e Jiu-no-kata, gratuitamente, aos atletas
inscritos no exame de faixa preta. O departamento
técnico procurou trazer uma pessoa.de cada judôa participação de
clube, assim como conta com
todos os professores de judô. "porque só juntos conseguiremos trabalhar em prol do judô", diz o presidenie da entidade.
Outro incentivo, desta vez para o público, é que
não serão cobrados ingressos para as competições
disputadas este ano. e todos os campeonatos serão
iniciados às S horas.
MODIFICAÇÕES
As modificações na Federação Guanabarina
de Judô começaram com o departamento técnico,
agora formado assim: diretor técnico — J. Mamede: conselheiro técnico — professor LeopoMo
de Lucca: assessores técnicos — professores Takeshi Ucda. Antônio Vieira, Carlos Moreira Brandão e Geraldo Bernardes.
Para facilitar aos lutadores que tiverem regime
de peso, as pesagens de juvenis, juniors e adultos
serão feitas aos sábados, com a colaboração da
Academia Gama Filho c do Judô-Clube Hermany.
Seginido o Coronel Orlando, a diretoria está
sendo modificada, "para dar oportunidade a pessoas que ainda, não puderam dar sua contribuição
¦efetiva. Para tal, por exemplo, chamamos para a
tesouraria. Ivanaldo P. da Silva, diretor da Estrela
Azul Serviço de Segurança, que pelo seu dinamismo
poderá fazer muito".
Para ele, o único problema "que não chega a
só chegam
ser tal", são as verbas diminutas que "mas
acre7io final do ano para os campeonatos,
ditamos que melhore com o plano do Governo".
— O que mais a Federação Guanabarina de
Judô necessita — condida o Coronel Orlando — é
a união de todos, trabalhando numa só direção c
com um só fim, mesmo contra a vontade de muitos.
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CALENDÁRIO
A ineta da FGJ começará a ser posta cm prática nokirôximo dia 9, quando será disputado o Campconato. Carioca da classe juvenil — de 15 a 17 anos
na categoria individual da faixa branca em diante. A competição será disputada na Universidade
Gama Filho.
O Calendário para 1975 é este:
9 de março — Campeonato Carioca Juvenil —
15 a 17 anos — individual
23 de março — Campeonato Carioca Júnior —18
a 20 anos — individual
6 de abril — Campeonato Carioca Juvenil, júnior e sênior por equipes
27 de abril — Campeonato Carioca Faixa Preta
Sênior
4 de maio — Campeonato Carioca Dangai cie
branca e verde
18 de maio — Dangai de roxa e morrom
25 de maio — exame para faixa preta
1.° de junho — Campeonato Carioca Absoluto
mais de 20 anos — faixa preta e Dangai por equipes
15 de junho — Campeonato Carioca InfantoJuvenil — de 13 e 14 anos
a 8 de julho — Campeonato Brasileiro Juvenil
e Júnior, cm Fortaleza, Ceará
de agosto — Campeonato Carioca Infanto-Juvenü — 15 anos — e Juvenil, por equipes — 13 e 14
anos.
17 de agosto — Campeonato Carioca Infantil —
11 c 12 anos
14 de setembro — Campeonato Carioca de 9 e
10 anos
28 de setembro — Campeonato Carioca de sete
e oito anos.
21 a 26 de outubro — Campeonato Mundial, cm
Viena, na Áustria
5 a 23 de outubro — Jogos Pan-Americanos, no
México
28 a 30 de outubro — /// Campeonato IberoAmericano, em Madri, na Espanha
19 a 25 de novembro — Campeonato Brasileiro
de Sênior, cm Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Dirigente da
CBV estagia
no Japão
Como novo superintendente técnico da Confederação Brasileira de Vôleiboi, Paulo Márcio Nunes da
Costa viajou ontem para o
Japão, onde fará um curso
de um mês sobre a modalidade, promovido pela Nlppon-Kokan. O convite íol
feito há uma semana e
Paulo Márcio, que pensou
multo antes de aceitar o
cargo, disse que sempre recebeu convites para mudar
de clube e que este íol o
primeiro que aceitou depois
de 15 anos de Botafogo — 10
como atleta e cinco como
treinador.
Sempre fui muito ligado
ao Botafogo, onde desenvolvi um trabalho árduo,
mas com. amizade
difícil, 'meninas.
Conversei
pelas
com elas e a diretoria da
CBV acabou me convencendo a aceitar o cargo, novo .
para mim, e largar um no
qual tinha continuidade.
Com o entusiasmo de todos
acabei me decidindo.
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PRIMEIRO PASSO

DUPLA
RESPONSABILIDADE
Paulo Márcio diz que terá
dupla responsabilidade no
novo cargo. A primeira será
a ds organizar todas as
competições nacionais e internacionais, além da parte
administrativa, e a outra
será a de divulgar o vôleiboi em nível técnico e promover cursos nos Estados,
mas tudo isso após a volta
do Japão.
— Recebemos uma programação — conta ele. O
curso começará no dia 4 e
terminará dia 30 e o programa basicamente será o
mesmo que recebi. Lá terei
acesso às informações sobre organização, administração, pois é uma das
principais partes que me
interessam e não constava
do programa. Não sei se será feita paralelamente ou
se haverá prorrogação.
O técnico japonês Matsudaira, que já esteve no
Brasil é o responsável pelo
curso e acompanhará PauIo Márcio durante sua estadia. O curso constará de
aulas de educação física,
além de assistir a competições e treinamentos das
equipes. Paulo Márcio trará
material didático, filmes,
livros e todo tipo de pubücações para divulgar no
Brasil.
O NOVO CARGO
A programação do curso
foi feita especialmente para
o técnico brasileiro e Paulo
Márcio foi o escolhido justamente por causa do novo
cargo, já que estará sempre
viajando pelo Brasil, em
contato com todas as federações, verificando o que
está acontecendo e quais as
dificuldades.
— As idéias que tenho
ainda são um pouco prematuras. Só depois que voltar
do Japão é que poderei pianificar direito, mas a princlpio promoverei reuniões
técnicas nos estados, com
discussões sobre vários assuntos. Tudo baseado no
que aprender na viagem.
Tafibém levarei nossos problemas para lá, a fim de
buscar novas opiniões.
A idéia básica de Paulo
Márcio é ver como eles fazem e pesquisam, para
adaptar e ampliar à realidade brasileira. "E* claro
que não copiarei nada e,
assim como vou ao Japão,
procurarei aprender tambem com outras escolas.
Todas as noites farei um
relatório para apresentar na
minha volta".

Echeverria
ganha jóia
pelos Jogos
Cidade do México — O
Comitê Organizador dos Jode
gos Pan-Americanos
Porto Rico entregou uma
jóia preciosa ao Presidente do México Luís Echcverria, por salvar a competição, que não pode ser realizada na primeira sede, o
Chile, nem em São Paulo.
Os jogos começarão em 12
de outubro.
Está será a segunda vez
que o México promoverá os
Jogos Pan-Americanos — a
primeira foi em 1955 — e,
segundo o presidente do
Comitê Olímpico Mexicano,
Mário Vasquez, o país está
virtualmente p r e p a r ado
acrescentando que não será
construída nenhuma nova
Instalação esportiva, já que
o plano é utilizar as que flcaram dos Jogos Olímpicos
de 1968, "todas em bom estado de serviço, apesar de
que teremos que fazer algumas modificações".
A única nova construção
será a Vila Pan-Amerlcana,
um conjunto habitacional
para alojamento dos atletas,

Segunda-feira,

Getúllo Brasil Nunes, novo presidente da Federação
Metropolitana de Reme», vai
entregar esta tarde ao Sr
Heleno Nunes, na CBD; minucloso relatório com 12
laudas mostrando a situação caótica como encontrou
a entidade, sem recursos
financeiros, confusa admlnistratlvamcnte e com sua
programação para esta temporada na estaca zero.
— A iniciativa de enviar
um documento à CBD e
cópias ao CND c CRD, relaclonando os problemas da
Federação — diz Getúlío
Brasil — não tem o propósito de acusar ninguém, mas
o de resguardar direito e
defi n i r responsabilidades.
Em favor do remo, o meu
interesse lógico é pedir
apoio de quem possa ajudar.
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O patinador Safronov ganhou prova de velocidade em Gotemburgo

Minas abrirá
no dia 15 um
curso de Xadrez
Belo Horizonte — Um curso de xadrez, com orientacão psicológica, para crianças de seis a 12 anos,
começa a 15 de março nesta Capital, numa iniciativa do' campeão juvenil mineiro, Luís Henrique Vicomo Pieidigal. O curso terá o apoio de psicólogos,
"um método imre Weil, para quem o jogo constitui
par de treinamento do raciocínio abstrato e da aptidão espacial."
Programado pela psicóloga Ondina Guimarães,
do Centro de Psicologia Preventiva, o curso funcionará no centro da cidade. Inicialmente, os meriínòs serão divididos em grupos, conforme os graus
de aprendizagem e maturidade, avaliados por testes, constando da sua ficha individual diversas informações, como QI e percentual de aptidões.
AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS
Trimestralmente serão feitas novas avaliações c
discutidos os resultados. Isto permitirá o acompanhamento psicológico do aluno, que no final do
curso básico — de um ano de duração — receberá
um laudo de aproveitamento e desenvolvimento. As
aulas serão dadas por Luís Henrique e Ruilon
MonfAlverne Neto, campeões mineiros de xadrez,
em. 1972/73.
Segundo Luís Henrique, o curso, com três aulas
semanais, tem o objetivo de ajudar à criançapnos
seguintes aspectos: desenvolvimento do espirito
competitivo, maleabilidade do pensamento, integração ao grupo social, capacidade de solucionar
problemas complexos, segurança nas tomadas de
decisão, cautela e perseverança, desenvolvimento
do raciocínio mecânico, raciocínio espacial e abstrato, mudanças de características de personalidade e comportamento e auto-ajustamento.
O psicólogo Pierré Weil. radicado em Belo Horizonte e autor de várias obras de psicologia, afirma: "A humanidade está passando por uma fase
de desestruturação e desagregação que atinge o
comportamento e a individualidade, separando-se
mais particularmente o intelecto do coração, aa-azão da emoção. Por isto, há necessidade de desenvolver ou fazer ressuscitar métodos de educação da
pessoa total, harmoniosamente equilibrada nas suas
diferentes partes. O jogo de xadrez é sem dúvida
um destes métodos.
Ò XADREZ E A VIDA
O jogo é um método impar de treinamento
do raciocínio abstrato e da aptidão espacial, continua Weil, porque os jogadores têm que leVar em
consideração não somente a sua estratégia pessoal
mas ainda a do adversário. Isto implica no uso de
indução e dedução, de operações concretas e abstraias, de' reversibilldade das operações lógicas,
usando um termo querido do grande mestre de
epistemologia genética, Jean Plaget.
O xadrez, diz o psicólogo, obriga também a .
se planrjar, a prever os acontecimentos. Esta previsão não pode no entanto ser muito rígida, pois
o adversário nem sempre faz o que foi previsto.
Portanto é uma educação da flexibilidade mental
e caracterológica. Há também outros aspectos a
considerar: é preciso aprender a se colocar na pele
do adversário, o que desenvolve uma outra capacidade — a empatia, Indispensável para quem quer
viver emv-sociedade.
Tal como na vida diária, afirma Weil, todo
ato impulsivo, impensado, pode ser fatal. Pois, em
xadrez como na vida, não se pode voltar atrás. O
modelo clínico de Lagache se aplica muito bem
neste caso: há cs que pensam antes de agir. há
os que agem e pensam ao mesmo tempo e há os
que pensam depois de agir. Estas duas últimas categorias levam em geral desvantagem, tanto no xadrez
como na vida. Saber esperar o momento oportuno,
eis o que o xadrez ensina.
O psicólogo finaliza dizendo que, por estas e
outras razões, o xadrez é um método completo de
educação e desenvolvimento da personalidade inteira. "Não é à toa que os russos tornaram o seu
ensino obrigatório nas escolas, o que talvez explica
certas características da sua diplomacia mundial
atual. Criar academias de xadrez é, por conseguinte, para um pais, o equivalente à renovação do
espirito do seu povo. Cada academia de xadrez é
uma sementeira de equilíbrio mental e emocional.
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Ge túlio leva à
CBD os problemas
do Remo carioca
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Patinação
tem novo
recorde
Inzcll, Alemanha Ocidental — A norte-americana
Shsila Young superou ontem o seu próprio recorde
mundial de velocidade, nas
quatro provas combinadas
de patinação, no curso da
disputa do Patim de Ouro
de 1975. O novo recorde é de
172,540 pontos contra os
173,450 que .conseguiu em
1973, em Davos, na Suíça.
Em Gotemburgo, na Suécia, o soviético Alexandre
Safronov venceu a prova
dos mil metros, somando
328 pontos. A prova, de velocidade, foi realizada sobre
a pista de Ullevi e é válida
p&lo Campeonato Mundial
de Velocidade em Patinação.

Brasil fará
protesto no
T. de Mesa
O protesto do Brasil sobre o novo sistema de
disputa adotado no último
Campeonato Mundial de
Tênis de Mesa, realizado cm
Calcutá, será um dos principais temas de discussão
do próximo Congresso da
Federação Internacional de
Tênis de Mesa (ITTF), cm
1976, no Pais de Gales, segundo um dos participantes,
Alaor Gaspar de Azevedo.
— Esse novo sistema foi
adotado no último-congresso da ITTF, do qual o Brasil não participou e saiu
prejudicado — explica ele.
Como está sendo disputado
o campeonato, não temos
possibilidades de lutar pelo
titulo, pois já entramos para ficar do 33.° lugar eín
diante. No último Mundial
ficamos melhor colocado e
só vencemos uma partida,
enquanto que nesse agora,
perdemos três e ganhamos
cinco, e ficamos no 39.°. Antigamente, havia terceira
e quarta divisões e agora só
há uma. Se perdemos uma
partida é muito ruim.
Quanto à greve de fome,
atribuída à delegação brasileira pòr causa do atestado de vacina contra a febre, amarela, ele disse que
nunca existiu. Revelou que
foram bem tratados, mas o
tempo que ficaram inativos
prejudicou à equipe, principalmente no sentido psicológico. .
— Depois de viajarmos 12
horas, ficamos das 5 da manhã até às 5 da tarde no
aeroporto. Não treinamos
durante os dois dias da
quarentena è saímos de lá
de tarde para jogar de noite. Os dois dias de inatividade nos prejudicaram —
concluiu Alaor.

Empossado na presidencia na segunda quinzena de
fevereiro,
Getúllo Brasil
disse que encontrou tudo
irregular na Federação. Os
Estatutos da entidade determinam que a programação para a temporada seguinte seja elaborada em
novembro do ano em curso, para orientar os clubes
no roteiro de suas atividades. Além dessa falha, havia também a ausência da
nomeação do Quadro de
Árbitros, sem o qual é impossível a realização das
competições.
Independente das providências que serão solicitadas à CBD, a presidência
da Federação conseguiu da
assembléia-geral autorização para formar uma comissão no sentido de proceder a um levantamento
do acervo da entidade. Tudo o que o presidente imagina que seja de propriedade da Federação está indefinido porque a gestão do
Sr Miguel Diab não lhe
passou às mãos o inventario, anunciando apenas que
existem bens.'
TRABALHO ÁRDUO
Getúlio Brasil, 34 anos de
idade, 14 dos quais a serviço ativo do remo, declarou
que não pensava que o seu
trabalho à frente da FMR
fosse tão difícil como está
vendo agora. A diretoria
anterior
pelos
presidida
Srs Miguel Diab e Nelson
Mallermont pecou em não
cuidar do progresso do remo carioca, negligenciando
algumas medidas, que hoje
são bastante lamentadas.
A parte administrativa da
entidade, segundo Getúlio
Brasil, está um verdadeiro
caos, sem estrutura cuie
permita o funcionamento
habitual.
As fichas de registro dos
encontram-se
remadores
embrulhadas e no chão com
outros documentos de valor em inteiro abandono. Os
livros de ata de todos os
poderes da Federação sumiram. Os expedientes da en-

tldade oram feitos por favor, por terceiros, porque as
mátjuinas — uma delas emprestada pelo técnico Buck,
do Flamengo — , estão quebradas. A Federação não
tem sequer uma cópia de
seus próprios Estatutos e as
consultas eram feitas num
exemplar — de xerox, rasurada — emprestado pelo
Flamengo. Também o Código que disciplina às competições, estava no mesmo
caso, sem reforma e já absoleto.
— Acredito que com esse
quadro torna-se impossível
desenvolver um trabalho
que produza benefícios. Em
1973, renunciei à presidencia do Conselho de Assessores e comigo diversos companheiros de diretoria, porque tinha como propósito
evitar a situação que se
apresenta no momento.
ESPERANÇA
Nem tudo, porém, está
perdido no remo da cidade,
diz Getúlio Brasil. É com
grande alegria que ele
anuncia a volta do Vasco
da Gama às competições da
temporada. O presidente do
clube garantiu total apoio e
foi mais longe prometendo
servir de Intermediário a
qualquer questão que o novo presidente necessite resolver.
Para esta 'temporada, o
Vasco somente participará
nas categorias infantil e juvenil, o técnioo José Carvalho, ex-remador olímpico,
durante o tempo cm que o
clube esteve afastado das
disputas oficiais, trabalha
com uma escolinha que
hoje representa boa perspectiva de uma grande equipe. Agatirno da Silva Gomes prometeu oferecer um
"chocolate" na
primeira semana da competição do calendário.
Com a presença do Vasco
competindo normalmente, o
presidente da FMR espera
reviver os grandes momentos do remo carioca quando
havia duelo entre esse clube e o Flamengo, atual lider absoluto.
As obras de reforma do
estádio de remo da Lagoa
é outra medida que garante sucesso no remo da Guanabara nos próximos anos.
O Brigadeiro Jerònimo Bastos, do CND, informou que
foram aplicados três milhões e meio de cruzeiros,
possibilitando uma completa reforma nas arquibancadas, vestiários e demais
dependências. Foram constraídos oito boxes para uso
normal dos clubes filiados.
Getúlio Brasil informou
que vai lutar para oferecer
condições aos clubes para
se localizarem na Lagoa.
— O remo tem tudo agora para melhorar. Na CBD
existem três ex-remadores
Carlos
dirigentes:
como
Osório de Almeida, André
Richer e Lon Menezes e
ainda o seu presidente, que
é homem do mar.

Caratê vai mudar
a sua fórmula de
disputa este ano
A Federação Carioca de
Pugilismo decidiu modificar o sistema de disputa
dos Campeonatos de Caratê para 1975. Com a finalidade de melhorar o nível
técnico das competições,
que há 10 anos são realizadas com divisão de faixas,
este ano haverá campeonatos absolutos de todas as
faixas.
Cada academia escolherá
10 atletas das faixas verde
à preta e os campeonatos
serão divididos em duas
chaves — verde e roxa e
marrom e preto. O vencedor de uma lutará com o da
outra. Nesse sistema serão
disputadas cerca de cinco
competições este ano. Outra forma de incentivar o
esporte será a realização
de torneios entre academias, para dar oportunidade também aos novos.
HOMENAGEM
O professor Lyrton Monassa fará uma homenagem ao lutador Carlos FeUpe, morto em desastre automobilístico e o mais" novo
carateca da Guanabara,
além de destaque da Seleção Brasileira, onde apresentou excelente nível técnico. A sala de treinamento
da Academia Kobukan terá
o nome e o retrato de Carlos Felipe.
LUTAS MARCIAIS
Porto Alegre •— O Deputado Pedro Américo Leal

(Arena) solicitou ao Secretário de Educação e Cultura
a formação de um Grupo
de Trabalho que discipline
os cursos de lutas marciais
oriental para
de origem"liberalldade
reievitar a
nante na difusão desta arte
agora de ataque e não mais
de defesa".
Antes .de citar "casos a
lamentar", ocorridos cm
Porto Alegre, no último dos
quais um jovem matou seu
amigo a golpes de caratê
depois de uma bebedeira, o
deputado — que é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembléla Legislativa, psicólogo
e oficial reformado do Exército — afirma que "pessoas,
sem as devidas condições,
aprendem e se especializam, não para sua economia interna, mas para
franca exibição e até desafio".
— As lutas marciais são
armas colocadas às mãos de
quem, sem idade e sem embasamento filosófico, de
facilmente,
sajustando-se
contraria o pretendido, incomodando cidadãos que
aparentemente apresentam
igualdade de condições —
afirma, pedindo o discipll"que
namento dos cursos
Rio
Graicampeiam pelo
de".
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Taroco no
Tiro faz
570 pontos
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Fluminense, obteve 570 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, Leônldas
Gonçalves, do mesmo clube, e foi o vencedor da prova de' revólver, fogo centrai, na distância de 25 metros, 60 tiros, disputada ontem no stand do Plumlnense, A competição conta com
a participação dè atiradores do Estado do Rio, já'
como parte da fusão.
No próximo fim de semana, às 8h30m, rio mesmo local, serão realizadas as se— Hflf&SpW* ^wB 3vsL^i^^/^S B^ ¦'• B '^B5^t ' ^b>
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RESULTADOS
Os resultados da prova de
ontem, revólver, fogo centrai, foram estes: 19 — José
Taroco Correia (Flu), com
570 pontos; 29 — Leônldas
Gonçalves (Flu), com 560:
39 — Amilcar Carvalho
(Clube Caçador de Tiro de
Niterói), com 552; 4"? — Jacó Manoel (Flu), com 547;
5» — Brasilio (Clube Caçador de Tiro de'Niterói), com
541; e 6? — José Soares
Rosa (Flu), com 539 pontos.
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Sacomandi
se impõe
no Tênis
Salvador — o paulista Gtf»
so Sacomandi foi a grande
atração de ontem do IV Torneto Aberto de Tênis Cidade
do Salvador, que conheceu
também novos campeões. A
competição terminará hoje de
tarde, com a decisão dos tltulos de dupla mista, simples
masculino e feminino, na categorla de adulto, que serão
disputados^ no Clube Baiano de
Tênis.
Nas competições realizadas
ontem, a carioca Judy Hcnssen foi derrotada pela manhã
pela argentina Ivana Madurga,
em simples feminina, por 6/1
e 6/2. Judy surpreendeu pela
exibição, Inferior às suas reais
possibilidades, e queixou-se do
forte calor, que a impediu de
apresentar um Jogo mais rá- '
pido.
DESTAQUE

"'^'-'I^bVbWat'^'1
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Apesar da boa apresentação
dos representantes do Paraná
• e Rio Grande do Sul, o maior
.?
]B destaque do torneio foi mesmo
^B^»aáÉ|afcjj&^ipfe;;'
a delegação de São Paulo, cspecialmente Celso Sacomandi
que apresentou um elevado in^'¦'¦!¦':'^..'' "'': V;".-:-'^:.' :..¦¦¦'¦'>''¦",:' .¦'>*'. ::;.,;"' vi dlce técnico. O diretor-geral
¦-:¦'¦¦¦./'¦¦¦¦
*.
das competições, Ernesto Pe^BjjLv.
terson, ficou surpreso com a
boa forma do Jogador paulista.
Formando dupla com Paola
Cesare, Sacomandi ganhou on1^W'^BB^B^^M ^¦|:^^B
''V;'%í'
tem, em dupla mista na categoria de 16 anos. Outros destaques no torneio são as baianas Patrícia Medrado e Cristina Brito, apontadas com as
prováveis vencedoras em adulto feminino, cujas decisões serãò realizadas hoje.
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Paquetá é
líder na
Motonáutica
O Paquetá Iate Clube
assumiu a liderança do
Torneio de Verão de Motonáutica, ao conseguir o
primeiro lugar e dois segundos lugares na prova realizada ontem de manhã, no
Iate Clube de Itacuruçá,
que contou,, além dessas,
còm equipes do Iate Clube
Jardim Guanabara, Governador Iate Clube e Carioca '
Iate Clube.
Domingo serão realizadas
mais duas provas, no Carioca Iate Clube, às 9 horas,
sendo que o encerramento
do Torneio de Verão está
marcado para domingo, dia
16, também às 9 horas, no
Paquetá Iate Clube.
RESULTADOS
Foram os seguintes os resultados da prova realizada
ontem:
Categoria S. C. — 500 Cllindraãas: 1.° — Manuelito
Lemos — ICJB — 17 voltas;
2.o _ Renato Fernandes —
PIC — 17 voltas; 3.° — César Feliciano — ICJG — 16
voltas.
Categoria S. D. — 700 Cilindradas: 1.° —Mário Conti — GIA — 17 voltas; 2.°
Antero de Jesus — JIC —
17 voltas; 3.° — Hélio Feliciano — ICJG — 14 voltas.
Categoria S. E. — 900 Cilindraãas: 1.° •¦- Edson
Mascarenhas — PIC — 19
voltas; 2.° — Paulo Carvalho — PIC — 19 voltas; 3.°
Marcelo Sued — ICI —
15 voltas.
Categoria S. N. — acima
de 1 000 Cilindradas: 1.° —
Acir Correia — CIC — com
19 voltas e 2.° Marinaldo
Augusto, do Carioca, com 17.
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jimmyEms Jestaques na Natação

'%.&*¦ p^0 britanico Joe Busner

¦:::ÈM& manteve o seu título de
campeão europeu dos pesosao vencer ontem à
»
pesados,
j
NJÍvT^ noite, por nocaute técnico
. «o^feill no quinto assalto, o seu desaíiante, o italiano Dante

Frazier

bastante equilibrados

JoeFrazier ^/^ ^ Camfl Fz7/lO SÓO
nocauteia

IVIelbourhe,
Melbourhe, Austrália —
dos
O ex-campeão mundial dos
pesos-^pesados. Joe Frazier,
nocauteou ontem Jimmy
EUis no nono assalto de
uma luta programada para
12, melhorando sua posição
de candidato ao titulo.
EUis foi, há algum tempo,
campeão reconhecido pela
AMB, mas perdeu quatro
das últimas cinco lutas,
ocorrendo a sua mais recente derrota a 12 de novembro, em Londres, diante de
Joe Bugner.
TITULO DOS LEVES
Panamá — O campeão
mundial dos pesos-leves, o
panamenho Roberto Duran
(Mão de Pedra), reteve on•: tem de tarde o seu titulo
•j reconhecido pela AMB, ao
I nocautear o norte-americaj no Ray Lamipkln no 14° asi salto, Lampfcm ficou In; i consciente e teve de ser lev| vado para o hospital.
| MUNDIAL DOS PLUMAS
j
Los Angeles — O norte\3 americano Bobby Chacon
::] conservou o título de cam^ peão mundial dos pesosptenas, versão CMB, ao derrotar ontem por nocaute, no
segundo assalto, o mexicano
Jesus Estrada (Papelero).
%Em BUGNER VENCE
'¦"'¦'''
Bolonha, Itália — O cam-

feiy'

provas de mirins apresentaram .resultados

As

cane.

f
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três Kemp (Canto do Rio), com
venceu
O Fluminense
provas, na sua própria pis- 55s7; 39 — Maria Santos
oina, e a Gama Filho, com (Botafogo), com 59sl. —50m,
Ciquatro vitórias, na piscina costas, meninos A: 19
do Vasco, foram os desta- cero Tortelli (Flu), com 49s;
— José Lima (Flu), com
quês de ontsm pala fase eli- 29
minatórla do III Torneio de 51s2; 39 — Antônio Braga
Aprendizes de Natação, cias- (Botafogo), com 51s5.— 50?n,
Rose mirim, embora os resul- livre, meninasnB-: 19
tados tenham sido muiito sane Carneiro — (Botafogo),
Sayonara
equilibrados nos dois locais. com 38sl; 29
Gonzalez (AABB), com 40s;
Patrícia Merlan, do Tiju- 39 — Eva Bueno (Guanaca, foi uma das atrações da bara), com 40s3. 50m, bormanhã de ontem, no Vasco, boleta, meninos B: 19 —
ao vencer duas provas — Marcos Monteiro (AABB),
das três ganhas por seu clu- com 38s7; 29 — Walter
be — nas modalidades de Carrilho (Botafogo), com
nado de peito e livre. O ou- 43s6; 39 — Wagner Moura
tro primeiro lugar foi do (Fia), com 44s8. 50m, meGrajaú. No Fluminense, as ninas A, livre: 19 — Cristioutras primeiras colocações ne Gribel (Fia), com 42s6;
do Guanabara, 29 — úrsula Dias (Flu),
foram
AABB, Flamengo e duas do com 44s4; 39 — Angela Moreira (AABB), com 45sl.
Botafogo.
SOm, borboleta, meninos A:
19-_ Júlio - Rebollal (Flu),
RESULTADOS
com 44sl; 29 — Antônio
com
Braga
Participaram da competi- 50s2; 39 —(Botafogo),
Luís
Sarmento
ção representantes do Fia- (Flu), com 59s9. 50m, peito,
meng-o, Fluminense, Botaío- meninas B: J? — Luciana
go, AABB, Guanabara, Sa- Chiesa (Flu), com 50s3; 29
• télite, Canto do Rio
(no — 'Cláudia Nascimento
Flu), América, Gama Filho,
(Flu), com 51s2; 39 —
Grajaú, Tijuca, Olaria, Vas- Adriana Ribeira (Canto do
co e Jequlá (no Vasco). Os Rio), com 51s8; 50m, costas,
resultados das provas, todas meninos B: 19 — Walter
de 50 metros, foram os se- Nascimento
(Botafogo ) ,
guintes:
com 43s9; 29 — Oswaldo
Zanelli e Guido Brunini
NO FLU
(ambos do Botafogo), com
44s7; e 39 — Marcos Mon50m,' peito, meninas A: teiro (AABB), com 45s4.
19 —, Maria Nascimento
50m, peito, meninas A:
(Guanabara), com 51s —
—
Patrícia Merian (Ti1°.
caque correu fora de sua
— Ana
ütégdria; 29 — Verônica jucá), com 54s5; 2°.
.

Auckland, Nova Zelândia —
A Austrália completou ontem
sua vitória sobre a Nova Zelandia, na final da zona asiãtica da Taça Davis, depois que
Ken Rosewall superou Britan
Fairlie por 6/1, 9/11, 7/5 e 9/7.
e Geoff Mastens derrotou
Onny Parun por 6/3 e 10/8,
estabelecendo o escore geral de
4 a 0. John Newcombe, com
dores no braço, não pode atuar
e foi muito bem substituído
por seu companheiro Geoff
Mastens.
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Roterdã, Holanda — Arthuf
Marques (Gama Filho), com Ashe, o tenista número dois
57s2; 3o. — Adriana Reno dos Estados Unidos, conquls(Gama Filho), com 59s9. tou ontem o titulo individual
SOm, costas, meninos A: do Grupo Verde do Campeoío. — Cláudio Brustein (Ga- nato Mundial de Tênis (World
Tennis, WCT)
ma Filho), com 50s4; 2o. — Championishipo holandês
Tom
derrotar
Durval Monteiro (Vasco), ao
6/2 c 6/4, no
3/6,
Okker
por
—
William Palácio de Esportes desta cicom 50s6; 3°.
Araújo (Gama Filho), com dade.
51s4. 50m, livre, meninas B:
1°. — Luciana Bezerra (Gama Filho), com 38s9; 2o. —
Jacquellne Bilharinho 'Gama Filho), com 40s6; 3o. —
Ana Calderari (Vasco, com
41sl. 50m, borboíeía, 7)ie?t77tos B: 1°. — Marcelo Vaccari (Gama Filho), com
40s2; 2°. — Flávio Perseke
Hélio Andrade, com 24 de
(Tijuca, coro 41s6; 3o. —
Rafael D'Aluto (Gama Fi- handicap, fez 143 7ieí e foi
lho), com 42s. 507?i, livre, o vencedor da Taça Gulliver
meninas A: Io — Patrícia de Golfe, disputada no PeMerian (Tijuca), com 40s6; trópolis Country Club, na
2o. — Mònica Gonçalves modalidade stroke play, em
(Olaria), com 43s; 2o. — 36 buracos — sendo 18 joCláudia Bastos (Tijuca), gados no sábado e 18 oncom 43s5;. 50771, borbojeíct, tem.
me7ii7ios A: Io. — Rogério
Douglas MacFarlane, com
Bailly (Grajaú), com 49s; handicap O, foi o segundo
—
(Gama
João Molina
2°.
colocado ao conseguir 146
Filho), com 52s5; 3o. — ?ieí. O encerramento da
Dilson Barbosa (Gama Fi- temporada será sábado,
lho), com 53s3. 5077!. peito,
será feita a entrega
meninas B: Io. — Ma<rtha quando
dos prêmios aos vencedores
Roa.ue (Gama Filho), com das competições.
52s; 3.° — Márcia Pinto
Ós resultados da Taça
(Gama Filho), com 52s3; Gulliver de Golfe foram es—
(TijuVidal
Cláudia
3°.
tes: 1.° — Hélio Andrade —
ca), com 53sl. 50771, costas, 24-72-71 — 143; 2.9 — Doumeninos B: Io. — Fábio glas MacFarlane — 0-104-72
146; 3.° — Hélio Barki
Latini (Tijuca), com 43s;
2o. — Bruno SanfAnna Filho — 16-72-74 — 146; 4.°
H. Kameyama — 23-70-77
(América), com 44s7; e 3o. '
— Marcelo Vaccari (Gama — 147; e 5.° — George London — 12-80-69 — 149.
Filho), com 46s6.

H. Andrade
tem vitória
no Golfe

Auitrii/Ridlofoto UPI

Serra vence
no Kart em
Interlagús
São Paulo — Pilotando
um Cox-Parilla da equipe
Sadia, Francisco Serra venceu ontem de tarde, no
Kartódromo de Interlagos,
a primeira etapa do Campeonato Paulista de Kart
na 2a. categoria 100 ca,
considerada a principal da
rodada, que teve a participação de quase 100 pilotos
competindo em todas as
categorias.
A prova da 2a. categoria
100 c.c. foi disputada em
duas baterias de 18 voltas
cada. Aprimeira foi vencida por Francisco Serra e a
segunda por Antônio A, M.
Lopes, da equipe Merci Sobring, com mini SS-Komet,
Os demais classificados
foram: Manfredo Holschauer, Cox-Comet, sem
equipe;. Walter Travaglinl
Jr Sulam Parilla, Eq. Sulan Mangels; Carol Simões
Figueiredo, Mini SS-Komet,
Eq Hollywood e José Alberto Pastore, Mini SS-Parilla,
Eq. Grupo Fama.
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NoTB categoria 1ÓÒ cc, Marços Marcondes (38) obteve aa vitoria

Campeã de
Esqui deixa
o esporte

Víe7ia, Áustria — A austríaca Annemarie Moser
este
^B BR^BB BFflBM BM-^^^^f^^BBHBBl^^BB B»'&É&iii Proell, que conquistou
ano pela quinta vez conse.cutiva — por antecipação
— o Campeonato Mundial
de Esqui Alpino, com 268
H KA^
H Bv ^Êfl iBBíI^B^^bI B^T«lfc%\. ^1
^Ffl B^kw iil ^FbLíBB pontos, abandonará a car'B
reira, segundo afirmou onHgkH
SwE Wp^^êEIêIm
«B. BPsSS
tem ao Jornal Kronen Zeltung, da Áustria.
— Tepho vontade de levar uma vida normal. Este
ano participo pela oitava
BJP
Bü:'B
aK*^ ;v:''^' BHiiiBB
BB
^P~;:;^
vez das provas válidas pelo
Campeonato Mundial. Já
venci 42 ou 43 competições
e não tenhe^; mais vontade
wl
§&&;&y
B>^^^l BBi
de participar de outras.
Agora, chega.
Annemarie, de 22 anos,
conseguiu o título deste ano
com 100 pontos de vanta:
gem sobre a segunda, colocada. Casada há doiá anos,
disse que depois que aban¦-0K..
donar a carreira se dedicamm--.
rá à publicidade, profissão
Moser-Proell abandona esqui para levar uma vida normal do seu marido.
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Vilória de Asbe

Annemarie
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1,° Caderno

ESPORTE

Emerson correrá entre campeões

FVTEBOL NOS ESTADOS . . .,
¦"¦¦¦¦^

I. •lult/Ttltftto Jt

Sérgio Cavalcanti
fnviad* ¦•(••ciai

Equilíbrio, fato que se
repete no Mundial dè 75

CONTAGIRO
sul-africano*.
Os
Jornais
abriram manchetes ontem para a vitória de Jody Scheckter, e, repetindo as declarações
do chefe da sua equipe, Ken
Tyrrell, logo após a prova, comentam que o piloto tem
no
possibilidades
grandes
Campeonato Mundial deste
ano, pois o carro com chassi
novo, destruído nos treinos, é
bem mais veloz do que o vencedor de Kyalami.
Para melhor acompanhar a
temporada européia, que começa no final de abril com o
GP da Espanha, Emerson Fittipaldi passará a residir com
Maria Helena e sua filha, Juliana, na vila Suíça de Lonay.
próximo a Lausanne. Wilson
Fittipaldi e sua mulher, Suzle,
passarão a residir em Londres.
Wilsinho disse que ficará na
Capital inglesa porque é lá que
a equipe. Copersucar terá a sua
base na Europa, numa casa
já alugada.
O irmão de Jody Scheckter,
Ian, que estreou na Fórmula-1,
sábado, em Kyalami, quer ver
se disputa este ano algumas
provas do Campeonato europeu de Fórmula-1, pois abandonou a prova após sair da
pista duas vezes com seu Tyrreli alugado. Na segunda deIas, bateu no guard-rail da
curva Crowthorne.
Bernie Ecclestone, dono e
chefe da equipe Brabham, disse que para este ano não pensa mais em equipar os carros
com o motor Alfa-Romeo de 12
cilindros. Admitiu entretanto
que no segundo semestre serão realizados testes naquele
sentido, já visando a próxima
temporada.
A Brabham, aliás, com
o segundo lugar de Carlos
Reutemann, sábado, passou a
liderar o Campeonato Mundial
de construtores, com 19 pontos, enquanto a McLaren, que
era a lider, caiu para segundo, com 16.
A Tyrrell está em terceiro,
com 11 pontos. j
Descansando à beira da
piscina do Hotel Kyalami
Runch, ontem pela manhã,
vários pilotos ainda condenavam a brincadeira de muito
mau gosto íeita, não se sabe
por quem, na noite da véspera do Grande Prêmio, quando
ligaram-para aquele hotel várias vezes, chamando com urgência a Peter Revson (piloto
norte-americano morto o ano
passado, durante os treinos exr
tra-oficiais para o GP da
África do Sul). Por três vezes
um boy passou pelo salão, on- '
de jantavam os pilotos, tocando um sininho com o aviso escrito em giz no quadro-negro
portátil: chamada urgente para o Sr Peter Revson.
Uma revelação de Emerson
Fittipaldi sobre a vitória que
lhe deu mais alegria até hoje,
após a de Monza, em 1972,
quando assegurou por antecipacão a conquista do primeiro
titulo mundial: íoi a do GP
da Argentina, em 1973, após
um duelo incessante com
Jackie Stewart e François Cevert. Emerson reconhece que
então pilotou de uma forma
impecável e deu tudo do carro, o tempo todo, para superar os dois adversários.
O chefe e proprietário da
equipe Shadow, Don Nichols, e
Tony Southgate, depois de
o projetista do carro, o inglês
longas conversas com os pilotos Jean-Pierre Jarier e Tom
Pryce, não chegaram a uma
conclusão sobre o problema
apresentado pelo
principal
modelo DN-5, na pista de
Kyalami: a falta, de estabilidade acusada pelo carro nas
curvas.

Com o resultado do GP da Africa do Sul, pode-se prever que o Campeonato Mundial deste ano, emboraa
ainda esteja em seu inicio, tende
ser tão equilibrado como o de 1974. E'
bem provável também que o campeão
não será aquele que mais vitórias ob-,
tiver na temporada, mas sim o que
conquistar com regularidade boas colocações.
;'..,
,'*
Há equilíbrio nas principais equimocujo
Shadoxo,
é
a
,pes e o exceção
delo DN-5 surpreendeu a todos na ArGP da
gentina e no Brasil. Mas no
África do Sul, quando apresentou não
um mas dois modelos DN-5, a Shadow
fracassou.
E, como sua equipe, inclusive os
pilotos, é nova na Fórmula-1, mesmo
que o carro volte a ser veloz como em
Buenos Aires e Interlagos, parece muito
difícil que se sagre campeã mundial.
Pois ter o carro mais velos somente
não basta. E' necessário que ele seja
resistente, suporte as provas até o fim
com a mesma eficiência dos treinos.
E isso na Shadow até agora não ocorreu: em três grandes prêmios seus pilotos não conquistaram qualquer pon-
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Emtiian,
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Emerson Fittipaldi e Jody Scheckter,
ficando Jochen Mass e Patrick Depailler em segundo plano.
Na Brabham, que este ano iambém está com muito dinheiro e ótimo carro, desde què o proprietário
e chefe da equipe, Bernie Ecclestone,
conseguiu forte patrocínio, também
to.
Mas a grande decepção em Kyapoderá haver problemas com a divisão
lami foi, sem dúvida, o novo modelo de forças entre Carlos Reutemann e
José Carlos Pace. Quanto à Lotus, até
da Ferrari, o 312-T, que a equipe itaagora a temporada tem sido pior que
liana vinha anunciando desde a mea de 74. Talvez, quando o novo carro
tade da temporada passada. Sua esentrar na pista, na metade do ano,
tréia era aguardada com uma expeca equipe já não tenha mais chance
tativa exagerada, exatamente porque
a Ferrari fez muito alarde da concep- no Campeonato.
Por tudo isso é que Emerson Fitção do novo modelo. Mas na prova
tipaldi, sem dúvida o melhor piloto
de sábado, os dois carros nunca tientre todos os que estão na categoria,
veram um desempenho que justificasainda é o principal favorito do Camse a euforia e o otimismo demonstrados pela equipe desde muito antes de peonato. A soma de suas qualidades,
às de um carro que sem ser o mais
seu lançamento.
Tanto Regazzoni como Lauda an- . veloz é bom e resistente, e de uma
equipe organizada como a McLaren,
daram praticamente toda a prova
dá a ele as maiores possibilidades de
juntos, em quinto e sexto lugares, mas
cada vez mais distantes dos lideres, conquistar o Campeonato Murídial
que, após suas três provas iniciais,
até que o carro do piloto suiço parou
nas últimas voltas com o comando do. apresenta três pilotos sul-americanos
Emerson. Pace e Carlos Reutemann
acelerador partido. Além disso, a Fernos primeiros lugares, o que nunca
rari continua com muito menos organização do que a McLaren ou Tyrrel, havia acontecido em toda a história
da Fórmula-1.
por exemplo.
Finalmente é preciso ressaltar
São muitos a mandar e a proConscurar dividir igualmente a atenção que a Associação Mundial denão
F-l agiu.certo ao
perpara dois pilotos, apesar da lição do trutores deWilson Fittipaldi
participasano passado, durante os Grandes mitir que
Se o liPrêmios tia Espanha e da Holanda. se do GP da África do Sul.
i
um
de
circuito
segurança
de
mite
manSe seu chefe de equipe tivesse
deve ser
dado trocar as posições de Lauda e de 26 carros, esse número abrindo-se
Regazzoni, o piloto suiço não teria sempre respeitado, pois,
viriam
deixado escapar a conquista do titulo uma exceção, no futuro outras
mais
aiitda
tomando
GP
o
forçosamente,
na prova final do Campeonato,
F-l,
em
de
que
as
corridas
perigosas
dos Estados Unidos.
Nessa questão de definir o pri- ¦ os próprios pilotos são os primeiros
meiro piloto quem leva vantagem é .¦fl ,a ,exigir cada ue? mais segurança.
McLaren e a Tyrrell, que dão prion 9.1-¦
S.C.
ridade no preparo tie seus carros a
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Johannesburg — Atendendo a um pedido do chefe da equipe da McLaren,
Teddy Mayer, Emerson Bittipaldi participará da Corrida dos Campeões, prova
extra-catnde Fórmula-1
peonato mundial que «era
realizada este mês no circulto de Brands Hatch, na ,
Inglaterra. Hoje Emerson
fará testes de pneus Goodyear.na pista de Kyalami,
o que também acontecerá
com outros pilotos.
Emerson havia decidido
não correr em Brands Hatch
por achar a pista multo insegura, mas Teddy Mayer o
convenceu a participar, e
assim, antes do GP da Espanha, próxima prova do
Campeonato Mundial, dia
28 de abril no circuito de
Montjuich, ele disputará
duas corridas de Fórmula-1
com seu McLaren — além
da de Brands Hatch; correrá em Silverstone, no Inicio
de abril.
. UM DIA DE DESCANSO
Ontem Emerson e José
Carlos Pace tiveram um
dia descontraído e de descanso, procurando não falar muito sobre automobilismo. Os três dormiram até
bem tarde no hotel Kyalami, onde ficarão hospedados até depois de amanhã,
quando só então regressarão ao Brasil. Hoje e amana pista;
estarão
nhã
Emerson íe Pace testando
novos pneus da Goodyear e
testes
fazendo
Wilsinho
com seu Fitti-2, que irá
para a pista com um novo
aerofólio, um bico novo e
uma regulagem de suspensão bem diferente da. utilizada nos treinos para o GP
da África do Sul, quando o
carro foi muito mal.
COM SEGURANÇA
Os responsáveis pelo autodromo de Kyalami promede
teram que nos testes
pneus de hoje e amanhã haverá total segurançana pista, cerni' fiscais utilizando
equipamentos contra'incêndio e também uma ambulancia com um médico para
o caso de algum acidente.
Aliás foi só após ter essa
garantia que Wilsinho resolveu ir para a pista hoje,
porque tentará andar forte
com seu carro para corrigir
os defeitos.
Emerson será o único piloto da McLaren a fazer os
testes de pneus, pois o alemão Jochen Mass já viajou para seu pais. Na Brabham, o teste será feito por
José Carlos Pace e Carlos
Reutemann, mas com o carro reserva, já que os dois titulares, com os quais disputaram a prova de sábado,
já seguiram para a Inglaterra. Como os testes serão
realizados pela manhã e à
tarde, ficou acertado que esta manhã será a vez de Paenquanto o argentino
ce,
testará os pneus à tarde.
Amanhã será ao contrário:
Reutemann fará os testes
matinais e Pace os vespertinos.
Outras equipes, como a
Ferrari, a Shadow e a Tyrreli também farão os testes
de pneus.
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Clóvis de Moraes lidera a Fórmula-Ford

disputadas também
S. P.ula/Tdifot» Jt
ram
São Paulo — Confirprovas da Divlsão-3, acimando o favoritismo, o
ma de 1600cc, válidas pela
gaúcho Clóvis de Moraes,
primeira etapa do Campeocom um Bino-Ford da equinato Brasileiro e Paulista
Divisão-3 até 1600 e Divipe Hollywood, venceu ontem
em Interlagos a primeira
são-1, até 1 600CC.
Na Divisão-3, acima de
etapa do Campeonato BraFórmula-Ford
de
sileiro
1600cc, a principal, foram
(motor Corcel), disputada
as seguintes as classificaem duas baterias de oito
ções:
ii
19 _ 11 — Luiz Pereira
voltas cada, pelo circuito
— noAutódromo
do
completo
Bueno — Hollywood
—
5 mil
Maverick
lugar
segundo
Paulista. Em
ve voltas
_ 2"? — 17 — Júlio A. R. Tese classificou o paulista
—
Raul Natividade Jr — Binodesço — Aldo Auto Capas —
Ford, equipe Caltabiano —
nove — Opala 4100 — 39
e em terceiro o gaúcho Ame59 — Nivaldo Trama — In—
teramericana — nove
deo Ferri, também com BiOpala 4 100.
no-Ford, sem equipe.
Para assumir a liderança
Tempo da prova: 29m 27s
do Brasileiro de Fórmula02 décimos. Média horária:
Ford, Clóvis de Moraes che145 quilômetros 946 metros/
hora. Melhor volta: carro
gou em segundo lugar na
11 — 3m lis 01 décimo. Méprimeira bateria, ganha peIo gaúcho Francisco Feoll —
da melhor volta: 149
dia
bateria
Bino-Ford, equipe Telefun- Clóvis de Moraes venceu com muita facilidade a segunda
quilômetros 960 metros/h.
ken — e venceu com f aciliNa Dlvisão-1 — POC/PC
Caltabiano — Bino-Ford —
até 1 600 cc, a classifica— Amedeo
dade a segunda, com a mé- sa), Clóvis de Moraes tevê ro rendeu perfeitamente.
lugar
3.°
SP;
tão
ficou
—
dia horária de 151 quilôme- uma vitória itranquila, já Francisco Feoli
dos três primeiros foi
Bi—equipe
sem
ção
Ferrl
corritros e 919 metros por hora. que seu carro andou muito entusiasmado com a a ban- no-Ford — RS.
V> — 90 — Franseguinte:
a
— Roque &
Sua melhor volta foi com o bem, principalmente na se- da que não viu nem
Artigas
cisco
dada
Depois da primeira eta— Pas—
tempo de 3m7s9dj estabele- gunda bateria, quando ven- deirada de chegada
12
voltas
a classlíi- Seabra
da Ford,
— 205 — Rôcendo novo recorde de In- ceu com uma diferença de pelo presidente fez, a toda pa, é a seguinte
29
500.
1
sat
Brae
cação do Campeonato
— Samed — 12
terlagos na categoria. A pró- 12 segundos sobre o segun- Joseph 0'Nell,
mais uma volta sileiro de Fórmula-Ford: mulo Gama
xlma etapa do campeonato do colocado, o próprio Raul velocidade,
500. 39 — 220
_
1
Passat
autódromo, só perce- 1.° lugar — Clóvis de MoCarvalhaes —
Otto
L.
será no dia 27 de abril, em , Natividade', mostrando que pelo
—
é um dos melhores pilo- bendo que a prova termi- raes, nove ponitos; 2.°
—
—
Passat 1 500.
Tarumã, Porto Alegre.
12
Caclc
tos brasileiros de Fórmula-, nara quando passou nova- Raul Natividade Jr., seis
da
prova: 50m
Duração
—
FerAmedeo
mente pelos boxes.
Ford. ..
pontos; 3.°
Média horaVITÓRIA TRANQÜILA
décimos.
—
07
04s
4.°
A classificação final dos ri, quatro pontos;'
Na primeira bateria, apemeFeoli, três pon- ria: 114 quilômetros 450 carEmbora o paulista Raul sar de largar na pole posi- três primeiros colocados na Francisco
Melhor volta:
tros/h.
—
Moraes
de
Jospe
5.°
tos;
a seNatividade Jr. tenha sido tion, Clóvis de Moraes foi prova de ontem. foi
— Clóvis Netto, dois pontos; e 6,° lu- ro 205 — 4m 07s 04 décimos.
eleito na tarde de ontem ultrapassado por Francisco gulnte: 1.° —lugar
da melhor
Hollywood — gar — Mário Patti Jr., com Média horária
de Moraes
pelos jornalistas, em Inter- Feoli, que na primeira par- Bino-Foa-d
volta: 115 quilômetros 834
—
um
2.°
lugar
RS;
ponto.
exceuma
lagos, como melhor piloto te da prova fez
— Raul Natividade Jr. —
Ontem em Interlagos fo- metros/h.
da rodada (Troféu Impren- lerite corrida, pois seu car-

César não esteve bem, decepcionando em estréia no Coríntians
ranga de Erexim; em Guaporé, Juventude
SÃO PAULO
1 x 1 São Luis de IJui; em Passo Fundo,
São Paulo — O Corintlans, na estréia
Gaúcho 2x1 AESA de Santo Ângelo; em
de César, mais uma vez desiludiu a «ia
Santa Maria, Internacional local 1x0
apaixonada torcida, empatando de 1 a 1
Tupi de Criciúma; em Santa Cruz, SanCom a fraca equipe do XV de Piracicaba,
ta Cruz 2x0 Aimorés de São Leopoldo;
no Pacaembu. O ex-atacante do Palmeiem Encantado, Encantado 0 x 0 São José
ras, além de atuar mal, ainda perdeu um
de Porto Alegre; em Rio Grande, RioGrandense 0x0 Pelotas; em Alegrete,
pênalti, no último minuto da partida, chuAlegrete Oxl Bagé; em São Borja, Intando a bola em cima do goleiro adverternacional 2x1 Grêmio Santanense.
sárlo.
O gol do Corintlans foi marcado por
BAHIA
Zé Roberto logo aos três minutos do pri—
29
da
aos
briga que envolveu
Uma
empatou
o
XV
Solwador
e
tempo
meiro
fase final, através de Benetti. Armando
praticamente todos os jogadores dos dois
times, além de dirigentes, obrigou o juiz
Marques foi um excelente árbitro e a renBartolomeu Lordeio a interromper, aos 39
da somou Cr$ 254 mil 505. O Corintlans
Baltempo, a partida
minutos do segundo
Jogou com Paulo Rogério, Zé Maria, Adãoentre o Ipiranga e Fluminense de Feira
doechi, Ademir e Vladimir; Tião e
de Santana, realizada ontem à tarde no
zinho; Vaguinho, Zé Roberto, (Lance),
Estádio Jóia da Princesa, em Feira de
César e Daércio (Tatá).
Santana. A confusão teve inicio com a
A surpresa da rodada foi a derrota do
troca de murros e pontapés entre os JoSantos para o Marilia, por 2 a 1, em Vila
gadores Luciano, do Fluminense e RaiBelmlro. Os demais resultados: São Paumundinho, do Ipiranga, que foram exIo 4 a 0 Paulista de Jundiai, Guarani 3 a 0
pulsos.
Saad, Ponte Preta 1 a 1 Botafogo, PorJogando no Estádio da Fonte Nova,
tuguesa de Desportos 1 a 0 Ferroviária,
Salvador, o Vitória derrotou o Itaem
Bento.
São
a
1
1
Juvcntus
buna por 3 a 0. Osni fez dois gols coMINAS GERAIS
brando pênaltis, um dos quais sofrido por
ele, e André um, em uma Jogada indiviBelo Horizonte — Atlético Mineiro e
dual, o primeiro da partida (aos 3 miESAB conservaram a invencibilidade na
nutos do primeiro tempo) e também do
Taça Minas Gerais, ao empatarem por um
Campeonato Baiano.
gol a partida disputada ontem, na cidade
O juiz foi Manoel Sérapião, e os tide Contagem, diante de seis mil espectames jogaram assim: Vitorio — Jorge Vidores. Os gols foram marcados no seguntório; Cláudio Deodato, Vava, Válter e
do tempo: Paulo Isidoro abriu a contaValença; Denilson e Glbira; Osni, Jair,
gem, aos seis minutos, e Evaldo, aos 16,
André e Evilasio (Washington). Itabuna
marcou para o ESAB.
— Slnval; Claudionor, Ailton, Vantuil e
FerAntônio
Ângelo
de
Sob a direção
Reginaldo; Oldail e Sabará; Zezinho
rari, as equipes atuaram assim: Atlético
(Bel), Gérson, Sérgio e Wilson.
— Careca; Getúlio, Osmar, Vanderlei e
MarArlei;
e
Campos
PERNAMBUCO
Vantuir; Cláudio,
ceio (Ângelo), Paulo Isidoro e Paulinho;
— Numa partida em que a
Recife
JoséFlávio,
—
Lentini; Rogério,
ESAB
arbitragem de Armando Camarinha quamar e João Carlos; Oldair, Isidoro e Nase provoca tumulto e caracterizada pela
Elinho
e
tal; Evaldo, Tonlnho (Natalino)
violência, o Esporte venceu a equipe do
72
mil.
Cr$
(Nelslnho). A renda foi de
Bahia por 3 a 0 e mostrou à sua torcida
Em -Ituitaba, o Cruzeiro teve muita
que está realmente' preparado para disputar o Campeonato Estadual.
dificuldade para vencer o União Tijucana
conquistado
Ainda no primeiro tempo, o lateral
por 1 a 0. O gol único foi minutos
para
baiano, Sapatão, agrediu o Juiz e a conquando faltavam apenas seis
fusão generalizou-se. Os 22 jogadores troo término da partida. E assim mesmo
caram murros e ponta-pés, sendo acalmasurgiu de uma jogada infeliz do zagueiro
. dos pela ação dos reservas e da policia,
Fuminho, que marcou contra. A arbitraa renque aplicou golpes de braço nos atletas
gem coube a Joaquim Gonçalves e
mais exaltados, mas sem fazer uso de casda totalizou Cr$ 55 mil.
tes.
sete
Belo
em
No Estádio independência,
O atacante Dario fêz dois gols — aos
Horizonte, o América também venceu por
e
40 minutos da fase inicial — e Lu37
28
aos
Iuca
de
a 0 ao Valério Doce, gol
ciano,,aos
47, ampliando o marcador, com
Taça
minutos. Os demais resultados pela— Ubegol de pênalti.
Minas Gerais foram: em Uberada
A torcida do .Esporte compareceu em
raba 3 \ Fluminense de Araguari 1; em
grande número ao Estádio do Arruda,
Uberlândia — Uberlândia 1 x Guaxupé 0;
totalizando uma renda de CrS 229 mil 416.
em Sete Lagoas — Democrata 1 x NacioAs equipes formaram assim: Esporte
— Vinal de Muriaé 0; e, em Nova Luna
— Tobias; Marcos, Lula, Luciano e Djalia Nova 1 x Sete de Setembro 0.
ma; Luizinho Camargo e Assis; Jangada,
Dario, Miltão e Pery; Bahia — Rafael;
RIO GRANDE DO SUL
Ubaldo, Sapatão, Baiaco e Romero; Roexdo
Porto Alegre — A participação
berto Rebouças e Douglas; Washington,
aos
trema Zequinha nos gols de Tarciso, NeBeijoca, Jorge Campos e Parazinho.
II minutos do primeiro tempo, e de
ALAGOAS
ca aos dois minutos do segundo, 2foi o0
a
destaque da vitória do Grêmio, por
— CSA e CRB voltaram a
Aíaceió
no amistoso disputado em Bento Gonçalempatar de 0 a 0, ontem, no Estádio Rei
ves, com o Esportivo, dentro da prograPele. Por Isso, haverá novo jogo entre
do
Vinho.
Festa
da
mação
ambos, quarta-feira à noite, a fim de ainSérgio
Picasso;
com
atuou
Grêmio
O
da decidir o Campeonato-74. Agora, vai
Tabajara
Jorge
e
Beto
Ancheta,
Vieira,
interessar ao CRB apenas a vitória, ene
Iura
Freitas),
(Celso
Cacau
(Tadeu);
quanto o empate dará o títtdo ao CSA.
Loivo.
e
Tarciso
Neca; Zequinha,
A renda somou CrS 136 mil 278, com
Internaciodo
reservas
os
Em Estrela,
17 mil 435 pessoas. Equipes: CSA — Dida;
equipe
com
a
um
gol
nal empataram por
Spinoza, Walmir, Zé Preta e Tadeu, Maulocal, em Jogo amistoso. A terceira rodaricio (Didinho), Djair e Soareste; Jorge,
Campeonato
do
da da fase classificatória
Misso e Ricardo. CRB — Jonas; Ademir,
não
participam
ainda
Gaúcho, do qual
Bibiu, Major e Tinteiro; Gilmar e Ferseguintes
os
teve
Grêmio e Internacional,
nando Pirulitó; Dinga (Manoelzinho), Bié,
2x0
Cachoeira
resultados: Em Cachoeira,
Reinaldo e Orlando. O juiz foi Luis Carlos
2x1
Lajeado
Lajeado,
G.deGaribaldi; em
Félix.
Ipilxl
Atlético
Caxias; em Carazinho,

mm

FUTEBOL INTERNACIONAL
Mais uma vez o Juventus foi beneficiado, ontem em sua luta para a conquista
do campeonato Italiano. Mesmo empatando por um gol com o último colocado
um ponda tabela, o Sampdoria, ganhou
—
to no jogo, em que o Lázio — vice-lider no
Internazionalle,
o
1
3
a
para
por
perdeu
Estádio San Siro. Agora o Juventus está
com 30 pontos ganhos, contra 26 do Lázio e do Napoli, que também passou para
o segundo lugar, ao derrotar a Fiorentlna
brapor 1 a 0. Nesta partida, o atacante
sileiro Sérgio Clerici manteve a tradição
de sempre marcar gols contra a Fiorentina e foi o autor do que deu a vitória ao
Napoli.
Em Portugal, o Benfica conservou a
liderança, após um Jogo em que precisou
empenhar-se muito para superar o Guimarães, por 1 a 0. Já na Espanha, o Real
Madrid manteve a ponta do Campeonato
vencendo com grande facilidade o Las
Palmas, por 4 a 1, enquanto o Barcelona
perdeu mais um ponto, ao empatar sem
gols com o Hercules. Na França, todos os
jogos de ontem valeram pela Copa e não
pelo Campeonato, tendo o Olympique
Marseille empatado a zero com o Montlucon. Em Toluca, a seleção mexicana de
amadores impôs uma goleada de 8 a 0
à Jamaica, na abertura de um Torneio
Internacional do qual Cuba também
participa.
Esta semana será de movimentação
intensa para o futebol europeu. Pelo Copa
dos Campeões, o Barcelona enfrenta
amanhã o Atvidaberg (Suécia) e para 4a.feira estão programados os Jogos: Ruch
Chorzow (Polônia) x Saint Etlenne (França), Leeds (Inglaterra) x Anderlecht
(Bélgica) e Bayern Munich (Alemanha
Sofi Ocidental) x Ararat Erevan (União Copa
• viética). Ainda na 4a.-felra, pela
¦ ,;das Copas, os jogos são: Real Madrid x
Estrella Roja (Iugoslávia), Malmoe <Suê-

cia) x Ferencvaros (Hungria), Eindhovén
(Holanda) x Benfica (Portugal) e BorsasSopor (Turquia) x Dinamo Kiev (União
viética). Na 4a.-feira tmbém serão reaUzados quatro jogos pela Copa da VEFA:
Velez Mostar (Iugoslávia) x Twente Enschere (Holanda), Juventus (Itália) x
Hamburgo (Alemanha Ocidental), Coloma (Alemanha Ocidental) x Amsterdã
(Holanda) e Banik Ostrva (Tcheco-Eslováqula) x Borussia Moenchengládbach (Alemanha Ocidental).
ITALIA
Cagliari 1 x Bologna 1; Ccsena 0 x
Ascoll 0; inter-3 x Lazio 1; Juventus 1
x Sampdoria l; Vicenza 2 x Milan 0; Napoli 1 x Fiorentlna 0; Roma 1 x Varese
0; Ternana 2 x Torlno 1.
PORTUGAL
Oriental 0 x Boavista 0; Acadêmico 0
x Atlético 0; Olhanense 1 x Tomar 1; Porto 1 x Setúbal 1; Belcnenses 1 x^tren4 x
se 0; Guimarães 0 x Benfica 1; CUF
Espinho 0; Sportlng 5 x Leixoes 2.
FRANCA
Bordeaux 0 x Sochaux 0. Strasbourg
2 x Besancon 0. Rennes 2 x Metz 02. xSaintMarEtlenne 6 x Le Puy 0. Montlucon
x
seille 0. Brest.l x Lens 0. Rouen0. 1loTroyes 0. Valenciennes 2 x SedanLavai 0.
rient 3 x Angers 3. Reims 0 x
Bastia 2 x Nice 0. Sete íl x Paris 4. Pa1.
ris 0 x Lille 1. Cannes 1 x Martigues
Nancy 5 x St, Luis 0. Libourne 1 x Toulon 4.
ESPANHA
Granada 2 x Betis 0. Elche 2 x Celta 0.
Mareia 0 x Espanol 0. Real Madri 4 x Las
Palmas 1. Zaragoza 3 x Atlético Madri.
1 Athletic Bilbao 0 x Salamanca 0. Barcelona 0 x Hércules 0. Malaga 1 x Valencia •.
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ESPORTE

Emerson correrá entre campeões
Sérgio Cavalcanti

D

M>

I

Segunda-feira, 3/3/75
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FUTEBOL MS ESTADOS
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Equilíbrio, fato que se
repete no Mundial de 75

CONTAGIRO
Os Jornais sul-africanos
abriram manchetes ontem para a vitória de Jody Scheckter, e, repetindo as declarações
do chefe da sua equipe, Ken
Tyrrell, logo após a prova, comontam que o piloto tem
no
possibilidades
grandes
Campeonato Mundial deste
ano, pois o carro com chassi
novo, destruído nos treinos, é
bem mais veloz do que o vencedor de Kyalami.
Para melhor acompanhar a
temporada européia, que corrieça no final de abril com o
GP da Espanha, Emerson Fittipaldl passará a residir com
Maria Helena e sua filha, Juliana, na vila Suiça de Lonay.
próximo a Lausanne. Wilson
Flttipaldi c sua mulher, Suztc,
passarão a residir em Londres.
O irmão de Jody Schecktcr,
Ian, que estreou na Fórmula-1,
sábado, cm Kyalami, quer ver
se disputa este ano algumas
provas do Campeonato europeu de Fórmula-1, pois abandonou a prova após sair da
pista duas vezes com seu Tyrreli alugado. Na segunda deIas, bateu no guard-rail da
curva Crowthorne.
Bernie Ecclestone, dono e
chefe da equipe Brabham, disse que para este ano não pensa mais em equipar os carros
com o motor Alfa-Romeo de 12
cilindros. Admitiu entretanto
que no segundo semestre serão realizados testes naquele
sentido, já visando a próxima
temporada.
_ A Brabham, aliás, com
o segundo lugar de Carlos
Reutemann, sábado, passou a
liderar o Campeonato Mundial
de construtores, com 19 pontos, enquanto a McLaren, que
era a líder, caiu para segundo. com 16.
A Tyrrell está em terceiro,
com 11 pontos.
— Descansando à beira da
piscina do Hotel Kyalami
Runch, ontem pela manhã,
vários pilotos ainda condenavam a brincadeira de muito
mau gosto feita, não se sabe
por quem, na noite da véspera do Grande Prêmio, quando
ligaram para aquele hotel várias vezes, chamando com urgência a Peter Revson (piloto
norte-americano morto o ano
expassado, durante os treinos
tra-oíiciais para o GP da
África do Sul). Por três vezes
um boy passou pelo salão, onde jantavam os pilotos, tocando um síninho com o aviso escrito em giz no quadro-negro
portátil: chamada urgente para o Sr Peter Revson.
— Uma revelação de Emerson
Fittipaldi sobre a vitória que
lhe deu mais alegria até hole,
após a de Monza. em 1972,
quando assegurou por antecipacão a conquista do primeiro
titulo mundial: foi a do GP
da Argentina, em 1973, após
um duelo incessante com
Jackie Stewart e François Cevert. Emerson reconhece que
então pilotou de uma forma
impecável e deu tudo do carro. o tempo todo, para superar os dois adversários.

Com o resultado do GP da Afri
ca do Sul, pode-se prever que o Compeonato Mundial deste ano, emborao
ainda esteja em seu inicio, tende
ser tão equilibrado como o de 1974. E'
bem provável também que o campeão
não será aquele que mais vitórias obtiver na temporada, mas sim o que
conquistar com regularidade boas co.
locações.
,
,
Há equilíbrio nas principais equipes e a exceção é a Shadow, cujo modelo DN-5 surpreendeu a todos na Arda
gentina e no Brasil. Mas no GP
não
apresentou
Sul,
do
quando
África
um mas dois modelos DN-5, a Shadow
fracassou.
E, como sua equipe, inclusive os
pilotos, é nova na Fórmula-1, mesmo
que o carro volte o ser veloz como em
Buenos Aires e Interlagos, parece multo
difícil que se sagre campeã mundial.
Pois ter o carro mais velos somente
não basta. _' necessário que ele seja
resistente, suporte as provas até o fim
com a mesma eficiência dos treinos.
E isso na Shadow até agora não ocorreu: em três grandes prêmios seus pilotos não conquistaram qualquer pon-

Londres — O brasileiro
Alex Dias Eibeiro, com um
March 753, venceu ontem a
primeira prova do Campeonato Europeu de Fóravu]a-3, disputada em Thruxton. Alex corre com o patrocínio da Copersucar, perfume Rastro e Mangels
Steel.
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Emirsen, a favorito

Emerson Fittipaldi e Jody Scheckter,
ficando Jochen Mass e Patrick Depailler em segundo plano.
Na Brabham, que este ano também está com muito dinheiro e ótimo carro, desde que o proprietário
e chefe da equipe, Bernie Ecclestone,
conseguiu forte patrocínio, também
Mas a grande decepção em Kya- poderá haver problemas com a divisão
lami foi, sem dúvida, o novo modelo de forças entre Carlos Reutemann e
da Ferrari, o 312-T, que a equipe ita- José Carlos Pace. Quanto à Lotus, até
liana vinha anunciando desde a me- agora a temporada tem sido pior que
tade da temporada passada. Sua es- a de 74. Talvez, quando o novo carro
entrar na pista, na metade do ano,
tréia era aguardada com uma expecexatamente
a equipe já não tenha mais chance
porque
exagerada,
tativa
a Ferrari fez muito alarde da concep- no Campeonato.
Por tudo isso é que Emerson Fitção do novo modelo. Mas na prova
de sábado, os dois carros nunca ti- tipaldi, sem dúvida o melhor piloto
veram um desempenho que justificas- entre todos os que estão na categoria,
se a euforia e o otimismo demonstra- ainda é o principal favorito do Camdos pela equipe desde muito antes de peonato. A soma de suas qualidades,
às de um carro que se7ii ser o mais
seu lançamento.
Tanto Regazzoni como Lauda an- veloz é bom e resistente, e de uma
daram praticamente toda a prova equipe organizada como a McLaren,
de
juntos, em quinto e sexto lugares, mas dá a ele as maiores possibilidades
cada vez mais distantes dos lideres, conquistar o Campeonato Mundial
até que o carro do piloto suíço parou que, após suas três provas iniciais,
nas últi7nas voltas com o comando do apresenta três pilotos sul-americanos
Emerson, Paçe e Carlos Reutemann
acelerador partido. Além disso, a Fernos primeiros lugares, o que nunca
rari continua com muito menos organizáção do que a McLaren ou Tyrrel, havia acontecido em toda a história
da Fórmula-1.
por exemplo.
Finalmente é preciso ressaltar
São muitos a mandar e a prode Conscurar dividir igualmente a atenção que a Associação Mundial não
perde F-l agiu certo ao
trutores
lição
do
da
apesar
dois
pilotos,
para
ano passado, durante os Grandes mitir que Wilson Fittipaldi participasSe o liPrêmios tia Espanha e da Holanda. se do GP da África do Sul.
é
um
circuito
de
segurança
de
mite
manSe seu chefe de equipe tivesse
deve ser
dado trocar as posições de Lauda e de 26 carros, esse número abrindo-se
Regazzoni, o piloto suíço não teria sejnpre respeitado, pois,outras viriam
deixado escapar a conquista do titulo uma exceção, no futuro avtda mais
na prova final do Campeonato, o GP forçosamente, tornando F-l, em
que
perigosas as corridas de
dos Estados Unidos.
os primeiros
Nessa questão de definir o pri- os próprios pilotos são segurança.
mais
meiro piloto quem leva vantagem é a a exigir cada vez
dão
Tyrrell,
prioMcLaren e a
que
S.C.
ridade no preparo tie seus carros a

;. UM DIA DE DESCANSO
Ontem Emerson e José
Carlos Pace tiveram um
dia descontraído e de descanso, procurando não falar muito sobre automobilismo. Os três dormiram até
bem tarde no hotel Kyalami, onde ficarão hospedados até depois de amanhã,
quando só então regressarão ao Brasil. Hoje e amana
estarão
pista;
nhã
Emerson e Pace testando
novos pneus da Goodyear e
testes
fazendo
Wilsinho
com seu Fittl-2, que irá
para a pista com um novo
aerofólio, um bico novo e
uma regulagem de suspensão bem diferente da utllizada nos treinos para o GP
da África, do Sul, quando o
carro foi, muito mal. .
COM SEGURANÇA
Os responsáveis pelo autodromo de-Kyalami promede
teram que nos testes
pneus de hoje e amanhã haverá total segurança na pista, com fiscais utilizando
equipamentos contra incêndio e também uma ambulancia com um médico para
o caso de algum acidente.
Aliás foi só após ter essa
garantia que Wilsinho resolveu ir para a pista hoje,
porque tentará andar forte p
com seu carro para corrigir
os defeitos.
Emerson será o único piloto da McLaren a fazer os
testes de pneus, pois o alemão Jochen Mass já viajou para seu pais.'Na Brabham, o teste será feito por
José Carlos Pace e Carlos
Reutemann, mas com o carro reserva, já que os dois titulares, com os quais disputaram a prova de sábado,
já seguiram para a Inglaterra. Como os testes serão
realizados pela manhã e à
tarde, ficou acertado que esta manhã será a vez de Paenquanto o argentino
ce,
testará os pneus à tarde.
Amanhã será ao contrário:
Reutemann fará os testes
matinais e Pace os vespertinos.
Outras equipes, como a
Ferrari, a Shadow e a Tyrreli também farão os testes
de pneus.
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Alex vence
na Fórmula-3

Johannesburg — Atendendo -a um pedido do chefe da equipe da McLaren,
Teddy Mayer, Emerson Plttipaldi participará da Corrida dos Campeões, prova
de Fórmula-1 • extra-campeona to mundial que será
realizada este mês no circulto de Brands Hatch, na
Inglaterra. Hoje Emerson
fará teâtes de pneu» Ooodyear na pista de Kyalami,
o que também acontecerá
com outros pilotos.
Emerson havia decidido
não correr em Brands Hatch
por achar a pista muito insegura, mas Teddy Mayer o
convenceu a participar e
assim, antes do GP da Espanha, próxima prova do
Campeonato Mundial, dia
28 de abril no circuito de
Montjuich, ele' disputará
duas corridas de Fórmula-1
com seu McLaren — além
da de Brands Hatch, correrá" em Sllverstone, no início
de abril.
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Clóvis de Moraes lidera a Fórmula-Ford

ram disputadas também
S. Piulo/Tilifolo J»
São Paulo y- Confirprovas da Dlvlsão-3, aci¦¦¦:¦{¦(•.'!!
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ma de 1 600cc, válidas pela
mando o favoritismo, o
primeira etapa do Campeogaúcho Clóvis de Moraes,
da
equinato Brasileiro e Paulista
um
Bino-Ford
com
Divisão-3 até 1600 e Divlpe Hollywood, venceu ontem gBaji aH_fagyta '*£_)_ _P*3MI
1
______
são-1, até 1600cc.
em Interlagos a primeira
Na Dlvlsão-3, acima de
Braetapa do Campeonato
'
"*
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a principal, foram
lOOOcc,
Fórmula-Ford ¦
de
sileiro
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(motor
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' _t><_s__SÉ ções:
em duas baterias de oito V'-v." _
19 — 11 — Luiz Pereira
voltas cada, pelo circuito
—
Hollywood — noBueno
do Autódromo
completo
— Maverick 5 mil
voltas
ve
Paulista. Em segundo lugar
"**«__,. ?*»*!*''__ 29 — 17 — Júlio A. R. Te. se classificou o paulista «^^T^—sW^^^^^^^^w^*^'**8^'''*-¦'' .
—
—
desço — Aldo Auto Capas —
BinoRaul Natividade Jr
—
39
—
4100
—
Opala
nove
Ford, equipe Caltabiano
59 — Nivaldo Trama — Ine em terceiro o gaúcho Ame—
teramerleana — nove
deo Ferri, também com Bi- ¦
100.
4
Opala
no-Ford, sem equipe.
X^l
Tempo da prova: 29m 27s
Para assumir a liderança
'"'r.':.
'' - '
02 décimos. Média horária:
;:. .
do Brasileiro de Fórmula- «7''__B__^__B|»:
145 quilômetros 946 metros/
Ford, Clóvis de Moraes chena
lugar
hora. Melhor volta: carro
segundo
em
gou
11 — 3m lis 01 décimo. Mébateria,
peganha
primeira
dia da melhor volta: 149
Io gaúcho Francisco Feoli —
bate,ia
a segunda
Bino-Ford, equipe Telefun- Clóvis de Moraes venceu com muita facilidade
quilômetros 960 metros/h.
—
—
Na Divlsão-1 — POC/PC
ken — e venceu com f aciliBino-Ford
rendeu perfeitamente. Caltabiano
—~até
—
1 600 cc, a classificaAmedeo
dade a segunda, com a mé- sa), Clóvis de Moraes teve' ro
Feoli ficou tão SP; 3.° lugar
— Bi- ção dos três primeiros foi
dia horária de 151 quilôme- uma vitória tranqüila, já Francisco
—
equipe
sem
Ferri
corricom
a
— RS.
tros e 919 metros por hora. que seu carro andou muito entusiasmado
a seguinte: 19 — 90 — Franda que não viu nem a ban- no-Ford
cisco Artigas —; Roque &
Sua melhor volta foi com o bem, principalmente na se- delrada
etade chegada dada
Depois da primeira
tempo de 3m7s9d, estabele- gunda bateria, quando venSeabra — 12 voltas— Paspresidente da Ford, pa, é a seguinte a classlfl- sat 1 500. 29 — 205 — Rôcendo novo recorde de In- ceu com uma diferença de pelo
Joseph 0'Neil, e fez, a toda cação do Campeonato Braterlagos na categoria. A pró- 12 segundos sobre o segun- velocidade, mais uma volta sileiro de Fórmula-Ford: mulo Gama — Samed — 12
Raul
o
colocado,
do
próprio
_ Passat 1 500. 39 — 220
xlma etapa do campeonato
—
pelo autódromo, só perce- l.o iUgai. _ clóvis de Moserá no dia 27 de abril, em Natividade, mostrando que bendo que a prova termi- raes, nove pontos; 2.° -- — Otto L. Carvalhaes
é um dos melhores pilo1
500.
—
—
Passat
12
Caclc
Tarumã, Porto Alegre.
Jr., seis
tos brasileiros de Fórmula- nara quando passou nova- Raul Natividade
Duração da prova: 50m
3.° — Amedeo Fermente pelos boxes.
pontos;
Ford.
TRANQÜILA
—
07 décimos. Média horaVITÓRIA
04s
4."
A classificação final dos ri, quatro pontos;
Na primeira bateria, ape114 quilômetros 450 meria:
três
Feoli,ponFrancisco
Embora o paulista Raul sar de largar na pole posi- três primeiros colocados na tos; 5.° — Jospe de Moraes tros/h. Melhor volta: carfoi a seNatividade Jr. tenha sido tion, Clóvis de Moraes foi prova de ontem — Clóvis Netto, dois pontos; e 6.° lu- ro 205 — 4m 07s 04 décimos.
horária da melhor
eleito na tarde de ontem ultrapassado por Francisco gulnte: 1.° —lugar
Hollywood — gar,— Mário Patti Jr., com Média 115
Inter- Feoli, que na primeira par- de Moraes
quilômetros 834
volta:
pelos jornalistas, em
—
RS; 2.° lugar um ponto.
lagos, como melhor piloto te da prova fez uma exce- Bino-Ford
metros/h.
foInterlagos
—
Ontem em
car- — Raul Natividade Jr.
.a rodada (Troféu Impren- lente corrida, pois seu
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César não esteve bem, decepcionando na estréia no Corintians
ranga de Erexlm; em Guaporé, Juventude
SAO PAULO
1 x 1 Sfto Luis de IJui; em Passo Fundo,
—
O Corintians, na estréia
São Paulo
Gaúcho 2x1 AESA de Santo Ângelo; em
sua
de César, mais uma vez desiludiu a
Santa Maria, Internacional local 1x0
1
apaixonada torcida, empatando de 1 e
Tupi de Criciúma; cm Santa Cruz, Sancom a fraca equipe do XV de Piracicaba,
ta Cruz 2x0 Aimorés de São Leopoldo:
no Pacaembu. O cx-atacante do Palmeiem Encantado, Encantado 0x0 São José^
ras, além de atuar mal, ainda perdeu um
de Porto Alegre; em Rio Grande, Rio•
Grandense 0x0 Pelotas; em Alegrete,
pênalti, no último minuto da partida, chutando a bola em cima do goleiro adverAlegrete 0x1 Bagé; em São Borja, Insário.
ternaclonal 2x1 Grêmio Santanense.
O gol do Corintians foi marcado por
BAHIA
Zé Roberto logo aos três minutos do priSolwador — Uma briga que envolveu
meiro tempo e o XV empatou aos 29 da
fase final, através de Benetti. Armando
praticamente todos os jogadores doso dois
juiz
times, além de dirigentes, obrigou
Marques foi um excelente árbitro e a renBortolomeu Lordeio a interromper, aos 39
da somou CrS 254 mil 505. O Corintians
minutos do segundo tempo, a partida
jogou com Paulo Rogério, Zé Maria, Balentre o Ipiranga e Fluminense de Feira
docchl, Ademir e Vladtmir; Tiáo e Adãode Santana, realizada ontem á tarde no
zinho; Vaguinho, Zé Roberto, (Lance),
Estádio Jóia da Princesa, em Feira de
César e Daércio (Tatá).
Santana. A confusão teve início com a
A surpresa da rodada foi a derrota do
troca de murros e pontapés entre os joSantos para o Marilia, por 2 a 1, em Vila
gadores Luciano, do Fluminense e RalBelmiro. Os demais resultados: São Paumundinho, do Ipiranga, que foram exIo 4 a 0 Paulista de Jundiai, Guarani 3 a 0
pulsos.Saad, Ponte Preta 1 a 1 Botafogo, PorJogando no Estádio da Fonte Nova,
tuguesa de Desportos 1 a 0 Ferroviária,
em Salvador, o Vitória derrotou o ItaJuventus 1 a 1 São Bento.
buna por 3 a 0. Osnl fez dois gols coMINAS GERAIS
brando pênaltis, um dos quais sofrido por
ele. e André um, em uma jogada indiviBelo Horizonte — Atlético Mineiro e
dual, o primeiro da partida (aos 3 mlESAB conservaram a invencibilidade na'
mitos do primeiro tempo) e também do
Taça Minas Gerais, ao empatarem por um
Campeonato Baiano.
cidade
na
ontem,
disputada
gol a partida
O juiz foi Manoel Serapíão, e os tide Contagem, diante de seis mil espectames jogaram assim: Vitorio — Jorge Vidores. Os gols foram marcados no segundo tempo: Paulo Isidoro abriu a conta- . tórlo;. Cláudia Deodato, Vava, Valter e
Valença; Denilson e Gibira; Osni, Jair,
gem, aos seis minutos, e Evaldo, ãòs 16,
André e Evilasio (Washington). Itabuna
marcou para .o ESAB.
'—
Sinval; Claudionor, Ailton, Vantuil e
FerAntônio
Ângelo
de
direção
a
Sob
Reginaldo; Oldail e» Sabará; Zezinho
Atlético
assim:
atuaram
equipes
rari, as
(Bel), Gérson, Sérgio e Wilson.
— Careca; Getúlio, Osmar, Vanderlei e
MarArlei;
e
Campos
PERNAMBUCO
Vantuir; Cláudio,
ceio (Ângelo), Paulo Isidoro e Paulinho;
Recife — Numa partida em que a
JoséFlávio,
—
Rogério,
Lentini;
ESAB
arbitragem de Armando Camarinha quamar e João Carlos; Oldair, Isidoro e Nase provoca tumulto e caracterizada pela
Elinho
e
tal; Evaldo, Toninho (Natalino)
violência, o Esporte venceu a equipe do
mil.
72
Crê
(Nelsinho). A renda foi de
Bahia por 3 a 0 e mostrou à sua torcida
Em Ituitaba, o Cruzeiro teve muita
que está realmente preparado para disputar o Campeonato Estadual.
dificuldade para vencer o União Tijucana
conquistado
Ainda no primeiro tempo, o lateral
por 1 a 0. O gol único foi minutos
para
baiano, Sapatão, agrediu o juiz e a conquando faltavam apenas seis
fusão generalizou-se. Os 22 jogadores troo término da partida. E assim mesmo
caram murros e ponta-pés, sendo acalmasurgiu de uma Jogada infeliz do zagueiro
dos pela ação dos reservas e da policia,
Fuminho, que marcou contra. A arbitrarenque aplicou golpes de braço nos atletas
gem coube a Joaquim Gonçalves e a
. mais exaltados, mas sem fazer uso de casda totalizou CrS 55 mil. _.
setetes.
No Estádio Independência, em Belo
O atacante Dario féz dois gols — aos
Horizonte, o América também venceu por
37
e
40 minutos da fase inicial — e Lu28
aos
Iuca
de
Doce,
gol
a 0 ao Valério
ciano,
aos 47, ampliando o marcador, com
Taça
resultados
pela
minutos. Os demais
— Ubegol de pênalti.
Minas Gerais foram: em Uberada
A torcida do Esporte compareceu em
raba 3 x Fluminense de Araguari 1; em
grande número ao Estádio do Arruda,
Uberlândia — Uberlândia 1 x Guaxupé 0;
totalizando uma renda de CrS 229 mil 416.
em Sete Lagoas — Democrata 1 x NacioAs equipes formaram assim: Esporte
— Vinal de Muriaé 0; e, em Nova Lima
— Tobios; Marcos, Lula, Luciano e DjalIa Nova 1 x Sete de Setembro 0.
ma; Luizlnho Camargo e Assis; Jangada,
Dario, Miltão e Pery; Bahia — Rafael;
RIO GRANDE DO SUL
Ubaldo, Sapatão,'Balaço e Romero; Roexdo
—
A participação
Porto Alegre
berto Rebouças c. Douglas; Washington,
aos.
trema Zequinha nos gols de Tarciso, NeBeljoca, Jorge Campos e Parazinho.
II minutos do primeiro tempo, e de
ALAGOAS
ca aos dois minutos do segundo, foi o0
destaque da vitória do Grêmio, por 2 a
— CSA e CRB voltaram a
Aíaceió
Gonçalno amistoso disputado em Bento
empatar de 0 a 0, ontem, no Estádio Rei
ves, com o Esportivo, dentro da prograPele. Por isso, haverá novo jogo entre
mação da Festa do Vinho.
ambos, quarta-feira à noite, a fim de ainO Grêmio atuou com Picasso; Sérgio
da> decidir o Campeonato-74. Agora, vai
Vieira, Ancheta, Beto e Jorge Tabajara
interessar ao CRB apenas a vitória, en(Tadeu); Cacau (Celso Freitas), Iúra e
quanto o empate dará o titulo ao CSA.
Neca; Zequinha, Tarciso e Loivo.
A renda somou CrS 136 mil 278, com
Em Estrela, os reservas do Internacio17 mil 435 pessoas. Equipes: CSA — Dida;
nal empataram por um gol com a equipe
Spinoza, Walmir, Zé Preta e Tadeu, Maulocal, em jogo amistoso. A terceira rodaricio (Didinho), Djair e Soareste; Jorge,
do
Campeonato
elassifleatória
fase
da
da
Misso e Ricardo. CRB — Jonas; Ademir,
não
ainda
participam
do
Gaúcho,
qual
Bibiu, Major e Tintelro; Gilmar e Ferseguintes
os
teve
Internacional,
e
Grêmio
nando Pirulito; Dinga (Manoelzinho), Bié,
2x0
Cachoeira
Em'Cachoeira,
resultados:
Reinaldo e Orlando. O juiz foi Luis Carlos
2x1
Lajeado
Lajeado,
cm
Garibaldl;
G. de
Félix.
Ipilxl
Atlético
Carazlnho,
Caxias; em
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cia) x Ferencvaros (Hungria), Eindhoven
Mais uma vez o Juventus foi benefi(Holanda) x Benfica (Portugal) e Borsasconquista
a
ciado, ontem em sua luta para
(Turquia) x Dinamo Kiev (União Soempapor
Mesmo
do Campeonato Italiano.
Na 4a.-feira tmbém serão roaviética).
colocado
o
último
tando por um gol com
llzados
jogos pela Copa da UEFA:
quatro
um
ponda tabela, o Sampdorla, ganhou
x Twentc Ens—
(Iugoslávia)
Mostar
—
Velez
vice-líder
to no jogo em que o Lázio
(Itália) x
Juventus
(Holanda),
chere
no
perdeu por 3 a 1 para o Intcrnazlonalle,está
ColoOcidental),
(Alemanha
Hamburgo
Estádio San Síro. Agora o Juventus
ma (Alemanha Ocidental) x Amsterdã
com 30 pontos ganhos, contra 26 do Lá(Holanda) e Banik Ostrva (Tcheco-Eslovázlo e do Napoli, que também passou para
qula) x Borussia Moenchengladbach (Aleo segundo lugar; ao derrotar a Fiorentina
manha Ocidental).
por 1 a 0. Nesta partida, o atacante brasileiro Sérgio Clerlci manteve a tradição
ITÁLIA
de sempre marcar gols contra a Florentina e foi o autor do que deu. a vitória ao
Cagliari 1 x Bologna 1; Cesena 0 x
Napoli.
„
0; Inter 3 x Lazio 1; Juventus 1
Ascoli
x Sampdoria 1; Vicenza 2 x Milan 0; NaEm Portugal, o Benflca 'conservou a
liderança, após um jogo em que precisou
poli 1 x Fiorentina 0; Roma 1 x Varese
0; Ternana 2 x Tortao' 1.
empenhar-se muito para superar o Guimarães, por.l a 0. Já na Espanha, o Real
PORTUGAL
Madrid manteve a ponta do Campeonato
Oriental 0 x Boavista 0; Acadêmico 0
vencendo com grande facilidade o Las
0; Olhanense 1 x Tomar 1; PorAtlético
x
o
Barcelona
Palmas, por 4'a 1, enquanto
1; Belenenses 1 x FarenSetúbal
1
x
to
sem
perdeu mais um ponto, ao empatar
0 x Benfica 1; CUF 4 x
Guimarães
0;
se
os
gols com o Hercules. Na França, todos
5 x Leixões 2.
Spprting
0;
Espinho
não
e
jogos de ontem valeram pela Copa
FRANÇA
pelo Campeonato, tendo o Olympique
Marseille empatado a zero com o MonBordeaux 0 x Sochaux 0. Strasbourg,
dè,
tlucon. Em Toluca, a seleção mexicana
0. Rennes 2 x Metz 2. SalntBesancon
x
2
amadores' impôs uma goleada de 8 a 0
6 x Le Puy 0. Mon tlucon 0 x Mar-x
Etienne
a Jamaica, na abertura de um Torneio
seille Ò. Brest 1 x Lens 0. Rouen 1
Internacional do qual Cuba também
Troyes 0. Valenciennes 2 x Sedan 0. lo0.
participa.
rient 3 x Angers 3. Relms 0 x Lavai
Bastia 2 x Nice 0. Sete 2 x Paris 4. PaEsta semana será de. .movimentação
1.
ris 0 x Lllle 1. Cannes 1 x Martigues
intensa para ô futebol eurqpeu. Pelo Copa
Toux
1
Libourne
0.
Luis
enfrenta
St.
x
Barcelona
5
o
Nancy
Campeões,
dos
lon 4.
amanhã o Atvldaberg (Suécia) e para 4a.feira estão programados os jogos: Ruch
ESPANHA
Chorzow (Polônia) x Salnt Etienne (FranGranada 2 x Betis 0. Elche 2 x Celta 0.
Anderlccht
x
Leeds
(Inglaterra)
ça),
0 x Espanol 0. Real Madri 4 x Las
Mareia
(Alemanha
Munich
Bayern
e
(Bélgica)
1. Zaragoza 3 x Atlético Madri
Palmas
So(União
Erevan
x
Ararat
Ocidental)
Bilbao 0 x Salamanca 0. BarAthletic
1,
Copa
4a.-felra,pela
na
Ainda
viética).
x Hércules 0. Malaga 1 x Va0
celona
x
Madrid
são:
Real
os
das Copas,
jogos
lsncia 0.
Estrella Roja (Iugoslávia), Malmoe (Sué-
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William, ¦ O juiz,
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Com um gol de Wllllam.l
(JAN DO reclamo que se viva a
o
final
até
o
Dai
mentos.
ChaJoão
Batista
foi
segundo
do
guiar,
minutos
35
aos
1 B
qualificar de excelente partidas
sempre e
tempo, o Bangu derrotou a gas, que deu três cartões Bangu pressionou excelentes
de nivel técnico apenas regular é
da
Porquatro
Eraldo,
perdeu
Portuguesa, por 1 a 0, on- amarelos:
a^'iMre.t,
.
adjetivm para
miQW'
marcar,
de
faltam
laltam os adjetivos
porque
oportunidades
Carllnhos,
tem à tarde em Conselhel- tuguesa, Serjão e
Mauelogiar um jogo como o de ontem, real•-•v.À. • »ihAf-'; ,4V. ^í. t íftíM ^ikJÍÍ
ro Galvão, numa parMda do Bangu. Os auxlllarcs fo- por causa do goleiro
da Portumente notável pela disposição dos dois tifraca tecnicamente (os jo- ram Evaldo Viana e GUber- ro, grande figura nesta
'urju
1
etaeta- mes,
time
tlmenesta
cujo
gueca,
tecnico de diversos jogaFernandes.
Fernandes.
mes, pelo brilho técnico
to
o
gragraV><
gadores acusaram
tra- dorese,
pa colocou uma bola na traI as.pK .
com
sobretudo,
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e,
mado como a causa) e com
I
1
11
pela beleza extraordifls
I
il
As equipes
ve, através de um chute do
cada equipe dominando seu sim: Bangu — jogaram
nária do gol de Zico, o segundo do FiaAlberto,
Luiz
Nlltlnho.
esquerdo
-¦¦ ,yr
adversário um tempo de jo- Chumblnho, Serjão, Hamll- lateral
£ri"T;
^
mengo.
&:C' itl;' WvVtyjyiil
No secundo tempo, até aos
"JJ.
go,
g°, sendo que o® time da ilha
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Tcmé
(VaiTcm6
(ValHllmlnho;
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e
fato,amigos,
Willlom
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au^o°Wiitlam
De
mais'
minutos,
35
quando
sofreu o gol quando
Helenlo marcou
e Helénlo
espectador — e, pelo menos
o
0
Carllnhos
de
arrepiar
demlr),
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-taeava
aproveitando
aproveltando
de
^
o
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gol
gol,
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atacava.
Wllllam
William
Gilberto,
(Macuco);
não
nao acontece,
acoritece, no Maraca(Macuco);ailberto,
comigo,
isto
Carllde
já
jd
comigo,isto
bom lançamento
— ^"ancamentoTcariimil1 e Netlnho.
dei Cr$ 4 mil
foi de
Aa renda íol
Ketinho. Portuguesa —
de 10 anos,
alios, desde o tempo do
nã, há
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mais
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e
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nhos
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nhog
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passan(i0
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MauI0' M&rlo, Daniel, Fer- Mauro e 'por
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antes Santos
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era mais
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num
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Fedo
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iho, Germano (Russo),
gas nas
Eraldo, houve,
° e Eraldo,
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de alguns gols do Brasil na Copa
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1Ptn.°n
cegao
i
Madurelra),
Eraldo.
Madureira), comparecendo
Up°
!,BUpB'T?
uDe e Eraldo.
cinco
perdeu pelo menos
M1 Wg|g^da
há que eternivermelha
do. México.
Mexico. Mas fora isto, ha
falxas vermelha,
várias faixas
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com^&rlas
come- oportunidades de marcar,
O primeiro tempo comedldlos
com
uma
e
nos era dado ver uma jóia
dade não
ndo
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e
joia sefazendo
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dade
fMe
Alberto
Carlos
com
aszeres: Bangu, honra e gló- çou equilibrado e ficou sem boas
irresistível
intuição
do
irresistivel
intuiqdo
mélhante,
pela
de£s
melhante,
defesas.
toTs
sim até os 15 minutos,
ria dos teus torcedores."
craque e pela execução perfeita, que só
terminou com a bola nas redes e a defesa adversária ceifada, dizimada, espalhaGRANDE
da pelo chão
impotenchao na agonia de sua impotênCAMPO
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cia.
a dois adverapresentasse ataques, o que lhe permitiu Marçal ebateu
Embora
* í* #
chutou
prensado
sários
o
empate.
assegurar
o
de
jogo,
maior volume
a
enganou
bola
a
com.Nilo,
Bonsucesso empatou ontem
Valdir
"intoe entrou espirrada
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Após
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. do
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—
AmaZe Amade
Doval.
Não
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Nao seria
nnn-siippsso
de Castro, gols de Zé
surI
surque
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O gol
jogadores do Campo GranMarQal,
mlnutos, e Marçal,
Iro,
ro, aos 6 minutos,
exagero dizer (e o leitor sabe
sdbe que
excelente
jogajogauma
de
dge
numa
glu
numa
exagero
giu
a
to
ff^Sram
jogar
de
passaram
aos 12 minutos, ambos no da de Naldo pela
dl- verdadeira
diponta
conhece
não
é,
conhecendo
como
as tátitalie,
cmhccendo
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retranca,
para ndo
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=^====1,^=1===="
primeiro tempo. Aluísio Fecom
resultado,
°
o
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modem,
ali,
moderno
cas
de
8ar,nUr
garantir
um
bom
foi
futebol)
que aU,
£C>K
lisberto Silva
rs°ll;aS',com
«*.
ricles e superar Carlos Al- apenas um atacante
à frenMario SSStiS-Sfea
auxlllado por Mário
de
o
espaço
naquele
espaqo
separava
curto
juiz,
julz, auxiliado
a
que
pepe- te,
berto,
bertQ cruzou para
isto, até o final do jogo.
Jogo naquele
te^btd'^toto^do'
Rui e Luís Augusto Silva. A quena área, Zé Amaro
subiu
AcX°ouUbio
time
menos
meio
estava
Andrada,
torentão
tempo
domingo
pelo
O segundo
iliaugurado (lomingo
sera inaugurado
Dour ad a será
Serra Dourada
renda foi de Cr$ 2 mil 330 He
lla>d^p:1n«
e, de cabeça, colocou no nou-se
i^d^ZT^0Xl
monótono, com a Andmda,
do Vasco.
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de
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direito
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que
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0
mais as
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desta que
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Numa circunstancia desta,
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lance.
Goiás, treinada por Paulo Gonçalves,
pulou atrasado no lance.
massagista iVuma
do massagista
O Estádio Serra Dourada já está
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Devolve
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meramente
o
a
Goiás,
auxiliar.
do
auxlllar.
o
e
seu
equipe
a
jogador
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Com
gol, Chumbinho
com a marcação
cm fase de acabamento para que possa
n
r on rip sem
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se
Grande,
uranae,
campo
oO^ Campo
com aa bola na frente
Oo Bonsucesso jogou com
Bonsucesso
os jogadores do Bonsucesso
jrente para o companheiro,
ser inaugurado domingo, em Goiania,
quem pertencem sete de seus titulares.
centroavancom o centroavan- deram a idéia
contar
Nilson chuta
Miguel,
Miguel Nilo, Nilson
VaVdir;
Valdir;
de
ideia
podepodeque
"¦
a penetralonge,
chuta
de
delonge,
' ' atrasa-a para
Lúcio
rpenetra¬
Vandeir;
com o amistoso internacional entre PorDeverá formar assim:
Cabral,
_
Gran- e Carlos Alberto; Cabral,
te Ailton, o ponta-direita
riam
ponta-direita
rjam golear
KOiear o Campo Gran—
lava
as
mãos.
enfim,
maos.
do
armador
tugal e uma seleção de Goiás. O Estádio,
MaLula;
ção
Wilson
(Clécio);
(Clecio);
cao
Alexandre
e
desnorteado, Silva e
Frasson, Macalé,
Biluca, de,
de! que ficou desnorteado,
Neco e o apoiador Biluca,
O
Mas
Lima.
Amaro
e
área
area
Zé
descaro
de
Ze
teve
o
Naldo,
de linhas arquitetônicas modernas, posMas
Zico
em
em
defesa
falhando
com
a
Ferpartir
Alberto;
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retinha e Piorra ou
America, e revendidos ao América,
Caxlas; adentro
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No entanto,
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virios
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corpo
dribles
de
adentro
em
que
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a
superioridade
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conhecendo
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.
, ,
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balanco
insinuacao do, balanço
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Almir,
Almir,
mavam
adversário
adversario
Péricles;
do
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o
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lo
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seu
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a
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Uma falta desleal de Jalme em Edu, reclamada com
enfasé pelo atacante porque o jogo já estava paralisado, acabou motivando o
Vasco e o Flamengo para
realizarem um excelente segundo tempo na partida de
ontem, no Maracanã, quando empataram por 2 a 2.
O jogo teve um primeiro
tempo bastante frio, disputado com lentidão pelas

duas equipes. No inicio do
segundo período, o panorama parecia que não ia se
modificar: o Vasco vencia
por 1 a 0 e o Flamengo
aceitava com incrível passivldade o ritmo de jogo dltado pelo adversário. Depois do incidente, em que
Jaime ganhou até o cartão
amarelo, tudo se modificou
e as próprias torcidas passaram a participar mais
ativamente do espetáculo.

Falsa impressão
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Roberto abriu o escore
aos 36 minutos de jogo. No
segundo tempo, Paulinho
empatou aos 18 minutos,
Zico, numa jogada indlvidual de muita categoria,
colocou o Flamengo em
vantagem aos 21 e Luis
Carlos empatou definitivamente a partida, aos 25. O
Juiz foi Arnaldo Céóar Coelho, com excelente atuação
e muito bem auxiliado pelos bandeirlnhas Válter Gino e José Valerianq Corrêa.
A renda somou Cr$* 770 mil
e 575, com 55 mil e 715 pagantes.
O Vasco começou com
Andrada, Paulo César, Mi-

guel, Moisés e Alfinete; Alcir e Zanata; Jorginho, Roberto, Edu e Luis Carlos. O
Flamengo, com Renato, Júnior, Jaime, Luis Carlos e
Rodrigues Neto; Liminha e
Geraldo; Paulinho, Doval,
Zico e Edson.
O início do jogo deu a
falsa impressão de que ambos os times se lançariam
decisivamente ao ataque.
Aos três minutos, Paulinho
recebeu bom passe pela dlrelta, avançou até a linha
de fundo e centrou com perfeição para a área, entrando Doval de cabeça e jogando a bola rente à trave direita de Andrada.

Pouca agressividade
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Para conter Edu, uni atacante ágil, o time do Flamengo muitas vezes utilizou a violência

Pouco depois, foi o Vasco nem o Flamengo tentou reaque forçou a defesa do gir. E assim terminou a
Flamengo, numa boa joga- primeira fase.
da organizada entre Alcir e
Recomeçado o jogo, logo
Edu, fazendo com que o nos primeiros minutos surr,''-"'';''irí;
-v^- !.'.-¦
A
'
goleiro Renato se esforçasse giu o incidente entre Jaime e Edu. A jogada tinha
Doval e Miguel, um combate bem equilibrado muito para evitar .o gol.
Aos 36 minutos, num cen- sido paralisada com uma
tro da esquerda de Luis falta de Rodrigues Neto soCarlos, o zagueiro Luis Car- bre Luis Carlos. Na sequênlos do Flamengo falhou e cia, porém, Jaime deu um
a pontapé em Edu e o atacanRoberto pôde dominar
bola com tranqüilidade e te empurrou-o,o xingou-o e
árbitro, que
Arlérico Jácome chutá-la para as redes. reclamou com mostrou
o carprontamente
O resultado de 2 a 2 não o Flamengo começou a fase Nem o Vasco se motivou tão amarelo para o zagueltraduziu com fidelidade o final dentro do mesmo es- pela vantagem no placar; ro.
futebol apresentado pelo quema, mas com Zico em
Flamengo, ontem à tarde, algumas jogadas chegando
Nova motivação
contra o Vasco. Com um a desequilibrar. Só não haesquema de jogo cumprido via muito ímpeto, o que coDaí em diante tudo se mo- Gávea fazia seu segundo
à risca pela maior parte do meçou a acontecer a partir dificou. As torcidas, até en- gol. Zico recebeu um passe
time, principalmente du- dos 15 minutos, com a tor- tão Irreverentes ao que de Geraldo na intermediarante o primeiro tempo, o cida inflamando o time. acontecia em campo, pas- ria e entrou área adentro
Flamengo foi superior e Aos 18 e 21 minutos, em jo- saram a incentivar mais driblando todos os adversateve na atuação de Zico seu gadas de grande beleza, seus times. Os jogadores se rios que lhe surgiam à frenmaior destaque.
Paulinho — na única coisa transformaram também e te. Ficou sozinho com Andurante os 90 se empenharam com mais drada, enganou-o também
Até surgir o primeiro gol boa que fez
do Vasco, quando Roberto, minutos — e Zico coloca- dedicação. O jogo melhorou e marcou.
em jogada de contra-ata- ram o Flamengo em vanta- multo, em garra e em técDepois desse gol, princinica.
que, aproveitou uma falha gem.
palmente pela sua bonita
vitória
A
concreparecia
do zagueiro Luís Carlos, o
Aos 15 minutos, o Vasco feitura, poucos podiam
Flamengo comandou a par- tizada, não fosse o lance de substituiu Jorginho por Gal- ainda acreditar na reação
tida e só não fez gols por grande infelicidade de Ro- dino e três minutos depois do Vasco. Sua torcida, coninfelicidade de Doval e Zico drigues Neto, ao atrasar sofria seu gol de empate. O tudo, não pensou assim e
nas conclusões e a quase mal uma bola — ele mes- quadro estava todo no ata- continuou a fritar
pelos
omissão de Paulinho, como mo admitiu infantilidade que e o Flamengo organizou seus jogadores. Aos 25 mi—
no lance
permitindo ao com rapidez uma contra- nutos, o jogo estava novaponta-direita.
Vasco empatar.
ofensiva, com Zico, Edson e mente empatado. O lance
A partir dai o Flamengo mente Rodrigues, E justaque vinha Liminha. Paulinho foi lan- nasceu num centro de Galse acomodou um pouco, sendo um dos melhores
em çado pela direita da área e dino pela esquerda. Rodrimas jogando sempre certo campo.
de chu- gues Neto atrasou mal a
taticamente. A falta de um
Com a entrada de Galdi- só teve o trabalho
bola para Renato e o golelponta-esquerda ofensivo — no, em grande forma, foi tar_-forte: 1 a 1.
O Vasco não esmoreceu e ro se atrapalhou com o zaEdson atuou mais como acertada a substituição
de o Flamengo cresceu muito guelro Luis Carlos. O atahomem de meio-de-cámpo
— não comprometeu aquele Júnior por Vanderlei. Só de produção. Vanderlei en- cante Luis Carlos se
para entender porno lugar de Júnior e, aproveitou da indecisão e
setor do time, pela atua- não deu
o técnico Jouber insis- trou
que
21
minutos, o quadro da fixou o escore em 2 a 2.
aos
impecável
de
Rodrigues
ção
com Paulinho, que, fora
Neto que, aproveitando a tiu
inoperancia de Jorginho, otrogol, nada fez. Talvez ouchegou diversas vezes à Dovaljogador pelo meio, com
indo para a ponta,
ATUAÇÕES
área do Vasco. '
fosse a solução para evitat
Embora sem apresentar o o empate, injusto para o
futebol do primeiro tempo, Flamengo.
VASCO

Fia foi superior e
merecia a vitória

A COTA DOS CLUBES

PRESENÇA DE LUISINHO

Flamengo e Vasco '
receberam cada um mais
de CrS 250 mil como cota
da renda da partida.
Pelo empate, os dois times
pagarão aos jogadores
uma gratificação de Cr? 500.

MÁGOA

DE

Luisinho assistiu pela
primeira vez seu novo
time jogar do setor 9 das
cadeiras numeradas do
Maracanã. Gostou,
disse que com ele a
equipe vai melhorar
e criticou a arbitragem de
Arnaldo César - Coelho.
Hoje vai ter um
encontro com George Helal,
pela manhã,
no escritório deste e
amanhã começa os
exames médicos. Jouber .
pretende lançá-lo
longe da torcida, no
amistoso' de Goiás.
Tão logo chegou ao
Maracanã, Luisinho foi
levado às arquibancadas
para seu primeiro
contato com os torcedores
do Flamengo.

EDU

Após o jogo, Edu
foi ao vestiário do
Flamengo, acompanhado
por seu pai, para
cumprimentar os
companheiros. Ao ver
Luisinho, deu-lhe
um grande abraço e disse:
— Parabéns para você,
aliás para nós dois,
por termos conseguido
sair daquele clubeco.

Jaime tentou explicar a Edu o motivo da falta

Mudança tática leva
Vasco à boa exibição
t.
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O esforço de Geraldo e Luís Carlos dá bem a idéia do que foi o empenho pela posse da bola
INSATISFAÇÃO DE
DIRIGENTE

O presidente Hélio
Maurício não estava nada
satisfeito com a
arbitragem. "O juiz deu.
dois gols em
impedimento, a favor do
Vasco, e não viu um I
lance em que Moisés'
atrasou para Andrada
dando um soco na \
bola. Até na preliminar
fomos prejudicados, apesar
da vitória." Depois
do comentário, virou-se
para o dirigente
Hílton Santos e avisou:
"Veja lá na Federação
se eles não escalam ?'
mais outro bandeirinhá
como aquele ali."

Recado dó ITD/Datamec
aqueles que querem sempre mais.
Mais conhecimento.
Mais oportunidades de trabalho..
Maís prestigio em suas empresas.
Hoje em dia o computador eletrônico tem relevante, significado no désenvolvimenlo de um pais.
As empresas modernas se utilizarn desse equipamento para a sua
expansão. E cada vez mais requisitam
especialistas nesta área.
O LTD/Datamec, o maior centro
educacional em Processamento de Dados, está aberto a todos os universitá-

rios, engenheiros, economistas> adm?nistradores e profissionais liberais em
geral. A todas as pessoas que sabem.,
da importância destes conhecimentos
adicionais para seu melhor desèmpenho pessoal. Ou a quem deseja se
especializar no setor.
Conte com quem já formou mais
cie três mil profissionais-analistas e programadores.

CURSO DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS
Inscrições
Rua

do

Telefones

até o dia
Ouvidor,
232-4073

7 do março
— 3.° andar

130
e

252-2232

^S-LTD/tBl^SO^IrVDlSQ
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Centro Educacional de Processamento de Dados

A inversão dos ponteiros
Jorginho e Luis Carlos e o
bom rendimento do meio de
campo Alcir-Zanata foram
os fatores fundamentais da
ótima atuação do Vasco.
Sem dúvida alguma, o
empate de 2 a 2 foi um resultado justo, mas. coube ao
Vasco a maior soma de méritos durante a partida,
principalmente porque impós sempre seu ritmo de jogo cadenciado, não se arriscando em demasia e nem se
deixando envolver pelo entusiasmo dos adversários.
A defesa, que era o ponto alto do time e hoje a
maior preocupação de Travaglini, voltou a se sair bem
com um apoiador fixo a sua
frente na função de dar
combate direto aos atacantes. O importante, porém,
foi que Alcir e Zanata se
revezaram com perfeição
nesse trabalho e tiveram
fôlego para agüentar os 90
minutos também organizando as investidas ofensivas.
No primeiro tempo, o Vasco pecava apenas no seu
setor defensivo pela direita:

Dácio de Almeida
Paulo César não acompanhava Edson e nem dava
combate a Rodrigues Neto,
que a todo instante penetrava por ali. Travaglini,
então mandou que Jorginho
passasse a jogar pela esquerda e Luis Carlos foi auxillar Paulo César. A modiflcação deu certo e o Fiamengo foi obrigado a tentar
suas investidas pelo meio,
porque o bloqueio nas laterais ficou intransponível.
Na fase final, quando a
partida começou a ser
disputada com garra, Alcir
e Zanata tiveram papel preponderante. Ambos obrigaram seus companheiros a
jogar na base do toque de
bola e gritavam insistentemente para que os atacantes marcassem por pressão
para evitar que o adversario orlasse jogadas.
Outra grande virtude da
equipe foi a de não ter esmoriecido após o Flamengo
ter conseguido a vantagem
de 2 a 1 no placar, demonstrando Inclusive excelente
condicionamento físico.
•

VITÓRIA NOS JUVENIS

O Flamengo obteve
uma bonita vitória, por
2 a 1, na preliminar
de juvenis realizada ontem
no.Maracanã, contra
o Vasco. O jogo
foi excelente e agradou'
multo aos torcedores
dos dois clubes.

ESPIÃO DO

FLU

Assistindo ao jogo na
Tribuna de Imprensa
. estava o técnico Paulo
Emílio, do Fluminense.
"Gostei muito da partida
e aproveitarei muitas
conclusões a que cheguei
para a preieção
que vou fazer amanhã
(hoje), quando o
pessoal se reaprcser.lar".
Pela manhã está
programada uma subida
às Painciras.

ANDRADA — E' um goleiro que inspira muita confiança a seus companheiros, pois está sempre atento aos lances e bem colocado.
PAULO CÉSAR — Foi o mais fraco jogador do Vasco, indeciso nas arrancadas e sem se preocupar
com a cobertura dos zagueiros de área.
MIGUEL — Nas bolas altas se saiu bem, mas complicoú-se algumas vezes nas jogadas rasteiras.
MOISÉS — Excelente na marcação sobre Doval e
jogando com seriedade.ALFINETE — Teve pouco trabalho com Paulinho,
dominando-o Inteiramente.
ALCIR — O melhor jogador da partida. Perfeito
no combate aos adversários e nas avançadas em
auxilio do ataque.
ZANATA — Também jogou muito bem, sobretudo
porque não errou um passe.
JORGINHO — Esforçou-se muito, pois fugiu de
suas características de ponta-direita ofensivo para
colaborar no bloqueio do meio-campo pelo lado esquerdo. Com isso, foi bastante útil ao time.
ROBERTO — Mais ágil e veloz do que nos últimos
jogos, deu muito trabalho.
EDU — Fez boas jogadas na ligação do meio de
campo com o ataque.
LUÍS CARLOS — Outro bom jogador na equipe,
principalmente pelo seu espirito de luta.
GALDINO — Deu velocidade e agressividade ao
quadra.
'
JAIR PEREIRA — Jogou poucos minutos e nada
pôde apresentar.
FLAMENGO

RENATO — Passou a jogar com sobriedade e se
saiu multo bem.
JÚNIOR — Razoável na defesa, mas não foi eflciente nas avançadas em auxilio dos companheiros do ataque.
JAIME — O melhor dos zagueiros. Firme na marcação e correto na cobertura..
"LUÍS
CARLOS — O mais fraco do time: falhou
no primeiro gol e foi sempre envolvido por Roberto.
RODRIGUES NETO — Jogou bem, apesar de ter
se atrapalhado no lance em que surgiu o segundo
gol do Vasco.
LIMINHA — Foi Incansável no combate à frente
dos zagueiros, principalmente na vigília sobre Edu.
GERALDO — Não repetiu suas últimas boas atuações, errando muitos passes.
PAULINHO — Foi inteiramente dominado por Alfinete e de útil mesmo só marcou o primeiro gol
do Flamengo.
DOVAL — Fugiu multo das jogadas de área e acabou sendo neutralizado por Moisés.
ZICO — O melhor do time e um dos destaques da
partida. Marcou um bonito gol e realizou uma série de boas jogadas.
EDSON — Não foi nunca um extrema-esquerda e
ainda complicou seus companheiros do meio de
campo.
WANDERLEI — Foi completamente envolvido por
Galdino.
JULINHO — Entrou quase no final da partida e
nada fez.
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A mais moderna linha de
lâmpadas fluorescentes HO
e CATODO FRIO - 25.000
horas de vida útil, reatoI¦ (°°< I
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tributo-gueo Rio tem
pago ao seu

1 <^J^' crescimento,
^"^
na forma _^
de novas incorporações,
do aumento do número
de veículos e da
concentração de
atividades econômicas,
não tem sido suave.
Toda uma série de
inconvenientes que
surgem em decorrência
do estrangulamento
do espaço urbano tem
transformado o carioca
numirritádiçoe
inquieto cidadão que
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Cruzamento dat Avenida* Rio Branco com Nilo Façanha
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Rua São Joié

assiste, passivamente, as
mudanças a sua volta.
O Rio não é mais o
mesmo, dizem os
saudosistas,
imediatamente
contestados pelos
progressistas, que vêem.
uma nova cidade
surgindo. Adaptandose ao crescimento, o
Rio expande logradouros,
derruba o decadente,
ergue o útil e
libera o passado.
Nos últimos meses
foram, inauguradas
algumas obras que, se
não resolveram os

problemas da circulação
urbana, pelo menos
procuraram devolver
o espaço conquistado
pelo progresso. A Lapa,
recém-inaugurada. com
seus jardins, lampiões
e pedras portuguesas,
está mais próxima de
seus tempos imperiais.
Em contraste, a Avenida
Chile, ao fundo, lembra
o presente, que pulsa
ainda à beira-mar — na
nòvaAvenidaVieira
Souto — eno
prolongamento-—
ainda em obras
— da Nilo Peçanha
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CINEMA | Ely Azeredo

TELEVISÃO I B.C.C.

FUMO, BEBIDA
E VIOLÊNCIA
Mais uma vez volta a se
falar, cora uma certa insistência, na proibição de anúncios de cigarros e bebidas na
televisão. A medida é inócua
e em todos os países do mundo onde (oi adotada não surtiu o menor efeito: não houve diminuição de consumo.
Os jovens começam a fumar e a beber não porque
vêem anúncios de cigarros ou
bebidas. E' através dos exempios do dia a dia, da necessidade de conhecer o desconhecido e do desafio da idade ou
dos companheiros mais velhos que a experimentação
começa.
Certamente, fumo e álcool fazem mal à saúde. Mas
a simples proibição de anunciá-los não é suficiente. Nem
mesmo a proibição do fabrico será uma solução, a julgar pelo fracasso da lei seca.
E de que adianta não ver
anúncios, se os adultos ao lado estão fumando e bebendo,
se os pais, dentro de casa,
dão suas pitadas e bebem
seus tragos, se pela mesma
televisão chegam as imagens
de pessoas e ídolos fumando
e bebendo a todo instante?
Na televisão, mais perigosos do que os anúncios de
cigarros e bebidas são certos
programas, onde o apelo à
violência — muitas vezes vitoriosa — é claro, direto e até
mesmo a principal atração.
O problema de violência
não é especifico da televisão
brasileira. Importamos muita violência, c verdade. Mas
temos a nossa própria, inclusive porque, devido mesmo
ao seu subdesenvolvimento, o
Brasil é um país violento.
Violência que se apresenta,
até num simples contato
com uma pesoa de quem se
necessita um serviço ou uma
informação.

Em todo o mundo, sociólogos, psicólogos, educadores, pais e autoridades responsáveis estão cada dia
mais preocupados com a violência na televisão.
Há pouco mais de um
mês, o Governo mexicano
proibiu a importação de vários filmes americanos onde
a violência era a tônica
maior. Ainda essa semana, a
FCC (Comissão Federal de
Comunicações) dos Estados
Unidos ampliava seus estudos para encontrar fórmulas
de combate à violência na
programação.
Pesquisa realizada mês
passado pela revista americana McCall's entre críticos
e especialistas em televisão,
apontava os 10 programas
mais violentos dos Estados
Unidos. Pela ordem de violência: Hawai 5-0, Mannix,
Cannon, Kojak, Police Woman (que a TV Rio estréia
essa semana), Policy Story,
Streets of San Francisco, The
Rookics, Get Christie Love e
Kung Fu.
Segundo a revista, as
grandes cadeias de televisão
justificam a exibição de tanta violência informando que
"esses são os programas de
maior venda, os que o povo
quer ver". No entanto, quando McCall's comparou os 10
mais violentos com os 10 de
maior audiência, os violentos
não estavam colocados.
A violência existe e não
será uma solução ignorá-la
simplesmente. O que é preciso — e isso é uma das gran- des-responsabilidades da televisão — é evitar que ela goteje sobre o espectador nos
mais variados programas e
nas mais variadas situações.
Isso é que ofende, deforma e
avilta o ser humano.

TEATRO |. Yan Michalski

MOVIMENTO
ELEFANTE NO NOVO CAOS

Reviravolta nos planos
da companhia de Fernando
Torres e Fernanda Montenegro: as dificuldades iriterpretativas de More Stately Mansions, de 0'Neill que exigirá
um longo tempo de ensaios,
impuseram o adiamento da
sua montagem para meados
do ano. A próxima montagem
da empresa, com estréia programada para abril, será Um
Elefante no Caos, a brilhante
comédia de Millôr Fernandes
que obteve enorme sucesso e
vários prêmios quando do seu
lançamento, há cerca de 15
anos, no excelente espetáculo
do Teatro da Praça (hoje
Teatro Gláucio Gil) dirigido
por João Bethencourt. Desta
vez a direção será de Fernando Torres, e o principal papel
feminino, criado de modo
inesquecível por Maria Sampaio, caberá a Fernanda
Montenegro.
BRASIL EM NANCY

Dois grupos foram convidados para representar este ano o Brasil no Festival
Mundial das Jovens Companhias em Náncy. o grupo do
Teatro Vila Velha de Salvador, com um espetáculo de
cordel dirigido por João Augusto, e o jovem grupo paulista Royal Bexiga's Company, com a sua criação coletiva O Que Você Vai Ser
Quando Crescer?, dirigida
por Silnei Siqueira e bastante
elogiada quando do seu lançamento em São Paulo no
ano passado. A participação
dos paulistas depende ainda
da obtenção de algum tipo de
auxílio oficial, pois o elenco
(Jand.ira Martlni, Neil Latorraça, Ileana Kwasinski, Eliana Rocha, Vicente Tuttoilmondo, Francarlos Reis) não
dispõe de recursos para arcar

com todas as despesas das
passagens aéreas e da manutenção na Europa. Todas as
derriarches até agora empreendidas junto às autoridades culturais paulistas e
federais resultaram infrutíferas, e no momento o grupo
procum um contato direto
com o Ministro Nei Braga,
para solicitar a sua ajuda. A
Royal Bexiga's Company, que
depois do festival devera
apresentar-se em vários paises da Europa, pretende levar
consigo uma exposição sobre
o teatro brasileiro contemporaneo.
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COURTNEY E JAMII UYS EM A APOSTA DO SÉCULO

"A APOSTA DO SÉCULO"

A CARA EUROPÉIA DO CINEMA AFRICANO
Por que os lideres das
superpotências não resolvem
a socos as suas divergências,
em vez de provocar a morte
de milhões de pessoas? A sátira A Aposta do Século (AU
the Way to Paris) parte de
idéia parecida com aquele lugar-comum: a fim de que
uma conferência internadonal possa ter andamento normal o líder de um pais imaginário, a Anzônia, inãuz os
representantes da União Soviética e dos Estados Unidos,
que não se suportam, a testar
a eficácia de sua formação
disputando uma corrida de
Atenas a Paris, a pé. São postos em questão de forma deliberadamente simplória, os
brios cívicos e ideológicos do
regime soviético e do capitalismo americano. A experiência de um cinecomediógrãfo
americano poderia proporcionar algum futuro a essa
idéia. Mas dependendo das
aptidões do ator sul-africano
Jamie Uys — que acumulou
as funções de produtor, diretor e autor do roteiro — A
Aposta do Século fica no nível narrativo das comédias
primitivas sem o dinamismo
rítmico e a força de expressão corporal dos autênticos
primitivos.
Porá o espectador o
anúncio de estréia de um füme da África do Sul pode
despertar pelo menos uma
curiosidade: a oportunidade
de dar uma espiada no tipo
de cinema no comportamento, nos tipos humanos e cenários de um país nunca
A
projetado em nossas telas. de
oportunidade não passa
suposição: A Aposta do Século tem toda a aparência —
desde a formulação do roteiro até os locais.de filmagem

e a técnica de montagem —
de uma produção americana
de ambição cosmopolita.
Ainda por cima é falado em
inglês. O Leão da Metro não
estaria aqui deslocado, embora talvez rugisse com
pudor (justificável).
O informe de imprensa
não deixa dúvidas sobre o tique animou
po de raciocínio
a produção. "Depois de ter
conquistado o mercado local
(sul-africano) ele começou
a pensar em partir em busca
dos mercados internacionais.
Mas também para isso usou
métodos inéditos (sic). Até
agora os filmes tem sido ãistribuídos no exterior como
sul-africanos:
tipicamente
do Sul;
África
na
filmados
com paisagens da África do
Sul; com elenco nacional e
enredo versando sobre fatos
locais. Este sempre foi o ponto básico para se fazer a publicidade dos filmes. No exterior os espectadores, ao entrarem no cinema, esperavam ver mna história sobre
um primitivo drama na seiva ou a épica vida selvagem". O espanto ante esse
raciocínio é natural: tendo
grandes concentrações urbanas, o pais sul-africano
poderia aventurar-se a expor
algo característico de sua vida no contexto metropolitano sem entrar numa competição (desigual) com as
produções ou americanas sobre a vida na selva.
Mas voltemos â explicada
ção enunciada em torno"Desestratégia do produtor.
ta vez Jamie Uys decidiu
usar um script que nada tinha a ver com a África do
Sul e que, pela primeira vez,
foi todo filmado no exterior.
Com A Aposta do Século ele

espera quebrar as barreiras
dó mercado "Foiinternacional".
Disse Uys:
por isso que
decidi filmar na Europa.
Com ingredientes internadonais esperamos que o filme
atraia as platéias de todo o
mundo". O raciocínio não.
eqüivale ao das ambiciosas
que se
produções brasileiras
anunciam como "de gabarito internacional". Fitas brasileiras com projeto de ganhar difusão no exterior
através de elementos espetacularmente comprovados
têm, em geral, base nadonal. ainda que a forma seja
inspirada em modelos importados: O Vendaval Maravilhoso podia ser incaracterístico, mas tinha a poesia
de Castro Alves, causas e cenários brasileiros; Independência ou Morte é hollyxooodianamente pomposo, mas
veiada personagens da História do Brasil; Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa procurou o visto de saída
de um verniz internacional
(inclusive filmagens em outros países) mas é mais Roberto Carlos que diamante
facetado lá fora. Ao contrario o ideal do diretor de A
Aposta do Século pode ser
interpretado como a instacano em estúdios europeíis,
lação de um cinema sul-afrilonge dos negros que lamentavelmente (segundo a doutrina do Apartheid) constituem a maioria esmagadora
(e esmagada) da população
do país.
A inatingível utopia dos
cineastas como Jamie Uys
deve ser fazer cinema sulafricano para os europeus, os
americanos e os povos atingidos pelos canais distribuidores com matriz na Europa

ou nos Estados Unidos. Aliás,
uma utopia compreensível,
porque, dadas as características brutais da segregação
racial naquele país, é impôssível esperar que a maioria
negra consuma o cinema da
minoria branca local. E nenhum cinema nacional pode
sobreviver atingindo apenas
(digamos) cinco ou 10% do
mercado interno.
Mas A Aposta do Século
é ruim por motivos mais óbvios: o roteiro ê terrivelmente artificial, a direção é fria
e quase sempre sem articulação rítmica fora dos limites
de uma ou outra cena. Já na
concepção da história a falsidade se instala: os dois contendores têm toda liberdade
de movimentos — o regulaobriga a permanecer juntos
— mas de Atenas a Paris passando pela Iugoslávia, Itália,
Áustria e Suíça raramente
um perde de vista o outro. Os
dois rivais, apesar do desprezo mútuo que alardeiam, não
procuram diferenciar seus
movimentos. Além disso, a
mento da disputa não os
caracterização nacional de
cada um é precária: se o
americano se chamasse Strogoff, seria difícil ao espectador que entrasse no meio da
projeção distinguir a nadonalidade de um e outro.

A APOSTA DO SÉCULO (Ali lhe
Way to Paris) •- Elenco: Jamie Uys
(Strogoff), Bob Courtney (Wellborne), Reinei Maasdorp (Tanya Oilofl),
Angus Neill (Johnny Edwards), Joe
Arlhur
Sloane),
Slewardson
(Ed
Swemmer (reprosentante de An«ônia) • outros. Direção, roteiro e
Uys. Fotografia
Jamie
produçio:
jleehnieolor): Manie Bolha. Montagem: Dave Burman. Música: Sam
Sklair. Produxido para a MGM. Distribuido pela C.I.C.

GRILO TRANSFERIDO

O Grilo do Teatro, prêmio criado por Carlos Imperial, não será mais entregue
aos seus numerosos ganhadores hoje à noite, como estava
programado: a festa foi adiada para 24 de março.
NOVA EXPERIÊNCIA NO MAM

Os Contadores de Estárias, grupo experimental de
teatro-dança formado há 4
anos por alguns jovens brasileiros em Nova Iorque, com
o nome The Storytellers, e
que ultimamente passou dois
anos trabalhando na Holanda, está preparando um novo trabalho, intitulado Dança, que será apresentado rio
Museu de Arte Moderna a
partir de abril. Procurando
submeter o espectador a um
intenso envolvimento através
de recursos de voz, dança, mimica, expressão corporal, os
Contadores de Estórias desenvolvem, numa parte do
seu trabalho, uma lenda populai* dos índios norte-americanos. Atualmente, o mesmo
grupo, dirigido por Marcos
Caetano Ribas, está-se apresentando nos fins de semana, também no MAM, com a
peça infantil O Homem Que
Buscava a Sabedoria.

MÚSICA POPULAR

I Alberto Carlos Carvalho

A QUEDA DO MÚSICO-ESTRELA
Ultimamente, as pessoas
andam ansiosas e irrequietas
à espera de um novo fenômeno, um novo mito, como
aconteceu, por exemplo, com
Bob Dylan, Beatles e Rolling
Stones na década passada,
mas a verdade é que não se
pode comparar ou esperar
mais nada agora.
As coisas em geral estão
mudando cada dia mais rápidas, e principalmente na
área musical, este início de
ano, já trouxe uma série de
variações de comportamentos
em relação à música. As
grandes toumées estão dando
prejuízos; a subsistência dos
grupos elétricos seriamente
ameaçadas; os discos vendendo menos; a constatação de
um. desinteresse total pela
música nos concertos, mes, mo os que ainda podem con-

tar com uma afluência maciça e o mais importante, a
queda do mito. A música no
momento, mais do que nunca assumiu uma posição de
lazer e se iguala definitivamente a outro meio qualquer.
Em entrevista recente à
revista Billboard, o empresario norte-americano Bill Graham disse que através dos
seus novos anos nos negócios
musicais, o rock passou da
atitude vital de comportamento artístico de uma geração inteira, a simples divertimento.
— Eu me lembro de como os garotos esperavam na
fila diante do Fillmore e diziam que toda a sua semana
estaria vazia até que nós
abríssemos as portas do teatro na semana seguinte para
o próximo concerto. Agora os

garotos falam de concertos
da mesma maneira como contam o último filme que viram ou de como se divertiram numa partida de boliche.
• Uma atitude mais do
que natural, mas a verdade
é que o público não entra
mais numa sala de concerto
para ver o artista, —e sim paou nem
ra ouvir a música
isso. O roefc já desceu daquele pedestal.de ser a solução
para todos os males e é agora uma opção de entretenimento como tantas outras.
Aqui no Brasil, Roberto
Menescal — compositor, e-diretor artístico da Philips —
' acha que os mitos vão se tornar menos mitos do que íoram nestes últimos 10 anos
e a música deixar de ser a

motivação princial do jovem,
comparando o desaparecimento do músico-estrela
atual com o desaparecimento das estrelas do cinema no
final dos anos 60.
Além disso, observa-se
hoje em dia uma série de
contrastes gritantes em todos
os sentidos. Uma eterna volta
às origens por maior que seja a evolução tecnológica.
Um banho de rio e um
fespasseio no bosque num livre
tival de música ao ar
já é muito mais importante
do que o som apresentado,
do mesmo modo que os sintetizadores e mellotrons ficam cada dia mais sofisticados .enquanto que os músicos
que os usam se voltam para
flautas dle madeira . ou
bambu.

CORREÇÃO
Na matíria sobre trànsexuallsmo publlcod» na» paejlnas 10 «11
"O
do Caderno B de ontem deixou de sair o seguinte parágrafo: tem
Indivíduo
o
atribuições
que
de
conjunto
gfnero seria o
— afins com o seu sexo
representação social, educacional, cultural
educacional
global, que incorpora o sexo genético, gonadel, legal,
e biográfico. Sendo do sexo masculino, por exemplo, o Indivíduo

deverá ter, dentro da lociedade, comportamento, atitudes, preteoue o marrénciat, profissões, influências políticas, religiosas etc.
no cas.0
O
transexual,
masculino.
ao
gênero
quem como pertencente
caracterizariam
o
de um homem, não e.:ailaria as atribuições que
corno do gênero masculino."
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A fatia do Prefeito
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. O Duque • a Duques*
de Ia Rochefoucauld, grandes locomotivas da vida
social, de Paris, estarão no
Rio dia 1° próximo para
uma temporada de 15 dias.
Ficam hospedados no Copa.
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Week-end era família, nas dunas de
Le Touquet, França: Jane Birkin,
Serge Gainsbourg e filho.

A proposta
• 0 júri que durante quase
uma semana se entregou à
exaustiva tarefa de escolher
entre mais de mil obras as
que participariam do Salão
de Verão do JORNAL DO
BRASIL no MAM teve sua
atenção despertada, durante
os trabalhos de seleção, para
um rapazito, sempre calado
e atento, que curiosamente
trajado de calça e camisa
brancas e uma gravata borboleta vermelha, fazia questão
de acompanhar de perto as decisões, sem perder um lance,
inclusive da fase de montagem
das obras concorrentes.
e Embora sem tentar interferir em nada, mudo como um
peixe, a figura em questão era
uma presença constante, o
è o último
primeiro a chegar -pelos
salões
a sair. Ia. e vinha
do MAM sem nada dizer nem
lhe ser perguntado.
e Tal comportamento, como
não podia deixar de ser, intrigou os membros do júri, que
depois de breve sindicância
souberam tratar-se de um concorrente, apesar da indumentária ura pouco extravagante
para um artista plástico. O
moço estava inscrito no setor
de audiovisual.
e Até que chegou o momento de julgar precisamente os
artistas inscritos com áudiovisuais. Na sala especialmente
armada para tal, apresentouse o primeiro. Depois, o segundo, o terceiro. O quarto era
o cidadão de gravatinha vermelha.
• Empunhando uma bem posta malctinha preta, o cândidato começou por dispensar a tecnologia do museu, preferindo
um outro local para a sua demonstração. Escolheu um armário, em cima do qual se pôs
a armar sua engenhoca, composta de aparelho transmissor,
fita, alto-falante e ate tinia pequena tela semelhante à de TV.
• A curiosidade do júri àqueIa altura era insopitável. A impressão inicial, causada pela originalidade do equipamento, era

a melhor possível. Os jurados
se mexiam inquietos em suas
cadeiras excitados pelo ineditismo da apresentação, a audácia da proposta. Estava ali, sem
sombra de dúvida, um artista
de talento e imaginação.
O jovem, alheio ao sucesso
que começava a se esboçar, aplicava-se com toda a seriedade na
montagem do aparelho. A tela
aqui, o alto-falante ali, fios que
se interligavam, e finalmente o
esperado clic, que dava inicio à
exposição da obra.
"This is Mr Peter. Mr Peter
is our tcacher. How do you do,
Mr Peter. I'm fine, thank you,
and you? We are fine, Mr Peter,
thank you". As sentenças, monocórdicas, em inglês, tinham
levado o júri da excitação ao
delírio. Algo estava para acontecer. Uma colagem, possívelmente, uma grande, proposta
uma sacudidela naquele ramerrão de audiovisuais assemelhados que ofereciam sempre as
mesmas soluções.
• Três minutos depois e Mr
Peter continuava a ser apresentado como professor de inglês,
a ir passando muito bem, a
agradecer o interesse. Foi. quando alguém lembrou-se dè chamar o rapaz a um canto e perguntar-lhe onde ele queria chegar, que diabo era aquilo. O
candidato falou, pela primeira
vez.
• "Nada além do que o senhor
está vendo. O mais moderno e
completo método de aprendizagera de inglês. Em seis semanas o senhor está apto a fazer
um discurso na Câmara dos Comuns. Em matéria de audiovisuai, nada é mais completo. E
olhe que só agora ele está sendo introduzido no Brasil, depois
de aprovado e comprovado em
dezenas de outros, países. Não
perca essa oportunidade. E depois, de acordo com a proposta
comercial que estou autorizado a fazer, o sistema pode ser
pago...'"

Roda-viva
Um fato digno de reglstro: a inauguração,
quarta-feira, às 20 horas,
de mais uma biblioteca carloca, a Biblioteca da Glória. A iniciativa é da Associação dos Amigos das BIbliotecas, que tem como
presidente de honra D Zoé
Chagas Freitas.
Q artista plástico Paulo
Roberto Leal aniversariou
no sábado e foi homenageado com um divertido
jantar por Gilka Serzedello Machado. Buffet delicioso, o começar pelo capeletti, obra-prima de Mimina Roveda.
Voltou a Paris o jornalista Jean-Jacques Faust.
Evelina e Jorge Chamma estão convidando para
jantar no dia 6 em homenagem ao Ministro Luis
Gallotti.
Um almoço do qual os
grandes comedores e bebedores desta e de outras
praças gostariam de participar foi o que ofereceu
ontem o Sr Joaquim Cabral
Guedes, dono do Lidador,
que aniversariava. A disposição dos comensais, nada
menos de 60 marcas diferentes de scotch.
Voou ontem para um
tour por Genebra, Londres
e Nova Iorque o Sr Luis
Paulo de Souza Lobo.
O pintor Eugênio Sigaud criou um desenho
especial sobre o tema Sagitarlus para o próximo
leilão de arte, este mês, de
Ernani. Depois dè ser usado nos cartazes, convites e
. programas, o original será
leiloado em beneficio da
IBRM.
O pintor Carlos Scliar
segue esta seinana para a
Europa. Assiste à inauguração, dia 12 próximo, da
exposição de Nicola e Douchez na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, visita seu
amigo Farnese em Barcelona e termina em Paris
assistindo ao vernissage de
Krajcberg no CNAC, dia 9
de abril.

O novo som de
Sérgio Mendes

* Produzido pelo cobra Dave
Grusin, o próprio Grusin,
arranjador e pianista da

pesada, é quem estará em
algumas faixas sentado atrás
do piano. Mesmo nas faixas
em que toca Sérgio Mendes,
este terá atrás âe si os músicos
de Quincy Jonest com
resultados sonoros
evidentemente bem diferentes
do Brasil 77.
• E' disco, como já se vê,
para faturar uma fábula.

O condomínio mais elegante e valorizado
do Rio, formado pelos proprietários
de casas e terrenos na exclusiva Rua
Iposeira, na subida do Joá,
acaba de receber uma importante adesão:
o banqueiro português João Champalimaud
comprou uma área de 10 mil metros
quadrados no local.
• Quem sabe, a atitude não pressupõe a
intenção do caixa-alta luso
'Rio?de
futuramente se fixar no

Depois de As Mil e Uma Noites, sua última obraprima, Pier Paolo Pasolini começou a rodar em Roma
ura novo filme, ao que tudo indica destinado, como o
outro, a gerar as maiores controvérsias.
Pasolini iniciou as filmagens de Saio ou os 120
Dias da Cidade de Sodoma, cuja ação se passa na República de Saio, último refúgio do fascismo italiano
em 1944, antes de sua derrocada final.
O diretor pretende adaptar para o cinema, ate certo ponto, Os 120 Dias de Sodoma, do Marques de Sade. Segundo Pasolini, "a relação sexual sádica c uma
metáfora do poder em geral".

Clima de festa
O clímax da movimentadíssima noite de sexta-feira no Antonio's — a atmosfera era de festa — foi a entrada restaurante adentro do ator
Jean-Clauáe Brialy escoltado por dois jovens e
taludos guarda-marinhas do porta-aviões Jeanne d'Are. Uma atitude corajosa e desassõmbrada, em que pese a dispersão dos dois animados
cadetes tão logo lhes acenaram com uma esticada numa das boites da moda em companhia
de um grupo de moças.
Brialy, uma figura extremamente simpática
e afável, foi acolhido pela mesa onde se sentava
José Rinaldi e os casais Paulo Bertasi e Paulo
César Oliveira.
Em outra mesa, em companhia do Cônsul
francês e Sra Jean-Dominique Paolini e o eineasta Pierre Kast, estava Alexandra Stewart,
em noite de grande beleza. Também Maria e
Maurício Roberto, Celina (que aniversariava) e
Sérgio Carneiro, Rubem Braga, Guide Vasconcelos e Tânia Caldas com Paulo Crocá, Gina Maciei de Sá, Edney Silvestre", além de Mauricinho
Leite Barbosa e Paulo Coelho Marinho, estes de
passagem, rapidamente, apenas para assinar o
ponto.

O prestígio do Embaixador
O Embaixador de Portugal, Sr Vasco Fütcher Pc-

reira, deu uma extraordinária demonstração de prestigio recebendo no sábado para jantar, na antiga Kmbaixada da Rua São Clemente, o primeiro time do
jornalismo e TV cariocas.
Quem conta, em termos de jornais e TV do Rio,
estava lá, cn tênue de ville, tratado coni a velha e conhecida fidalguia lusa, da qual o anfitrião é um autèntlco e bem sucedido cultor. O jantar volante reuniu os presentes ao redor de inúmeras mesas redondas de 10 e 12 lugares num clima estimulante de confraternização e amizade raro de se ver em acontecimentos dessa natureza.
Hoje, o Embaixador Vasco Pereira dá seqüência à
sua série de contatos com os representantes mais legitimos da vida carioca recebendo a partir das 19 horas para um grande cocktail em homenagem a artistas e intelectuais. «,
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ARTE
Vá à PETITE GALERIE e dê seu lance a
ERNANI Leiloeiro, adquirindo uma
obra de arte financiada até 24 meses
pela COPEG.

Os atores Antônio Pitanga e Jean-Claude
Brialy ladeando a Sra
Jean-Dominique Paolini

Exposição: 8, 9, e 10 de março, das 16 às 22 hs
Leilão: 11, 12 e 13 de março, às 21 hs
— R. Barão da Torre 220
petite galerie
Tel. 267-0921 e 287-0231 - GB.
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Amanhã, 3 de março
começa o REBU na Rô-pa.

Estes só podem ser os preços de uma CUCA LEGAL:
blusas desde Cr$ 9,00 - collants de argilon a partir de Cr$ 29,00, saias envelope e calças compridas desde Cr$ 49,00.
Rô-pa: Rua Xavier da Silveira 45-B.
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RODRIGUES
ESPECIAL
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Venha apreciar a tradicional cozinha e
os doces de ovos portugueses, assistindo a um maravilhoso show, no Restaurante LISBOA A NOITE. Rua Francisco Otaviano, 21 (Posto 6). - Tel.:
H&SSfi 267-6629.

ro.pa

Março, 3a.-feira,
A Diretoria comunica aos Srs. Associados que no dia 04 de
a partir dessa
funcionando,
inauguração,
às 17:30 hs., se realizará o coquetel de
devendo
ANTONINO,
E
NINO
do
direção
a
sob
grupo
e
restaurante
data, os bares
telefone
Cardoso
Sr.
pelo
se
dirigirem'ao
aqueles que não receberam o'convite
63.
n.
Barroso
Almirante
da
Avenida
2518
n.°
na
ou
sala
232-2637,
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CLUBE DA CIDADE
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BARROZO DO

ZÓZIMO

DE BRITO
Oficializado - Direção do PROF. DANIEL BRILHANTE
MICHIGAN,
DE
DIPLOMAS
EXIMEM DE TEXTE OS
PROFICIENCY E LETRAS.
INSCRIÇÕES DAS 10 às 12h e 14 às 19,30hs.
605, «ala 1209. Informações pelo tal. 237-9320.
Copacabana,
Av.

SSQ

. \

Sadismo e Poder

CURSO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES

aRafl

e Apesar de conservar o nome,
Brasil 77, o novo long-play âe
Sérgio Mendes, a ser lançado
primeiro nos Estados Unidos
e depois no Brasil, terá
muito pouca coisa a ver com
o seu tradicional som.

Um problema até agora pouco ventilado: do conjunto de palácios c residências de lazer existentes
cm solo carioca, que fatia que caberá ao futuro Prefeito do Rio, Sr Marcos Tamoyo?
Sabe-se que para seu local de trabalho, já foi reservado o antigo Paço, sede durante multo tempo dos
Correios. Da relação constam, ainda, o Palácio LaranJelras, o Palácio Guanabara, a casa da Ilha de Brocoió e a residência de verão do Gávea Pequena.
Os dois primeiros serão ocupados pelo Governador
Faria Lima, que habitará o Laranjeiras e despachará
no Guanabara. Sobram, portanto, as duas casas, resldências de lazer, uma das quais poderia caber ao
futuro Prefeito, que se encontra por enquanto desprovido de um local onde possa exercer a chamada atividade social.
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AGORA,
A PERMANENTE
TAMBÉM
PARA OS HOMENS

Josc
Carlos

Oliveira

SERVIÇOS
E COMPRAS
PORTA-RETRATOS — Novos modelos em acrílico cristal, para um ou
dois retratos, com tamanhos que variam de 6 x 9 até 18 x 24. Preços a
partir de Cr$ 28,00, na Utilfútil, Rua
Visconde de Pirajá, 444, loja 124 e
Rua Miguel Lemos, 57, loja A.
''SVRF" — EsPRANCHAS DE
pecialmente construídas por Henrisurf,
que Schulenburg, pranchas de
shape
(forma) prócada uma com
pria, utilizando técnica importada
do Havaí. Rua das Laranjeiras, 536
— fundos, ou pelo telefone 245-9382.

Texto e fotos de BEATRIZ SCHILLER

PRISCILA
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Antes do corte e da
permanente

SAP ATEANDO

Priscila aproxima-se. Isto é, em suas cartas, me fala cada vez mais de si mesma, Não
vou' transcrever tudo, mas referir, comentando; diversas passagens são impublicáveis, e
outras tantas trazem queixas muito precisas,
relacionadas com a primeira profissão que
teve, das quais discordo e que não vem ao caso
divulgar.
Em Paris, no dia 23 de janeiro, ela se
manifesta cínica num cartão postal obsceno:
"Estou fazendo minha temporada aqui. Os
árabes estão muito nervosos fazendo tiroteios
em Orly, tudo porqv,e não têm podido transar
com mulheres, por causa desse negócio de petróleo. Ainda não arranjei um sheik, mas pretendo fisgar pelo menos alguém melhor do.
que o Ibrahim".

Nova Iorque (ViaVarig)
— Há mais uma mudança
na moda masculina inte»
nacional. Depois de se verem
homens usando brincos em
orelha furada, sapatos de
plataforma, etc, acaba de
ser lançado, pelo cabeleireiro
Vidal Sassoon a permanente
masculina.
— Homens de 20 a 50
anos estão faz endo permanente, a maioria por não
querer perder tempo com
brushing (secar cabelos com
escova) e tampouco querem
ficar sujeitos aos caprichos
de sua cabeleira. O corte curto e a permanência do encrespado liberam de maiores
cuidados. E' só lavar, sacudir
a cabeça encacheada e pronto.

Meu corpo, no entanto, ficou mais bonito
do que minha palavra, e passei a desfrutar dele sem nenhum pudor vitoriano. Decidi fazer
então a coisa pelo método direto, e hoje, quem
se aproveita de mim paga na fonte. Se o Imtambém
posto de Renda pode cobrar assim eu
posso. Senão que, no meu caso, os contribuiutes se setem muito mais felizes e não discutem
o progressivo.
A mulher jovem como eu, de corpo exuberante e sensual, é tantas vezes apalpada, em
um só dia, por certo tipo de homem faminto
de sexo (geralmente os coroas, acima de 40)
uma
que termina, por admitir que dispõe de
força dominadora melhor que a do petróleo.
Hernan Cortez, antes da conquista do México,
do que
já dizia: — Duas tetas podem mais
duas carretas!
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AULAS DE PINTURA — Diversas
técnicas de pintura em material variado (gesso, porcelana, tela, mádeira, etc.) no Solar das Tintas. Ao
todo são 82 tipos de técnicas. Informações Rua Uruguai, 160, Tijuca ou
pelo telefone: 288-1865.

"Mm

CD éú

v'àúÍMÊ
m
¦¦'§!¦¦
*MSmm

"v "¦¦/& Brfl

IP í
MU'

^mw

HMk.'>'

A

'"T ;

•••

REMARCAÇÃO DE VERÃO — Lebelson Modas está remarcando sua
coleção de verão. Blusas de algodão
fino a partir de CrS 39,00; saias a
partir de CrS 95,00; e calças em teci- •
dos leves, desde CrS 75,00. Rua Alvaro Alvim, 21-A — Cinelandia.
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O corte do cabelo,
um pouco mais longo na nuca

OPERAÇÃO CACHINHOS

Em Nova Iorque, no dia 17 de fevereiro,
atrás de um desenho de Schulz — tio qual
Snoopy, o cãozinho neurótico de Charlie
Brown, escreve por sua vez uma mensagem
o tema da
particular — em Nova Iorque, digo,
"Sinto uma
solidão aparece brutalmente:
imensa falta de você. Nem sabe quanto. Os homens que têm passado por mim não me fazem
companhia e ainda me roubam a solidão. O
Snoopy é quem tem razão. Ficar de papo para
o ar, na sua casinha, desdenhando o mundo.
Só os cães filosofam".
Vem em seguida uma carta, na qual o
mesmo. Fala
personagem principal sou eu
também nas aventuras em que a missivista
anda se metendo mundo afora, mas nem todo
o público do JB poderia aceitar como válida a
tese da "cortesã sem pecado", uma legitima
call-girl itinerante; prefixo seguir adiante. E
o que vem adiante já não é manuscrito, mas
datilografado. São as confissões ordenadas de
Priscila, das quais destaco alguns períodos,
mas advertindo ao público que, num lugar
Iam.qualquer do meu cérebro, uma pequena
"Tenho a imdiz:
pada está agora acesa, e me
outro lupressão de já ter lido isso antes, em
gar"... Assim:
"Meu pai queria que eu fosse secretária
executiva de algum big-shot brasileiro ou americano. Ensinou-me línguas, trasferiu-me aide uma
guma cultura clássica e pôs-me diante —
Se
conselho:
este
com
máquina de escrever
também
você
Ginger Rogers começou assim,
terá sua chance de sapatear no mundo.
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Lá está um cliente sentado na cadeira, todo paramentado para a operação.
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anos, pintor, morador d o
Brooklin. Segundo ele mesmo,\seu cabelo é fino demais,
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Debbie, estilista de Sassoon, ataca o corte dos cabelos de Duncan. O corte custa
de 15 a 17 dólares, bem cur^t**^&J l^j '$<*¦¦ ^BrSB^fl f' -iâ&WH Sk
to, um pouco mais longo na
nuca. Uma vez o corte ter'^^m\
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ingredientes do permanente,
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que custa 35 dólares, e dura
de três a cinco meses, dependendo do crescimento do cabelo. No caso de pontas que;i#B
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bradiças é aconselhado um
Para fixar os líquidos
tratamento prévio para resi
.
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da
enpermanente, o secador
tabelecer o PH do cabelo
Em pleno auge
algum temoo
durante
adepos
Segundo
fraquecido.
do encacheamento
tos americanos, a permanente não faz cair o cabelo, pelo
contrário, dá maior volume.
A operação dura duas
horas, ao fim das quais, Duncan está pronto, com seus
cabelos devidamente crespos
e molhados. Ainda não está
acostumado com a nova cara, quando lhe perguntam se,
não considera a permanente«
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vidão do vestir-se bem de
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acordo com os dogmas da
hoos
feminina,
elegância
mens estão se liberando da
escravidão do formálismo. No
' Em
mundo norte-americano, que
MiiJ^P^
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é muito machista, o lado
feminino da personalidade
masculina evoluía para coi'
sas como a cultura de mús'&$%fkk'' ..**>. .**
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culos na Califórnia, ou a
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apreciação de cantores de
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falsete, como os Beach Boys.
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BB'
funciona
isto
Agora
maneira mais natural, na exploração do lado estético,
tanto' para agradar as mulheres como para estar mais
atrante para si próprio.

Convenci-me de que a beleza do meu cora daquela
po é tão perturbadora quanto
Paris.
abalou
famosa Giselle, espiã nua que
Ofereço aos homens ávidos minha própria estátua viva ao preço dos colecionadores. Quanto vale uma Galatéia que pode sorrir e amar?"
Já se vê que estamos diante de uma alma
superiormente dotada para a difícil arte de
existir: capaz de balançar dialeticamente o coreto, transformando em desejável aquilo que
talvez tenha sido meramente imposto pelas
circunstancias. Priscila segue falando; veremos isso proximamente.
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PARA MÃES INEXPERIENTES —
O curso O Bebê e Você responde às
dúvidas sobre a preparação e os cuidados com o nascimento e os primeiros meses do neném. Com orientação de Mônica Ferraz, o curso é
composto de.sete aulas e seu preço
é de CrS 300,00. O inicio das aulas
está previsto para o dia 7 de março.
na. Rua Araucária, 12 apt.
' Inscrições
301 ou pelo telefone 226-9569.
LIQUIDAÇÃO — Vestidos longos dé
verão, desde CrS 150,00 e conjuntos
de saia e blusa a partir de CrS 90,00
na liquidação da confecção Alessandra: R. Almirante Pereira Guimarães, 72 s/ 606 a 609.
NOVA "BOUTIQUE" — Inaugurou
em Ipanema mais uma boutique de
artigos importados. Entre as boas
compras, figuram os lenços com estampas clássicas (corridas de cavalos, em tons de marrom e branco) e
as saias esportivas. O nome da loja
é Dasha, e fica na R. Visconde de Pirajá, 330 loja 206.
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— TamOFERTAS PARA HOMENS
bém entrou em liquidação, com boas
ofertas de roupa esportiva, a New
Man: R. Djalma Ulrich, 50 loja A,
As notas desta coluna são publicadas gratuitamente.
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Bacalhau
a milanesa

Para quem vai a Nova lorqut, •
endereço de Vidal Sassoon i 803, Madison Avenue. Quem fica por aqui, não
vai conseguir encontrar muito facilmente
uma permanente bem feita. A maioria
dos nossos cabeleireiros desaconselha _•
método para nossos cabelo», porque são
fragilizados pelas praias e tratamentos
errados. Um bom corte, de mechas curtas,
já resolve o caso, com efeito parecldlssimo. Mas a moda carioca está adotando
mais o g&nero Retro, com cabelos curtos,
em fio reto, colado n» cabeça, repartido
dos lados, ou iogodo para trás, com
fixador ou brilhantina, para os mais

Deixe o bacalhau de molho em
em
água fria para tirar o sal. Corte
com pimenta do
pedaços e polvilhe
reino. Passe em ovos batidos (a ciara e a gema juntas) em farinha de
rosca e frite em azeite e manteiga
em proporções iguais. Deixe secar
sobre papel e retire o excesso de gordura. Sirva com molho de tomates
e acompanhado de arroz brando.
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RÜTH MARIA

O resultado da operação, um rosto mais personalizado,
um cabelo que não dá irabalno

audaciosos.

mmsammmmmmw-

rt^^Si^líimmttiflZ^

CADERNO B

D

'

JORNAL DO BRASIL

D

D

Rio de Janeiro,.segunda-feira, 3 de março de 1975

PAGINA 5

NA CRISE ECONÔMICA,

0 SILÊNCIO DAS ORQUESTRAS
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A recessão econômica atingiu as artes, esvaziando os museus, os teatros e os concertos de público e de verbas

Unidos e França enfrentam
um problema comum: a crise da
Estados
arte. Em junho do ano .passado —
e este foi apenas um episódio entre muitos de igual natureza — o National Ballet
de Washington, uma das mais.conheci- «
das companhias nortè-ámericahas, foi dis1solvido: não tinha condições de cobrir um
déficit de 300 mil dólares (cerca de Cr$
2,8 milhões). Mesmo o rico e tradicional
Metropolitan Opera House de Nova lorque só se salvou da ruína graças a uma
subscrição pública, de âmbito nacional,
que lhe garantiu um milhão de dólares
(CrS 7,6 milhões). A medida mostrou-se
insuficiente, já que agora estourou uma
nova crise no Metropolitan: para fazer
frente à bancarrota a direção sugeriu aos
empregados que abrissem mão de 10%
de seus salários.
Na França, o problema afeta principalmente as orquestras radiofônicas re'e
gionais, como as de Estrasburgo,. Lille
Nice, prejudicadas pela extinção da Organização de Rádio e Televisão Francesa
(ORTF), a que se vinculavam. À de Estrasburgo foi concedido mais um ano de
vida, enquanto as duas outras parecem
irremediavelmente condenadas à morte
por, falta de ajuda oficial.

S mortes se sucedem nos EsA
tádos Unidos. A sobreviVênl\
cia de alguns grupos é precariamente garantida com
J. \.
medicações financeiras de emergência, de efeito pouco duradouro. Este,
pelo menos, foi o caso do Metropolitan Opera House de Nova Iorque
que mesmo depois de receber uma
injeção de 1 milhão de dólares se vê
agora na mesma situação precária
dt antes. A tal ponto que sugeriu a
seus funcionários uma redução de
10% em seus salários. As primeiras
reações à medida foram extremamente negativas, mas o barítono
Gene Boucher se mostra conformado: "se isto significa a sobrevivência, vale a pena considerarmos
a hipótese." A administração acredita que os cortes nos salários e contratos de apenas 11 meses (correspondendo a uma atividade de 12),
além de um aumento no número de
espectadores (em torno de 5%) seriam medidas que poderiam salvar,
o Metropolitan na temporada 76/77.
O déficit atual soma a 4,5 milhões
de dólares (cerca de CrS 350 milhões e a cada temporada acrescentam-se 2 milhões de dólares a
este prejuízo. Os responsáveis pelo
Metropolitan consideram ainda a
possibilidade de.reduzir o coro e a renunciar à contratação de grandes
ainda que
estrelas internacionais,
reconheçam que "isto prejudicaria
o bom nome da casa."
A Orquestra Sinfônica de DalIas, meses atrás, esteve a ponto de
ser dissolvida. A crise foi parcialmente superada, mas sabe-se que este ano o número de apresentações
sofrerá uma grande redução. Pior
sorte teve a menos conhecida, porém
bastante respeitada Pró-Música, de
Nova Iorque. Não existe mais.
No ano passado, por pouco não
foram canceladas as apresentações
das orquestras sinfônicas de Denver
e Atlanta em conseqüência de uma
greve dos músicos, que exigiam aumento de salários. O assunto foi solucionado à última hora, quando a
temporada estava prestes a ser iniciada. A Orquestra Sinfônica de Oakland, Califórnia, faz no momento
campanha para arrecadar 1
milhão e 200 mil dólares (cerca de
CrS9 milhões e 200 mil). Do êxito
da campanha depende sua sobrevivência. E o caso da mais antiga
companhia de dança clássica dos Es-

tados Unidos, o Ballet de San Francisco, salva por uma campanha que
rendeu 500 mil dólares, num esforço
que exigiu a participação de todos:
as bailarinas, por exemplo, dançaram nas vitrinas das grandes lojas
da cidade.
E' uma crise de caráter geral,
que se procura resolver à base da
generosidade pública ou da magnanimidade dos mecenas, que nem «
sempre podem arcar sozinhos com
os problemas. O Ballet Harknesse será dissolvido se não conseguir 1 milhão de dólares (Cr$ 7,6 milhões)
até este mês. A fundadora da companhia, Rebekah Karkness, não
pôde cobrir sozinha o déficit de 1 milhão e 500 mil dólares previsto para
este ano.
A menos rica Sra Richard Riddeli. vinha cobrindo os deficits do
National Ballet desde suá fundação,
há 11 anos. No ano passado, viu que
não podia mais suportar a despesa.
O National Ballet deve 30Q mil dólares, metade dos quais ao Imposto de
Renda.
Em Dallas, a situação foi agravada por divergências entre os artistas. Mas o quadro agora está melhor: a Orquestra Sinfônica tem
nova direção e recebeu 650 mil dólares. De qualquer forma, as 42 semanas de apresentações programadas
para o ano passado, reduziram-se a
25, por falta de verbas. E não se sabe
como será a temporada deste ano.
A Sinfônica de Phoenix chegou
a anunciar que não faria nenhuma
apresentação em 1975. Mas chegou
a um acordo com os músicos e está
cumprindo seú programa.
•4

LIMITAR DESPESAS

O problema financeiro das artes
nos Estados Unidos, não é novo, Mas
nunca se apresentou de forma tão
crítica como agora. Isto apesar da
ajuda do Governo Deferal que,
depois de 10 anos sem fazer qualquer contribuição, destina agora à
arte 75 milhões de dólares (Cr$ 562
milhões) anuais.
A causa imediata da crise é o
corte brusco das rendas das fundações particulares, principal fonte
de recursos das companhias. A receita das fundações provêm das ações
que possuem, e a Bolsa cai cada vez
mais.

Não se espera um grande aumento da ajuda federal e a ordem é
limitar ao máximo as despesas, já
que grande parte tia verba orçamentária destinada à arte é empregada
obrigatoriamente na manutenção de
museus. Ao lado da diminuição dos
recursos financeiros, a alta do custo
de vida incide sobre todas as organizações da companhia —- dos cenários
aos aluguéis, passando pelos salários
de músicos e diretores.
Um estudo realizado pela Fundação Ford, em agosto do,ano passado, só conseguiu apontar como solução o aumento das doações particulares; os preços dos ingressos,
que nunca estiveram tão caros, não
são suficientes para cobrir os custos.
O estudo abrangeu 27 companhlas teatrais nãò comerciais, 31
companhias de ópera, 91 orquestras
sinfônicas e 17 companhias de ballet
clássico e moderno. Na temporada
de 1970/71, estas 166 organizações
tiveram despesas de 157 milhões de
dólares. A venda de ingressos constribuiu com 91 milhões para a cobertura dessas despesas. O restante
teve que ser obtido do Governo e de
doares particulares. As doações particulares chegaram a 36 milhões de
dólares.
A inundação Ford calcula que
164 milhões de dólares terão que ser
obtidos dessas fontes para a temporada de 1980/81. E sé a contribuição
do Governo federal, no período estudado, foi de 8 milhões, terá que
subir para 133 milhões em 1980/81.
— Estamos passando por uma
revolução financeira — diz Joseph
Leavitt, diretor geral da Sinfônica
de Baltimore. — temos que procurar cobrir nossas despesas com o publico. .
Robert Brustein, diretor da Escola de Teatro da Universidade de
Yale, defende a maior contribuição
do Governo Federal, que deveria
seguir o exemplo da Prefeitura de
Viena. Mas tem dúvidas de que essa
contribuição possa ser obtida.
NA FRANÇA

Durante uma entrevista coletiva classificada de "um pouco melancólioa", o diretor de serviços
musicais da Rádio-France, Pierre
Vozlinski, dizia dias atrás, que "o
desaparecimento das orquestras de
província não era culpa da empresa
de radiodifusão, mas do Governo".

Isto quando uma Comissão Parlamentar de Inquérito já havia concluído em 1972, que o único departamento insuficientemente dotado de
verbas na Organização de Rádio e
Televisão Franceses era o das orquestras. E, com orçamento inferior
ao de organismo de audiência bem
Orquestra de
mais limitada (ópera,
Paris), o rádio era "absolutamente o
único veículo musical colocado à disposição do país como um todo". A
situação piorou com o desaparecimentó da ORTF.
Pressionado por todos os lados,
o Ministério da Cultura resolveu salvar por este ano a Orquestra Sinfônica Regional da extinta ORTF
em Estrasburgo. Mas para assegurar
ò cumprimento do programa de
1975 terá que reconvocar os 29 músicos postos em "disposição especial"
19 de janeiro.
desde
'
E o problema é apenas adiado,
por inteiro, para 1976. O Estado e a
municipalidade estarão dispostos
(ou poderão) sustentar duas orquesiras regionais em Estrasburgo? pergunta o crítico Maurice Fleurt. Em
Lille e Nice, a morte das orquestras
radiofônicas locais parece sem àpelação, já que as prefeituras não parecém dispostas a destinar 5 ou 6
milhões de francos para garanti-las
e justificar a parcimoniosa ajuda do
Ministério da Cultura.
Além de seu maior alcance, as
orquestras radiofônicas de provincias, ligadas à extinta ORTF, desempenhavam um papel cultural importante. Enquanto outras orquestras
regionais permaneciam ligadas a
um repertório tradicional, obedientes a um gosto popular cristalizado,
as orquestras radiofônicas podiam
permitir-se certos riscos, um certo
arrojo, dentro de uma relativa independência artística. Assim, durante a temporada de 1972/1974, as
três orquertás condenadas, de Lille,
.Nice e Estrasburgo, apresentaram
52 peças contemporâneas, das .quais
41 de autores franceses."
Nos últimos anos, coube à
ORTF uma cota de 80% na apresentação de obras d e compositores
vivos. Dessa percentagem, 40%
ficaram a cargo das orquestras deprovíncia. Entre 1970 e 1974, a
ORTF, por suas diferentes orquestrás, apresentou 602 obras novas.
Que entidade continuará agora esse
trabalho? volta a perguntar o critico.
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OS MIL OLHOS
DO CINEMA
FANTÁSTICO
.:m-

y

Gênero confinado.até há pouco
ao.s países anglo-saxõeè e a uma piateia de cinéfilos, o cinema fantásticoé o dernier cri da moda na Europa,
sobretudo na França, superado
apenas pelo grosso filão do ciclo erótico. O último Festival Internadonal de Avorizz, realizado em fins de
janeiro, registrou um êxito inédito
que deve se repetir na próxima primavera quando se inaugurará uma
Convenção do Cinema Fantástico,
em Paris.
Atraindo o grande público até
mesmo nos países de tradições cartesianas, o fantástico já tem uma
longa história no cinema, na qual se
distingue uma evolução — alguns
falam de revolução — importantes.
De fato, os jatos de hemoglobina, lobisomens, cemitérios, casas mal assombradas, mortos-vivos, zombies,
fantasmas, vampiros e outros monstros retiram-se de certa forma do

palco para dar lugar a personagens
e temas com raízes na realidade quotidiana do mundo moderno.
Nos inícios do cinema, o ,fantastico como gênero apelava únicamente ao maravilhoso, ao onírico, ao
irracional. Seu primeiro mestre foi
o pioneiro' Georgès Mélies com seus
filmes curiós cheios de invenção,
magia e sonho. Paradoxalmente, a
outra tendência, realista: e mais
documentária, encarnada pelos in'ventores
do cinema, os irmãos Lumiere, comporta também alguns trechos de inconsciente conotação fantástica. Mais tarde.o gênero se toma '
explícito, com o cinema escaitdinavo
e sobretudo alemão dos anps 20,
através dás obras de cineastas como
Murnau, Lang e Sjostrom. Os americanos se apropriam dessa temática
no inicio do etapa sonora — é o tempo de' glória para Drácula, Frankenstein, cientistas enlouquecidos.
Depois da série da Universal, o produtor Vai Lewtoh, na RKO, renova
o gênero e domina o cenário até o
fim da II Guerra Mundial. Com. o
surgimento da Hammer inglesa, nos
fins da década de 50, renascem
novas encarnações de vampiros. Nos
países latinos, começam a aparecer
novidades. A Espanha tem uma pro-

dução regular com essa temática e,
no Brasil, Mojica Marins, criador do
Zé do Caixão, abre uma nova trilha
incorporando traços de primitivismo
e subdesenvolvimento.
Agora, o pintor Salvador Dali,.
voltando ao cinema mais de 40 anos
depois de sua colaboração explosiva
com Luís Bunuel em Le Chien Andalou e L'Age d'Or, acaba de dirigir
Impressions de Ia Haute-Mongolie,
onde ele parece reencontrar seu passado surrealista. Não há uma história — o argumento é uma viagem
imaginária em busca de, um cogumelo alucinógeno — e as imagens se
integram em função de uma fantasmagoría a meio caminho entre, a
brincadeira e o verdadeiro fantastico. Colagem de situações comentadas pelo divino autor em pessoa —
lá estão todas as manias e obsessões
daliníanàs, com uma homenagem à
arte, à pintura e naturalmente ao
próprio Dali, eternamente cabotino.
Além da Gioconda, da esposa
Gala, dos esqueletos e das esculturas
insólitas, um Hitler "abominável e
ridículo" e um happening pietórico
na Alemanha Ocidental — o filme
foi produzido por uma cadeia de TV
desse país — Dali filmou vários close
ups de olhos, lembrando a famosa

seqüência inicial do Chien Andálou.
Apresentando sua obra, e?n.première
mundial, no.Festival dé Avoriaz, Dali declarou-se "provocador de realidade" e, plagiando os contestatários
de maio de 68, defendeu "a imaginação no poder".
Segundo vários críticos, é justamente o imaginação gue reivindica o poder na maioria das novas
obras do fantástico. O cinema americano, que ganhou os prêmios em
Avoriaz — o.júri era presidido por
Roman Polanski, o cineasta de A
Dança dós Vampiros — demonstra
a força e variação desse caminho.
Phanton of Paradise, do jovem cineasta undergroünd Brian de Palma,
obteve o grande prêmio. E' uma ópera-rock delirante e descabelada, inspirada em Caligari, no Fausto, no
Fantasma da ópera e no Retrato de
Dorian Gray e sustentada por um
humor sarcástico. Resumida ao essencial, seu enredo narra a vida barroca de um compositor cuja música
é surrupiada por um magnata do
. disco que, por sua vez, vendeu sua
alma ao Diabo. O prêmio da crítica
foi concedido a It's Alive, aventura
de um bebê assassinado — monstro
nascido, de manipulações químicas
— que constitui uma interrogação

sobre o futuro biológico do homem.
Parallax View,. também premiado, apresenta uma imagem terrível
e pessimista dos Estados Unidos de
tioje, com uma série de assassinatos
de grandes personalidades políticas,
ficção que lembra a realidade de aiguns anos atrás (os Kennedy, LutherKing, Malcolm X). The Barony,
de Robert Clouse — com Yul Brinner à frente do elenco — se sihia no
ano 2003: após uma epidemia de peste, a humanidade se reduz a alguns
milhares de sobreviventes que levam
uma vida bestial. Em Rollerball, ao
contrário, os homens do ano 2000
habitam um mundo perfeito sob o
plano tecnológico mas desumanizado. A grande distração é um jogo
cruel, uma mistura do beisebol, do
boxe e do hóquei, onde apenas não
se contam mais os pontos... mas os
mortos. O erotismo não poderia faltar nessa amostra do fantástico:
Houng Frankenstein, de Mel Brooks,
vale-se de uma cascata de gags eróticos e Flash Gordon se passa num
planeta pornô, numa paródia das
histórias em quadrinhos e do SiiperHomem onde as façanhas e as posições acrobáticas do herói não têm
muita afinidade com o esporte propriamente dito.
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Academia Redde Ipanema e uma noiva abandona
19h,
e
is
Miranda
Ernesto
Com Franco Nero, Vittorio de Sica,
Jean-Plerre léaud, Claire Maurier • Rua Padre Roma,
César,
mingos
ves, luis
- Clnelandla. Couvert de CrS 80,00.
às
43 —
nada à porta da igreja são surpreenDe 4a. a 6a. e dom. às 21h, sáb.
Damiano Damiani e Ricardo Cuccioney, Rua .Siqueira Campos,
Julinho o seu Coniunto. Couvert de
sem con»umação rnínlma.
anos).
e
17h
didos por seus medos e inseguranàs
(16
da
P<5a.,
624
Voluntários
vesp.
(235-7670).
Ia. Orly (Rua Alclndo Guanabara,
e
sala
Rua
20,00.
22h30m
Cr$
20h e
CLUBE 22 — Show diariamente com
21): a partir das 12h. (18 anos).
e
ça interiores, durante uma jornada
tria, 24. (18 anos).
dom. às Í8h. Ingressos 4a., 5a.
o. conjunto Alto-Contraste, liderado
-fc-fc-pr-k
Reconstltulção dos aconpelo sertão. Excelente o nível dos
CrS
vivo
BOAcom
e
ao
—
vivo
ao
30,00
Show
música
CrS
com
a
Fábio,
TUDO
5a.,
de
TEM
vesp.
OS INFORTÚNIOS 0E MIMI
por
efeitos especiais e criativa .i fototeclmentos em torno da morte do
Vise. de PiraUbirajara Silva e seu conjunto, Abi- Criação coletiva. Dir.
para dançar.' Rua
15,00 (estudantes), 6a., sáb e dom,
grafia de José Medeiros. (E.A.)
Deputado Glacomo Matteotti na déVENTURA
lio Martins, Juracy, e os cantores
já, 22. (2871-0302 < 287-3579).
Valle,
cada de 20, assassinado pelos fas» CrS 40,00 e CrS 2C,00 (essüdatv
de Miguel Oniga. Com lúcia
FUTEBOL TOTAL (Brasileiro), produCrlstiane e Mário César. De 3a. a
Show de
IEMANJÁ is
Congresso
SARAVA,
opor
no
se
cistas
por
de
z„é Polçssa, Jackcioanos). Até dia 30 de mar,
FUSÃO
Ga|assl/
(cs).
(14
COM...
cTasllhrAos
Susana
ção de Carlos Nicmeyer, direção
DÃO
a
SÓ
23h45m
ELAS
is
domingo,
De
partir
ELAS ATACAM DE BANDA
3a. a 5a. e domingo
manobras de Mussollni para tomar
TlriMiguel
Carlos leonam e Osvaldo Caldeira.
rjes(:onfiada de que está sendo
mingos, almoço infantil, com conMusical de Paulo Nunes, com
son Parne», luis Carlos Sil e
ç0_
José Sampaio. Direção de Manuel
e 6a. e sábado às 23h e lh apreo Poder pela força. Destaque espe'a
Oocumentário rodado durante a CoChaRua Padre
Silveirlnha,
Sra Vldal
Alianç.
Zemir,
d.
Zélia
» paihaclnhos.
Aida,
Vilma
rica,
Sal. Moliir.,
Vieira. Com Celeste
enganacja pe|0 marido,
a fotografia (di Palma)
sentado por Oswaldo Sargenlelli,
juntos
ciai
Oniga.
para
1974,
de
cquipela
pa do Mundo
Zé Alves,
Manso, 180.
DuDe Sica,
de
de Cario, Olegárlo de Holanda, Vacom Abílio Martins, Zé Ketl, Jaguinhas, Pedro de Ura,
e a interpretação
vinga-se através de um romance
Francesa de Copacabana, Rua
pe do Canal 100. Metro C opacae
lentlm Anderson, Sandrinl, Jombo,
a cantora Ana lúcia e o bailarino
melão, A» Mulatas que Não Estão
Cucclola e Adòrf. (J.C.A.)
—
749
AlOAN — Todas as 6a., sáb.
Copacabana,
bana
43. Dc 5a. a 2a., is 2!h30m.
(Av.
forjado que escapa do seu controle.
vívior,
e
Oomei,
ritmistas
Robercantor
Cario»
cantores,
pasno Mapa,'
Walter de Cario e o
Alex Matos. Teatro
AEROPORTO 1975 (Alfport 1975),
dom., dos 21h às 2h da manhã,
237-9797), Metro-Tijuca (Rua Cde.
'Com
Ingressos'. CrS 10,00. Beethoven,
to Noguelr.. Te.tro Rival, Rua Alsistas. Diariamente, ao almoço, o
•
Dentro do gênero inconseCharlton HesPça. Tiradentes, (222-7581). Ás 3os.,
de Jnck Smlght.
aprosontação da pianista Nllda Apade Bonfim, 366 - 248-8840), MeHora.
um
3es,
Tem
andrógino,
Nio
um
Samb»
Brasil,
varo Alvim, 33 (224-7529)(
«how O
Mis»
exem
Rua Dias Ferreira, 416 A.
4as.
'¦" e dom., ' às 19hl5m e 21hl5m,
ton, Karen Black, George Kennedy,
recida.
encenação
»--¦
quase
tro-Boavista (Rua do Passeio, 62 —
uma
-"¦"
v
M"='"w
quente,
499
izz^
—
,.
.
Plmiá, 4W
5as.,
:„
21h, 5a».,
Oba Oba, Rua Vise. dc Pirata,
4ai e. dom., is 19h e 21li,
18hiSro, 20h,
uma cantora da cabaré
e
18h
Gloria Swanson, linda Blair e Dana
14h40m,
16h30m,
=•¦' *•• ' séb';
toureiro
222-6490):
Funcionando
valonzad. pela
Couv.rt a . FORNO E FOGÃO
'22h.
p|afi lmonsamonl.
6as., . sábs., is 18h, 20h « 22h.
(287-6899 . 227-1289).
Andrews, Madureira-2 (Rua Dagmar
Condor-Ler20hl0m,
20m,
i2h- lnSre".05,* r\. 25 00 (eadaí
convivem com persònagen» eJt.M
e apresentan0!,íSo de Fernanda
ssos a Cr$ 30,00 (cadeiras nuCrS 70,00. (18 »nos).___
para almoço e jantar
Ingresso:
r,t MOO
cadeida Fonseca, 45): 14h50m, 17h, 19h
do Machado (largo do Machado,
.
realização experimental.
meradi
lOm, 2lh30m. (14 anos).
29 — 245-7374), Condor-Copacaba->V Complicada operação dc transna (Rua Figueiredo Magalhães, 286
• tes). (18 anos).
- 255-2610): 14h, lóh, 18h, 2Üh,
plante de piloto. Um helicóptero-
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hoje
Lucile Bali em Mame, filme que estréia
Alice
Santa
e
Carioca
no Roxi, Vitória,
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Sandra Bréa é a protagonista de
Sedução, comédia em cartaz em circuito v
liderado pelos Cines Art-Palácio
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EXPOSIÇÃO
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B?íd Spencer em Turim Negra, de
Cario Lizzam, no Super Bruni-70

lei

Bm

Nídiade Paula em O Trote dos Sádicos,
produção brasileira, hoje no Veneza
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Rio de Janeiro, segunda-feira, 3 de março de 1975

O

JORNAL DO BRASH

D

CADERNO B

SERVIÇO COMPLETO
__..

TELEVISÃO

.0h55m

15h

llh

SESSÃO DA TARDE- Filme. Corações
- Enamorados.

AULAS DE PORTUGUÊS - Programa
da TV Educativa, composto de 25 auIas, sob o tema Brasil Através dos Textos, que analisa a obra e o autor apresentando o texto dramatizado e com
trilha sonora. Hoje: Santos Dumont, de
Roberto Macedo, abordando Pronomes Possessivos, Pronomes Demonstrativos e Concordância Nominal.

son,

v

Anne

Mltchell,

Grant

lizada

diretamente

e

Nicholas

por

rcaNo

Colorido.

Campanella.

A morte de um pesquisador de áreas petrolíferas na fronteira do Oklahoma faz supor '
assassinato; Hec Ramsey é informado por
uma visitante (Dickinson) da infiltração na
cidade de um sindicato criminoso de Detroit.
Ramsey—Boone continua cavalgando ao som
do tema musical de Henry Mancini, aqui ladeado de respeitáveis atores-convidados.

ricana

Happinne»

Chan

(Ch.rlit

1971,

de

realizada

diretamente

Daryl

e' Virgínia

Anne

leagues).

Downs,

Philip Pine. Preto • branco,

americana

TV Rio -

americana

de

1949,

- ¦

Jr,

Debra

elotti,

Paget,

Diane

Hayward,

Paul

Douglas,

Luther

Volenline,
Tito

Adler,

Efrem

Hopé Emerson,

PROGRAMA EDNA SAVAGET - Programa feminino, com entrevistas, variedades e desfile de moda.

e

......

t

CLUBE DO CAPITÃO AZA - Com os
Super-Heróis, Esper, Ultra-Man e Batman. Colorido.

18h30m
GENTE INOCENTE - Programa infantil apresentado por Lúcio Mauro, com
uma novelinha, bonecos vivos e consultório sentimental.

19h
MEU RICO PORTUGUÊS - Novela de

Vuolo,

Albert

Morin.

19h40m
ÍDOLO DE PANO - Novela. Com Torii
Ramos, Susana Gonçalves e Carmem
Silva. Colorido.

'

20h20m

O MACHÃO - Novela de Sérgio Jockiman. Com Antônio Fagundes e Maria Izabel de Lizandra. Colorido.

20h45m

2ih
ALEGRÍSSIMO - Programa humorístico com Paulo Celestino, íris Bruzzi,
Lúcio Mauro e Geraldo Alves. Colorido.

OS PROFISSIONAIS - Série de filmes
sempre com um personagem, vivendo uma aventura completa diferente.
Hoje: Hec Ransey, em Operação Datroit. Colorido.

'' *

S

*__ ________ _^B_H

os

PORK PIG — Desenho animado.

Richard Boone é Hec
Hamsey na série Os Profissionais
(canal 6 — 22h)

23h30m
VARIG E' DONA DA NOITE - Filme:
Dez Mil léguas.

CANAL 13

Min•

Conflitos entre os membros, de uma família de imigrantes italianos na América: o irmão erudito (Conte), depois de cumprir pena
para livrar o pai, um tirano (Robinson), resolve se vingar dos outros três. A sofisticação
dos diálogos.foi abalada pela passagem do
tempo, sem que o interesse do filme fosse fundamentalmente molestado. Espetáculo de
atrativo permanente, serviu a uma segunda
versão — no Oeste: Lança Partida — e pretexto à teleserie e, até novela. G. Robinson obteve o prêmio de melhor interpretação masculina em Cannes — 49.
RONALDO F. MONTEIRO

12h02m

15h30m

TV EDUCATIVA - Aulas de Conhecimentos Gerais.

AGORA - Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

12h30m

15h35m

JORNAL DA TARDE - Noticiário aprasentado por Kity Nunes e Dinoel Santana. Colorido.

PRIMEIRA SESSÃO - Continuação.

16h30m

13h

AGORA - Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

TAB HUNTER - Filme com o ator que
dá o nome à série. Colorido.

16h35m

13h30m
PROGRAMA HELENA SANGIRARDI Programa feminino com novidades sobre culinária, moda, ginástica e artes
em geral. Colorido.

14h20m
AGORA - Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

14h25m
AULA DE INGLÊS - Com o professor
Fisk. Colorido.

14h45m
PRIMEIRA SESSÃO -. Filme de longametragem.

PRIMEIRA SESSÃO - Final.

17h
HUNCK FINN - Filme. Colorido.

17h30m
AGORA - Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

17h3Sm

aventura
de
RIN-TIN-TIN - Filme
com os personagens Cabo Rusty e Tenente Rip Master,
18h05m
POPEYE - Desenho. Colorido.
'
Í8h30m
VIAGEM FANTÁSTICA - Desenho. Colorido.

19h
O FORASTEIRO - Western. Colorido.

19h30m
JORNAl MAIOR - Noticiário apresentado por Carlos Bianchini, Anita
Taranto e Ronaldo Rosas. Colorido.

20h
IAREDO - Westarn. Colorido.

21h
AGORA - Noticiário apresentado por
Dinoel Santana. Colorido. .

21h05m
OS DETETIVES - Seriado policial com
Peter Falk, como Columbo, Rock Hudson e Susan Saint James. Colorido.

22h55m
AGORA m Noticiário apresentado por
Dinoel Santana. Colorido.

23h
OS MARGINAIS - Colorido.

MUSEU DA IMAGEM t DO SOM
Praça Marechal Ancora, 1 (224-1650
• 224-4354). De 2a. a 6a., das
llh às 17h.
MUSEU VHAIOBOS — Funciona no
Falácia da Cultura, Rua da Imprensa
16/9.» andar, sala 9.13 (222-2917).
De 2a. a 6a., das lõh ès 16h.
MUSEU DOS ESPORTES PRESIDENTE
- ExEMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI
de toposições rotativas e mostra
dos os esportes praticados no Brasil, desde atletismo até automobilismo. Além da Taça Jules Rimet,
Independência e a do Tetracampeonato Juvenil de Cannes. No Maracana, Rua Prof. Henrique Rabelo
Portão \8 (234-5676). De 2a. a séb.,
da» 9 às 17h.
BELASDE
NACIONAL
MUSEU
—
Galerias nacionais e
ARTES
estrangeiras, Na Avenida Rio Brane 242-4354).
199 (232-3470
co,
De 3a. a 6a„ das 13h às 19h, sáb.,
a dom., da» 15h às 18h. Visita»
da»
guiadas de terça a sexta-feira,
15h às 17h. Entrada franca.
- Com obMUSEU DA REPUBLICA
da Reieto» relacionados à História
de
pública, como a condecoração
Deodoro etc. Rua do Catete, 153
De 3a. a
(225-4302 e 254-3105).
6a., das 13h às 18h, sáb. e dom.,
das 15h às 18h,
- ExposiCASA DE RUI BARBOSA
os móveis, roução permanente com
pas, livros e carruagens que pertenceram a Rui Barbosa. Rua. São
Clemente 134 (246-5293 e 226-2548).
Pt 3a. a domingo, da» 14h à»,21h.
- Com peça»
MUSEU DA CIDADE
dt
relacionada» à Hlttória do Rio
EsJaneiro, No Parque da Cidade,
De
trada Santa Marinha (247.0359).
17h.
terça'a sexta-feira, das 13h às
da» 11b
SÍb., dom. t feriados,
-»

17h.

do

'

- Mostra de
MUSEU DA fAUNA
mamíferos, aves e.répteis empalhados, mostruárlos com metamorfose
de borboletas, alem de animais raros encontrados no Brasil. Quinta
da Boa Vista (22B-D556). De 3a. a
6a„ das I2h às 17h. Sáb., dom. e
feriados, das lOh àa 17h.
MUSEU NAVAL E OCEANOORAFICO
— Do Serviço de Documentação da
Marinha, com modelos de navios,
objetos histórico, e peças que pertenceram1 a or«nd»» vultos da Marlnha. R. Dom Manuel, 15 (221-7271)
de 2a. a domingo, das 12h às

T7h30m.

24h
ÚLTIMA SESSÃO - Filme: Sangue
Meu Sangue.

/'

MUSEUS

FACTORAMA, EDIÇÃO NACIONAl Noticiário com Gontijo Teodoro, (ris
lettiere, Fausto Rocha e Ferreira Martins. Colorido.

SUPER-HOMEM DO ESPAÇO - Desenho animado.

15h20m

Zimbalis!

Preto

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA - Programa inspirado
na música de Igor Stravinsky,
apresentando noções astronômicas em geral,
o movimento anual do Sol, as estações
do ano e as implicações históricas e mitológicas
de tais fenômenos. Sessões
públicas sábados, domingos e feriados,
às 16h, 18h, 20h e 21h.
Ingressos a Cr$ 3,00. As sessões escolares são
gratuitas e as reservas devem ser feitas pelo telefone.
Rua Pe. Leonel Franca,
junto à PUC (267-6230 e 267-3520)

Geraldo Vietri. Com Jonas Melo, Márcia Maria e Cláudio Castro. Colorido.

22h

GORDO E MAGRO - Filme com
dois personagens.

branco.

,

16h30m

Corríspondínci. p«r« a RÁDIO JORNAl DO BRASIL,
Brasil, SOO - 7.° andar - Talefona: 2644422.

PLANETÁIII»

14h30m

i5h

dirigida

Esther

Av.

CORUJA COLORIDA - Filme: Felicidade • Uma Pista Certa.

SESSÃO PATOTA - Desenhos animados apresentando A Pantera, O Inspetor, Grump, Tom • Jerry e Pica-Pau.
Colorido.

13hl0m

24h

Produção

Do-

24h

15h45m

REDE FLUMINENSE DE NOTÍCIAS Noticiário com José Saleme, .apresentando O Esporte em Cima da Hora.

por Joseph L. Mankiewicz, No elenco: Richard;Conte, Edv/ard
Susan

O REBU -Novela de Bráulio Pedroso. Com Ziembinsky, Lima Duarte, José Lewgoy, Beth Mendes e Isabel Ribeiro. Colorido.

Na Sessão da Tarde,
Corações Enamorados, com
William Holden (canal 4. — 15h)

12h30m

de

Stanlon

20h — CLÁSSICOS EM FM —
Sistema SQ — O Mandarim Prodigioso,
de Bartock (Filarmônica de N. York —
regência de Boulez — 31'); Concerto dei
Sur, de Ponce (John Williams como solista da Sinfônica de Londres — regência de André Previn — 24' 40); Saturno,
Urbano e Neptuno, da suite Os Planetas
de Holst (Filarmônica de N. York — re— 22' 30) e La Plus
gência de Bernstein
Debussy
de
Lente,
(Wanda Wilkoque
mirska —4' 33).
INFORMATIVOS EM UM MINUTO
— A partir das llh, de hora em hora.

'

AMARAL NETO, O REPÓRTER cumentário. Colorido.

ESPORTE EM DIMENSÃO MAIOR Mesa-redonda entrevistando pessoas
ligadas ao esporte. Com Carlos Marcondes, Cleber Leite, Doalcei Camargo,
José Cabral e Ronaldo Castro. Produção de José Saleme.

Kcnt Taylor, Cathy
Helene

Diariamente das lOh às 24h

23h05m

12h

SANGUE DO MEU SANGUE

Robinson,

21h55m

nnrD°LBYsYsTEM

JORNAl INTERNACIONAL - Noticiario com Sérgio Chapellin. Colorido.

TV EDUCATIVA - Aulas de Conhecimentos Gerais.

Um oceanógrafo (Taylor) e um agente
Governo
do
(Bell) recebem a missão de constatar a existência de um monstro submarino
que teria surgido no litoral do Pacífico; descobrem de fato um mutante, cujo criador
agentes inimigos.
1', (Whalen) é procurado por
Mistura de ficção científica, horror e espionagem em produção de orçamento baixo. Não
consta dos apontamentos do colunista sua
exibição no Brasil; os comentários de fora são
bastante desabonadores.
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Produção

Rodney Bell,

Whalen,

¦ ¦

SÉRIE-AVENTURAS - Filme infantil.

1955 dirigida por Dan Milner. No elenco:
Michael

-

SEGUNDA ESPECIAL - Estréia hoje-.
Satiricon 75 - A Sátira do Comportaos assuntos do
mento, focalizando
momento, como petróleo, transplantes, falta de alimentos, febre imobiliária e mania de regimes. Direção de
João Loredo e Augusto César Vanucci.
Apresentação de Jô Soares, Renato
Corte Real, Miele e Agildo Ribeiro.
Com Silvino Neto, Luís Delfino, Renata Fronzi, Berta Loran, Célia Biar e Carlos Leite. Colorido.

CANAL 6

TV Tupi - 24h
10.000

¦VbV^iíHsl _________N_T__* .^^^____

14h

DEZ MIL LÉGUAS

from

23h~ NOTURNO.
JORNAL DO BRASIL INFORMA —
7h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m, sáb. e
dom., 8h30m, Í2h30m, 18h30m, 0h30m.
INFORMATIVOS INTERMEDIARIOS — Flashes nos intervalos musicais
e informativos de um minuto, às meiashoras.

ESCALADA - Novela de Lauro César
Régis Cardoso.
Muniz. Direção de
Com: Tarcísio Meira, Milton -Morais,
Renée de Vielmond e Isolda Cresta.

GLOBINHO — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.

Charlie Chan (Martin) abandona sua
aposentadoria em Honoluíu para investigar
misteriosos crimes, auxiliado pelos filhos
(Gunn e Lee). Retorno do herói-detetive surBiggers e que
gido nas novelas de Earl Derr
desjá participou de séries cinematográficas
dos
alguns
30
(com
de os longínquos anos
Toler
—
interpretados por.Sidney
exemplares
— ainda hoje bastante curtíveis, como foi visto em programação da Tupi no final do ano
— Kung Fu — soube
passado). Outra série
aproveitar melhor o que havia de curioso nos
velhos Charlie Chan do que esta tentativa
abordada de reiniciar a série. Mais vale aguardar a reprise dos antigos.

Phanlom

16'39).

20h15m

13h55m

Lee. Colorido.

(Thi

GLOBINHO - Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.

ame-

por

a TV

para

Ross Martins, Rocky Gunn

Duke. No elenco:

HANNA BARBERA 75 - Desenhos animados. Hoje: Speed Buggy. Colorido.

A NOVIÇA VOADORA - Filme com
Sally Field e Alejandro Rey. Colorido.

Produção

Clue).

7'13)e Passeio de Trenó, de Leopold
Mozart (Orquestra Pro-Arte de Munique

JORNAl NACIONAL - Noticiário com
Cid Moreira e Sérgio Chapellin. Colorido.

JEANNIE E' UM GÊNIO - Filme com
Barbara Éden e Larry Hagman. Colorido.

TV Globo --24h
a W.rm

19h45m

13h30m

FELICIDADE É UMA PISTA CERTA

it

llh55m

HOJE — Noticiário apresentado por
Sônia Marra, Lígia Maria e Berto Filho. Colorido.

Ronnie Lane, Snafu, Thi Lizzy e Alex
Harvey Band.
22h — PRIMEIRA CLASSE —
A Força do Destino, Abertura de Verdi
(Sinfônica Bamberg — 8'11); CarmemBailei, 2.» parte, de Bizet-Schedrhr (Orquestra Pops de Boston — 18'23); Soneto n* 104, dei Petrarca, de.Liszt (Watts

21h
17h30m

13h

Angie

3Óm — CAMPO lífiUÍRO — (Esportes).
15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA

19h

lorido.

GLOBO COR ESPECIAL — Apresentando dois desenhos animados: Abotl &
Costello e Charlie Chan.

Andrusco,

Gene

Jordan,

Fr.mk

1973,

Colasar.to.
Hunter,

Kim

Lenz,

Richard

lopcz

Perry

Morgan,

TV

Richard

Adler,

Luther

Dickinson,
Harry

para

Boone,

Richard

elenco:

a

de

americana

Produção

Conneclion).

SHOW DAS CINCO - Sempre dessnhos animados diferentes. Hoje: Os
Sucessos do Desenho Animado. Co-

12h

TV Tupi - 22h
Detroil

17h .

OS TRÊS' PATETAS - Flime com os
três personagens vivendo diferentes
aventuras de humor,

OPERAÇÃO DETROIT

(Th.

GLOBINHO — Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.

Ilh30m

Dee é uma herdeira rica que casa com
é
Holden, modesto empregado burocrata, e
dificuldaobrigada a enfrentar uma vida de
des financeiras. Comédia sentimental rotineira, valorizada apenas pela presença dos atores.

8h

»,
CUCA LEGAL - Novela de Marcos
Rey. Direção de Osvaldo
Loureiro.
Com: Francisco Cuoco, Hugo Carvana,
lona Magalhães, Suely Franco e Françoise Fourton.

16h55m

branco.

Preto t

Boddoe.

Don

Hamillon,

Margarct

1942, dirigida

AAA-940 KHz OT-4875 KHz

FAIXA NOBRE - Apresentando Super
Amigos, desenho de aventuras reunindo Batman • Robin, Super-Homam,
Aquaman e Mulhor Maravilha. Colorido.

VILA SÉSAMO II - Programa didático infantil com os bonecos Gugu e Ga¦ribaldo e os atores Araci Balabanian
e Armando Bogus.

GLOBINHO - Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.

Dee,
No elenco: William Holden,, Francci
GaleMariorie
Revere, Mary Gordon,

por.Alfred E. Green.

14h30m

VILA SÉSAMO M - Programa didático infantil com os bonecos Gugu e
Garibaldo e os atores Araci Balabanian e Armando Bogus.

TV Globo - 15h
de

18h

GLOBINHO - Noticiário infantil narrado por Berto Filho. Colorido.

10h30m

1

ZYD.66

T4h25m

PADRÃO A CORES.

CORAÇÕES ENAMORADOS

americana

HOJE NA RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

/

10h15m

O melodrama Sangue do Meu Sangue,
e
embora um pouco desgastado pelo tempo
contiapresentações,
suas
pela freqüência de
nua sendo o destaque da programação de noadmite indicação enje; o único, aliás, que
Pode ser que
anunciados.
tre os cinco cartazes
Ramsey
(Operação Detroit)
exemplar de Hec
figuras conhecidas
de
interessemos cultores
Kim Hunter e LuDickinson,
(no caso, Angie
o mesmo ocorrenBoone),
de
ther Adler, além
Corações Enaanacrônica
do com a comédia
Dee).
Francês
e
Holden
morados (William

Produção

r
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Os filmes de hoje
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MUSEU DO BANCO DO BRASIL
Av, Presldonte Vargas, 328/16." andar (243-5372). De 2a. a ía„ da»
9h30m às 17h.

MUSEU DE VALORES - Com céduIas e moedas antigas, coleções da»'
primeiras cédulas e moedas que circularam no Brasil no tempo do domínio hoiandés e do Império. No
Banco Central do Brasil: Avenida
Rio Branco, esquina de Visconde de
Inhaúma (223-5981). De terça a sexta das 10h30m às 16h, sáb. das
llh às 14h e dom, das 12h às 16h.

'

r

DE ARTE MODERNA - Ex- .
posição do acervo e biblioteca com
livros de artes plásticas, cinema e
Beira-Mar
Av.
teatro.
(231-1871).
Aberto de 2a. a sáb. das 12 às
19h. Ingressos a CrS 2,00. Aos 'le-

MUSEU

mingos das 14h às 19h, com
trada franca.

en-..,;

'
MUSEU DO ÍNDIO - Exposição de
indígenas.
áreas culturais
várias
Trabalhos das tribos do Xingu Pin- _
dare, Norte da Amazônia e Nor127 .
Machado,
Mata
Rua
deste.
(228-5806). De 2a. a 6a. das 11h30m
às

16h30m.
MUSEU NACIONAl - Fundado em
1818 por D. João VI. Tem uma se-...
imporção de Paleontologia e uma
lante coleção de múmias na seção
de Antropologia. Quinta da BoaCristóvão Campo de São
Vista,
das
(228-7010). De 3a. a domingo,
12h às 16h45m.' Segundas a ferianão abre.
CHÁCARA DO CÉU - Pertencente
à Fundação Raimundo Castro Maia.
Possui 357 obras de arte brasilei- .
ras e estrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminárias i. prataria. Na Rua Murlinho Nobre, 93
da» ,.
(224-8981). De' 3a. a sábados,
14h à» 17h. Domingo», das llh às..
17h. Ingressos a Cr$ 3,00 e Crí1,00 (estudantes).
•
dos

MUSEU DA POLICIA MILITAR DO
- Av.
ESTADO DA GUANABARA
- Esláclo Salvador de Sá, 2
a sex-'
(224-5056). De segunda-feira
ta das 9h às 17h,
- .
MUSEU BOTÂNICO KUHLMANN
Construído nos rundos do Jardim
Botânico em 1800, a antiga Casa
dos Pilões, e ex-moradia de João
Geraldo Kuhlmann, é a atual sede
do Museu. Aí podem ser vistos oJ»
seus )nsietos pessoais do cientista,
trumentos de trabalho, suas colede suas posções e os resultados
1 008.
quisat. Rua Jardim Botânico,.
6a., das 9h às
(246-9384). De 2a. a
17h.
."'
DE
MUSEU IMPERIAL IRMANDADE
N. SA. DA GLÓRIA DO OUTEIRO
— Exposição de Arte Sacra, Pça. N. .
Sa. da Glória, 135 (225-2869). D.
2a. a 6a;, de 8h às 12h e dom. das
9h às

!2h.
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Rio de Janeiro,

segunda-feira, 3 de março de 1975

A NOVA SEDE DOS
SEMINÁRIOS DE
MÚSICA PRO-ARTE

ME11CADO DE AltTE

"BOOM"
AO
DA EUFORIA DO
TEMPO DAS LIQUIDAÇÕES
N.w Yfrit Tlmai/JI

Embora evitem cuidadosamente usar termos como
crise ou colapso, os marchands de Nova Iorque e Iondres - os dois maiores centros de mercado de arte
mundial - reconhecem unanimemente que o bòom
dos últimos anos terminou. Adaplando-se a tempos
mais árduos caracterizados pela seletividade nas aquisições e a busca da qualidade, os comerciantes mudam suas táticas para enfrentar uma volta a um mercado normal com preços mais estáveis. E sonham
com a entrada em cena dos árabes, novos-ricos do
substituir com vantagem os
petróleo que poderiam
institucionais como granjaponeses, os investidores
c
os especuladores, todos
des bancos e financeiras
agora em retração.
Nova Iorque — No início
do ano, a galeria Wally Findlay, que trabalha com obietos de arte valiosos mas de
apelo popular, anunciava
nos jornais sua primeira lirequidacão anual. Os preços
10
de
uma
queda
gistravam
a 60%: um óleo de Jean Dufy
que não deve ser confundido com o mais famoso
Raoul Dufy — anteriormente à venda por 10 mil e 500
dólares era oferecido por 9
mil 925 dólares; dois guaches
de Leger baixaram de 20 mil
900 dólares e 15 mil 400 para
16 mil 720 e 11 mil e 550 do- •
lares respectivamente; e um
Utrillo de 75 mil dólares
podia ser°/o adquirido por um
preço 20 menor.
A Wally Findlay, situada na Rua 57, está longe de
ser a mais prestigiosa galeria
de Novís. Iorque e já realizou
liquidações em outros anos,
geralmente no período normal de maré baixa, durante
o verão, e nunca em janeiro.
Uma queda de preços de
natureza semelhante, contudo, da Hartman Gallery,
no andar térreo do edifício
da galeria Sotheby ParkeBernet, recebeu um conselho
sussurado em seus ouvidos:
"Se você se apresentar como
u m
colecionador, ganhará
desconto de 30 %> "
A verdade é que o mercado de arte de Nova Iorque,
o maior e mais variado do
mundo, está sentindo os efeitos da recessão. Os marchands da cidade descrevem
a situação de modo diferente,
mas todos evitam falar em

crise ou colapso do mercado.
Leo Castelli, talvez o mais,
badalado empresário do ramo em Nova Iorque — entre
seus contratos estão Jasper
Johns, Robert Rauschenberg
e Roy Lichtenstein — todos
eles valores que se mantêm
firmes"no e queiües — admite
momento o material
que
mais rotineiro está difícil de
vender". Martin Gordon, especializado em arte dos fins
do século XIX até meados do
nosso século, diz que o mercado "caiu da loucura na realidade". Sylvan Cole, proprietário da Associate American Artists e talvez o maior
marchand de gravuras no
mundo, — os preços de suas
5 mil dólapeças vão de 15 a "os
coleciores — pensa que
nadores continuam a comprar, mas uma obra em vez
de cinco". Alfred Isselbacher,
cuja,galeria >rende quadros,
gravuras e"asesculturas, observa que
pessoas estão
comprando por amor, não
por dinheiro. O mercado está
voltando à normalidade". E
um porta-voz da Shotheby
Parke-Bernet, que vende
qualquer
qualquer coisa para
um, afirma que "os preços se
estabilizaram. A era dos preços absurdos acabou".
Quando John Marion,
presidente da poderosa
Parke-Bernet, diz que "nesta
temporada, em função da
conjuntura econômica internacional, muitos compradodores estrangeiros deixaram
de intervir ativamente no
meicado, acarretando a queda de alguns preços superin-

flacionados ao nível pré-inflacionário", ele está querendo dizer, que sua firma
registrou uma queda de 25%
em seus leilões.
Parece que os preços só
para
permanecem estáveis
obras iriais caras —acima de
um milhão de dólares — e sobretudo para as gravuras.
Exceto no caso dos últimos
trabalhos gráficos de Picasso, cujos preços caíram devido a uma saturação do rriercado, as gravuras oferecidas
pelas galerias e pelas casas
de leilão têm vendido bem.
Em janeiro último duas das
mais famosas litografias de
George Bellows — Stag at
Sharkey's ,e Dempsey e Firpo
— foram arrematadas em
Parke Bernet por 8 mil 500
dólares e 5 mil 250 respectivamente, muito acima das
estimativas. Woman Bathing
(1891), ponta-seca de Mary
Cassatt, conseguiu um lance
de 19 mil dólares, superando
as expectativas de um teto
de 17 mil dólares; na mesma
ocasião, cinco outras gravuras de Cassatt também tiveram bons preços.
Fora desse setor, os
negócios não vão nada bem.
A falta de dinheiro disponível para comprar obras situadas na ampla faixa de preço
médio atingiu muitos marchands, especialmente aqueles que lidam com pósimpressionistas menores e
óleos modernos. Alguns dos
comerciantes procuram se
safar atra> és do recurso às liquidações. Wally Findlay,
a suas ativique se refere"uma
operação
dades como
mercantil", pensa em instituir uma liquidação anual
era janeiro, enquanto outros
preferem apertar os cintos e
aguardar dias melhores —
possivelmente graças a invéstidas eventuais de compradores suíços, italianos ou árabes. Sabe-se que ao menos
dois marchands, David Nash,
vice-presidente da ParkeBernet, e James Brehm, dirigente de uma galeria privada, estão aprendendo árabe...
A maioria parece concordar em que o boom de 1969
e 1973 aumentou exageradamente os preços e preparase para enfrentar a nova

situação còm realismo. Os
preços altíssimos da porcelana e do jade das dinastias
chinesas Ming e Tang per- '
afirma
tencem ao passado,
John Marion. "As pessoas
vão' ter agora a oportunidade
de comprar trabalhos de
qualidade a preços muito razoáveis", acrescenta.
Segundo um especialista
do mercado, "os impressionistas são as Polaróides do
mercado de arte. Antes,
todos os interessados, sobretudo os japoneses, compravam qualquer Monet de quinta categoria que encontrassem. Agora eles estão tentando livrar-se dessas peças".
Sylvan Cole concorda e prevê
uma volta à procura de qualidade entre os colecionadores.
"Eles não vão mais adquirir
— caras, para
gravuras caras
trabalhos
os
são
que
mim,
custam.de 1 mil a 5 mil dólares — e se voltarão seletivamente para gravuras na'faisca de 50 a 300 dólares.
Temos agora uma nova geração de colecionadores, que
desejam aumentar seu acervo, que gostam' de arte e não
compram como investimento
especulativo. A tendência
que deve predominar é a do
colecionador modesto e m
busca de qualidade, despreocupado quanto à moda".
Alfred Isselbacher declara que o panorama atual lhe
parece mais saudável que o
anterior, quando se compravam objetos de arte como se
se fossem batatas. "O mercado lembrava a bolsa de valores. Os compradores novos
não sabiam o que é a arte, o
que é o comércio de arte, e
estavam lá porque alguém tinha dito que se tratava de
um bom investimento. Agora
tudo está voltando ao normal. Minhas vendas caíram?
Claro, mas posso garantir
que prefiro a atual conjuntura". Enquanto prepara uma
exposição de todos os cartazes de Toulouse-Lautrec,
ele lembra que a febre do
mercado nos últimos anos
não permitia , o desenvolvimento de atividades culturais desse tipo, já que "todos
estavam ocupados em vender
e comprar. Agora podemos a
encarar a arte como ela deve
ser encarada".
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A CHINA ANTIGA
EM VISITA
AO OCIDENTE
>
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Lanternas, estátuas e caixas
tlc madeira trabalhada, bandejas e pratos de laça, uma múmia feminina com mais de 2 mil
anos, roupas de mulher, para o
. verão, que não chegam a pesar
50 gramas, fazem parte da exposição arqueológica da China,
atualmente em Washington, depois de estar em Paris, Viena,
Estocolmo Londres e Toronto. De
Washington, a mostra, que reúne quase um terço dos objetos
encontrados na região de Hunnan, irá para Kansas City antes
de retornar a Pequim. As tentativiis Ge traze-la ao Brasil es-

barraram numa dificuldade: o .
alto custo do seguro,
Considerada o mais importante sitio arqueológico da Chi•na, a região de Hunan — terra
de Mao. Tsé-tung — atrai hoje
cientistas internacionais de várias especialidades. Fazendo escavações em 34 pontos, os arqueólogos descobriram ali mais
dè rhll túmulos e uma grande
variedade de objetos, Incluindo
cachimbos, Instrumentos muslcais, vasos e lanternas.
Em .Chang-Sha, os cientistas
encontraram duas múmias de
nobres — um homem e uma
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Estatuetas e vasos antigos sio hoje motivos da
cartões postais, invenção ocidental adotada pelos chineses
no incentivo ao turismo

I
I
I

mulher — que, .segundo os indicios, devem ter pertencido à
dinastia Han. A mulher, com a
•pele ainda bem conservada, seImperador
do
ria a esposa
Ching. Confirmada a hipótese,
teria vivido há mais de 100 anos
antes de nossa era.
O estudo dessas múmias não
é apenas de interesse arqueológico mas também médico. Por
elas se tem uma visão das condlções de saúde da China antiga. Segundo exames realizados ,
por médicos chineses e norteamericanos, a mulher teria morrido de um.ataque cardíaco —
apresentava problemas coronários. Exames mais demorados
mostraram que ela também sofria de lumbago, tinha cicatrizes de tuberculose e, no iritestino, parasitas de esquistossomose.
O corpo da mulher estava
protegido. por três caixas de
madeira e 26 de bambu e.sob toneladas dé carvão que serviam
para evitar a umidade. Dentro
do túmulo havia figuras de servas, guardiães .e animais. Até
ovos foram' encontrados numa
das caixas. Ao todo, existia no

túmulo um conjunto de 162 objetos, incluindo instrumentos
musicais.
REQUINTE
Ao lado de serviços de laça,
que tanto podem ser usados para comida como para bebida, o
acervo compreende objetos de
bronze e cobre recobertos de desenhos artísticos. Há inclusive
um vaso para queimar incenso,
em forma de montanha, que
permite a saida da fumaça por
orifícios laterais, para dar a
impressão de nuvens ao redor.
Marcas de xícaras explicam
se devem ser usadas para água
ou vinho. A maioria das lanternas tem formas humanas, o que
estariam repara os estudiosos
lacionado "ao medo da morte e
à necessidade da luz na escuridão".
Tudo isso pode ser visto na
exposição permanente, instalada
em Pequim, na antiga Cidade'
Proibida. Até junho, porém, uma
estará -em
parte do acervo
Washington e Kansas.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^'

O CAMINHO
DE BRASÍLIA
A PEQUIM
Uma viagem à China custa
atualmente mais de 4 mil dólares (acima de CrS 30 mil), já que
as excursões geralmente abrangem países da América do Sul,
Estados Unidos, Japão e até a
Europa.
, Com a Instalação da missão
diplomática chinesa no Brasil, a
parte burocrática da viagem não
'Oferece problema: o visto de
passaporte pode ser obtido em
Brasília. No momento, porém, só
há duas excursões regulares à
China, anualmente. Em maio,
segue mais um grupo brasileiro

para a Feira de Cantão, e é possi vel que em face do interesse
despertado pelas pesquisas arqueológicas na região de Hunnan algumas pessoas prefiram
gastar a maior parte dos 14 dias
cU excursão visitando aquela
área. Ali se encontram as cidades de Sian, Cheng-sbou,
Loyang e Chang-sha, que forinam o coração ua chamada
China clássica.
Os interessados que, dispondo de dinheiro, não encontrarem
vaga na excursão de maio, terão
que esperar até outubro, quando
se realizará a próxima. Aí, a
atração maior da viagem será a
Feira Chinesa de Produtos de
Exportação, que se realiza duas
vezes por anò.
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Inteiramente reformada, a velha casa.da Rua Alice
abriga a partir do agora os alunos da Pro-Arte

A partir de hoje, os Seminários de
Música Pro-Arte começam uma nova
etapa nos seus 18 anos de existência: os
500 alunos que freqüentam seus cursos
de instrumentos-e matérias teóricas passarão a ter aulas numa grande casa na
Rua Alice 462, especialmente reformada
para abrigar. as atividades didáticomusicais da entidade.
— A necessidade de pensar em
mudança — diz a profa. Salomé Gandelman, diretora do estabelecimento — surgiu no ano passado, quando os herdeiros
de Maria Amélia de Resende Martins,
fundadora da escola, nos solicitaram o
prédio onde sempre funcionaram os nossos cursos, na Rua Sebastião Lacerda, 70.
Em setembro, alugamos o imóvel da Rua
Alice e levamos cinco meses em reformas
para transformá-lo na nossa nova sede.
As obras ainda continuarão, mas a casa
já está equipada para o reinicio do ano
Ifí-vi. T; v 3 14 -a..'s de aula — aparelhadas para as lições de instrumento,
iniciação musical e classes teóricas —
além da cantina e do jardim, que breve
será preparado para atividades didáticas
ao ar livre, especialmente usadas no
Método Orff de musicalização.
PARTICIPAÇÃO CULTURAL

Com currículos bastante flexíveis, os
cursos da Pro-Arte se caracterizam pela
liberdade dada aos alunos, sem a preocupação de diplomas ou reconhecimentos
de órgãos oficiais de educação. A escola
surgiu em 1957 na própria casa de Maria
Amélia de Resende Martins, que — com
Theodor Heuberger é. Frei Pedro Sinzig
— foi a responsável pela maioria das realizações da Pro-Arte. Os primeiros professores foram Hans Graff e Ernest
Schucrman, logo seguidos por Heitor Alimonda, Homero de Magalhães e Joseph
Biro. Aos poucos, os salões da casa da
Rua Sebastião Lacerda foram sendo divi, didos em salas de aula e a escola foi ganhando fama e cada vez mais alunos,
sob as oienteções r'e Alimohda. Guerra
Peixe e Salomé Gandelman, a diretora
atual.

Por lá passaram diversos artistas e
musicólogos que hoje são figuras de destaque no cenário musical brasileiro, muitos dos quais integram o seu quadro
atual de professores. Estudaram na Pro- [
Arte o pianista Miguel Proenca, Paulo
Afonso de Moura Ferreira (Professor da .
Universidade de Brasília), Fany Solter ,
(professora da Escola de Música de Freiburg), o empresário Walter Santos (dire- ,
tor da Aulus), as pianistas Aleida'Sch- •
weitzer e Lina Maria Kubala, o musicólogo Flávio Silva, etc.
A participação dos Seminários de
Música Pro-Arte na vida cultural do país
tem sido considerável não se restringindo apenas à formação de novos valores,
mas projetando-se também na promoção
de concertos e diversas atividade musicais, que vêm sendo desenvolvidas desde
1959, quando se iniciaram o seu Coro e
Orquestra de Câmara. Além disso, dois
conjuntos de música antiga bastante
ativos no melo musical carioca — o ProArte Antiqua e o Quatro Cervantes —
são filiados à instituição, uma vez que os
integrantes dos dois grupos são seus professores e alunos.
Os Seminários de Miísica oferecem
atualmente cursos de piano, violino, violoncelo, contrabaixo, violão (erudito e
popular), flauta transversa, flauta doce,
clarineta, trompa, oboé, cravo, instrumentos da Renascença, música de camara, teoria, percepção e emissão, análise,
harmonia, arranjo e instrumentação,
história da música, musicalização, canto
e prática coral. O corpo docente é formado por Homero de Mgalhães, Esteia
Caldi, Elza Schachter, Salomé Gandelman, Lina Maria Kubala, S t a n i s 1 a w
Smilgin, Jerzy Milewski, Myrna Herzog,
Renato Sbragia, Leo Soares, Haroldo
Lessa Peixoto, Luiz Felipe Machado, PauIo Maranhão Odette Ernst Dias, Marcelo
Madeira, Norton Morozowicz, José Botelho, Harold Emert, Zdenek Svab, Eladio
Perez Gonzalez, Rosana Lanzelotte, Homero de Magalhães Filho, Denis Barbosa, Esther Scliar, Phyllis Wang, Lia
Gandelman, Hélio Sena, Heloísa Madelra, Helder Parentte e Jaqucs Morclenbaurh.

"FLAU" NASCE EM
JORNALZINHO SÔ PARA AS
CRIANÇAS DE HOJE
— "Flau é um personagem de história em quadrinhos que nasceu da necessidade de retratar atitudes humanas. Essa é basicamente a função dos personagens. No caso de Flau são atitudes de
uma criança normal que quer compreender o mundo que a cerca e agir sobre cie
de modo mais direto possível.
Quem dá esta explicação è a cartunista Hilda Maria Ferreira de Almeida.
Flau, seu personagem, é um menino musical que a partir do dia S entrará em
contato com as crianças do Rio e de São
Paulo. Flau t mais outras histórias estardo nas páginas de O Papo, Cornai destlnado exclusivamente ao público infanto-juvenil.
O JORNAL

Hilda Maria, a desenhista e responsável por toda a arte do jornalzlnho,
que além de Flau terá mais duas histórias em suas páginas, Mariola e Xixo, define d Unha editorial de O Papo:
Ele terá todas às características
de um jornal de adulto, mas será destinado, como já foi dito, somente ao públlco infantil. Feito em tablôlde, em duas
e quatro cores, circulará aos sábados
apresentando, além das tradicionais histórias em quadrinhos, uma cobertura
completa do mundo das crianças através '
de noticiário colhido nos setores de suas
atividades principais e agências noticiosas internacionais.
Um dos motivos da sua criação foi
a constatação dos que o idealizaram d<>
que as crianças, no século das comuni-,
cações, jâ não se contentam mais com o
simples entretenimento das revistinhas
ou histórias dos super-herôis. Querem saber de tudo que se passa no seu grande
mundo, quase sempre restrito ao conhecimento dos seus pais.
Dai a necessidade de um jornal
não sobre crianças, mas para as crianços.
O jornal, integrado por jornalistas
profissionais, se propõe a manter em evldêncla, entre outras coisas, a defesa das
crianças, seus direito» internacionais
proclamados pela ONU, a» datas come-

morativas, regionais e mundiais. Para isso dará ao noticiário, na medida do possivel, um toque promocional. Terá, também, o noticiário colegial, em percentagem razoável, para Incentivar as datas
do calendário escolar, promovendo concursos. Oferecerá, ainda, contribuição para as pesquisas de aula.
Os destaques do mundo da criança,
continua Hilda, também estarão cm /oco. Bichos, aventuras, além de páginas
de serviço, e tudo mais que interesse a
sua curiosidade.
ORIENTAÇÃO

Sobre a orientação do jornal O Papo,
esclarece Hilda Maria que a assessoria
pedagógica foi entregue ao grupo da psicóloga Luci de Almeida Rios, composto
de pediatras e professores, especializei dos
em pedagogia. Jorge tuiz de eiarros Nó- .
brega, bacharelando da EB AP (Fun-'
daçâo Getúlio Vargas) cuidará com mais
alguns colegas da parte administrativa.
O Papo tentará sacia)- a curiosiaade
e vontade de saber da criança de nossos
dias. Terá também uma página para as
caçula,
que não sabem ler, a página do complecom jogos e divertimentos. Para
mentar o jornal haverá um suplemento.
O Caderno A (de adolescentes e adultos), que conterá matérias destinadas
aos adolescentes e pais, que entre outros
assuntos apresentará a página nostalgia,
trazendo de volta o velho Tico-Tlco,
com as aventuras vividas na década de
30 pelos famosos personagens do desenhista Luiz Sá, Reco-Reco, Bolão e Afeitona.
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UMA ARMA ELETRÔNICA
CONTRA OS MOSQUITOS
perigos de nocividade contra
animais domésticos,
adultos ou crianças, mesmo .
recém-nascidos, e os
cuidados a serem tomados :
com o Fulm-insect são os
mesmos que se teria com
qualquer aparelho elétrico.
Quanto à quantidade de
veneno empregada, depende
do tamanho do ambiente,
e é garantido o efeito
por muitas horas.

A indústria nacional
começa a fabricar agora o
Fulm-insect, pequeno
aparelho, com aspecto de
radinho de pilha, que afasta
insetos do ambiente
doméstico, ou mesmo ao ar
livre, nos acampamentos.
Funciona com auxílio da
eletricidade, jogando no ar o
veneno em pastas que é
colocado no centro do
aparelho. Segundo o
fabricante, não existem
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CORES TRANSPARENTES
DO BATOM ANGEL FACE
O batom Angel Face transparente
acaba de ser lançado em estoj o azul e
branco, de fácil manuseio, cujo mecanismo,
garante a Angel Face, "não tem
condições de emprerrar." O formato da
bala permite uma aplicação perfeita
sem o uso de pincel e são cinco gramas de
batom. São ao todo 12 cores, todas
transparentes e o batom Angel Face está
à venda por apenas CrS 4,00

NOVOS BRILHOS DA REVLON
A Revlon criou dois
novos brilhos: o Frosted Face
Gleamer, um blush transparente e brilhante para realçar e delinear; e o Forsted
Blush-On, um blush em pó
para um toque de transparência e brilho. O Face Glea-

mer deve ser aplicado diretamente do bastão e o rosto brilha com uma suave
transparência. Mas para um
brilho cintilante total, o indicado é o Blush-On, que é
fabricado em estojo compacto com o seu próprio pincel.
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PAGINA 9

Três ônibus a gás natural
líquido estarão em breve rodando em Paris. Não utilizarão o velho método empregado durante a II Guerra
Mundial, pois sua construção obedece a um princípio
inteiramente novo, que acaba de ser aperfeiçoado em
Nantes. As empresas Saviem
e Gaz de Franco trabalharam juntas neste empreendimento. Os três ônibus serão
experimentados durante aiguns dias: em seguida, farão parte de um serviço nor-

mal, nas linhas do Norte da
Capital francesa.
Outra técnica nova está
sendo empregada em algumas linhas de transporte coletivo de Paris. Os ônibus
são equipados com um sistema eletrônico que age sobre os sinais dos cruzamentos. A chegada do ônibus é
registrada com 150m de antecedência. O sinal, se está
fechado, abre. Caso contrario, o sinal permanece aberto
até a passagem do veículo.
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JSOBECVTATSE
A PELE
ARTIFICIAL
CURATIVA
A Astra Química do Brasil está lançando Nobecutane, o curativo plástico antisséptico, que funciona como
uma verdadeira pele artificiai curativa. Apresentado
sob a forma de spray, em
tubo pressurizado com uma
mistura de gases inócuos, liquidos e inertes. Após a
nebulização sobre o local
afetado, a solução seca em
alguns segundos, formando
uma película plástica deigada é aderente.
Além de ampla aplicação no campo médicocirúrgico', Nobecütane é indicado para promover a assepsia, proteção e cicatrização nos casos de cortes e
escoriações, pequenos ferimentos, queimaduras do Io
e 2o graus, além de protetor
após a vacinação e contra
lungos e fileiras.

PERFUME
EM VERSÃO
INFANTIL
Depois do sucesso das
essências e colônias* Garrão,
a mesma indústria carioca
lança a versão infantil
da. loção de alfazema.
Leve e refrescante, pode ser
usada até pelo recém-nascido,
e deverá agradar também
à faixa jovem do mercado,
que prefere perfumes
suaves e-naturais.

PAIS
AJUSTADOS
Uma ampla investigação
levada a cabo pelo Instituto
Max Planck de Pesquisa
Educacional de Berlim,
acaba de levar à conclusão
de que os pais e mães da República Federal Alemã
educam os filhos sensatamente e atuam' muitas vezes
de forma mais moderna do
que pensam. A pesquisa foi
dirigida por três destacados
cientistas e os investigadores
entrevistaram centenas de
pessoas, além de ter vivido
semanas na companhia de
famílias típicas. Também
utilizaram gravadores,
máquinas de filmar e recorreram a desenhos feitos por
crianças e adultos.

Telefone para
222-2316
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO BRASIL
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STARRY

Signo Solar Vigente: PEIXES
19 de fevereiro a 20 de março.
Conforme cálculo, baseados nas Efemérides de Raphael, o Sol
percorre neste período o signo de Peixes. Planeta Regente: Netuno.
Elemento: Água. Mutável. Negativo. Parte do Corpo: Pés. Sistema
Linfático. Metal: Estanho. Cor: Verde-Mar.

ÁRIES

(21 de março
•
19 de nbril)

n

Dia de problemas na profissão. Enfrente o assunto
com firmeza e coragem.

touw

(20 d* abrS
20 <_•«-_)

UIRA
(23 de 3e!_r*r»
a
22 ám ovtubra)

n

Surpresas negativas ligadas
a parentes distantes. Favorável para trabalhos artisticos.

CANCIt
(21 de iunhò
•
22 de julho)

m

Evita julgamentos apressados. Seja justo • equilibrado/

iixo
(23 de iulho
22 de «geito)

m
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CARL0S DA SILVA
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Favorável a vida profissional. Aja com diplomacia.
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(21 de maio
av
30 de junho)
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Dia dinâmico no setor profissional. Resultados incertos. A saúde de um parente
exigirá sua atenção.

RIBEIRO *V
-Al-v. ÍF.lHFu

AH! E MILHSeS .DE LANTEJ0ÜLA6EPAiET_S!
«ÜAMPÕ ANUNCIAREM
MEU NUMERO EU QUERO
SER A FAÍSCA ÉM PESSOA'.

MlMHd AMIGA, AfflUl.ôE
OFERECEU PRA PA_6R
O MESTIÇO PRAMlfAi

A. C.

Hoja recebará uma visita
inesperada. Cuida do sittama nervoso.

ÔNIBUS A GÁS
EM PARIS

n.u*
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símios

SEV EMANO

Rio de Janeiro, segunda-feira, 3 de março de 1975
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ESCORPIÃO
(23 de outubro
a
21 de novembro)

Ocasiio apropriada para
assuntos de rotina, Evite
discussões.

tfl

SAGITÁRIO
(22 de novembro
21 de dezembro)

Favorável para desenvolver
um projeto novo. Procure
agir com premeditação e
sangue-frio

CAPRICÓRNIO
(22 de dezembro
e
19 de> faneiro)

JJ
Carinhosa compreensão do
cônjuge. Resolução dos
problemas será mais fácil.

AQUÁRIO , _
(20 de janeiro

a - ..

18 d« íevereinc)

Favorável para introduzir
modificações. Será apoiado
èm tudo.

L'

HORIZONTAIS —.2 — na Roma antiga, íestas em
honra de Ceres; 8 — Ídolo hermafrodita dos negros
da Bahia; 10 — grande depósito de aguardente; tina onde se junta o sumo da cana (nos engenhos de
açúcar); 11 — rio da União Federal Birmancsa, no
Estado de Kachin, nasce na R. P. Chinesa (Província de Tibete) e concorre com o Mali para formar
o Irrawaddy; 14 — massa de mandioca para molho
de peixe; 15 — mesa de cozinha com tabuleiro de
pedra; calha ou sulco que dá vazão a águas ou outros liquido.; 16 — abertura em algumas peças do
navio; abertura por onde passa um cabo ou uma
volta de trinca; 18 — símbolo real desde a alta antiguidade; símbolo de alegria sem sombras, de amizade pura; 19 — sobrevém; deixa-se apanhar; 20 —
esperteza; qualquer fruta (especialmente nova)
muito acre de verde; 22 — árvore euforbiácea do
Brasil; 24 — colar de contas ou de pérolas; 26 —
unidade de peso, que na China tem valor monetário; 27 — bichinho do queijo, farinha e cera corrup- '
ta; 28 — extremamente malvado; 30 — chicória aiporcada, que se emprega em salada.
VERTICAIS — 1 — brinquedo de crianças; 2 — tumor, abeesso nas genglvas; 3 — mergulhão da ordem dos Pelicanos, da família dos Súlidas; 4 —
carroça para transporte de bombeiros, em serviço
de incêndio; 5 — pequena ilha da Suécia, na costa
da Província de Kalmar; 6 — constelação do Zodiaco proto-indiano; Caranguejo; 7 — mulheres; parte
dos aterros entre as faces laterais do prlsmóide determinado uela largura da plataforma e o talude
natural das terras (pi.); 9 — duna em forma de
crescente lunar; 12 — diz-se do, ou o cavalo que
tem a testa branca, com uma listra da mesma cor
desde o íoclnho até o alto da cabeça; 13 — raiz seca da ruiva ou garança, no comércio; 17 — grampo
ou colchete metálico, com que se unem, nas operações cirúrgicas, os lábios das feridas; 19 — espécie de jangada; 21 — duro como pedra; porção de
contas para colar ou rosário; 23 — antiga medida
de comprimento de três palmos; 25 — diz-se de
uma pedra calcária usada em estatuária; 29 — filho primogênito de Judà e Sua. (Colaboração de J.
CANHOTO — Rio). Léxicos utilizados: Pequeno
Brasileiro; Lello Popular; Casanovas.
SOLUÇÕES 00 NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — eeropaglta; lírio; olmo; carlota; en; >d;
arados; oen; trotes; ao; isa; elidem; raz; ou; cabrito;
ex; cataia; amador. VERTICAIS — alcloneo; eiade; rrr;
oila; pocrt; geados; II; tmese; aon; tarimbar; olarias;
nai; sazoar; ode; luem; eaco; ali; rt; xa.
RESULTADOS DO TORNEIO ROBIN HOOD
De acordo com o desempate ocorrido em £ dt fevereiro passado saiu vencedor Pedro R. Guaracy, de Belo
Horizonte. Os livros já seguiram.
CORRESPONDÊNCIA

viroim
(23 d» agoito
22 d» setembro)

Si H

Dia favorável a questões
de família • projetos domestiços. Procure expor
seus planos.

•IlXfS
(19 de fevereiro
a
20 de rrurço)

Controle seu nervosismo •
irritabilidade. Procuro não
ferir quem não tem culpa.

JOSÉ RICARDO M. OLIVEIRA - Rio - Recebamos a colaboracão. Nossos agradecimentos.
Correspondência, colaborações a remessa de livros e revista»
arara: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 — Botafogo — ZC-01.

ASTROLOGIA
Horóscopo, grsfologia e numeroseu fuluro
logla. Conheça
pelas
influencias dos astros, Prof. trnetto
Fischer. R. Mírlo Porlela, 40, Isrsnranlelrai. Tel.i 2258320 a 20S-2255.
Consultai diárias com nora marcadi.

Eduardo
Eduai'do

Carlos

Novaes
Novaes
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declaragao declaragao
declaração de 1972?
djrigjr à4 Delegacia
De,
ia Regional
Regiona| de
jája receberam a guia de declaração
atrás
mesa.
_
fundonaa.rSa
rh«,;
46.
funcionáda
57,
O
69,
1970,
68,
de
ano-base
do
1970,
Renda.
Copacabana.
do Imposto de Renda,
Copacabana.
Dona Geninha voltou para
Na filial do banco , «n
em Co
Co- no
mes^
banco ouviu-a com o mas.
rio do b.rfuv.u^
a.mpr. zelozelo- -rH'
1,74,
Don, Geninha, sempre
1974, Dona
ndago„
M„ por
Não
,[aba|ho de
Je
_ Mas
^ #o trabalho
ef ^
ainda teve
macasa
p0, que
qu, _— indagou
informar
nãp,
sei
eu morava
mor.va mo
desmarcar
lodos 0i
os ououburocrático que todos
mo ar burocra.rco
pacabana, onde OU
seos compromissos com o p.cab.na,
sa
u em seus
completo
Geninha
compiolo
no
mais
Dona
comcomDona
os
todos
jáji
desmarcar lodos
<
dame.
jogos
|0905 jáji
volbinados
tros, fez
^ez as mesmas manobras e vol— Eu sugiro — disse o funcioatras da sua. E
fisco, resolveu sair atrás
funcio- *ros'
diss*
nao me disse
desanimo —- o senhor não
Quin- desanimo
binados para o dia seguinte. Quin"informa'informata.fejra
resposta:
— Mas
tou a mesma resposta:
nao éi
Mas aqui não
saiu, ée bom que se diga, com grangran- n^rj0
_ que
olhaolhatou
dê
uma
isso
ontem?
de
a
senhora
ela
ela
isso
tarde
estava
nário —
da
a
uma
ta-feira
qUe
foi dinha
sacrificio porque foi
de dose de sacrifício
ções"?
Bern, porque a senhora
_
funcio- - Bem,
m6smo funcio(i
J
dinha por lá
S°eS"?
plantada
disse
plantada diante do mósmo
^ encontrei _ disse
obrigada a recusar três convites pado expedient
expediente.
depois
veio
véspera.
v4spere.
veio
na
atendeu
.
...ndeu
'um ônia
E',
nário
senirio
se-P.
sow
novo.
A
mas eu sou
que
,u,
senhora...»
Goninha pegou
por que a senhora...?
Dona Geninha
pegou-Um6ni. por
ra jogo. Dona Geninha joga desde
||,

delxe-me
Antes de mais nada deixe-me
Geninha,
mimiDona
apresentá-la:
apresenti-la: .
leitores.
leitores.
meus
mae,
nha mãe,
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Apesar das medidas de preservaçío e da leis sobre a caça,
os elefantes defrontam-se com um futuro
precário, cada vez mais comprimidos em áreas menores e
perseguidos ilegalmente pelo marfim de suas
presas, lan Douglas-Hamilton, jovem zoólogo de Oxford,
viveu na selva da Tanzânia durante
cinco anos, estudando rebanhos de elefantes vivendo em
estado selvagem. Com sua mulher Oria,
fez
deue material fez
hábitos minuciosamente
minuciMamente e• desse
registrou seus ^ibitos
um livro — Among the Elephants — que acaba
de ser publicado em Londres. Além de ricamente ilustrado,
registrou essa obra aumenta nosso conhecimento da
ate hoje
hoje
¦>
maior criatura da terra, com detalhes desconhecidos até
5
t>
.«*
„
vida.
®^
de sua vida sexual e• dos
. . .
dot seus primeiros anos de vida.
um
ostudado por um
hibitos sexuais peculiares, foi estudado
Um grupo de elefantes, com seus hábitos
reprodufio deste animal
zoólogo
zoologo inglês
ingles que descobriu a beleza do processo de reprodução
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não procurou fugir nem o viama- coberto de pelos vermelhos cres- do lm lOcm.O filhote pesava cialmente dois^os^eocorrecercade 13
Pelo que pude observar, o nao
anQS
<cho tentou cortejá-la
corteja-la ou cobri- pos. Quase sob o ventre da mae, em torno de 120 quilos. W> aa wiwwuti
lidbito de fazer a cho
namoro ou o hábito
antes de qualquer possicom
=»
nor•
lliotcs
A familia caminliava
la. Enquanto isso, o primeiro ele olhava para o mundo des•
exis- la.
nao exiscorte praticamente não
de consumagao sexual
nii
d.e
bilidade
verdadeira.
mesmo
macho permanecia a uns 100
100 conhecido a sua volta, com sua malmente 5 km por dia. Esjor- longo tempo,
selva- macho
tem entre os elefantes selvah
metros, aparentemente desindesin- tromba curta e suas duas ore- cei-me especialviente em se- terern passaao a umu
di- metros,
Nao posso diEnquanto crescia, N'Dume
qens de Manyara. Não
gens
revelava,se
vege
ou
dominantemme
carro
de
dianamente,
não
teressado.
nao
suma,
obserobser- lhas que se assemelhavam
gui-la
ou- teressado. Em
mais h(ibil em seus
zer se o mesmo se aplica a ouvamos um comportamento an- mapas da Africa e seguiam
. w
a pe, e ignorando outros gru- uma aasj i
etolo- vamos
mas o mais dificil
tras populações,
movimentos
populacoes, mas o etoloi0i
tagônico entre os dois machos,
machos. contorno de seu corpo com uma pos. Interessava-me em estudar mamoeina aa eiejoa
das
o
aprendizado
gista Wolfgang Kune anotou, tagonico
— ctoTnada T^o, noies dades de sua tromba. possibilinao aconte- aderencia perfeita. Era um ma- esse filhote porque pertencia
Até o cair da noite não
Trata-se
em Ate
entre elefantes africanos em
—
munmuu.
de
amaa
ceu mais nenhuma cena de co- cho, com orgaos sexuais clara- uma unidade familiar que Buracos)
de ceu
um imtrument0 muito vercativeiro,
cativelro, formas elaboradas de
satil, derivado de uma combinotações sexuais e, quando as mente visiveis. Nao havia sinais eu conhecia bastante. Nas com nove anos.
brigas de brincadeira no perioperio- notagoes
vida
Desde
de
N'Dunacao de labio superior e nariz
bosabandonaram
semanas
bosde
o
fêmeas
o nascimento
do imediatamente precedente
sangue na viae ou no filhote, primeiras
precedente femeas
que, os machos nem se preo- de on(je conclui que o nasci- ele raramente afastava-se mais me tomou-se um importante e qUe possui milliares de musàa cópula.
copula. Embora possua um Que>
cuparam em segui-las.
segui-las. mento deve ter-se dado antes que alguns pass os de sua membro da familia. Era muito culos, cada qual precisando rees- cuparam
sexo maior que qualquer es—
0
O
nascimento
de elefanelefan- da rapida cliuva- que caira sete mae. Depois de dois dias ^nncalhao, e frequentemente receber ordens adequadas do
terrestre
de
mamífero
mamifero
pécie
pecie
tes vivendo em estado selvaselva- horas antes.
medio ée de 30 quilos,
conseguia caminhar com firme- atacava com agressividade seus sistema nervoso central para
quilos, tes
peso médio
tem
sido
observado
rararara^
macho gem
lm20cm — o elefante macho
~)nrf>rja za e acompanhava a marcha irmdos mais velhos. Estes se funcionar. Nao admira, portangem
° ®
em bus- divertiam com ele, que assim to, que N'Dume necesitasse de
mente. O periodo
V
rei- mente.
não
nao ée o maior amante do reigestaqao é m
período de gestação
on„iiihrin
rmii ca
quotidiana da familia
mm
ha poucos si- ?»att£er-se nwm equinorio
de aiimento. Passavam por v[veu um periodo em que Ihe tanto tempo para coordena-los.
no animal.
animal.
dede 22 meses, mas há
indicam
£JeriL Cnm P^ntanos, florestas, trilhas e era vermitido fazer o que quenais exteriores
Jd Slender Tusks usava a sua
exterio™s que indicam
entre
Presenciei o amor entrç
seu ?ndar™?eci™-Co™
ffacas,
cocom grande precisao, muitas
está
uma
nenhum
Quando
esta
a
escarpadas
°discipiina.
vezes
o^edecer
perigosas.
fêmea
que
sem
femea
Que
prenne.
^
prenhe.
ele* an uns
ff, 8 km ao
nn norte
vmte dos
Jintifheles
OS Olhos aindajmew fechados
no ch6o a mde e
conjugando-a com suas
outras
Na
°utras
*a
espécies
,
maioria
das
Species
se
es^ojam^
rnraLe?un
S!
rlzt
mitez da reserva. Localizei um de mamíferos a
e^^ixo'efZ1taron
f
é
visí^ZlsZlZTas
prenhez
grupo e segui-o para verificar vel pelo aumento do tamanho
pontas de
se eram elefantes do Parque. do animal,
Jl^ZZgZe^Z&como as leoas de
Havia 25 a 30 animais, dos quais Manyara cujo ventre
quase rogsasipa maioria era de jovens fécima deles
.
pntniar
HHrLfcrs
feo chão.
ele- bou encontrando uma teta encontrario, 'ASia
chao. Ao contrário,
às
as elesen uso imitando os
auxiliava-o com a tromba a do por
ga
ça
de ensaiarseuuso.wiuaTiaoo
deidormir,
i
eram
meas; cinco, pelo menos, eram
de
sua
V?*™*
n^taculos
preparavam para
0 tre as pernas posteriores
n&Q incham.
ineham Na Ásia, o
não
_
foas
iransV°r
velhos.
mms
Frequentedois
machos adultos, incluindo dois
tentativas
Chamelo- de NDume —¦ tados sobre a relva.
»»«»'
««« e fez hesitantes
nascimento
n^ime7\10
naScimento do
uma mae
ae uma
ao filhote
pinoie de
e tambem usava as
mp„fe, eie
plp coma
corria uv
ao iuiyu
larao jfin-, das acacias nam
dp Manyara,
Mn.vun.ra um deles
meue preaetes de
manyara,
de
ae
..
pre
elefoa domesticada pode sursur- para se alimentar, mas jretrtinmn Swahili No mente
hrinoar
m„,
tinha
sas quebradas que eu tiftha
^evia sentlr
Jf? auStava-se exclu- 9indo carregar funosamente
indiano quentemente seus esforcos maaté
ate o cornaca indiano
preender
irmgma.no.
de
Depots de
chamado de Ciclope. Depois
.
vive logravam e ele caia ao chao. A sivame:nte
ou
QU condutor birmanês
birmanes que vive
materno, , contra um objeto
ieite mu
de sua nova
d iene
^ ae
Vossibilidades ae
as posswuiaaaes
enquanna
se espojar por algum tempo na
observet-o
iarde>
Certa
isso
acontecia,
COTn
eia
cada
vez
aue
ela.
'
com
tris dias para brincava, afastado da fami- arma em causar dor, mas ao
levado
wpruipr
,
,
subita- _
relva, este levantou-se súbitate
CQbrir
letendo
Tu<tk<t aiudava-ooaa
,
Quanto ao tamanho de Slender Tuslcs ajuaava
como mamar correta- ,? pfir>pvti'nnmp.nte suas vatas mesmo tempo experimentava
mente e,e sem nenhum sinal de
de Quanto
com sua te Como todos os recimgentilmente
uma
também
não
servem
tambem
nao
servem
vantar-se
suas
tetas,
especie de inibiqao social
So
come™u a perseguir
Sauir uma suas
aviso, começou
dianteira e sua tromba. mscidos de mamava pouco
referência
segureferenda
segupata
de
como
em
ponto
utilizd-la
vonto
plenamente. Os
das
dSSSJTSmnS
com°—
jovens fêmeas, que fugiu
consu- fJ^rmadUh^de
africanas
ro - salvo as fêmeas
sobre o
Depots de muitas tentati- mas frequentemente
femeas africanas
conhecimentos
al- ro
movenovos
areia
foialfor a do grupo mais foi
para fora
dira
doi y
vez,
vas
vão
conmindo
vao
o
e sobre
infrutiferas,
rodeava
primeira
o
pnmeira
que
pela
parir
parvr
filhote
t0i
provavelmente
que
adiante.
somundo
adiante.
que
cangada
uns
25
metros
canqada
enquanto o
as mais
niais velhas podem produzir seguiu mamar durante 15 se- loes e meio (cerca de lllitros) ,.vc^a caindo
enforcas
para
So
Ciclope empurrou seus quatros
proprias
seu
sob
quatros fs
pode
suas
pes0,
Re escavar
até
o
ate
gundos,seguindo-seumapausa
de
nascimento
de
um
leite
dianamente.
vez
leite
cada
aumentavam
e
colocoloInte
com
a
tromba
traseiros
yqracas ao providencial frenta-lo
seguinte. De fato, nunca conse- de 20 segundose uma mamada ainda pouca coord-enaqao no esc p
indiferente quanto a suas
dificulda- seguinte.
cou-se sobre ela com dificuldamais
^
£
crei0
embo- de40.Suairmamais velha.de movimento de sua tromba e as
Mas a
gui presenciar um parto, emboobservaqão das contra- gui
de. Pela observaqao
que ele atividades quotidianas.
tenha
quatro
sentavaseecoloca^
tenha
três
vezes
tres
ra
envezes
tentou
e
meio,
anos
quase
de
outros
por
filhotes
essa
observaqao
esquecido
pélvis, verifiquei que o ra
çõès
goes do pelvis,
jamais
mais
logrado esse objetivo. Como es- £ao enpurra-lo para ocupar seu ponta. de seus artelhos na i
velhos me mostrou que,
segundos, duran- logrado
ato durou 30 segundíos,
beoe g .
uni
como
são
raras,
anosao
raras,anoiugar
sas
observações
Tusks
urrou
chupando-os
Slender
mas
em seus Primeiros 10
menos
urros observaqoes
te os quais Ciclope soltou urros
N'Dume
00
tei em meu caderno, cuidadosa- e afastou-a com sua perna pata chupa o polegar. Talvez isso com sets weses « uume
continuam a
elefantes
nroiundos
tei
profundos.
projunaos.
mente,
descriqão das primei- dianteira. Vma girafa pasmu. tivesse a mesma fungao de perdeu seu aspecto infantilPemente, a descrigao
carinho da
^/SrSo
de
tiras
Os outros elefantes, que
acalmd-lo e devolver-lhe a se- le, pelos e orelhas mudaram
ras horas de vida de um filhote.
balangou
mde
a
juhote.
por
e
adolescincia
a
Quando
perf0
urcabecaavisando-adequese
guranga. Slender Tusks conti- a parencia, o corpo assumiu as nmim.^moaanoies^n
nham se aproximado, aos urcomantivesse
entao e coros, se acalmaram então
lonqe de seu filho- nuava a alimentar a filhote proporgoes de um elefante se ^r™a'e^ro/r"°g dediFILHOTE Te
com
OO FILHOTE
capirn, com
meçaram
mecaram a comer capim,
mais velha e em certas ocasioes adulto, que se alteram muito
No dia seZinte locallzei
o macho no meio deles. DurandTmJhTde 'outro
Certa manhã
manha eu vi Slender familia logo apos a madrugakZfdesen- brincadeira, entremeadas com
obsermZ's Certa
dia não observamos
temesse°
te
esse ^ndo
o
Finas)
dirigir-se
a femeas,
da.
Tusks
(Presas
seseTusks
atividade
nenhuma
mais
noite No fim do primeiro mis, volveu-se'nitidamente e antes assaltosdas mas
^ntan
^durante"a
e
N'Dume
aparência
aparincia
Sua
no.
o
rio.
para
xual no grupo. Enquanto paude fazer um ano jd montava sobre
pas- para
jd mastigava capim
rnavpAar
nas
comportamento eram perfeitaperfeita- e estavam metiaos_ dentro de
femeas numa brincadeira ato sexual. Esse d o Ultimo tipo
iicavam preguiçosavreauicosa- comportamento
tavam ou ficavam
'j
corretamente
umadensa
limitei-fne
limitei-me
eu
e
normais
mente
que os filosegundo mente
mente inativos, um segundo
sua tromba. Em- sexual infantil. Nunca vi uma de atividade antes
&
mderotina.
rotina.
de
io£aZme?tie
tornem
anotações
anotagoes
a
se
um
mates
montar
fazer
macho abordou a fêmea
por
femea por
TOU^0 do material reco- filhote femea
anosW
umdades
tornei
tornei
da
tarde
as
e
deixem
no
—
Apenas
.....
ihido
fim
era a pri• pendentes
mosduas vezes, mas embora se mosvudesse ser engolido, suas cho dessa maneira
^m^de^O
trasse mais preocupada com a vê-la, e com grande prazer.
L Issen- neita
.
ele que as outras fêmeas, ela Ao seu lado, vinha um filhote
fr^a
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