DO BRA
Juiz da Fora/MG

TEMPO
Nublado, pancadas
e trovoadas esparsas no decorrer do
período. Temperatura estável. Ventos de Noroeste,
rondando para Sul,
fracos a moderados e rajadas ocasionais.
Máxima:
33.9
(Realengo).
Mínima: 17.7 (Alto
da Boa Vista). (Ma(pas n!o Caderno
Classificados)
de

AVULSA:
VENDA
PREÇOS,
Estado do Rio da Janeiro •
Minas Gerais:
3,00
Cr$
Dia» úteis ....
Cr$
4,00
Domingos ....
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
AL, RN, PB, PE, ES, DF e GO:
Dias úlcis ....
Cr$
5,00
Cr$
6,00
Domingos ....
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios:
Dias úteis ...,
Cr$
3,00
Domingos ....
Cr$
7,00
Argentina . . .
P$
5
Esc. 12,00
Portugal ....

(São Paulo, capital)

3 meses

....

6 meses

.

.

.

Cr$ 400,00
. Cr$ 800,00

Postal, via terrestre, em todo
território nacional, inclusi*
ve Rio:
3 meses . . . . Cr$ 280,00
6 meses ....
Cr$ 500,00
Postal, via aérea, em todo o
território nacional:
3 meses . . . . Cr$ 325,00
6 meses .... Cr$ 600,00
EXTERIOR - Via aérea: América
Central,
América
do
Norte, Portugal c Espanha:
3 meses ...
US$
207.00
6 meses ...
US$
414.00
ano ... . US$
829.00
América do Sul:
3 meses ...
US$ 150.00
6 meses . . . US$ 300.00
1 ano ... . US$ 600.00
Demais países:
3 meses . . . US$ 304.00
6 meses . . . US$ 609.00
I ano ... . US$ 1 218.00
— Via
marítima: América,
Portugal e Espanha:
3 meses , . . US$ 41.00
6 meses . . . US$ 82.00
1 ano .... . US$ 164.00
Demais países:
3 meses . . . US$
6 meses . . . US$
1 ano .... US$

tMMMM
O cordão de isolamento foi invadido e o Presidente ganhou um beijo na Cidade Universitária

Geisel acha livre empresa
fundamental ao progresso

O Presidente Geisel — ao
inaugurar as obras de instalação
da Siderúrgica Mendes Júnior e
da Companhia Paraibuna de Metais, em Juiz de Fora — afirmou
"são
que os empreendimentos
uma resposta àqueles que nos
acusam de estatização, àqueles
que nos acusam de querermos
formar um Estado socialista,
quando, na verdade, nós somos
de um neocapitalismo, porque sabemos que só. se progride através
do engenho que' a iniciativa pri-

ACHADOS E
PERDIDOS

|ÉJ|bJ|f^-\.'"•'•£
%flB

CACHORRO
PERDIDO
No
Jardim Botânico. Tel. 226-3878.
DOCUMENTOS FURTADOS Cl.
S.S.P. SP. n° 5525390
CIC
026680927
Credicard
1020931 4059
Diners
01ZT65.f07.X9 Carteira de Mo.
torista, Cl do R. de Janeiro
IFP. Achando ligar 246-0962.
EXTRAVIOU-SE O AVaré de Licenca oarj localização sob n°
¦de Inscrição 431.528.00 do escritório de Advocacia em nonr»
da Dr. William Monteverde.
GRATIFICA-SE BEM - A quem
encontrar Carteira c/ documerilos ou apenas documentos de
LAURA MARIA DE SANTANA,
perdidos em Copacabana, dia.
26/10. Telefonar p/ 246-8441.
MARIO E. EMERY IOPES Perdeu
todos os documentos, Quem
encontrou devolver à R. Moncorvo Filho 100 - IERMN. Será
oraT.-ficado.
PERDEU-SE Certificado de i.etervista, Joney Massoní, sito à
Rua Sto. Elias n? 202. fjr:a;u.

nistas que "a Revolução não acabou". Pediu que esquecessem a radicalização entre as lideranças para, unidos, "enfrentar o adversario comum, que é o MDB".
Depois de uma conversa com
o Chefe do Governo, o Arcebispo
de Juiz de Fora, D Geraldo Maria
de Morais Penido, disse que o povo brasileiro "terá uma situação
melhor, se esse homem conseguir
realizar todas as metas sociais a
que se referiu comigo". (Páginas
16, 17 e editorial na página 10)

vada proporciona. E mais do que
isso: representam também a con*
jugação harmônica do Governo
. com a iniciativa privada".
Do desembarque na Praça
Catedral até o palanque no Parque Helfeld, o Presidente foi saudado com salva de tiros de canhão, dobrar de sinos e por 20
mil pessoas. Após falar de improviso, durante 10 minutos, dirigiuse à Secretaria da Heceita Federal,
onde afirmou aos candidatos are-
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EMPREGOS
O deslizamento no Contorno foi a 500m do Véu de Noiva, onde uma barreiracaiu em janeiro
DOMÉSTICOS
ARRUMADEIRA - Precisa-se que
durma fora. Rua Maria Quiteria
77-casa Praça N. S. da Paz-lpanema.
A COZINHEIRA - Precisa-se de
•forno e fogão. Bastante
prática,
referência mínima de 1 ano. Paga-se Cr$ 1.800,00. Av. Vieira
Souto 478 apt. 401. Telefone
227-9607.
ATENÇÃO — Sr. viúvo precisa
babá, 1 coz. e 1 arrum. c/ doe.
•e ref. 1.600 cada. Av, Copacabana 750 apto. 502.
A EMPREGADA - Para cozinhar
e arrumar, c/ referências. Salario 1.000. Tratar R. Timóteo da
Costa
250 a-p.
203.
Tel.
274-3726.
AG. CENTRAL DOMESTICA Ofer. babás, arrum. cop. 002.
s. forno fogão, fax. diar. a
partir 65,00. Av. Cop. 610/ 419
- Tel. 236-3161.
COZINHEIRA - Forno e
fogão 1,500 e arrumadeira 900
c/ refs. p/ casal s/ filhos. Foigas semanaii Av. Copa 783 apto. 303.
A COZINHEIRA - Com prática
e referências. Tratar ta-pós I9hs.
Tel.: 247-4220.
A

Português
dia Lockheed
se suicida

Barreira caie
Brasil recebe
fecha Estrada
menos turista
Contorno
depois da ÂSTA doUma barreira de 40 toneladas

Com um tiro de pistola, sulcidou-se ontem o General da reserva
Paustino Albuquerque de Freitas, exChefe do Estado-Maior da Aeronáutica portuguesa, processado por receber subornos na compra de helicópteros e aviões durante a guerra colonial em África. O processo envolve
outros militares portugueses.
Na Espanha, o escândalo Lockheed, que custou a apreensão da revista sensaclonalista que o divulgou
pelo Governo, tornou-se finalmente
de domínio público, quando o Supremo Tribunal espanhol anunciou o envolvimento de um General e um Coronel na ativa. Ambos foram suspensos de seus cargos e as investigações
prosseguem em segredo. (Página 12)

Vm a Brazil Nut (Sou louco pelo
Brasil) — proclama campanha de 1
milhão de dólares que a Embratur faz
nos Estados Unidos. Menos 363 pessoas entraram no Brasil até setembro, em comparação com igual período de 1975, um ano depois do Congresso da ASTA. E o brasileiro viajou
mais para o exterior — aumento de
65% em setembro — apesar da lei do
depósito de Cr$ 12 mil, de restrição ao
turismo externo.
Sem contar os que foram à Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile,
27 mil 625 brasileiros fizeram depósito e viajaram em setembro. Mesmo
mês do ano passado, sem exigência de
depósito, viajaram 16 mil 790. O Secretário Municipal de Turismo acha que
há pouca divulgação da Cidade para o
turista e proclama: "Precisamos vender o Rio de Janeiro". (Página 15)

A COZINHEIRA - Salário OS
1.200. Preciso, que saiba cozinhar e lavar bem Família pequena. Exijo does. c refsa Tr.
294-3877.
A BABA' — Precisa-se pessoa
de excelente Aparência p/ cuidar menina 2 anos. Familia alto
Salário * combinar.
gabarito.
•Exige-se excel. refs., cart. JNPS
e saúde. R. Leopoldo Miguez,
15 cobertura 01. Horário, 12:30
ài 16 hs.
EMPREGADA
A
Forno
•
fogão. Preciso p/ todo serviço
casal. Salário 1.000,00. Refs.
minima 1 ano. T.I.: 236-2735
a partir de 12 hs.
DELMINI
AGENCIA
LTDA ARRUMADEIRAS - Cozinheiras,
V COZINHEIRA-ARRUMADEIRA A
- C/ refi. folga 15/ 15, sal.
dispõe de
babás
motoristas,
copeiras, babás, temos e ofereA COZINHEIRA p/ todo serviço
cemos ótimas com documentos.
p/ casal não dorme emprego 750,00. P/ casal c/ 2 crianças cozinheiras (os), copciras (os),
arrumadeiras
c/
refs.
e
diaristas
Tel. 235-2579.
Tel.
após
246-0361
pago bem ref. min. 1 ano carpequenas.
•'
tel.
e
does.
256-4318
tetra assinada Copacabana
14 hs.
EMPREGADA - Cozinhar laA
252-3305.
256-5858 SÔNIA.
ARRUMADEIRA - Precisa-se c/
var 3 pessoas. Pr*cisa-se c/ ref.
MARIA
A
AGENCIA
SANTA
R.
Fernando Mendes 45/ 802.
ref.
A UNIÃO ADVENTISTA - T«m
e
tratamenprática
p/casa
oferece c/ ótimas referenciai
Posto 3. Copa, 255-8630.
to. CrJ 750,00. Tr. de 9 às 12
empregada competente responna A COZINHEIRA Precisa-se
cozinheira
babá
copeis
h. R. Gabriela Mlstral, 2/701.
sável o amiga, babás e anfer*
para
babá ¦¦¦¦:'.'¦¦.:'¦-¦. -v -, per D. OI- trivial variado, com
Flamengo. 225-5196.
meiras para
recém-nascidos,
prática do
235-1022.
gover nantas, acompanhantes, AGENCIA SANTA MONICA forno e fogão, para família de
coxlnheiras, <op«Íro(a), à franOftrece p/ casa fino «ralo bi- AGENCIA DE EMPREGOS KAR- fino trato. Trabalhar em Santa
ceta, motorista etc. Todos com
biic/ rtoçõts enferm. cox. f,
DECISTA — Oferece ompre- Tereza. Ótimo salário. Tratar
referencias. A v.
fogio, cops. arrum. diar. etc,
na Av. Rio Branco, 151, sobreCopacabana
gadas domésticas selecionadas
«83/806. 256-9526 - 255-3618.
loja, sala 203.
(C
R«f. min. 1 ano. Tal.: 221-1201.
com documentos. Tel. 281-8893.
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ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio a Niterói):
3 meses . ... CrS 280,00
6 meses . . . . Cr$ 500,00

SBip

deslizou ontem e a Estrada do
Contorno, em Petrópolis, foi fechada pela segunda vez este ano.
Foi na saída do Viaduto do Ouriço (Km 39,5), entre os Túneis do
Ouriço e do Papagaio, a 500 metros do deslizamento de janeiro.
Engenheiros do DNER acham que
a pista será liberada em 48 horas,
se chover pouco.
Operários pintavam a murada
do Viaduto quando, às 13h30m, um
grande pedaço de rocha caiu e
obstruiu metade da pista; tentavam tirá-lo de lá quando o talude desmoronou. O tráfego passou
a ser feito por Quitandinha e os
efeitos foram sentidos no final da
tarde, quando houve grande engarrafamento no Centro. (Pág. 16)

União quer economizar
Cr$ 50 bilhões em 1977
Os cortes nos investimentos
governamentais em 1977 poderão
ser de Cr$ 50 bilhões, pela eliminação do item Recursos a Definir
na programação orçamentária da
União, o que eqüivale no momento a cerca de 4% do Produto Interno Bruto. As inversões públicas federais deverão atingir Cr$
94 bilhões, ou seja, 41% da receita prevista da União.
A principal conseqüência das
medidas de contenção orçamentária será o controle do endividamento externo, objetivo considerado necessário para manter a
credibilidade do Brasil no exterior.
Os estudos sobre a desaceleração da economia, o nível dos

cortes e as áreas afetadas serão
retomados hoje de manhã pelo
Presidente Geisel, em reunião do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico (CDE). Os debates deverão restringir-se aos aspectos
globais da questão, já que as revisões setoriais são estudadas peIo Ministério do Planejamento
com os demais órgãos do Governo.
Dirigentes da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da
Indústria de Base (ABDIB) pediram ontem, em documento entregue ao Ministro João Paulo dos
Reis Velloso, maiores informações
sobre a execução de grandes projetos e a criação de um mecanismo que assegure a liderança dos
consórcios nas concorrências de
empresas estatais. (Página 25)

Fiscalização
de remédios
muda este ano

Senadbr da
Arena condena
a Lei Falcão

Para cada Cr$ 11 mil que os brasileiros gastam em remédios, o Governo emprega apenas Cr$ 5 e 50 centavos na fiscalização — quantia que
só é superior às aplicadas pelo Paraguai e pela Guatemala. A situação
mudará a partir de 23 de dezembro,
quando vigorará a nova lei dos medicamentos.
A propaganda indiscriminada,
comum nos meios de comunicação,
será proibida e qualquer anúncio dependerá da autorização do Ministério
da Saúde. Drogas, medicamentos e
todo produto sujeito à prescrição médico-odontológica terão sua publicidade restrita à circulação entre médicos, dentistas e farmacêuticos. No
Brasil, há atualmente 23 mil 491 remédios à venda. (Páginas 7 e 18)

O Presidente da Comissão de Justiça do Senado, Senador Acioli"osFilho
fa(Arena-PR), disse ontem que
tos que estão ocorrendo com a propaganda eleitoral mostram a necessldade da revogação da Lei Falcão ou
substanciais mudanças em suas normas". A afirmação foi feita a propósito do parecer do Procurador-Geral
da República sobre a transmissão de
discursos do Presidente Geisel através do rádio e da televisão.
O Tribunal Superior Eleitoral
acompanhou ontem o parecer do professor Henrique Fonseca de Araújo «
retransdecidiu vedar a transmissão,
missão oü reprodução de "trechos de
discurso em que qualquer pessoa ou
autoridade concite o povo a votar em
Partido ou candidato que dispute as
eleições municipais". (Página 3),

Ford critica Car ter
por favorecer URSS

Ao condenar com veemência
a "irresponsabilidade e a inexperiência" do candidato Jimmy Carter em questões de política externa, o Presidente Ford afirmou
que a posição do adversário na
questão iugoslava, renovada no
debate de sexta-feira, "é um virtual convite à agressão soviética".
Ford atacou a idéia de Carter
de usar represálias econômicas
contra um eventual boicote dos
países produtores de petróleo, o
"só lançaria moderados, como
que
o Egito, novamente nos braços
dos soviéticos, • prejudicando Israel diretamente". Sobre as relações amistosas com Partidos Comunistas europeus, que Carter
teria defendido, disse Ford: "Au-

mentariam a desconfiança de
nossos aliados".
A sugestão de Carter de reduzir as tropas norte-americanas
na Coréia do Sul, Ford afirmou
"outro convite ao
que a idéia é
desastre naquele país, que ameacaria de forma direta o Japão".
Condenou também a promessa
democrata de congelar os açordos de Vladivostok, "que garantem a paz mundial".
Carter respondeu aos ataquês numa entrevista televisada.
Reafirmou ser errado considerar
uma invasão da Iugoslávia pela
União Soviética, após a morte de
Tito, como ameaça à segurança
dos Estados Unidos. (Pág. 12)

Enterro de Di
sai do MAM
hoje à tarde

Expediente é
normal nas
2.a e 6.a-feiras

Morreu ontem às 21hl5m, aos 7!)
anos, o pintor Di Cavalcanti. Estava
internado há três semanas no centro
de tratamento intensivo da Beneficência Portuguesa e seu corpo foi levado para o Museu de Arte Moderna,
de onde sairá hoje para o enterro às
15h30m no Cemitério de São João Batista, e não no Caju, como pediu em
1953.
Carioca da Rua Riachuelo, Dl
perdera nos últimos anos 16 quilos e
sofria de grave insuficiência hepática
e renal. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, viveu parte de
sua mocidade em Paris e tornou-se um
dos maiores pintores brasileiros. Morava no Catete onde, cercado de modelos proclamava seu romantismo:
"Nunca fui homem de uma mulher.
Amei várias — brancas, morenas, mulatas. Elas sempre me inspiraram".

Embora seja certo que muitos
funcionários estaduais e municipais
faltarão ao serviço sexta e 2a.-feira,
prolongando o feriado de amanhã (Dia
do Funcionário Público) até terça-feira (Dia de Finados), assessores do Governador Faria Lima e do Prefeito
Marcos Tamoyo afirmam que as faltas
não prejudicarão as atividades do Governo do Estado e da Prefeitura.
O Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Ministro Golbery do Couto e Silva, comunicou aos
órgãos federais que não haverá expediente amanhã e -no dia 2 de novembro. Tanto na área federal, como
na estadual e na municipal, não houve referência a possível ponto facultativo sexta e segunda-feiras. A procura de passagens de ônibus, avião
e trem é grande, já estando esgotadas
para diversos locais. (Página 8)

Precisa-se AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660 ARRUMADEIRA FAXINEIRA ARRUMADEIRA
— Atende imediato c/ emprePrecisa-se que durma no empaga-se bem. Tratar Av. Atlan1201.
gadas realmente selecionadas
tica 360/
prego, c/ does. e refs. Ord.
como cozinheiras, arrum. cop.
750,00.
R. Barão de Mesquita,
D.
OLGA
ALEMÃ
AGENCIA
t/ serviço, babas, etc. Temos
159.
Oferece cozinheira, copeír»,
também diaristas, Rua Evaristo
D.
OIbabá escolhídissimas por
AGENCIA SERMAG 225-9145 da Veiga 35/ 1 412.
Dispõe de imediato de eme-fega há 15 anos na sede prória.
235-1022.
Av.
e
AGENCIA
RIACHUELO
Tel. 235-1024
Qua gadas selecionadas temos, cozidesde 1934 vem servindo ao
Copacabana, 534 apto. 402.
nheira* babás arrum. cop. \I
RJ oferece cop. arrum. babás
serviço, ex. Nosso atendimento
AGENCIAS DE BABAS SERV-LAR
coz. o diaristas aparlir de 500.
6 realmente imediato.
— A única qu» ofereço babás
- 224-7485.
231.3191
A EMPREGADA - Para casal.
prática e «nfo-meirai especial!*
j a das em rtcám-nascidos. To* ARREMATADEIRA - C/ prá;ic»
Dormir no emprego. Saiba íer.
Rca Joaquim Nabuco 197/ 302.
dos com carteira saúde • rafeconfecções de senhoras. Av,
rincias 255-8546 - 236-1891.
Te:. 227-3485. Pags-se bem.
Copacabana 583/ 304. 3? and.

- A MOÇA DE 20/45 ANOS. Pago BABA' — Precisa-se responsivai
MERCÚRIO
AGENCIA
256-3405, 235-3667 tem ótimas CrS 1.600,00 para cozinhar e para criança de 9 meses. Ótimo
arrumar apto. da casal sem fi* orde.iado, R. Joaquim Nabuco
coz. arr. babás mot. e fa*.
Ipanema.
226/101.
Telefone
pass. c/ does. que ficam arqui- lhos. Folga aos domingos, Av.
227-6550.
Copacabana, 513/806.
va dos.
ARRUMADEIRA - Precisa-se da AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM COZINHEIRA - Trivial fino para
3 pessoas, lavar ou passar, boa
— Além d» empregada domesumi com boa aparência. Pedeaparência e prática. R. Artur
tica «m gara! e babás ofareee
se informações. Paga-se 600,00.
Araripc, n? 1. Apto. 303. Lao acompanhantes
Tratar Telef. 2 2 7-3311
•
enfermeiras
blon.
267-8163. Av. Delfim Moreira,
para pessoas idosas • enfermas
255-8546.
236-1891
316/ 1001 Leblon.
COZINHEIRA - Senrora, p/ ca.
Trivial variado. Dorme tn>
sal.
—
cuiPrecisa-se para
Oferece A BABA'
AGENCIA SENADOR
prego. Ord. CrS 1.000. Pago
copeiras, dar de 1 bebê de 3 meses
ótimas
cozinheiras,
INPS
Exige-s«
dela também.
Pedi-te
raferénOrd.
2.500,04
bíbás, boas refs. Garantia percarteVa e refs, Tel.: 275-2964.
ciai Av. Copacabana 583/806.
mir.enlc. Telefone 232-3285.
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POLÍTICA E GOVERNO

Coluna do Castello A sucessão
no Congresso

"^

Salvo um imprevisível áesvio âe rota, a
• sucessão no Congresso Nacional se encami" nha tranqüilamente
para colocar o Sr Petrônio Portela na Presidência do Senado e o
, Deputado Marco Antônio Maciel na Presidência da Câmara. As candidaturas que
> proliferam em volta, como se sabe, não chea afetari embora talvez enfeitem o
' gam
de escolha. Emprestam-lhe o co.
mecanismo
'
lerido do jogo político.
A indicação âo Senaâor Petrônio Portela
'
seria tuâo, menos surpreendente. Nele já foi
identificado o principal conâuto que articula
' o Congresso Nacional
ao Palácio âo Planalto.
A distancia entre os dois prédios pode ser
I curta, na Praça ãos Três Poâeres, mas a prâ"]. tica já âemohstrou até a exaustão que ela
pode ser encompridada para muito além do
. que supunha a imaginação urbanística dos
i criadores de Brasília. Raros parlamentares
' têm surgido ao longo áeste penoâo de Gover' nos revolucionários capazes de atravessar
aquelas centenas de metros com a desenvole a facilidade aparente do atual líder do
'. tura
Governo
no Senado. Melhor, quem sabe
apenas o Senador Daniel Krieger, ao tempo
do Governo Castello Branco. E, em circuns'< tancias
muito especiais, e de mao única, o falecido Senador Filinto Muller, quando
acumulava a presidência da Arena e do
Senado no Governo Mediei.
Mas o papel do Senador Filinto Muller
jã começava u amarelar quando, logo após a
oficialização da canaidacura Geisel à Pre'¦ sidência
âa República, caiu o avião que o levava a Paris. O Senador Petrônio herdou-lhe
âo
', então a presidência da Arena e, no acervo
partido, a candidatura Geisel. Desde a época,
vem fazendo uma carreira ascendente, con- tra todas
as especulações e expectativas.
Deveria, segundo se falava, cumprir um
~ mandato tampão — mas foi mantido. Teria
sido trucidaâo na âerrota eleitoral âa Arena
2 em 1974 — mas não foi afastado. Fizeram-no
w líder do Governo no Senado, posição em que,
ta sem dúvida, ele prestou alguns serviços às re«• lações entre o Legislativo e a Presiaência. O
mais notório foi o fato de ter impedido que,
há
um ano, uma crise de destempero verbal
2
1~ do Senaaor Leite Chaves áespejasse sobre o
Congresso as conseqüências da indignação
dos militares.
Não é provável, -portanto, que o Governo
dispense neste momento o Senador, E, para
tanto, o lógico seria aproveitá-lo no lugar do
Senador Magalhães Pinto, que já começou a
arrumar as malas para deixar a presiaência
do Senaâo. O Deputado Marco Maciel também é herdeiro do Senaâor Filinto Muller.
Começou em sua equipe âe jovens dirigentes
arenistas, aureolaao por uma aplicação de
bom aluno que chegou a criar um rico anedotário em Brasília. Dele se conta que uma tar.
de de domingo teria deixaâo a piscina do
Clube ãó Congresso para buscar ás pressas,
em casa, um exemplar âa Constituição. Surgira uma âúviãa ao longo âe uma âessas con.
versas típicas âe feriaao. Ele presiãe hoje o
Instituto ãe Estuaos Políticos da Arena, passou pelas listas de prováveis governadores de
Pernambuco e visita o gabinete âo General
Ernesto Geisel áesde quando ele ainda estava
instalado no prédio da Petrobrás.
Essas duas candiâaturas âespontam
como mais prováveis entre muitas outras, aU
gumas impulsionadas por combustível próprio. O Deputaâo José Bonifácio, por exempio, desejaria o cargo, mas parece afastado
por problemas âe saúâe. Por coincidência, foi
na presidência â Câmara, em 1968, que teve
a primeira crise cardíaca. O Deputaâo Flávio
Marcüio, que já ocupou o lugar, definiu a
situação de sua candiâatura com rara precisão. Disse que se dependesse exclusivamente da vontade dos colegas, estava escolhido.
Como não depende, parece descartado. E há
como sempre o nome do Sr Herbêrt Levy,
com poucas apostas. No Senaâo, contuão, a
rapidez com que a solução se encaminhou
para o Senaâor Petrônio Portela aparentemente âesencorajou as disputas.
Mas onde a sucessão âesperta realmente
curiosidade é nas lideranças do Governo na
Câmara e no Senado. Na Câmara, a substituição do líder José Bonifácio pode ser provocaáa pelas mesmas contingências que o
afastariam ãa corriâa para a Presiaência da
Câmara: a saúde. Mas os dois anos em que
ocupou a liâerança, ele os marcou com um
estilo tão próprio, tão desabrido e tão rico ãe
folclore político, que nunca ficou muito claro
em que mediâa isso era uma criação pessoaX
ou um reflexo âo moâelo que o Governo dese.
java para o comportamento da Câmara. O
que vai responder a essa pergunta será o esti.
Io âe quem sucedê-lo. E por isso é provável
que a escolha seja feita com todos os cuidados, dependenao âe para onde os ventos
soprarem depois das eleições de novembro.
No Senado, o Sr Petrônio Portela tem
sido o oposto do estilo José Bonifácio, o outro
lado da personalidade do Governo. Por isso,
lá é possível isolar pelo menos a lógica que
poderia regular a sua sucessão. Na linha
dinástica, está disponível todo o grupo âe
vice-liáeres. E, entre eles, fala-se muito nos
Senadores Virgílio Távora e Jarbas Passarinho. Mas eles não representam um prolongamento âo estilo do Sr Petrônio Portela. E
é isso que fez surgir duas canaidaturas à
margem da linha hereditária da viceliderança: as dos Senadores Luiz Viana Filho
e José Sarney. Pelo simples fato de existirem,
essas candidaturas indicam que um outro
critério ou valor, talvez mais alto, se alevanta.
Marcos Sá Corrêa
Redalor-Substitulo
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QUARENTENA
a
do Brasil-Colônia,
Na
época
Ilha de Jaguanum foi muito usada
de
desembarque
e
quarentena
para
escravos. Eles chegavam em gran*
des lavas e, após triagem em Mana
reforçar
para
garatiba, seguiam
mão-de-obra nos campos de Minas.
da
No Hotel Jaguanum
(o único
ilha), existem várias peças que relembram a época. O hotel fica Isolado na praia de Araçá, um recanto
verde e silencioso de impressionai!te belexa natural. A pesca é farta,
há veleiros e lanchas para alugar e
a comida é esmeradissima, {servida
à beira-mar em mesinhas que tém
sombra gostosa). No R.o, os tolefines são: 236-0413 e 2363551 (D.
Socorro).

MUITO

PERTO

Para se encontrar uma cidade típicamente do interior {inclusive quase
sem comércio) viaja-se 87 quilômctros desde o quilômetro 0 da Dutra. E' Mendes que tem um clima
magnífico {situada a 600 metros dB
Fazenda
Hotel
Ali fica o
altura).
Caluje que tem piscina, sauna, cam*
Ai
farta.
comida
e
de
futabol
po
reservas podem ser feitas no Rio
0232-652174.
direto:
ou
(274-1174)
O Caluje é totalmente rústico e com*
pletamente isolado.

FASCINANTE
não
Para o feriado de Finados
mas ainda há alguhá mais jeito
mas vagas no Hotel Mar da Trande
semana
quilidado para o fim
qu» inclui, a segunda-feira, 15 de
novembro. Sa você não vota, ou se

excelente
uma
há
estrangeiro
é
um dos luchance para conhecer
gares mais fascinantes na periferia
do Rio, a Ilha Grande com sua falta
102
suas
transito,
de
absoluta
os banhos de cascata, de
praias,
super-abundaM».
«
a pesca
mar
Obrigatório lá é o passeio de barrateados por 10
cruzeiros
co (50
a conhecer mil
pessoas) que leva
belezas da extasiar. O hotel não
tem luxo e a comida é ponto altísslmo. No Rio pode-se reservar pelo
Copacabana
tolofona 235-2245 (Av.
605/1202).

A 1H45M
Nova Friburgo está a lli45m do
Rio. Chegando à cidade, o primeiro
holel ó o Mury Garden, também o
m.ii'> novo, que oferece requinte nos
mínimos detalhes. A comida é um
dos pontos altos, há piscinas, bani*
rs salões de estar, estacionamento,
jardins (agora muito floridos} butique de artesanato etc. Tudo ornado
por uma paisagem verdadeiramente
alpina. O Mury Garden é filiado ao
telefones:
dois
tem
Geoicarde
5222 e 5234. A doz minutos, está o
muitas
onde
há
cidade,
da
centro
e muitas churrascarias « restaurantes.
O mais tradicional é a Mojórica, qug
fica bem na Praça Getúlio Vargas
com estacionamento para 50 carros
o que oferece uma comida deliciosa
a preços bem acessíveis, o que acontece com quases todas as casas con*
gêncres. Em Friburgo come-se maqnificamonte, com fartura o os pre*
ços são bons. A Majóríca é o tipo da
casa que agrada. A dois minutos, no
bairro da Lagoinha, fica o Hotel Fioimensidão
cercado por uma
resta,
de pinheiros e eucaliptos, e que tem

INSPIRAÇÃO
Além
da
sonolêncla
•
eterna
tranqüilidade, o rio Itapcmirim não
tem maiores atrativos. Mas, há sempre algum poeta ou compositor se
inspirando
uma
mais
nele
para
Itapomirim,
canção.
O
ou
poesia
corta
Cachoeiro,
trantem
a
que
da gente boa do lugar
quilidado
que está a apenas 4h15m do Rio
pela BR-101. A cidade só tem um
hotel recomendável — o Itablra —
que está sendo modernizado pois
existe desde 1935, sempre adminis*
trado
tradicional
familia Ca*
pela
rone. O restaurante do hotel é ex*
celnnte.
Itahira
fica
bem
O
no
centro da cidade do Espírito Santo.
Marataíses, a linda praia, fica bom
perto.

A I Conferência Nacional dos Institutos dos Advogados Brasileiros decidiu,
ontem, em sua primeira reunião, que "os
advogados têm não só o direito, mas o
dever de se manifestar sobre o anteprojeto de reforma do Poder Judiciário,
mesmo que o Governo não queira nos
ouvir".
Os presidentes dos Institutos de Advogados de todos os Estados criticaram
também "o inexplicável sigilo com que
fed elaborado pelo Ministério da Justiça,
o anteprojeto, que partiu da cúpula, sem
serem ouvidos os advogados e entidades
da classe, e que são a base da Justiça".
Frisaram, ainda, que "os advogados não
podem silenciar diante das diretrizes
nocivas do anteprojeto, que constituem
gravíssimo crime contra a Nação, por
aliviar a sobrecarga dos juizes em prejuízo dos jurisdicionados".

Em
Miguel
um
Pereira,
existe
local muito bem freqüentado que
apartamentos e suites (bem
aluga
confortáveis) e que são muito pro*
curados, principalmente nas férias e
fins de semana. Há muito espaço
para as crianças, salão de jogos para
adultos,
s unas. quadras,
piscinas,
playground, etc. A comida é ótima
e servida por mocinhas muito simpáticas.
MiPara reservar no Hotel
guel Pereira há um telefone direto:
0232-840328.

FLORES
Para quem gosta de rosas (e quem
não gosta?) há uma grande pedida
em Petrópolis: visitar a Flori ..índia,
uma imensidão de flores de muita»
variedades. A Florilandia fica em
Carangola, bairro que se atinge
indo pela Rua Barão do Rio Bran*
co (há placas no local). Na volta do
passeio, outra pedida: a paradinha
no Restaurante Bauersnstub» para
almoçar,
ou
simplesmente
jantar
lanchar. Nesse caso, pedir o apfelstrudel (torta de maça) ou os delicioslssimos mil folhas. O Bauersnstub»
fica na Rua João Pessoa, 297, pertinho da Avenida Quinze.
Noticias nesta coluna: 222-7573

Disputa
Na reunião realizada no auditório
da seção gaúcha do Instituto dos Advogados Brasileiros, os participantes do
encontro reclamaram de não terem tido,
ainda, acesso ao anteprojeto, que está no
Ministério da Justiça. O presidente da seção mineira do Instituto dos Advogados,
Sr Newton Pascoal de Oliveira, disse que
sua entidade oficiou ao Presidente Ernesto Geisel e ao Ministro da Justiça,
solicitando uma cópia do anteprojeto,
"mas não recebemos, até agora, nenhuma resposta".
Segundo o Sr Newton Pascoal de Oliveira, "existe na verdade, uma disputa
entre os altos escalões da Justiça: os
Tribunais de Alçada que desejam ser
transformados em Tribunais de Justiça;
esses, com um pouco de vaidade, não
querem ter diminuído o seu prestigio
com sua equiparação com os Tribunais
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URBIstORBI
FINADOS
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Saida
Saida
Saída
Saida
Saias

CIDADES HISTÓRICAS c- GRU1A DE MAQUINE
ROlclKO DAS ECLUSAS - BARRA BONITA
GUARAPARI, VITORIA, COSIA DO SOL
VALE DO IlAJAi
FOZ DO IGUAÇU — Paraguai — Argentina

30/10
30/10
30/10
'29/10
30/10

PERMANENTES
EXCURSÕES
FOZ DO IGUAÇU - PARAGUAI - 7 QUEDAS ARGENTINA - SUL DO BRASIL

MARAVILHOSA' VIAGEM fcM NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA
UKbl ti OKBI) descendo o rio Paraná até Guaira, e continuação de
ônibus visitando: São Paula, Pres. Prudente. Guaira, SEIE QUEDAS,
CAIARA1AS DO IGUAÇU, Garganta do Diabo, Pto. Pres. Stroessner,
ASSUNÇÃO (HOSPEDAGEM NO LUXUOSO HOTEL GUARANI), Lago
Ypaceray, ARGENTINA, Curitiba, Ponta Grossa, Vila Velha.
DURAÇÃO: 15 DIAS: SAIDAS: 16 novembro, 7 dezembro 76. 11 e
18 ianeiro, 03, 10 e 15 fevereiro 19/7.

FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA DURAÇÃO: 10 DIAS

PARAGUAI

ROIEIRO: Rio - S. Paulo — Lcndrina - Guarapuava - Cataratas do
Iguaçu - Puerlo Iguanj (Argentina) - Puerto P. Stroessner (Paraguai)
Ponta Grossa - V,la Ve.ha - Curitiba -..Paranaguá - São Paulo
04 novemoro - 07 dezembro de 1976.
II e 17 janeiro — 05,
14 e 18 fevereiru 1977.

FOZ DO IGUAÇU - DURAÇÃO: 7 DIAS
ÕNI3US COM AR Rbl-Rlüti<ADÜ:
Rio, Registro, t_ur,tiija, Vi.a Veiha, Punia Gr-ssa, Guarapuava, Cataratas
Iguazu,
ARGfcNI INA (Pro.
do Iguaçu, PARAGUAI |Ho. olrocssner).
Missi^nts). SAUAS: 30 i-utubro, 6 e 20 novembrt, 4 e 11 de19
17,
e
05,
10,
zembro de 19/6. 03, 09, 16 e 23 ianeiro,
.24 fevereiro 19//.
t

...
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NAVIO

AVIÃO

SUL

A mais completa Excursão ao Sul do Pais, abrangendo SANTA CATARINA, PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL - REGIÕES DO VINHO, UVA
E DO CAFI. Ida pelo Litoral. Voita pela Serra, São Paulo, Curitiba,
Paranaçjuá, Joinville, Blumenau, Itajaí, Camboriú, Florianópolis, Criciúma,
Torres, P. Alegre, Gramado, Caracol, Canela, Caxias do Sul, Garibaldi,
Bento Gonçalves, N. Hamburgo, Lages, V-la Velha, Ponta Grossa, Londrina, São Pauio, Rij. uuroíão: 14 dias. SAIDAS: 1 e 16 novembro, 5
dezembro de 76. 08, |5, 23 ianeiro, 03, 10 e 18 fevereiro 1977.

ARGENTINA -

URUGUAI

-

SUL DO

BRASIL

São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Itajaí, Camboriú,
f.orianopolis, lorres. Gramado, Canela, Caracol, N. Hamburgo, Caxias
do Sul, P. Alegre, Pelotas, Chui, MONIEVIDÉU, PUNIA DEL ESTE,
bUENüi AIRES (5 DIAS) - Tigre y Deita dei Paraná, La Plata, Mar
dei Plata. Duração: 20 dias.
IDA E VOLTA DE ÔNIBUS: 06 e 19 novembro, 12 dezembro de 1976,
02, 11 e 19 Jane :o, 02, 10 e 17 fevereiro 1977.
IDA DE ÔNIBUS, VOL".A EM 1RANSA1LANTICO - 19 novembro e 12
dezembro de 1976. 02 ianeiro de 1977.

SUL DO

BUENOS AIRES
Saídas - QUINTAS
Duração— 4 DIAS

Saídas - SEXTAS
Duração—9 DIAS

BUENOS AIRES
BARILOCHE, LAGOS
ANDINOS e SANTIAGO

Brasília — Será pública a audiência
em que o Ministro do Planejamento Sr
Reis Velloso, prestará depoimento, no
Superior Tribunal Militar, como testemunha da defesa do Almirante Macedo
Soares, aousado de crime contra a segunança nacional. O Almirante foi enquadrado por ofensa ao Ministro. O depoimento será no dia 18 de novembro, às
10 horas.
Ontem, o Ministro Jaci Pinheiro, relator do processo em que a defesa do Sr
Macedo Soares tenta transferir o caso
para a Justiça comum, disse que já concluiu o seu parecer e que o apresentará
na sessão do STM, na próxima semana.

Saídas - QUINTAS
Duração—13 DIAS
SAIDAS ESPECIAIS:

FERIADO 1.° de NOVEMBRO

BUENOS AIRES
Partida: 29/Outubro
Regresso: 02/Novembro
BUENOS AIRES
E BARILOCHE
Partida: 29/Ouludro
Regresso: OS/Novembro
IMPORTANTE: Sem depósito,
sem passaporte
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NO SEU
AGENTE OE VIAGENS OU NA

Turismo

Incompetência
Os advogados Heleno Fragoso e José
Luis Clerot estão pretendendo deslocar o
caso do Almirante Maoedo Soares para
a Justiça cowium, alegando incompetência da Justiça Militar. O Ministro-Instrator do processo, Sr Lima Torres, indeferiu o pedido, mas a defesa recorreu,
. e o caso será decidido pelo plenário do
STM, depois de ouvido o relatório do Ministro Jaci Pinheiro.
A outra testemunha arrolada pela
defesa, o banqueiro Roberto Moreira Pena, será ouvido no Rio de Janeiro, em

Av. Pres. Antônio Carlos
607'- s/loja - Tels.: 222-0712/
222-7153 - Reg. EMBRATUR í
40/RJ - CAT. "A"

Telefone

para

264-6807
e faça

uma

assinatura

do JORNAL DO BRASIL
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EXCURSÕES TERRESTRES INCLUÍDAS NO PREÇO.
APROVEITE OS DIVERSOS PLANOS DE FINANCIAMENTO.
VIAJE SEM PASSAPORTE E COM O NOSSO DINHEIRO!
Informações e Reservas:,
RIO:Av. Pres. Antônio Carlos, 130 Tels.: 222-0204
¦ ¦ ¦' 242-4285 e 242-8408 - abav - 317 - £mt>. osooi 700Ó8.
- (em frente à Pça.
S. PAULO: R. Oüirino de Andrade, 35
- Emb 08OO170016.
e
37-8071
Tels.:
37-3230
da Bandeira)
B.;HÓRtZÒNTÈ:Àv. Afonso Pena, 1915 - Tels.: 22-1586
-'
e 22-8866-EmbCüt "A"79/mg.

REFRIGERADO

Transamazônica,
Rio
Anápolis,
Goiânia,
Beio Horizonte,
Brasi ia,
Rio,
Castanha I,
Bciém,
Manaus
aviãc).
locantms.
Imperatriz,
(opcional de
Teresina,
Luís, Gruta
de
Ubaj-ira,
Sobrai,
Capanema, Sta. Inês,
São
Fcrtaieit", Mcssoró, Natal, João Pessoa, Recife, Olinda, Nova Jerusalém,
Itabuna,
Vit.
Maceió, Aracaju,
Ilhéus,
da
Conquista,
Porto
Sa.vauor,
Scauro, Vitória, Guarapari, Campos, Niterói (Ponte) - Hio.
DURAÇÃO: 24 DIAS.
SAÍDAS: 5 novembro, 7 dezembro 76.
05 ianeiro, 02 fevereiro, 05 março 1977.

CHILE

]

OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS.

DO ATLÂNTICO
AO PACIFICO

%

Rio, Curitiba, F.^z, Assunção, Sta. ré, Córdobó, Travessia dos Andes
Bau
Bariloche,
San11290, Vini dei Mar,
Laços
Chilenos,
Região dos
Este,
Montevidéu,
Punia
dcl
Blanca,
Mar
dsl
Plata,
Buenos
Aires,
76, 02 e 05
P. Alegre, Curitiba.
SAÍDAS: 03 e 16 Mov., 02 Dez.
dt janeiro, 02 e 04 de fevereiro, 02 e 05 março de 1977.

URBI
ET
ORBI - Rua São José, 90 Gr. 2003
Tels.: 242-8300 - 242-0447 e 222-7579
Embratur n.° 38 - Cat. "A" - GB P

^*r;:-

AR CONDICIONADO • 2 PISCINAS
BOATE • PROGRAMAÇÃO SOCIAL DE BORDO

TRANSBRASIL - BELÉM - BRASÍLIA
TRANSAMAZÕNICA - MANAUS - NORDESTE
COM

De acordo com o Código do Processo
Penal Militar, o Ministro Reis Velloso poderia, se quisesse, não ser ouvido em audiência pública, na sala de sessões do
STM. O Art. 350 lhe dá o direito de ajustar, com o Juiz-Instrutor, local, dia e
hora para ser ouvido. A informação dada
ontem pelo Gabinete do Ministro Lima
Torres destruiu as versões de que o Sr
Reis Velloso iria prestar depoimento em
seu gabinete; na Secrebaria-Geral do
Planejamento.
Ao se apresentar no próximo dia 18,
às lOh perante o Ministro Lima Torres,
do STM, o Ministro do Planejamento declarará o seu nome, idade, estado civil,
residência, profissão e lugar onde exerce
atividade, se é parente, e em que grau,
do acusado e do ofendido, quais as suas
relações com qualquer deles, e relatar o
que sabe ou tem razão de saber, a respeito do fato narrado na denúncia, não
podendo limitar o seu depoimento à simpies declaração de que confirma o que
afirmou no inquérito — esta é a exigência formal da lei.

À BORDO DO N/M AN.NÀ NEF#
REVEILLON NA ARGENTINA -saida:26/12/76
CRUZEIRO A MANAUS -saída:os/oim
CRUZEIRO À ARGENTINA saída: 05/02/77
CARNAVAL NA BAHIA - saída: 18/02/77

Rio, Juiz de Fora, Barbacena, B. HORIZON1E, Ires Marias, Cristalina,
brasi lia. Cidade Livre, Cidades Satélites, Anápolis, Goiânia, CALDAS
NOVAS (famoso balneário Pousada do Rio Quente), Uberlândia, Uberaba,
ARAXÁ, Ribeirão Preto, Campinas, Sao Paulo, Rio. Duração: 11 dias.
SAÍDAS: 03 e lá novembro, 00 dezembro de 76. 15 janeiro, 04 fevereiro 1977.

LUXO

data ainda não divulgada, através dei
carta precatória, já remetida à autorida- .
de judiciária militar.
A lei

'

íeófilo Oloni, Vitória da Conquista, Jequié,
Rio, Gov. Valadares,
Salvador (5 dias), Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Monte PáscoaI, Santa
Vitória,
Campo; e Rio. Duração: II dias. SAÍDAS:
Cruz, Cabrália,
03 e 16 novembro, 7 dezembro de 76. 15 janeiro, 07 e 18 fevereiro 1977.

6NIBU5

O diretor da Faculdade de Direito
de São Paulo, Sr Miguel Reale, afirmou,
o anteprojeto da reontem, considerar"insuficiente
para atenforma judiciária
der as necessidades da realidade brasileira. Com o anteprojeto, o Supremo Tribunal Federal passou a exercer novas
funções, sendo necessário retirar algumas de suas atuais atribuições, que ocasionam acúmulo de serviço para os Ministros do STF. O Supremo Tribunal Federal deveria apenas tratar de questões
constitucionais, sem o que não estará
sanado o problema de excesso de processos".
Por isso, o professor Miguel Reais
defendeu a criação do Superior Tribunal de Justiça, pelas mesmas razões peIas quais foram criados o Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior do Trabalho,
"aliviando a carga de serviços do STF".
O jurista paulista proferiu ontem à
noite palestra sobre O Papel do Advogado no Desenvolvimento Cultural, no
curso de pós-graduação em Ciências Juridicas e Sociais, que integra as comemorações dos 50 anos de existência do Instituto dos Advogados Brasileiros, seção
do Rio Grande do Sul. Na sua conferência, o Sr Miguel Reale disse não estar de
acordo com os que alegam que a era
atual é dos tecnocratas e economistas:
"Nenhuma sociedade culturalmente significativa pode prescindir da presença do
advogado, figura primordial e peça essencial num Estado de direito".

UMA
OPÇÃO BEM BRASILEIRA
UMA OPÇÃO

BRASIL COM FOZ DO IGUAÇU

BRASÍLIA - CALDAS NOVAS - (3 DIAS) ARAXÃ - TRIÂNGULO MINEIRO

Reforma insuficiente

navegar e com otouring.

ROIEIRO: Rio, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Vale do Itaiai,
Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Torres, Osório, Porto Alegre, N.
Hamburgo, Gramado, Canela, Cascata do Caracol, Caxias do Sui, Lages,
Rio Negro, Cuniioa, Vila Velha, Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu,
P. Pres. Strocssr-er (Paraguai), Puerto Iguazu (ARGENTINA) — Guarápuava, .Londrina, Sao Paulo, R.o. SAÍDAS: 7 e 16 novembro, 4 dezembro
de 76. lie 14 ianeiro, 04 e 11 fevereiro de 1977 DURAÇÃO: 17 DIAS.

BAHIA

de Alçada; e o Supremo Tribunal Federal, que deseja diminuir sua carga ds
trabalho. Em síntese, será uma reforma
apenas dos altos escalões".
,^_^

Velloso depõe no STM
em audiência pública

BUENOS AIRES
E BARILOCHE

I

Rio, Curitiba, P. Alegre, Montevidéu, Punia dei Este, Buenos Aires, La
Plata, Mar dei Plata, Baia Blanca, Neuquen, Bariloche. BUENOS AIRES
embarque em transatlântico, ou continuação de ônibus via Rosário,
Santa Fé, Resistência, Pilcomayo. AS5UNÇÃO - Foz do Iguaçu - Pio.
Pres. Stroessner, Curitiba, Rio.
IDA E VOLTA DE ÔNIBUS - 06 e 16 novembro, 10 dezembro de 76.
05 ianeiro, 02 fevereiro, 04 março 1977.
¦;
,
DURAÇÃO: 21 DIAS.
,
IDA DE ÔNIBUS, VOLTA EM TRANSAILAN1ICO: 10 de dezembro de 1976.
IDA E VOLTA AÉREA - (OPCIONAL)

VIAGEM AO

'V

.

BARILOCHE
ÔNIBUS -

SAIDAS SEMANAIS:
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Advogados criticam ante projeto

ESPAÇO

*^sS\

ü

brasileiros, atualmente, é a série de incompreensões que sofrem por parte das
autoridades, quando defendem um preso político. Sua atuação meramente profissional é confundida com as posições
políticas de seu cliente. Muitos advogados são presos devido a esta confusão, e
outros tem seus escritórios devassados,
criando problemas e aflições àqueles quo
patrocinam direitos antagônicos aos dos
que estão no Poder".
Esses problemas de garantias dos direitos do homem e do respeito ao exercicio da advogaria sofrem, segundo o Sr
Eduardo Seabra Fagundes "altos e baixos em qualquer país que viver fora de
um regime plenamente democrático. Não
se vivendo, como agora, num estado de
direito, será sempre difícil aos governantes manter o respeito integral às
pessoas e ao exercicio da advocacia".

Porto Alegre — O presidente cio Instituto dos Advogados Brasileiros, Sr
Eduardo Seabra Fagundes defendeu, ontem, em entrevista, a necessidade de
uma definição sobre o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos: "Ou que se
reúna regularmente, ou, então, que seja
extinto imediatamente, sob pena de se
transformar numa farsa perante a sociedade internacional".
"Nenhum de nós tem dítvidas que,
vez por outra, ocorra violação dos direitos humanos. Então, por que o Cor.selho não se reúne? Evidentemente que
não é por falta de matéria a tratar",
acrescentou o Sr Eduardo Seabra Fagundes, que participa da I Conferência
Nacional dos Instituto dos Advogados do
Brasil, Iniciada ontem.
Segundo o presidente do IAB, "um
dos principais problemas dos advogados

A gurlzada continua adorando o
Villa-Foile,
da EnHotel-Fazend»
gonheiro Passos, porque há espaço
a vontade, além de um mundo de
coisas a fazer, é a piscina, o playground (com tobogã), as charretes,
os cavalos para alugar, as quadras,
o campinho gramado, os salões'do
íogos otc. E de vez em quando
acontece a carnavalesca volta no ve*
lho e surrado carro-de-boi, patrocinado por Luiz Carlos e o animado
pessoal da fazonda, O Villa-Forte fica a 2h30m do Rio (no Quilômetro
168 da Dutra). No Rio, o telefona é
2388469 (D. Alice).

mtt^jBB^V
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Presidente do IAB pede
definição para Conselho

silêncio constante. A comida é farta, muito boa e sem sofisticação, e
os apartamentos e chalés muito .mipios. O tratamento c bem familiar o
c, no Rio,
os telefones são 2071
223-1909.
a
231-2418
224-6009,
Dicas de Imóveis: Campo Verde CorBotolho, 75,
Oliveira
rolagem
(R.
tel.: 1005); Francisco Jaccoud (R. Por.
tugal, 23, tel.: 3443); Direção Imó/eis (Praça Getúlio Vargas, Ed. União,
loja 6, tels.: 3377 e 3971); Salles Ca.
nano (R. Dr. Ernesto Brasílio, Ed. Galeria Central, s/loia 26, tel.: 3057);
Cezar e Barbosa (R. São João, 20,
lei.: 3977).

CARRO-DE-BOI

Penedo fica a apenas 2h3um do Rio por excelente asfalto. Sâo 148
quilômetros na Dutra, mais três, ainda em asfalto, e dois em terra
batida, lá, há belíssimas casas de veraneio e alguns poucos hotéis
qua dispensam um tratamento excelente e muito europeu. O Bertell
(foto) é um. Muito bem cuidado, nos mínimos detalhes, tem poucos
apartamentos e chalés para alugar, sauna, ducha, piscina, um qranda
pomar, muito verde e uma comida deliciosa. O próprio dono, Sr. Carlos,
prepara peças de artesanato (fortíssimo na região) que adornam os
salões de estar do Bertoll. Os tapetes são muito bonitos. O telofon.
direto « 0223-540342 • no Rio, 224-6089.

Quarta-feira,

?
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Agente Geral do Lloyd

£ Lloydbrás
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Quarta-feira,

27/10/76
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TSE regula acesso ao rádio e à televisão
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Brasília — "É vedado às emissoras de rádio e
de televisão transmitir, retransmitir ou reproduzir
trecho de discurso em que qualquer pessoa ou autoridade concite o povo a votar em Partido ou candidato que dispute as eleições municipais". Assim
respondeu o TSE, ontem à noite, à consulta do Juiz
de Campos, sobre a transmissão pelos meios de
radiodifusão, de discursos do Presidente Geisel concitando o povo a votar na Arena.
A consulta endereçada pelo Juiz Antônio Sampaio Peres ao Tribunal Superior Eleitoral, através
do TRE do Rio de Janeiro, foi a seguinte: A) "Se
trechos gravados com discurso do Presidente Geisel,
de caráter político-partidário concitando o povo a
votar na Arena, podem ou não ser retransmitidos
através de radiodifusão;
B) Se fotografias do Presidente contendo dizeres Vote na Arena devem ou não ser conceituadas como cartazes de propaganda politica".

Parecer

Brossard foi apoiado pela liderança da Arena

Brossard nega competência
à Polícia para apreender
quadro premiado em Minas
Brasília — O Senador Paulo Brossard (MDBES) ocupou ontem a tribuna, para criticar a Policia Federal que "passou a censurar também obras
de arte", citando a apreensão do quadro Penhor de
Igualdade, do pintor Lincoln Volponi, premiado no
IV Salão Global de Inverno de Belo Horizonte, na
suspeita de que a tela "continha referências atentatórias à segurança nacional".
— Mas não é só — disse o Sr Paulo Brossard.
Não íoi só esta a censura. Artistas e críticos que
julgaram os trabalhos, estão sendo ouvidos pela polícia que lhes exige, nos depoimentos, a interpretação da obra.
A INTENÇÃO DO ARTISTA
Afirmou o Senador gaúcho que "se isso acontecesse nos países dominados peIa chamada ditadura do
proletariado, pelos países
totalitários, que têm uma
filosofia oficial e que, segundo se diz, levam o seu
dogmatismo até aos dominios da arte, não seria aceitável, mas seria compreensível. Exatamente porque
num Estado totalitário, o
Estado tem pretensões a eri.gir padrões até em matéria
artística., Aqui, entretanto,
eu não sabia que a lei autorizava ã Polícia Federal a
competência pára perscrutar
intenções dos artistas":
— O fato — disse ele —
quer me parecer surpreendente e grave, porque desde
o momento em que à polic i se atribua o direito de
i _erir a significação que
liu apraz aos objetos que
vê, nenhum de nós, nenhum
cidadão está livre das garras da polícia e das truculèncias desta lei de segurança, porque a polícia, onde se vê um pedaço de mar
deira, vê a Bandeira Nacional. Onde todo mundo vê
uma corda, ela vê um arame farpado. Onde todo
mundo descobre uma pare-

de, ela de lupa em punho
descobre inscrições, segundo
as quais haveria ligação
com a guerra no Pará. E eu
nem sei, afinal de contas,
que guerra é esta.

o riso do líder
O Senador Virgilio Távora, na liderança da Arena,
riu no momento em que ia
apartear o Senador Paulo
Brossard para dizer que telefonaria ao Sr Armando
Falcão pedindo informações.
E assim justificou o seu
riso:
Não podemos deixar de
rir pela jocosidade do fato,
e vamos telefonar ao Sr Ministro da Justiça para ver
se realmente foram atribuídos à policia todos esses poderes.
E o Sr Paulo Brossard interrompeu:
Em um instante eu pretendia interrompê-lo para
que a taquigrafia registrasse o riso que acompanhava
suas palavras. S Excia me
dispensou disso, porque ele
mesmo fez referência ao seu
insopitável riso, diante da
notícia, tal como está estampada.

O Procurador da República, no TSE, professor
Henrique Fonseca de Araújo, solicitado a emitir seu
parecer à consulta, respondeu negativamente
quanto ao primeiro item. Com relação às fotógrafias, disse:
Acontece que a consulta não indaga sobre
a aflxação de cartazes com a fotografia do Presidente Ernesto Geisel, contendo os, dizeres Vote
na Arena, mas pergunta se fotografias de Sua
Excelência com esses dizeres constituem cartazes.
Não. há, assim, elementos para responder à consulta,
pois uma fotografia do Sr Presidente da República,
tamanho postal, por exemplo, ainda que contenha
aqueles dizeres, se destinada à distribuição, evidentemente não pode ser considerada cartaz. Se,
ao contrário, configurarem a fotografia e os dizeres
verdadeiro cartaz, admissível sua afixação nos termos da transcrita Resolução. (Res. 10136, de
8.10.76).
Opinamos assim que se responda à segunda consulta dizendo ao Dr Juiz Eleitoral consulente
que a matéria de propaganda através de cartazes
está regulada pela supracitada Resolução n.°
10136/76, cabendo a Sua Excelência, diante dos
impressos que estiverem sendo utilizados, configurá-los ou não como cartazes.
O Tribunal Superior Eleitoral respondeu assim
à segunda consulta, apesar do parecer do procurador:
"2 — Considera-se cartaz de
propaganda eleitarai a reprodução de fotografia de qualquer pessoa
ou autoridade, destinada à afixação, que contenha
mensagem a favor do Partido ou candidato, e somente seja colocada em quadros ou painéis reservados a esse fim, em locais indicados pelas Prefeituras
Municipais para a utilização de todos os Partidos, em
igualdade de condições." (Art. 246 do Código Eleitoral).

MDB pede suspensão €la
propaganda do Governo
São Paulo — O Deputado federal Dias Menezes
(MDB-SP) informou ontem que, a seu pedido, a
direção nacional da Oposição vai representar junto
ao TSE, pedindo a suspensão de toda a propaganda governamental pelo rádio e televisão durante
o período eleitoral.
Segundo o parlamentar, essa propaganda de
órgãos oficiais caracteriza-se como propaganda
eleitoral, por influir no processo de escolha da parte
do eleitorado. "Enquanto o Presidente Geisel, de
um lado, deixa de falar ao rádio e à televisão, de
outro lado, a máquina administrativa do Governo
dinamiza os seus dispositivos publicitários, influindo
no comportamento do eleitorado", justificou o Sr
Dias Menezes.

Reconhecimento
„ O parlamentar aplaudiu a manifestação do
procurador do TSE contrária à divulgação dos discursos do Presidente Ernesto Geisel pelo rádio e televisão.
O que está na consciência da opinião pública, julgando a participação do Presidente como
conflitante com os princípios democráticos acaba
finalmente de ser reconhecida. A medida deveria
ser complementada com a proibição do uso abusivo
da máquina publicitária governamental em favor
do seu Partido.

¦"¦
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Brasília — "Os fatos que
estão ocorrendo cem a proeleitoral
nesta
paganda
campanha, mostram a necessidade da revogação da
Lei Falcão ou substanciais
mudanças em suas normas"
— disse ontem o presidente da Comissão de Justiça
do Senado, Sr Aciolli Filho
(Arena-PR), ao comentar o
parecer do Procurador-Geral da República, contrário
à divulgação de pronunciamentos
políticos-partidários do General Geisel.
A tese defendida pelo
Procurador-Geral foi um
tema discutido ontem entre parlamentares da Arena e do MDB, com vários
deles enaltecendo "a lisura"
do Chefe do Governo. O
vice-lider emedebista,
Deputado Alceu Collares,
anunciou que após o pleito
de 15 de novembro, apresentará projeto revogando,
"pura e simplesmente", a
Lei Falcão.
ELOGIOS
Na opinião do Senador
Daniel Krieger
(ArenaRS), ex-presidente do Partido e ex-lider do Governo
no Senado, o parecer do
Procurador-Geral dá República, Sr Henrique Fonseca
"representa o
de Araújo,
maior elogio que possa fàzer ao General Geisel".
O procurador exerce
cargo de confiança do Executivo e ao dar seu paracer,
respondendo negativamente à consulta se os pronunciamentos do Presidente, de'
caráter político-partidário,
pedindo votos ao seu Partido podem ser transmitidos
pelas emissoras de rádio e
TV, revela, principalmente,
que o Chefe do Executivo se
submete às leis vigentes no
país.
E a Lei Falcão, é boa
ou ruim?
Muito ruim.
Para o Senador Acioli Filho, o aprimoramento do regime democrático depende,
muito, da educação do povo. Nesta tarefa os meios de
divulgação exercem papel
importante e por isso não
podem deixar de ser utilizados.
O presidente da Comissão
de Justiça do Senado, como
diversos outros parlamentares, acha estranho que seja
permitido à opinião pública brasileira, assistjr a debates de políticos estrangeiros sobre problemas estrangeiros, proibindo-se os debates sobre questões nacio-

nais por lideres políticos nacionais.
O Senador disse, também,
os rigores da legislação,
que
"que ficaram mais acentuados com a regulamentação
da lei pelo TSE", acabam de
proibir agora a transmissão
de pronunciamentos do próprio Presidente da República.
Nâo só a lei, mas a regulamentação, tornaram
inúteis o rádio e a televisão
na propaganda eleitoral.
Mais que inúteis, os meios
de comunicação nos pare. cem nocivos à campanha,
pois seu mau uso desgasta
o público e desgasta os Partidos e os políticos.
O Senador arenista, por
outro lado, manifestou seu
receio diante do possível
crescimento dos votos < em
branco, sem razão deste novo tipo de propaganda eleitoral, que é forçoso reconhecer, não tem agradado a ninguém".
O ex-presidente da Camara, Deputado Flávio Marcilio (Arena-CE), depois de
elogiar "a alta categoria do
Procurador-Geral' Henrique
Fonseca de Araújo", disse
que ele, no seu parecer, refletiu pensamentos juridicos e não politico-partidários.
A Lei Falcão, não se
pode negar, foi preparada
para cercear a propaganda
do MDB, largamente utilizada na campanha de 1974.
Mas, na realidade, a nova
Legislação é uma faca de
dois gumes, pois impede
maior participação da Arena na campanha, cereeando os debates políticos e a
divulgação das grandes
obras do Governo, como já
declararam os Srs Jarbas
Passarinho e Paulo Egidio
Martins.'
O Deputado cearense, criticando a lei, disse que
atualmente não há condições "ode se mostrar ao povo,
que de real existe na
vida do país e o que está.
sendo feito em seu benefício".
O pronunciamento do
Procurador-Geral da República — afirmou ontem
o vice-líder do MDB, Deputado Alceu Collares — mostrou que o Chefe do Executivo respeita as leis, mesmo as de sua iniciativa, taso é bom, mas o ideal seria
qué todos pudessem debater, livremente, os grande.?
problemas nacionais, principalmente nas épocas de
campanhas eleitorais.
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Isto será assunto de primeira
página do Jornal do Brasil
!© iilOâllílãL

sem drogas
O tratamento baseia-se na Indução de
ondas térmicas nos tecidos profundos
do corpo e, ã medida que as gorduras
vão desaparecendo, a T.A.T. vai
enrigecendo 03 tecidos llácidos.

Graças n T.A.T, (Terapia Térmica
Acelerada), descoberta na Suíça o
agora pela Ia. vez no Brasil, você
apenas necessita de 1 hora semanal
(após exame médico completo), para
eliminar os quilos e os centímetros
excessivos.

Sem fome, sem pílulas, sem ginásticas, sem massagem.
os resultados Conseguidos por Don,i LO.. reB-donte cm S. Pauio.
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PESO
monos 11,3 Kg CINTURA menos 8 cm
)
ABDÔMEN monos 9 cm COXAS men. .8,5 cm.
J
CVoja

clinic center
Copacabana

XlNICAS DE REDUÇÃO DE PESO.

Niterói

Meier

Praça Domôlrto Ribeiro, t7-12° R. Dias da Ciu_, 143
[Batata Ribeira osq. Princesa IsaboJ) Con|. 405

Éf 275-9996

R. Barão do Amazonas,
572 - Conj. 40!
(Esquina do A-rarâ! Peii cto)

249-1603

718-5158

Telofone já o marque uma consulta sem compromisso.
Faremos uma análise detalhada do seu caso.
Para homens e mulheres, Aberto das 8 ás 20 horas

PERSIANAS QUE PROTE-,
GEM E COMPLETAM A >
BELEZA DE SUA CASA. s
i

Persianas e Venezinas. Con*
sertos e Reformas com orçamentos sem compromisso.
Porlas Sanfonadas. Esquad rias e boxes para banheiros. Cortinas Japonesas.
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Outubro

18,

1976.

limo. S.nr.
Antônio Carreira
DD. Presidente do Sindicato das Inds. Mecanicas e de Material Elétrico do Estado do Rio
de Janeiro
Nesta
Dr.

HUGO

DA SILVEIRA

Em entrevista publicada dia 9 do corrente no JORNAL DO BRASIL o Senador MagaIhães Pinto declarou que a empresa nacional
está sob arrocho e enumerou algumas causas.
Afim de que o ilustre Senador tome conhecimento de mais alguns ARROCHOS a que
podem ser submetidas as empresas nacionais, vimos solicitar, SNR. PRESIDENTE que
seja ele cientificado dos fatos que passamos
a relatar.
A n/empresa, SNR. PRESIDENTE, protegida pela Lei ,n.° 5.772 e D. Lei n.° 784,
introduziu alguns melhoramentos em um injetor de vacinação a que deu o nome de
PED-O-JET, similar ao fabricado nos EE.UU.
pela Vernitron Medicai Products e conseguiu
do Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde a Autorização n.° AIA 12/76 para fabricação e
venda do n/injetor.
Ocorre, SNR. PRESIDENTE, que, 45
(quarenta e cinco) dias após a concessão da
referida Autorização, o Dr. Fernando Ayres
da Cunha, Diretor daquele Serviço, alegando a existência de um misterioso laudo da
comissão de Bio-Farmácia, cancelou a Autorização.
Dizemos misterioso, SNR. PRESIDENTE,
porque os nn/p rocuradores junto ao
S.N.F.M.F. do M. da Saúde, não conseguiram ter acesso ao n/Processo e que para
tanto fomos obrigados a recorrer ao Judiciario conforme ação que tramita .na Ia. Vara
Federal.
Assim sendo, SNR. PRESIDENTE, em decorrência da injusta decisão do Dr. Fernando
Ayres da Cunha, diversos órgãos do Minis-
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VENEZIANAS PREDILETA'
\Barata Ribeiro,105 fones 236-5425,236-2744,257-2021J/

INSTITUTO DOS
ADVOGADOS BRASILEIROS |
DEZ ANOS DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL j
Conferência

do Ministro

ALIOMAR BALEEIRO

Tema: O PROF. RUBENS GOMES DE SOUZA E O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
Ho|o, às 21
Av.

Marechal

Câmara,

horas
210

—
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andar.

Durante a vigência da Autorização AIA
12/76, fabricamos, SNR. PRESIDENTE, 143
(cento e quarenta e três) injetores de vacinação, com um índice de nacionalização de
98%. Dois injetores foram testados pela Diretoria de Saúde do Ministério do Exército
e Diretoria de Saúde do Ministério da Aeronáutica que não hesitaram em fornecer
laudos atestando o bom desempenho dos
nn/injetores.
Ainda mais, SNR. PRESIDENTE, outro injetor de n/fabricação foi enviado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo, que também atesta o bom desempenho e acabamento mecânico do n/produto.
Enquanto o Governo, SNR. PRESIDENTE,
se esforça para equilibrar a balança cambial
do Brasil, o arbítrio do Dr. Fernando Ayres
da Cunha, propicia a evasão de tão escassas
divisas. E a prática do nacionalismo às avessas.
Por outro lado, SNR. PRESIDENTE, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro também arrocha n/empresa, pois há
mais de um ano não paga nossas faturas, obrigando-nos à recorrer ao Judiciário para receber nossas contas que montam à HUM MlLHÃO DE CRUZEIROS.
Certamente, SNR. PRESIDENTE, o Senador Magalhães Pinto ficará surpreso ao saber de quantas maneiras mais se podem
ARROCHAR a empresa nacional.
Agradecemos a valiosa colaboração do
Sindicato que V.S. preside e subscrevemonos mui cordial e

Indústria

e Comércio de Equipamento
Técnico Ltda.

a.) Augusto Amadeu

Souza

'

(R«

tério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde passaram a exigir da CACEX a concessão
de Guias para importar da Vernitron Medical Products, por intermédio da Oficina PanAmericana de Saúde, injetores de vacinação
similares aos que FABRICAMOS AQUI NO
BRASIL.

Atenciosamente,

»

.

ARROCHO NA EMPRESA NACIONAL

Prezado Snr. Presidente.
Ref: Injetores de vacinação marca PED-O-JET
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Transforme-se na imagem
de seus sonhos!

Senador quer revogar
ou mudar a Lei Falcão
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JORNAl

ADVOGADO

A MAIOR Eiyp^^^ÍLEÍRA;€M RESERÍVA PE,

Ações cíveis — Inventário —
Troca do nome da companheira
Imóveis — Cobranças judiciais
Execuções.

^Í^FIMDÉSÈMANAí
v^LuÀ-bB^EL ;•;.;
EM TÒDO;Ò BRASIL RESERVADA VISTA OÚ A PRAZO
B. HORIZONTE (MG) - SERRANA PAIACE HOTEl - Central. Aptos.
c/ar cond. e música. Suites, rest. Categ. intern. Estacionamento.
LAMBARI (MG) — HOTEL ITAICI — Piscina térmica. Sauna. Ducha
de padrão intern. Salão de jogos. Em frente ao lago.
S. LOURENÇO (MG) - HOTEl IONDRES - Tradição e conforto.
Rest. jogos e diversões. Salão p/ leitura e televisão.
ANGRA DOS REIS (RJ) — HOTEl DO FRADE — Praia particular.
Piscina. Aptos, c/ar cond. Rest. Barcos p/ pesca e passeios.
HOTEL DA PRAIA — Aptos, e bangalôs c/ ar cond. Praia particular,
caça submarina, pesca. Bar e ótima cozinha.
ITATIAIA (RJ) — HOTEL SIMON - Dentro do Parque Nacional.
Aptos, de Ia. Rest. Piscina e sauna. Salões aquecidos.
ITACURUÇÁ (RJ) — HOTEl JAGUANUM - Numa ilha tropical, onde
o Paraíso deixa de ser apenas um sonho. Todas as acomodações
c/ vista pi o mar.
FOZ DO IGUAÇU (PR) - SAN MARTIN HOTEl - Um excelente
serviço p/ quem vai conhecer as maravilhosas cataratas. Aptos.
c/ ar cond. Piscina e rest.
SALVADOR (BA) — SALVADOR PRAIA HOTEl - Alto nível. 1 suite
presidencial. 9 suites luxo e 154 aptos. 2 salões p/ convenções,
piscinas, garagem. Ar refr. central.
CAMPOS DO JORDÃO (SP) — GRANDE HOTEl - Categoria intern.
Aptos, de luxo. Piscina. Rest. de Ia. Amolos salões p/ convenções.

Tels.: 222-7546 -

W . ILETRO-mm. ÍÍ

WL

WALDAM

M

}_^_^_^R. Ccl. Cornes Macharlo,13S A^Ê
^k Tels: 7Z2-860S/n2-42«S AW

SOSETE
REPRESENTAÇÃO

232-0322.

EXCURSÕES

DE HOTÉIS ETURISMO LTDA.

139-A Tel. 224-2844/
RIO - Av. Alm. Barroso,
224-6089 — Av. N. S. Copacabana, 1171 — Tel.
247-6672 / EMB. 159 - GB
S. PAULO - Tel. 257-0065 / EMB. 577 - SP
B. HORIZONTE - Tel. 222-8942 / EMB. 142 MG

J.

MlNÍTÕUR
TODOS OS SANTOS
E FINADOS
VITÓRIA/GUARAPARI CIDADES HISTÓRICAS GRUTA DE MAQUINE.

FOZ DO IGUAÇU

CRUZEIROS MARÍTIMOS
NATAL*REVEILLON
MANAUS*ANTÁRTIDA
CARNAVAL-CANAIS FOI
QUINOS «AO PRATA.

7 DIAS: CrS 2.195,00
CURITIBA / SERRA DO
MAR/VILA VELHA/ARGENTINA/PARAGUAI.SAl DAS:
05/11 03 e 10/12.

BAHIA

1 Ybàrra
a Cia.

10 DIAS: CrS 2.980,00
VITÓRIA / GUARAPARI /
PORTO SEGURO / SALVADOR / ILHÉUS / CONQUISTA/VAIADA RES/MURIAÉ.
SAlDAS 19/11.

Só há um jeito para assegurar suo participação nestes maravilhosos Cruzeiros,
numa excelente acomodação: FAZER
HOJE MESMO A SUA RESERVA NA
VIKINGS TURISMO.

OUTRAS PROGRAMAÇÕES VIKINGS (tudo mcüídâ)
_Cr$ 4.729,00

Buenos Aires (cinco dias)_
Buenos Aires e
.Cr$ 7.538,00
Bariloche (8 diasL
Gran Circuito — Chile, Argentina,
Lagos do Sul - 114 dias) Cr$ 11.540,00_

SUL DO BRASIL
10 DIAS: CrS 2.955,00
CURITIBA / LITORAL CATARINENSE / SERRAS E
PRAIAS GAÚCHAS.
SAÍDAS: 17/10 e 14/12.

V TDs. 'interessantes e
econômicas excursões:
Iguaçu, Manaus, Salvaçjor,
Araguaia e Sul do Brasil.
(CRUZEIROS E EXCURSÕES SEM DEPÓSITO)

sf >y

RESERVAS:

Peça informações e folhetos â

Av. COPACABANA. 613/205TEL.
256-0713 6235-2303 ^Av. NOVA L
YORK. 138-ATel.230-6294 280-24591
• Av. AMARAL PEI XOTO,34lj. 14
\
b 16 Tel.: 33-76 — Emb. 308/RJ.

Q^VIKINGS?mS?,!^0
BARATA RIBEIRO, 383 / 3.° andar
255-4034 / 255-9448 / 255-9449

i\AV lAU/tp.V.O IMEDIATO ¦

faça uma viagem
pela «dada
mais linda do mundo
5 inesquecíveis cinzeiros
mrfttmos a borâo tio Funchal.
o navio
É o Funchal, o mais moderno navio português com todas as características de um NavioCruzeiro
de Grande Luxo. A começar pela hospitalidade portuguesa, representada por um alto padrão de
serviços individualizados, com assistência de experientes guias brasileiros e portugueses. Da alimentação, nem é preciso falar: a cozinha portuguesa.tem tradições para "gourmet" nenhum
botar defeito. Agora atenção para os programas sociais: Ceias de Reveillon e Carnaval com muita
champagne, muito samba, muita alegria, jogos, bailes e shows de grande nivel artístico. Na programaçâo turística, basta dizer que existem excursões facultativas em todas as escalas. O navio
completamente ar condicionado e acarpetado. Todos os camarotes com banheiro. E mais: piseina.sauna.bares. vastos salõcs.orquestra, boiie,play-ground,boutique.Tudo,enfim,para tornar
aviagem maisagradável e inesquecível.

os cruzeiros
REVEILLON
AO PRATA

FERIAS À
AMAZÔNIA

FERIAS AO
PRATA

CARNAVAL
SALVADOR E
RECIFE

DESPEDIDA
AO PRATA

RIO: 2BDH.7C
14 dias
SANTOS: 27 Dez.7S
12dias

SANTOS: (TTJan.77
27 dias
RIO: bi Jan. 77
25 dias

RIO: 01 Fer.77
14 dias
SANTOS: 02 Fev. 77
12 dias

SANTOS: 13
14
RIO: 14
12

Rio de Janeiro - Santos
Montívidèo . Mar Dd
Pbtt - Buenos Aires
San tos-Rio de Janeiro

Santos-Rio de Janeiro
Recife - São Luiz
Manaus * Belém
Fortaleza - Natal
Salvador-Rio- Santos

Rio de Janeiro Santos -MontevideoMar Del Plata .
Buenos Aires-Santos
• RiodeJaneiro

Santos
Janeiro
Recife Rio de
Santos

Preço Desde
US$530,00

Preço Desde
US. 1.100,00

Preço Desde
US$530,00

Preço Desde
US$ 530,00

Preço Desde
US$440,00

Cab. Dupla c/Banha

Cab.Duplac/Banho

Cab. Dupla c/Banho

Cab. Dupla c/Banho

íab.Dupla c/Banho

Os melhores c mais amplos financiamentos

abreu

Fev. 77
dias
Fev. 77
diaa

KIO: 25
12
SANTOS: 26
10

Fev. 77
dias.
Fev. 77
dias

• Kio de
- Viliria - Kio de Janeiro
Salvador - Santos - Montevív'->Janeiro - Buenos Aires -Santos
-RiodeJaneiro.

Consulte'o seu agente de viagens ou

abreutur

Rio de Janeiro - Rua México, 21 - Loja. Tel: 232.2300
Embratur 168 (GB 68) - Cat. "A"
a marca das viagens
São Paulo-Av. São João, 665-Loja -Av. Ipiranga, 795- 3o andar
inesquecíveis
Tels: 35.5176-34.7823-Embratur 132ISP 67)e 701/SP -Cat"A"
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São Paulo patrocina debate entre líderes
Presidente do TSE ouve
de arenistas relato sobre
violências no Maranhão
Os Senadores José Sarney, Alexandre Costa e
Henrique La Rocque, da Arena, fizeram ontem, durante uma hora, para o presidente do TSE, Ministro Xavier de Albuquerque, relato sobre o clima de
tensão que domina a campanha eleitoral no Maranhão, onde um candidato a prefeito, no Município
de Presidente Dutra, foi assassinado.
A conversa dos três Senadores com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi mantida sob
reserva. Quando eles deixavam o TSE chegava a
Brasília a notícia de que houve novo conflito durante um comício arenista em Magalhães de Almeida, na Região do Baixo Paraíba, com um morto. No Município de Vitorino Freire o Vereador Ocilvo Paiva (Arena) teve a sua casa invadida por dois
capangas de um adversário e levou uma surra.
MORTES E PRISÕES
No Maranhão, o TSE recebeu informações, ainda,
de que o candidato da Arena
à Prefeitura de V i t o r i n o
Freire, Sr Hilton Maciel, foi
ameaçado de morte pelo
atual Prefeito do município,
Sr Vinicius Resende. Em
Magalhães de Almeida, um
choque entre partidários da
Arena^l e da Arena-2, resultou em dois mortos e dezenas de feridos. O candidato
da Arena-3, Sr Paulo Alagoano, foi identificado como
mandante dos( crimes.
Em São Paulo, no Parque
São Lucas, a policia politica
prendeu dois rapazes que
retiravam faixas de candidatos da Arena, na madrugada de ontem. Em Bauru,
o MDB requereu a impugnação da candidatura do
engenheiro José da Silva
Marta, candidato à Prefeitura pela Aerna-S, acusanido-o de usar material de
propaganda proibido pela
legislação eleitoral.
BOMBAS
Em Assis, no interior de
São Paulo, candidatos do
MDB à Prefeitura e à Camara de Vereadores do Município evitaram que dois
rapazes, que se divertiram
atirando bombas juninas no
meio de 2 mil pessoas
presentes a um comício
oposicionista, fossem linchados por populares.

Os dois rapazes, presos
depois, não tiveram os seus
nomes revelados pela policia. O Deputado Hélio Rosas
informou, depois, que eles
se declararam a serviço de
candidatos arenistas, para
tumultuar o comício do
MDB. Se fossem bem sucedidos ganhariam, para um
time de pelada que integram, bolas e camisas.
AMEAÇA DE MORTE
O Deputado Alberto
Dauaire (MDB) anunciou,
ontem, na Assembléia, Legislativa, que vai sugerir ao
TRE a requisição de tropas
federais para garantir as
eleições de prefeito e vereador em São João da Barra,
um Município do Norte do
Estado do Rio, de 20 mil
eleitores, sob alegação de
que está sofrendo ameaças
de morte de partidários do
P refeito arenista Ernesto
Barreto.
Disse que as ameaças são
feitas por telefone "e nem
a minha mulher e o meu filho escapam do terror psicológico." O Deputado acha
que tudo começou quando
resolveu denunciar as irrePrefeitura
gularidades na"apuradas,
ao Município,
ao
que sabemos, pelo Conselho
de Contas do Estado e.mais
graves do que aquelas que
levaram o Governador Faria Lima a intervir em São
João de Meriti."

"vale-tudo"
para
O
conquista de votos
- Como um vendedor que passa a usar gravata
borboleta para ficar diferente de seus inúmeros colegas e, assim, firmar sua imagem perante o cliente,
candidatos de todos os recantos estão, mais uma
ves, lançando mão da imaginação criadora, para
C07iquistar o gabinete de uma Prefeitura ou mesmo
uma ãas cadeiras ãas quase 4 mil Câmaras Municipais do pais.
Os métodos utilizados nem sempre são os mais
corretos, mas isso não preocupa muito os cândidatos. Para eles, o que importa é ser eleito, mesmo
que os votos conquistados sejam os mesmos que
quiseram levar o Cacareco, um rinoceronte ão zoológico paulista, para a Câmara Municipal ãe São
Paulo no início da década de 60.
Se em muitos casos, a imaginação criadora ê
utilizada para burlar a lei, em alguns ela tem até
mesmo conseqüências funestas, como em Caicó,
por exemplo, no interior do Rio Grande do Norte,
onde a cachaça distribuída numa concentração arenista acabou resultando na morte de um dos participantes do comício: um menor de 16 anos, que
nem eleitor era, íoi esfaqueado.
Com a campanha, os eleitores passaram a ganhar uma enormidade de brindes, como chaveiros,
camisas, chapéus, calendários, biquínis e material
escolar, tudo trazendo o número do candidato e o
indefectível: "Vote em fulano ãe tal". Em Recife, o
ex-Prefeito e agora candidato a vereador, Augusto
Lucena, decidiu unir o útil ao obrigatório, e está
enviando aos seus 30 mil correspondentes catalogados, a sua mensagem de "Feliz Natal e Próspero
Aiio Novo":
— Augusto Lucena e se7i)iora, impossibilitados
até o fim do corrente ano, uma nova
remeter,
de
correspondência a todos os amigos e correligtonários, devido à realização das eleições em novembro,
antecipam a presente mensagem de festas ao prezado amigo e digníssima família, formulando os mais
sinceros votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
Além da literatura de cordel alguns cândidatos programam shows com cantores populares, como no Rio Grande do Sul, onde Teixeirinha depois
de fazer a campanha em Bento Gonçalves, cantará
a sua melodramática canção Coração de Mãe no
encerramento da campanha arenista em Porto
Alegre, ao lado do secretário-geral do Partido,
Deputado Nelson Marchezan, e do Ministro Arnaldo Prieto.
Mas foi no Municipio de Lagarto, a 80 quilometros de Aracaju, que ocorreu, até agora, a mais
estranha modalidade de se pedir votos ao eleitorado: o Sr José Vieira Filho, da Arena-1, anunciou
e distribuiu cédulas de CrS 1 a todos os que compareceram a sua concentração. Cerca de 5 mil
pessoas atenderam ao convite, e o comício transcorreu normalmente até o momento da distribuição das filipetas, cujo encarregado foi o ex-Deputado Raimundo Ribeiro. As cédulas jogadas para
o alto, resultou em ferimentos a dezenas de homens, mulheres e crianças, e na morte de um camponês que. correndo em direção ao local onde
"chovia dinheiro", acabou sendo atropelado
por
um caminhão.

Os presidentes regionais da Arena e
do MDB vão realizar em São Paulo o
debate público que não pôde ser feito
em Brasília entre os líderes dos dois
Partidos no Senado, Srs Franco Montoro
e Petrònio Portela.
O debate está sendo coordenado pelos estudantes das Faculdades Metropolitanas da Capital e será realizado dia
9 de novembro. O presidente da Executiva Regional da Arena, Sr Cláudio Lembo, já aceitou o convite dos unive/rsitários, restando agora a definição do Deputado federal José Camargo, que responde
pela presidência da Comissão Executiva
do Partido de oposição.
>.*V"'
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Envolvimento
O Senador Paulo Brossard (MDBRS) condenou ontem no plenário, em
conversa com jornalistas, o comportamento do Sr Peracchi Barcelos no Sul
do pais, envolvendo o nome do Banco
do Brasil na campanha para as eleições municipais. "Tenho a fita gravada", disse ele. "Por isso, desafio a que
me contestem."
O Sr Peracchi Barcelos — adiantou o Senador — falando em Pato Branco, no Paraná, disse que, na qualidade
de vice-presidente da Arena e diretor do
Banco do Brasil, ali estava para dar
solidariedade aos candidatos da Arena. E
dizia mais: que uma instituição de crédito como o Banco do Brasil, responsável
pela execução da política de desenvolvimento do Presidente Geisel, não poderia
ficar alheia às eleições.
Aí está no que dão os maus exempios — disse o Sr Paulo Brossard. Se o
Presidente da República é o primeiro a
se empenhar numa campanha para elelção de prefeitos e vereadores, por que
um diretor do Banco do Brasil não
pode fazer o mesmo? Mas o agravante
em tudo isso é comprometer o nome da
instituição diretamente, como o Sr Peracchi está fazendo.

Petrònio Portela
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Caravana fluminense
O Deputado federal Luiz Braz,
coordenador das caravanas arenistas que
estão correndo o interior do Estado em
apoio à campanha dos candidatos do
Partido às Prefeituras e Câmaras de Vereadores, seguiu ontem para Brasília a
fim de convidar os Senadores Teotônio
Vilela e Jarbas Passarinho, a se integrarem ao grupo de políticos que visitará
dias 5, 6 e 7 de novembro, municípios do
Sul fluminense.
Segundo o parlamentar fluminense,
"o Senador Teotônio
Vilela, seguido do
Senador Jarbas Passarinho, são, na área
da Arena, as figuras políticas que podem atrair maiores atenções, hoje, em
cidades do interior do país". Quanto ao
Estado do Rio, ele disse que "a presença
dos dois Senadores é reclamada pelos políticos arenistas do interior, alguns até
pela curiosidade de conhecê-los".

As caravanas
As caravanas arenistas percorrem o
interior, há três meses, mas integradas
apenas por políticos do próprio Estado.
O Sr Luiz Braz acha que a próxima, se
contar, pelo menos, com o Senador Teotônio Vilela, "terá êxito, porque poderá
reunir em comícios ou concentrações
partidárias, um grande público".
O roteiro da caravana é o seguinte:
dia 5 — Resende (17h) e Barra Mansa
(20h); dia 6 — Volta Redonda (parte da
manhã), Valença (14h), Barra do Piraí
(16h), Paraíba do Sul Ü8h) e Três Rios
(20h); dia 7 — Teresópolis (parte da
manhã), Magé (14h), Cachoeiras de
Macacu (16h) e Friburgo (20h).

Comício em Limeira
O Deputado Ulisses Guimarães e os
Senadores Franco Montoro e Orestes
Quércia confirmaram que dia 9 de novembro estarão na Cidade de Limeira para participar de um comício dos candidatos do MDB. A vinda de um outro Senador, Sr Marcos Freire, ainda não foi
confirmada por seu escritório político em
Recife.
Distante 150 quilômetros da Capital,
Limeira foi um dos Municípios paulistas
visitados dia 1.° de outubro pelo Presidente Geisel. Os últimos levantamentos
de opinião realizados na cidade apontam maior preferência do eleitorado por
candidatos do MDB e o que reúne maiores possibilidades, até agora, é o Deputado Antônio Carlos Mesquita que disputa a Prefeitura numa das sublegendas.
Os três candidatos do MDB ao Executivo municipal estão recebendo nas pes-

Franco Montoro
quisas entre 60 e 65% da preferência do
eleitorado.
Era. compensação, deputados da
Arena exibiam ontem o levantamento do
Galup feito em Bauru, apontando vantagem cío Partido governista na soma dos
três candidatos, na proporção de 50%
contra 35% do MDB.

Reforços no Sul
Com a chegada, hoje, do ex-Governador Euclides Triches, a Arena gaúcha
começa a desfechar a última etapa de
sua campanha eleitoral com a presença
de "reforços", conforme a definição do
seu presidente em exercício, que já convidou para participarem de concentrações no interior do Estado, os Senadores
Jarbas Passarinho, José Sarnei e Eurico
Rezende, e o Deputado paulista Blota
Júnior.
Essa estratégia será complementada
com o deslocamento dos deputados estaduais para seus redutos eleitorais e
com o apelo formulado ontem pelo Sr
Otávio Cardoso, através de telegramas, a
todos- os membros da bancada do Rio
Grande do Sul no Congresso, também
feito ao Senador Daniel Krieger, para
que venham ao Estado participar do final da campanha.

Resposta
O MDB, entretanto, partiu para um
esquema de final de campanha totalmente oposto, como "resposta que queremos dar à máquina de propaganda do
Governo", segundo afirmou seu presidente regional, Deputado Pedro Simon:
nestas últimas semanas, a "tese é a de
lutar com gente do Rio Grande". A decisão foi tomada em reunião do Diretorio Regional e é até mais regionalista,
porque deslocará apenas deputados para
as respectivas áreas de influência, sem a
interferência na região de outro parlamentar.
A única exceção será a presença do
presidente nacional do Partido, Deputado Ulisses Guimarães, que virá no dia
.5 de novembro e nem ficará em Porto
Alegre. Roteiro já elaborado o levará aos
municípios de Santa Cruz, São Sepé e
Rio Pardo. Os líderes dos dois Partidos
Local e Sucursais de Brasília, São
Paulo e Porto Alegre e Correspondente de São Luís

Senador confirma incidente
mas nega ameaça de prisão

São Paulo — "Na realidade, não houve um incidente policial que me envolvesse em Presidente Epitácio. Já haviamos encerrado o comício e quando íamos
saindo, por volta das 23h30m, ocorreu o
que os jornais depois exploraram, dizendo que nós do MDB fomos ameaçados de
prisão. Não existe horário para encerramento de comício. Pode-se fazê-lo até às
7 da manhã" — disse o Senador Orestes
Quércia na madrugada de ontem em
Bauru.
"E" aquela história: Não vou dizer
que penso do juiz eleitoral de Presidente
Epitácio, porque tenho muito respeito peIa Magistratura, mas até nessa área
acontecem dessas coisas. Não posso admitir que um juiz tome uma atitude de
interpelar participantes de comício. Isso é próprio de delegados de polícia. No
entanto, o juiz discutiu com o Deputado
Hélio Robson. Queria aparecer e conseguiu. Depois é que li nos jornais sobre a
ameaça de prisão. Na hora, não ouvi nada disso" — continuou o Senador.

Previsão
Sobre a previsão do Governador Paulo Egidio Martins de que a Arena vai ganhar em 80% dos municípios paulistas.
O Senador Orestes Quércia afirmou:

"parto do seguinte raciocínio:
São Paulo
tem 571 municípios e o MDB está disputando a eleição em 400. Logo, já perdemos em 171. Mas vamos ganhar na maioria dos 400 em que estamos concorrendo. Acredito que o MDB conquistará mais
de 200 Prefeituras. Estou em estafante
campanha. Só na segunda-feira percorri 12 municipios e espero completar 350
antes das eleições de novembro".
Falando em Agudos, sobre a Lei Falcão, o Senador do MDB disse: "O Governo usa a TV e o rádio. Usa e até abusa, fazendo a sua propaganda. Quer incutir na mentalidade do povo brasileiro
que este é um pais que vai para frente,
onde tudo caminha as mil maravilhas. O
Brasil cresce, mas o salário do trabalhador, por exemplo, cresce qual o rabo de
um cavalo: para baixo".
"O Governo inventou a Lei Falcão
que impede hoje a todos nós do MDB
usar o rádio e a televisão, levando ao
povo os grandes problemas sociais gerados pela politica salarial do Governo
da Arena. Em 1974, o MDB venceu, mas
em São Paulo, por exemplo, o Sr Paulo
Egidio Martins assumiu o comando do
Estado. Se dependesse do voto do povo,
tenho a impressão de que ele não se elegeria nem presidente de sociedade amigos
de bairro".
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Teotônio propõe abertura, Deputado
soberania popular e regime acha MDB
constitucional contra crise provisório
"A

Brasília —
abertura democrática tornou-se
um imperativo nacional. O Governo tem de devolver a soberania popular e um regime constitucional para ganhar condições de receber o apoio popular necessário, a fim dé que vença o universo de diíiculdades das crises política, econômica e social",
declarou o Senador Teotônio Vilela (Arena-AL).
"Considero", acrescentou, "que chegou a hora
de todos os brasileiros se unirem, tal a gravidade da
situação. O Brasil terá de parar, a fim de verificar
que já não existem inimigos dentro de suas fronteiras e que todos estão chamados à união para a arrançada final que vencerá as dificuldades e nos trará a paz e o progresso".
SAÍDA
Dizendo-se perfeitamente
informado a respeito "das
graves dificuldades econômicas e sociais que se aproximam", o Sr Teotônio VileIa afirmou que não é necessário modificar o modelo,
"porque este mal existe,
mas sim u'ma cópia que não
se adapta às nossas realidades."
Teríamos de fazer, segundo ele, um modelo definido
para nossas peculiaridades.
Partindo de uma diretriz
"que é
política,
quem costuma traçar as normas de
conduta econômica e sociai." No momento em que
se conseguir definir esse
modelo politico, econômico
e social haverá condições de
unir todo o apoio em torno
de sua execução".
"Só assim
poderemos
mudar a nossa fisionomia,
fazendo com que o país se
volte para buscar dentro de
suas próprias fronteiras os
recursos necessários para
assegurar sua destínação como nação, pois a cada dólar
que trazemos e cada multinacional que atraímos, aumentamos a nossa depen'dência externa e sacrificamos parte de nossa soberania política."
IMPERIALISMO
"Quem disse
que o imperialismo acabou? Onovoimmais se
perialismo não
apresenta com tropas vindas do reino, mas com o poder econômico. Todo o poder dessa nova forma de
dominação se apresenta
através das multinacionais
e dos grandes conglomerados financeiros,
que s ó
estão interessados na violenta reprodução do dinheiro", disse o Sr. Teotônio Vileia.
"Essa multiplicação de
dinheiro implica a multiplicação do poder de força,
impondo-se restrições a
qualquer abertura política.
A presença física desses novos senhores do mundo se
faz sentir através da cobranca dos empréstimos
que distribuem", acrescentou.
Por isso mesmo, o Senador alagoano considera indispensável que se devolva
a soberania popular e que se
trate, urgentemente, de restaurar a ordem constitucional no pais. Só assim acre-

Florianópolis — O Deputado Freitas Nobre
(MDB-SP) afirmou ontem
que seu Partido ainda não
conseguiu reunir todo o mo.
vimento de oposições do
"que é muito granpais —
de" — e cita corno causa a
sua estrutura, considerando-a um ajuntamento de
grupos doutrinários contraditórios que dificultam a
coesão.
—As oposições no Brasil
são muito maiores do que
o MDB. Elas não estão integradas apesar de utilizarem
o MDB como veículo. O
ideal seria se o nosso Partid o conseguisse mobilizar
grande parte desses oposlcionistas". O parlamentar
paulista vê o MDB como
um veículo provisório para
o país alcançar sua plenitude democrática e defende
a tese de que o bipartidarismo não pode ser mantido
por muito tempo sob pena
de poder continuar-se num
obstáculo ao processo de redemocratização.

dita, o Governo terá o respopular de que necespaldo "para
se libertar dos
sita
grilhões que o prendem e o
impedem de encontrar nova
alternativa para o país".
PERDÃO GERAL
"Ou
procuramos urgentemente uma nova alternatlva ou seremos esmagados
sem piedade. Para isso, precisamos de uma abertura
democrática irrestrita, que
pressupõe um perdão geral
para todos os brasileiros, de
forma a criar condições para uma verdadeira união
nacional", afirmou o Sr
Teotônio Vilela.
Observou que o agravamento de nossas dificuldades econômicas, prometendo graves conseqüências no
organismo social do pais,
recomenda a realização daquela reíiorma política que
sempre preconizou dentro
da Revolução: "Uma reforma que seja capaz de devolver ao país uma organização política estável, dentro da qual se incorporem
todos os brasileiros".
Em suas andanças pelos
diversos pontos do país, ouvindo diferentes expressões
das diversas classes sociais,
o Senador Teotônio Vilela
concluiu que o país está
preparado para a reconquisca tía soberania popular, em todos o níveis. A
presunção de que o povo
não Se acha preparado para
reconquistar todos os seus
direitos "constitui um retrocesso e uma visão deformada da nossa realidade".

INTERIOR

Conselho pede intervenção Krieger não
na Prefeitura de Bom Jesus quer falar
sucessão
por pagamentos irregulares

São Paulo — Mesmo que o processo sobre o
eventual envolvimento de membros da Mesa da
Assembléia Legislativa nas Irregularidades apuradas pela Comissão Especial de Inquérito venha a
ser arquivado, hoje, pela Comissão de Justiça, sua
votação não será unanime, pois dois deputados
da Arena são favoráveis ao encaminhamento da
matéria ao plenário.
O parecer do relator, Deputado Sebastião Marcondes, do MDB, não vê nas acusações feitas aos
membros da Mesa motivo para perda de mandatos, sendo, por isso, favorável ao arquivamento do
processo. Sua decisão é apoiada pela maioria dos
outros cinco deputados do MDB que formam a Comissão de Justiça, sendo contrários os Deputados
arenistas Solon Borges dos Reis e Armando Pinheiro. Ainda não está definida a posição de outro Deputado da Arena que está na Comissão, Sr
Agnaldo de Carvalho Filho.
Esta será a segunda reunião da Comissão de
Justiça para julgar seus companheiros de Mesa.
Na primeira, o parecer não foi revelado porque não
houve unanimidade de votos favorável ao arquivamento do processo. A dificuldade que a Comissão
está encontrando é fruto de uma falha no regimento interno da Assembléia, que não prevê punição
intermediária a qualquer deputado. O regimento
trata apenas de punição ao grau máximo, com perda de mandato, por falta de decoro, ou a absolvição.

O presidente da Câmara de Vereadores de Bom
Jesus do Itabapoana, Sr Pedro Renato de Almeida
Batista, informou ontem que já está de posse de
um dossiê do Conselho de Contas dos Municípios
contra o Prefeito Noé Vargas (MDB), que denuncia
irregularidades na administração da cidade, entre
elas o pagamento do funcionalismo através de vales.
A Câmara Municipal, segundo o seu presidente,
não poderá, no entanto, tomar nenhuma medida
contra o Prefeito, "porque as irregularidades encontradas pelo Conselho de Contas dos Municípios, incluindo-se licitações irregulares para obras públicas,
são passíveis de intervenção estadual e essa medida só o Governador Faria Lima pode tomar".

"Trata-se de uma
posição
que só pode ter quem ainda
não se desvencilhou do caos
de 1964. As mudanças que
se introduziram no pais
nesses últimos 12 anos foram tão violentas, que
..quela data parece pertencer ao século passado. É
preciso que acordemos logo,
ames que seja tarde demais".
O Sr Teotônio Vilela considera errados todos aqueles
que manifestam o receio de
que uma abertura politica
possa produzir badernas nó
pais, lembrando que a
maioria do povo apoiaria a
aplicação das medidas legais adequadas para reprimir as tentativas de restaurar a anarquia e o caos.
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COMPRIMENTOS NORMAIS
910-1220;1530;1830; 2130; 2ÂÂ0;3050

CHAPAS

ONDULADAS

DE 4mm onda curta -cinza
ou vermelha - em fibro cimento
LARGURA:506
COMPRIMENTOS NORMAIS
710; 1220; 1530; 1830; 2130; 3440

SANOPOP chapa popular
SAN O s.n.indústria e comércio de onda larga em fibro cimento,
R. SENA- vermelha ou cinza- iarguraj 930
RIO DE JANEIRO

DOR POMPEU, 196 - ZC 14
TEL.: 223-5822-DDD 02Í

COMPRIMENTOS NORMAIS
910; 1220: 1530; 1830

TODAS

AS

MEDIDAS

Aqui você vai encontrar assistência completa para a compra

EM mm.

O jornal dos esportes
vem dentro
o Jornal do Brasil.
Sue
segunda-feira, ojornal do Brasil ganha
"oToda suplemento dedicado
único
exclusivamente a esportes de toda a
imprensa carioca. E ler e ficar por dentro.
^r__
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ENCAMINHAMENTO
O Sr Pedro Renato de Almeida Batista disse que vai
se limitar a encaminhar o
dossiê ao Promotor Público
de Bom Jesus do Itabapoana, depois de dar conhecimento à Câmara do relatório que recebeu do Conselho de Contas. Apontou
como Irregularidade mais
séria a liberação de vales
aos funcionários, por quinzena, com ordem para se-

rem resgatados num armazém do Município.
Na Assembléia Legislativa
do Estado, o presidente da
Comissão d e Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
Deputado Gilberto Rodrigues, encaminhou ofício ao
Conselho de Contas indagando quais os municipios que sofreram perícia
contábil este ano e quais as
irregularidades encontradas
em cada uma das prefeituras vistoriadas.
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Para o seu total conforto, amplo estacionamento privativo e manobreiro, sempre à sua disposição.
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Empreendimentos e Construções S.A.

Av. Atlântica, 2.600 - Tel. 255-7712
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A Veplan-Residência
escolheu um lugar muito
especial de Copacabana para
instalar o seu novo escritório
de vendas e oferecer a seus
clientes o melhor
atendimento.
A famosa mansão de
pedra da Av. Atlântica
n.° 2.600, construída em 1935.
Preocupada em conservar
o estilo arquitetônico
inspirado na expressão
marajoara e harmonizá-lo ao
conforto das novas
instalações, durante 6 meses
a Veplan-Residência se
dedicou a um minucioso
trabalho de restauração de
todas as dependências da
casa.
Venha ver de perto o
requinte das mansões
tradicionais de Copacabana
e aproveite para conhecer a
qualidade dos serviços que a
Veplan-Residência lhe
oferece.
e venda do seu imóvel, seja ele grande ou pequeno.
Uma equipe especializada
em planejamento,
construção, vendas e
publicidade vai lhe orientar
na avaliação justa de compra
ou venda do seu imóvel
residencial ou comercial
e lhe prestar assistência
jurídico-fiscal completa.
Você também vai saber
que a Veplan-Residência tem
""*
'?^B8rr^T^^S^
as melhores ofertas do
\À& ÜÉ __M__^_i__*
desde o simples
mercado,
')fvf"ÍV
mM _S
f .
sala e quarto até a casa
senhorial com piscina.
Você vai entender então
porque todos os
empreendimentos assinados
pela Veplan-Residência
trazem junto a marca do
sucesso.

VEPLAN-RESIDÊNCIA
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E.T.'ília — O Senador Danlel Krieger disse, ontem,
que acha prematuro suscitar o problema da sucessão
presidencial quando o Governo atual tem mais de
dois anos de mandato a
cumprir. Acrescentou que
sua observação não implica
em restrição a nenhum
candidato ou a qualquer nome eventualmente lembrado.
"Sigo o Eclesiastes" —
acrescentou o Senador gaúcho. "Tudo tem o seu tempo
e a sua hora. Há hora de
calar e de falar. Na ocasião
oportuna, acho que os politicos deverão se manifestar
a favor de um candidato
que venha a servir aos interesses do^Brasil".
Acentuou que não faz
distinções entre civis e militares, mas apenas exige que
o candidato "tenha condições de conduzir o país
pelos caminhos do progresso, da paz e do bem-estar
social do povo".

Agora você vai conhecer por dentro
a casa de pedra da Av. Atlântica.
E aproveitar para fazer \
um bom negócio imobiliário.

CAOS

cimento
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Processo da Assembléia
pode ser arquivado mas
sem o voto de arenistas

CHAPAS ONDULAPAS CHAPAS ONDULADAS
PARA ENTREGA IMEDIATA ómm e 8mm em legítimo
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Informe JB
É preto, o desenho não 6 bonito e
só pode ser comprado na Itália.

O fantasma
Paira sobre uwict parte do eleitorado jovem o fantasma da abstenção
e do voto nulo.
A primeira vista, favorece à Arena, pois em geral o jovem que rasga
cédula recusa-se a votar na Oposição, mas não admite a idéia de fazer uma cruz para a Arena.
Na realidade, porém, provoca graves prejuízos para toda a vida jjoZítica do pais.
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Sabe-se que no Rio ãe Janeiro
em meados ãe setembro o número de
universitários dispostos a votar em
branco ou anular a cédula era estatisticamente irrelevante.
Em algumas semanas, graças a
alguma mobilização ardilosa, alguns
tolos passaram a propagar a tese da
abstenção.
» * *
Algo semelhante ocorreu em 1972
quando, em alguns Estados, graças a
esse tipo ãe comportamento, garantiu-se a maioria pantagruélica e irreal ãa Arena, pelo qual pagaram os
jovens, a Oposição, a Arena e até
mesmo o Governo.
Repetir esse erro, supondo-se correto o raciocínio infeliz segundo o
qual Arena e MDB são a mesma coisa é prova ãe imaturidaâe. Essa idéia
pode causar tantos prejuízos à politica nacional que conviria à Oposição assumir o comando de uma operação contra a abstenção.
O MDB poãeria até mesmo ilustrar essa capanha com uma informação preciosa para o jovem que em
certos casos se deixa Iludir:
Em 1970 a a grande abstenção
universitária deu-se em Porto Alegre.
A ela atribui-se a primeira derrota
do Sr Paulo Brossarã.
Em 74 Brossard tinha na suplência o chefe da campanha abstencionista de 70.
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Pegou
Durante anos grandes lojas de
símbolos de status masculino venderam gravatas com as iniciais do f abricante. O maior beneficiado por essa
técnica foi o balcão das casas Gucci,
onde os clientes, além de pagar pela
peça, saíam com o pano ao pescoço fazendo propaganda do G .
* * *

I
í
I
'

1
»

! i
! •

! 3

A Zona Sul, invadida pelos besouros que prenunciam a chegada do verão, já lhes deu nome.
Chamam-se vereadores. Entram
em casa quando menos se espera, não
dizem para que vieram mas, no fundo, são inofensivos.
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Chegou ao Rio o primeiro telefone dotado de um sensor que, à menor
interferência, acende uma lâmpada
vermelha.
Se uma extensão é ligada do outro lado ou se o interlocutor prega um
microfone o aparelho avisa imediatamente.
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400m2
236-9643

COM
ENTENDIMENTOS
ACEITA-SE
CORRETORES ESPECIALIZADOS

j

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
CURSO INTENSIVO
ÚLTIMAS VAGAS
Início: 4/11/76 - Término: 30/11/76
Horário: 3as. e 5as. das 19,30 às 21,30
Preço: Cr$ 900,00 (inclui material didático)
Inscrições: TECNOPROJETOS - Av. Rio Branco
Tel. 232-0743.

Os canais telegráficos arrendados
à
pela ECT e agora transferidos de
Embratel sofreram, entre março
1973 e outubro de 1976, um aumento
de 825%.
No início de 1973 um canal entre
o Rio e Porto Alegre, por exemplo,
custava menos de Cr§ 2 mil por mês.
Agora custa quase 15.

156 gr.

1331

FIM DE SEMANA ÀVISIA
LéB/nI
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Um canal entre o Rio e Nova lorque, mesmo pagando-se todas as taxas adicionais, custa mais ou menos a
mesma coisa.

APROVEITE AS OFERTAS DA NIVESA

*

Lanchas equipadas, totalmente prontas para
entrega imediata com motor e acessórios
já instalados.
Lanchas

Cã^Ateus *7tl*2/i. I Motores EVinnUDE

Entregamos em qualquer ponto do Rio.
Licenciamos na Capitania.
Incluímos os equipamentos de segurança e
salvamento exigidos pela Capitania.
Damos assistência técnica completa.
Venha conhecer
OS PROFISSIONAIS DA NÁUTICA

®NIVESA

Estuda-se a possibilidade de se esDois capitães da FAB foram selecionados para começar, no próximo tender a casas e terrenos o sistema
de compra através de consórcios.
ano, um curso para formação de cosmonautas, numa base da NASA, na
Está cada vez mais difícil a imCalifórnia. O curso terá a duração de
plantação de uma fábrica de aviões
dois anos. Um dos itens de seleção peno Rio Grande do Sul. Todo o esforço
dia mais de 500 horas de vôo em jato.
da indústria aeronáutica, segundo a
O Governo decidiu que os mercapolítica governamental, deve ser concentrada em São José dos Campos e
dos carioca e paulista continuarão até
dezembro a ser abastecidos com carne
de acordo com a Embraer.
congelada fornecida pela Cobal.
A Fazenda Capaz, no Pará, onda
A permanência do Presidente Gei- foram assassinados um norte-americano e seus dois filhos, está à venda por
sei ontem no Rio foi de apenas cinco
55 milhões de cruzeiros. Fica em Paminutos. Foi o tempo gasto nas duas
ragominas e, até agora, não aparecevezes em que trocou de avião.
ram compradores.
Um levantamento do MEC revelou
Zarpa na sexta-feira o navio Itaque no ano passado a média de reprovacão, em todo o país, do primeiro pa- giba. onde o Lóide, Dantrade e Loidera o segundo ano primário foi de 52%. brati montaram uma exposição do seOs maiores índices pertencem a São
tor de couros com 18 empresas gaúPaulo com fi4% e Rio de Janeiro com
chás e duas cearenses. O primeiro país
61%.
a ser visitado será a Austrália.
Os restaurantes do centro desçoOs postos de gasolina localizados
briram uma fórmula para fugir à proi- do lado argentino, em frente a Urubicão da Sunab em cobrar couvert:
guaiana, já estão vendendo combustível a carros brasileiros. Vinte litros
paga-se agora para usar guardanapo.
A prefeitura de Curitiba inicia em de cada vez.
As restrições feitas à importação
novembro uma experiência para extinguir as favelas da cidade. aVi dis- de determinados equipamentos e petribuir lotes de 200 metros quadrados,
cas essenciais vão atrasar a instalação
tendo 21 de área construída, cabendo
de telefones em automóveis. Agora, soao interessado, na medida de suas mente em fins de 1977.
possibilidades, ampliar com seus reSerá anunciado na próxima semacursos, a casa embrião.
na um plano diretor para as Lagoas
O .Tornai de Ipanema, que complede Saquarema e Maricá, na região dos
ta 10 anos (40 mil exemplares) tro- Lagos. Uma está com problemas de
invasão de terras em suas margens e
cou de mãos e entra em nova fase.
« O menor índice de acidentes de a outra com mortandade de peixes.
De março até setembro, em toda a
trabalho, no primeiro semestre deste
cidade 2 mil 588 crianças abandonaano em todo o país, no setor de construção civil, ficou com a Ecisa-Ecicel. ram a escola. O maior índice está com
Foi inferior a 0,05% de seu efetivo de o Méier: em 57 escolas, ocorreu uma
evasão de 2 mil 271 alunos.
empregados (3 mil).
Tomou posse como membro do
Uma comissão interministerial de
técnicos entregou ao Ministro Severo Instituto Histórico e Geográfico do
Gomes um relatório recomendando o Goiás o jornalista Nertan Macedo, um
uso de óleo diesel nas viaturas utili- dos melhores conhecedores da história
tárias.
popular do Brasil.
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LIVROS USADOS -COMPRO f
GRANDES ou PEQUENAS BIBLIOTECAS ¦
LIVROS AVULSOS sobre todos assuntos m
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LIVRARIA SÃO JOSÉ I ATENDEMOS

A DOMICILIO

RUA D0 CARMO, 61-Tels 222 8975-2421613

COMO

NAS

EUGÍNIO"C»
CARAÍBA5
AVISO AOS NAVEGANTES j
RESERVEM

JÁ
SEUS LUGARES!
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PARA UM SUPER CRUZEIRO, UM SUPER-NAVIO!

o Cruzeiro de encantamentos e contrastes: os ritmos quentes, a doçura
da paisagem e do clima, a gente acolhedora, o exótico das cousas...
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CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU A LINEAC
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Rio de Janeiro - Av. Rio Branco. 4-2."a.
FOnei 233-5421 EMBRATUF1 246/G8 . CAT. A

Quarta-feira,

27/10/76
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Ordenação de dois padres
aumenta para 846 total
de sacerdotes no Estado

Dia de São
Judas Tadeu
é festejado

A ordenação, amanhã, de dois sacerdotes aumentará para'846 o número de padres na Arquidiocese do Rio de Janeiro: 561 do clero religioso e 285
do diocesano. Há dois anos, eles eram 881, em novembro do ano passado desceram para 799 e em
maio último, para 752. O recente aumento (12,5%)
deve-se, segundo o Palácio São Joaquim, à vinda
de outros para o Rio e à mobilidade do clero religloso.
Os dois padres, a serem ordenados amanhã, às
20h, pelo Cardeal Eugênio Sales, na catedral da
Avenida Chile, são: Bruno de Souza Gayão, 38 anos,
pernambucano de Orobó e formado pela PUC de Recife em Neolatinas; e Ricardo Pereira Calvo, de 31
anos, carioca, formado em Letras pela ex-UEG, e
cursando Pedagogia.
Em prosseguimento a seu
MISSA
programa cultural, a CoA primeira missa do Pa- missão de Música Sacra da
dre Gayão será sexta-feira, Arquidiocese reaLiza
às 19h30m, na matriz de amanhã, às 21h, na igreja
Nossa Senhora da Con- de Nossa Senhora de Lourceáção, Realengo. Domingo, des, Vila Isabel, um concerele celebrará, juntamente to com a orquestra e coral
•com o Padre Calvo, a missa da UFRJ, quando serão exeque costuma ser transmiti- cutadas peças de Bach, Vida pela TV Globo, às valdi, Albioni e Haendel.
8h30m, e durante a qual Outros dois concertos serão
usarão o cálice oferecido apresentados à mesma hopelo Papa Paulo VI ao Ser- ra, com a mesma orquestra,
ra Clube por ocasião do re- no mês de novembro: dia
cente Congresso Sãcerdotal, 5, na igreja da Resem Curitiba. Aprimeira surreição, Posto 6; e dia 12,
missa festiva do Padre Cal- na igreja de Nossa Senhora
vo será também domingo,
Engenho de
às 17h30m, na igreja de da Conceição,
Dentro.
Tijuca.
Afonso,
Santo

O santuário de São Judas
Tadeu, no Cosme Velho,
abre amanhã, dia do santo,
às 5h, para os festejos que
se estenderão até a meianoite. Serão celebradas mis.
sas às 6h, 7h, 8h30m, lOh
(solene), llh30m, 15h30m e
18h. A procissão, até o final
da Rua Cosme Velho, foi
transferida para o próximo
domingo, às 19h.
A veneração de São Judas
data dos primeiros séculos
do cristianismo por ter o
Apóstolo se tornado bastante conhecido na Mesopotamia, Siria, Armênia e Pérsia onde, no ano 70, segundo a tradição, foi morto a
machadadas, cacetadas e
golpes de lança. Sepultado
na Babilônia, foi levado
mais tarde para Jerusalém
e, finalmente, para a Basílica de São Pedro, em Roma.
São Judas,, natural de
Cana da Galiléia e parente
de Jesus Cristo (a mãe, Maria Cléofas, era prima-irmã
de Maria, mãe de Jesus),
teve quatro irmãos: Tiago
Menor, um dos 12 Apóstolos
e primeiro Bispo de Jerusalém; Simão, sucessor de Tiago como segundo Bispo de
Jerusalém; outro conhecido
apenas pelo nome de José,
o Justo; e Maria Salomé,
mãe dos Apóstolos São Tiago Maior e São João Evangelista.

Psiquiatra destaca o papel
da hipnose na terapia dos
distúrbios da comunicação
proA correção do falar e a busca das raízesna decomublemas emocionais que geram distúrbios hipnose e
nicação interpessoal são terapias onde a
eficaz, com destaque para o tratamento da gagueira pela hipno-análise, afirmou ontem o psiquiatra
Alaor Coutinho no IV Congresso Brasileiro de Logopedia.
_ . ...
Convidado especial do painel de Psiquiatria, ao
Universidade de Paris fez
psiquiatra-assistente da Hipnose
exposição Utilização da "Já na Terapia dos Disexistem diversos protúrbios da Comunicação:
a hipnose", que poutilizando
tratamento
cessos de "sucesso
nos casos afetivo-emocionais,
de obter
quando não existem lesões cerebrais".
CONGRESSO

R. das Marrecas, 32 ¦ Tel. 222-2931 - 242-9261
Rio de Janeiro

*

Outra pergunta indaga em
quem vão votar. Setenta por cento
informam que no MDB.
No dia seguinte, com a mesma
pesquisa, a Arena diz que 80% dos
eleitores gostam de Geisel e do-Partido, enquanto o MDB proclama-se o
preferido. Ou seja, os dois têm razão
porque nenhum dos dois está dizendo
coisa alguma.

Lance-livre
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A luzinha

SBDTT12

O nome

Nos próximos dias a Arena do
No próximo dia 25 de novembro o ' Estado vai distribuir centenas de milhares de livretos intitulados O Brasil
Presidente Geisel assina 13 promoções
Vai Bem... E Você?
nó .quadro de generais.
Duas vagas serão a General de
quatro estrelas.
Grave
Quatro, a General-de-Divisão.
Informa o Deputado Jader BarSete a General-de-Brigada.
balho, presidente do MDB do Fará:
O Governador Aloisio Chaves,
Resolvido
no seu empenho para ganhar as eleições, suspendeu a cobrança dos imPor determinação direta e pessoal
postos estaduais. Hoje, não se está ardo Presidente Geisel está resolvido o
recadando um só centavo em todo o
caso do ex-cabo Luis Carlos da Silva,
que o procurou em Nova Iguaçu na Pará. .
semana passada reivindicando um
Aviso
teto.
» « •
Os Deputados Sérgio Murilo e JoPor uma questão de principio o
sé Costa, do MDB de Pernambuco e
Governo não lhe dará casa. Receberá
de Alagoas, acusam o INPS e a Cenao mesmo tempo um emprego e um
trai de Medicamentos de terem sido
imóvel financiado que poderá pagar
transformados em redutos de cabos
com o salário.
eleitorais da Arena.
E dão fatos:
Manuel Ciriaco Neto, cândidaReceita
to oposicionista à Prefeitura de Rio
De um empresário atento e pruLargo, em Alagoas, foi descredenciadente:
do pelo INPS.
— As medidas que o Ministro MaA mesma sorte coube a Elzir de
rio Henrique Simonsen está tomando
Morais, candidato do MDB em Baragora, teriam o efeito de uma aspirireiros, Pernambuco.
na se tivessem aparecido há dois anos
e meio. Com o atraso, tornaram-se A conta
um forte antibiótico.
De um veterano cabo eleitoral:
As pesquisas de opinião este
Difícil
ano estão muito engraçadas. Os enOs dois Senadores da Arena do
trevistadores saem por aí e pergunParaná, Srs Acioli Pilho e Matos Leão, tam se o cidadão está satisfeito com
só vão a comícios onde não está o o Presidente Geisel. Oitenta por cento dos entrevistados dizem que sim.
Governador Jaime Canet Jr.
Em seguida, perguntam se eles acham
Resta saber se vão às mesmas ur- que a Arena é o Partido de Geisel.
i
Noventa por cento dizem que sim.
nas.
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Pelo visto essa tendência vai morrer. As grandes corporações americanas resolveram contratar finos fabricantes de sedas para produzir, gravatas com seus logotipos.
A gravata do funcionário sai de
de quem
graça e ele faz propaganda
a deu.

Inundação

As vagas
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O Dr Alaor Coutinho afirmou que os indivíduos
podem se sugestionar a
todo instante, inconscientemente, por auto-hipnose:
"Muitas vezes, o homem
apresenta momentos de
total desligamento, que se
correlaciona a um transe
hipnótico de aspecto inconsciente. Mas, o importante, dentro do processa
sugestivo da hipnose, é recuperar a confiança do individuo".
O 4"? Congresso Brasileiro
de Terapia da Palavra, patrocinado pela Sociedade
Brasileira d e Logopedia,
visa um maior, intercâmbio

Vidaé
mais cara
em Tóquio

entre médicos brasileiros na
área de fonoaudiologia. De
manhã, o oftalmologista
Maurício Brinks fez palestra no auditório do Ins ti tuto Nacional de Educação de
Surdos.
O congresso é presidido
pela Sra Abigail Caraciki,
da Associação Brasileira de
Logopedia, que informou a
existência de estudos para
o 1"? Congresso Internadonal de Terapia da Palavra,
a ser realizado em julho de
1977 em Brasília. O congresso irá até sexta-feira e inscrições ainda podem ser feitas: os sócios da Associação
pagam Cr$ 400 e outras pessoas Cr$ 600.

Ator chega
para lançar
novo filme

O ator norte-americano
Zurique — Tóquio é a cidade mais cara da terra, Chris Sarandon, que ficou
segundo estudo divulgado conhecido por seu papel de
no filme Um
pela Federação de Bancos homossexual
Suíços. Manama, Oslo e Es- Dia de Cão, chegou ontem
tocolmo são as cidades ao Rio para promover seu
seguintes, enquanto Zurique novo filme, Lipstick (A Vioe Genebra têm um custo de lentada), que será lançado
vida 20% menor. Para a na segunda" semana d e
análise, foi considerado um novembro, nos cinemas do
pacote de artigos e ser- Rio e São Paulo.
Em seu segundo filme,
viços mais freqüentes, como
alimentos, bebidas, fumo e Sarandon faz o papel de
um psicopata que violenta
lazer.
duas irmãs, cujos papéis
Istambul
Londres, Madri,
são vividos pelo modelo
eue Milão são as Capitais
sua
•ropéias mais baratas, com- Margaux Hemingway e se
Mariel. Perguntado
irmã
petindo, e m comparação
papel de um homossexual
mundial, com São Paulo, ointerferiu
de alguma forma
Para
adBogotá.
Manila e
na
sua
vida
particular, Sanortequirir o pacote o
franziu
a testa e
randon
americano trabalha de 66 a
77 horas, o suíço 90 horas respondeu: 'De maneira aie o japonês 160 horas. O guma. Foi meu primeiro
poder aquisitivo é mais ele- papel no cinema, e o que
vado nos EUA e depois Holanda, Suiça, Dinamarca e abriu novos campos à minha carreira".
Austrália.

fale amanhã
o idioma que
você precisava
Il^rtÉI
para
Basta você querer para acordar falando INGLÊS, ALEMÃO
ou FRANCÊS.
A HIPNOPÉDIA vem sendo aplicada no Brasi! com excelentes
resultados. A ciência faz descobertas para o bem estar do
homem. A HIPNOPÉDIA torna realidade o seu sucesso
profissional.
Participe de reuniões, j"antares de negócios, congre.ssos e
faça contatos no exterior sem qualquer inibição
HIPNOPÉDIA é um método que permite a aprendizagem
destes idiomas durante a fase do sono em que o indivíduo
q
tem maior poder de assimilação. Aproveite seu tempo
aprendendo o idioma que ajudará o incremento dos seus i~
negócios amanhã.
Com HIPNOPÉDIA você ganha em dobro.
TEL: 2880101
CAIXA POSTAL 962 ZC00 RIO

Rádio Educativo
no Brasil:
um estudo
Rede
Nac.
do
Centro
IPEA/IPLAN
do
Humanos
OS 20,00.
das
diagnóstico
um
é
livro
O
atividades relacionadas com a utílização do rádio em educação, no
Brasil, durante os «nos de 1970/
do
integrante
parte
1971, como
trabade
amplo
mais
conjunto
o
no CNRH:
lhos desenvolvidos
foi
Este
SATE.
projeto
Proieto
de
coniunio
substituído
por um
programas coordenado pelo PRONTEL. Mesmo assim o que aqui está
contido nao perdeu o seu valor,
e forma um acervo de experiencias, de informações e de análises
sempre
contribuir
poderão
que
para que se conheçam melhor as
oportunidades oferecidas para esse
O livro contem
ensino.
tipo de
o histórico e a análise quaHtatjdas
principais ativitécnica
va e
brasileiras:
radioeducativas
dados
MEB, FEPLAN, FPA. IRDEB e Proielo Minerva.
_
ESTE É MAIS UM LANÇAMENTO
e
EDITORIAL
IPEA-SERVICO
DO
licode ser enconfrade nac boas
vrarias da cidade, ou diretamente
QUADREIao Distribuidor:
iunto
LI. Rua Msriz e Barres, 39, RIO.
Atendemos também ceio Resmboj28.°
5,
.Ienes,
Melvin
so:
Rua
and. RIO, RJ.

Equipe
cursos
192 p.

índia
esteriliza
7 milhões
Nova Deli — Até se tembro, segundo o Subsecretário do Ministério da Saúde
Pública, Gian Prakash, 4
milhões de indianos já tinham sido esterilizados, e
este número deve subir para 7 milhões de pessoas, até
o final do ano.
O Governo indiano vem
evitando a s esterilizações
forçadas mas, segundo informes da Capital, muitas
das operações foram feitas
à força, e grande número
de operários vem abandonando as cidades, provocando escassez de mãode-obra, com medo da
medida.

FGV divulga
resultado
de concurso
Clarice Pechman, do Estado do Rio, obteve o 6o lugar no concurso nacional
promovido pela Fundação
Getúlio Vargas, para a Escola de Pós-Graduação em
Economia, do Instituto Brasileiro de Economia. A FGV
diviügou, ontem, a relação
dos 20 aprovados, dos quais
13 são do Municipio do Rio
de Janeiro.
O concurso, realizado nos
dias 27 e 28 de setembro,
reuniu cerca de 250 candidatos procedentes de 67
Estados os quais disputaram 20 vagas. As aulas terão inicio no dia 14 de
janeiro de 1977.
São os seguintes os elassificados, pela ordem de colocação: Francisco Amadeu
Pires Félix, Eduardo Novo
Costa Pereira, Roberto de
Resende Rocha, Erivelto
Orneles Rodrigues, Francisco José Alves dos Santos,
Elcyon Caiado Rocha Lima,
Maria Vieira Natal, Vanderlei Alves Moitinho, Alfredo
Behrens Barbe, Joaquim
José Rodrigues Alves,
Adávio Sabino de Oliveira
Júnior, Eduardo Manhães
Ribeiro Gomes, Helena Alvim Castelo Branco, Renato
Luis Rangel Gerheim, Paulo
Brigido da Rocha Macedo,
Osvaldo Crosara Júnior,
Benedito de Sousa Ribeiro,
Sérgio Savino Portugal e
Carlos Alberto Cardoso.
Em caso de desistência,
foram classificados para
matricula Lúcio de Paula
Batista e Juarez Barros Moreira.

(£jNiVESAS.A.
Rua das Marrecas. 32 RJ.
Tel: 222-2981 - 242-9261

OS
PROFISSIONAIS
DA NÁUTICA
Darão Assistência Técnica
ao seu Evinrude
Em Itacuruça no
próximo fim de semana.
PROCURE-NOS!

Ifl:323-2«I1
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Talidomida
provocam ação judicial

Efeitos da
jforto Alegre — Com procuração dos pais, o advogado gaúcho Walkírio Ughini
Bertoldo ingressou ontem
no Foro Federal local com
uma ação de indenização
contra a União e três laboxacórios farmacêuticos pelos
ctanos causados pela Talidomida a 146 crianças de vários Estados, três delas do
Rio de Janeiro.
Ainda é impossível estimar o valor da ação. Segundo o advogado, ela variará
de acordo com o grau de
danos físicos sofridos em
cada criança, devendo cobrir danos emergentes, lucros cessantes e o pagamento .de uma pensão mensal
vitalícia. Outras c r 1 a nç a s
poderão ser incluídas na
ação — de acordo com os
exames a que se submetam
em relação aos efeitos da
droga.

Arquivo

FUNDAMENTO
A iniciativa da ação coube à Associação Brasileira
de Pais de Amigos das
Crianças Vítimas da Talidomida, entidade de cúpula
de entidades congêneres regionais em vários Estados,
da qual foi pioneira a gaúcha, criada em setembro de
1973. A entidade contratou
o advogado Walkírio Ughini
Bertoldo, cuja petição iniciai deu entrada na 5a. Vara da Justiça Federal, com
um arrazoado de 67 folhas,
complementada por 7 4 0
documentos — a quase botalidade constituída por laudos médicos das 146 crianças vitimas de deformações
física, em conseqüência da
Talidomida que suas mães
ingeriram na gravidez.
. A ação foi fundamentada
no Artigo 107 da Consbituição — as pessoas jurirücas de direito público aresponderão pelos damos que
seus funcionários, nessa
qualidade, oausarem a terceiros" — e no 159 do Códi"Aquela que, por
go Civil:
ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência,
violar direito ou causar prejuízo a outrém, fica obrigado a responder ao dano".
EXEMPLOS
Daí acionar o advogado a
União responsável pela liberação d o medicamento
causador dos prejuízos para
os quais busca ressarclmento, bem como os laborabórios que produziram drogas
a bem da Talidomida, ou sejam, o Simtex do Brasil S/A,
sucessor do Instituto PInheiros, Produtos Terapêuticos S/A, fabricante do Sedalis e Sedalls Í00, Laboratório Lafi Ltda, fabricante
do Slip e Laboratório Americano de Farmaco.therapia
S/A que produziu o Sedin.
Em reforço de suas alefeações, o patrono das 146
Vítimas da Talidomida — 42
do Rio Grande do Sul; uma
de Santa Catarina; 3 do
Paraná; 38 de São Paulo;
52 de Minas Gerais; 6 do
Rio de Janeiro; 2 da Bahia
e 2 do Piauí — afirma que
em outros países já existem
diversos precedentes de
processos lndenizatórios que
deram ganho de causa aos
requerentes.
Cita o caso da Alemanha,
onde o Laboratório Chemie
Grunenthal e o Governo foram condenados a pagar
uma Indenização de 150 miihões de marcos a favor das
vítimas da Talidomida. Invooa, também, o exemplo
da Inglaterra, cujo Governo
e a Distiller's Ltd tiveram
de pagar 20 milhões de 11bras — a maior indenização
da fcistória forense inglesa
— a 432 crianças. No Japão,
63 crianças receberam a titulo de reparação pelos males provocados soma equivalente a Cr$ 140 milhões.
O advogado destaca que a
ação por ele proposta transcende o objetivo meramente material, "pois representa, latu sensu, uma
contestação ao descaso, à
incúria e ao imediatismo no
trato do público consumidor, constituindo-se num
chamamento aos cientistas,
intelectuais e homens responsáveis para que a lição
deste terrível erro do passado se transforme em benesses para toda a humanidade no futuro".
NOVOS PEDIDOS
A Associação Brasileira
de Pais e Amigos das Crianças Vítimas de Talidomida
informou que a ação não
abrange a totalidade das
crianças do país deformadas pela droga, mas se restringe àquelas cujos danos
foram comprovadamente
causados pela droga, mediante laudos médicos, via
de regra providenciados peias Secretarias Estaduais de
Saúde.

Ação prevê pensão vitalícia para vítimas

¦rriiiwjWiHil

sedativo - hipnótico, isento de
barbitúricos e de efeitos secundários;
não determina hábito
PARA EFEITO SEDATIVO:

SEDALIS
TUBO COM 20 COMPR. DE 25 MG.

PARA EFEITO HIPNÓTICO:

SEDALIS 100
TUBO COM 1Q COMPH -DE 100 MG.

V.

INSTITUTO PíNHEÍROS,
PRODUTOS TERAPÊUTICOS,
SÃO

Pará vende
área para
mineradora
Belém — A Amazônia Mineração S/A (AMSA) concluiu negociações com o Governo estadual para a compra de 450 mil hectares de
terras da serra dos Carajás, Município de Marabá,
onde vai explorar ferro. A
transação envolveu Or$ 150
milhões.
Com a compra dessas terras, a empresa terá que superar um problema difícil:
os posseiros. O representante da AMSA, Sr Roberto Pinheiro Nunes, disse que a
situação dos posseiros está
sendo estudada já há tempos, em busca de uma solução pacifica.
TRANSFERÊNCIA OU
INDENIZAÇÃO
O Sr Roberto Nunes expllcou que a AMSA tem
duas opções para resolver a
situação dos posseiros. Uma
delas seria a transferência
deles para outras áreas a
serem adquiridas pela empresa e a outra seria indenizá-los pelas benfeitorias
que realizaram.
O representante da AMSA revelou que, em. seguida,
a área será ocupada, de
maneira racional, pelas familias dos operários e técnicos. Em função das difleuldades de comunicação com
outros centros urbanos, a
empresa construirá primeiramente na Serra Norte de
Carajás uma cidade para 15
mil habitantes, com toda a
infra-estrutura necessária.
Depois, será construída outra cidade, na Serra Sul dos
Carajás.
A AMSA vai abrir também uma estrada ligando a
Serra dos Carajás à Rodovia PA-150 (Belém —
Marabá), numa extensão de
110 quilômetros, com recursos da Polamazônia e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem.

FREDIOS
COM
MANIA DE
OMPEZA.
uma linha com-

White tem
pleta de produtos de limpeza
em embalagens industriais.
Peça direto da fábrica. É mais
fácil, rápido e econômico.

Tel 260-9949

Depois de ler este anúncio, você vai ter a estranha
sensação de que as lentes dos seus óculos ficaram antigas.

Óticas Fluminense
têm o privilégio de lançar
a nova Varilux Visão Total.
Âs lentes que não medem distâncias.
As Óticas Fluminense estão colocando diante dos seus olhos
a última palavra em lentes progressivas.Se você tem mais de
quarenta anos, com a nova
Varilux Visão Total, você vai
ter a liberdade de escolher as
distâncias que quiser. Isso você

fê

nas laterais das lentes. Com o
movimento dos olhos você
focaliza inteiramenteocampo
visual, sem o menor esforço.
Seu médico oculista pode con-

firmar isso para você. Pense
Iogo numa Varilux Visão Total.
Por trãs de uma lente que parece bem comum, você vai ter
o que nenhuma lente comum
é capaz de lhe dar. Varilux
Visão Total sozinha faz a função de todas as outras lentes.
E procure uma ótica que conhece Varilux desde o primeiro
dia: as Óticas Fluminense,
onde seus técnicos são treinados e formados em Paris.
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vai sentir logo, à primeira vista.
Quando olhar para perto, para
longe e ver tudo com toda nitidez, sem nenhuma interrupção ou divisão no campo visuai. Varilux Visão Total garante o grau exato em qualquer distância e visão perfeita
em qualquer ângulo, mesmo
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ÓTICAS
V FLUMINENSE

- Rua Dias da Cruz, 255
Niterói - Rua da Conceição, 36 • Castelo - Av. FrankÜn Roosevelt, 84 • Av. Rio Branco, 177 • Méier- Shopping Center
do Riachuelo, 247 •
• Copacabana - Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1058 • Ipanema - Rua Visconde de Pirajá, 287 • Riachuelo - Rua
Bonfim,
Madureira - Av. Ministro Edgard Romero, 91 • Estrada da Portela, 29 • Belo Horizonte- Rua Guajajaras, 75 • Tijuca Rua Condede
190 • São Paulo - Rua São Luís, 162 e Rua Cardoso de Almeida, 1528 • Nova York - 482 - Park Avenue • Munique - Brienner
Strasse, 7 • Paris - 40 - Rue du Sour St. Germain-De-Pres

S. A.

PAULO

FABRICADO MEDIANTE ACORDO COM A
CHEMIE GRUNENTHAL GMBH, STOLBERG
IM RHEINLAND - ALEMANHA.

A propaganda da Talidomida

Droga teve campanha
publicitária mundial
Em 1958, as revistas médicas em todo o mundo,
inclusive do Brasil, começaram a publicar 50 mil
anúncios de uma droga conhecida como Talidomida, sintetizada, comercializada pelo Laboratório alemão Grunenthal. Mais de 200 mil médicos receberam cartas recomendando a droga, apontada como um sedativo hipnótico, "sem efeitos colaterais."
Na Alemanha, a droga foi comercializada como
Contergan, na Inglaterra como Distaval, e no Brasil, como Sedalis.
A acolhida foi entusiástica e a droga passou,
inclusive, a ser apontada como um tranqüilizante
ideal para gestantes, a ponto de o laboratório in-'
glês que a comercializava (uma companhia de bebidas) por em 61 um anúncio no British Medicai
Journal, mostrando uma criança sorridente sob o
slogan "A vida da criança pode depender da segurança do Distaval."
Já nessa época, médicos e pesquisadores em
todo o mundo alertavam contra os perigos da droga, mas as advertências eram ignoradas pelo laboratório alemão. Seu diretor comercial, Heinrich
Muckter, tinha pressa em colocar a droga no mercado e continuar a promoção. Afinal, apenas em
1963 ele recebera 33 mil dólares de comissão pela
venda do produto.
"A pílula" — ironizava — "além de causar um
sono garantido, aumenta o salário. Nessa época, o
diretor científico do laboratório notou alguns efeitos colaterais no K-17, nome de código da Talidomida, mas isso não foi suficiente para sensibilizar
o laboratório, que se fazia de surdo à grita cada
vez maior dos médicos, afirmando, inclusive, através de autoridades, que um medicamento que produz efeitos colaterais em "apenas" 10% dos consumidores é "perfeitamente tolerável." A Talidomida, insistia o laboratório, dá um sono tranqüilo a
99% dos seus usuários e efeitos "leves" em apenas 1%, sendo, portanto, "seguríssima."
Resultado final dessa segurança: 7 mil criannascidas
com braços e pernas atrofiadas em toças
do o mundo (24 no Brasil), na demonstração mais
trágica da irresponsabilidade dos laboratórios, uma
irresponsabilidade que, segundo o Dr Vernon Coleman, membro da Real Sociedade de Medicina,
da Inglaterra, pode estar se repetindo.
Ele se pergunta: "Afinal, as pessoas que tomaram Talidomida necessitavam realmente dela? Incidentalmente nós conhecemos muito sobre a Talidomida devido às evidências que surgiram durante o processo judicial dos fabricantes, mas tremo
ao imaginar o que nós ainda não conhecemos sobre
as drogas que estão à venda."

Mais Medicamentos

na página 18

Amantes da natureza se libertam na Feira do Camping

Em qualquer tempo, Letra de Câmbio é bom negócio. Bom negócio, mas com absoluta
segurança. Ela dá a você uma renda certa, tão certa como 2 e 2 são 4. Porque não depende
da inflação ou das idas e vindas do mercado. E quanto ao Imposto de Renda, não se preocupê; eíe já é descontado na fonte, sem identificação do comprador. Com mil cruzeiros na
mão, você já pode comprar suas Letras de Câmbio. E elas começam a dar dinheiro na hora
em que você compra. Com uma grande vantagem: agora você compra aLetra de Câmbio
com prazos de 90 dias a 2 anos. Mas pode negociá-la no momento em que bem entender.
Compre Letras de Câmbio. Um papel de costas largas. Um papel de mão cheia.

HR A DE CAMBIO.
DuNI Ntu 0010 EM OUAUIIIER TEMPO.
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Apesar da circunstancia de que muitos dos 350
mil servidores do Estado e da Prefeitura prolongarão o feriado de amanhã — Dia do Funcionário
Público — até terça-feira, Dia de Pinados, deixando
de trabalhar na sexta e na segunda-feira, assessores do Governador Faria Lima e do Prefeito Marcos Tamoyo afirmaram que as faltas não causarão
prejuízos às atividades governamentais.
Em Brasília, o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Ministro Golbery do Couto
e Silva, em telegrama-circular aos Ministérios e órgãos da administração direta e autarquias, comunicou que não haverá expediente amanhã e no dia 2
de novembro. A medida não abrangerá os serviços
cuja paralisação seja considerada inadmissível.
Segundo o Çecretário de
Administração do Estado,
limar Pena Marinho Júnior, os dois feriados são
tradicionais e não provocam lentidão nos serviços
ou paralisação de processos.
Nas Secretarias do Estado, funcionários graduados
começaram, ontem, a procurar passagens de avião
para amanhã. Os funcionarios subalternos demonstravam interesse em viajar de
ônibus, sexta-f eira à noite.
Quase todos anunciavam
o propósito de aproveitar ao
máximo os feriados, embora
procurassem não mencionar
as faltas na sexta e segundas-feiras. Alguns funcionarios comentavam que a f aita nesses dias é comum,
porque os feriados estão
próximos ao fim de semana.
EXPECTATIVA
Era grande, à tarde, a expectativa nas Secretarias
do Estado e da Prefeitura,
ante a possibilidade de. ser
decretado ponto facultativo
na segunda-feira, pois, assim, os servidores poderiam
ter um feriado prolongado
oficial, sem a necessidade
de terem de justificar possíveis faltas.
Em algumas seções, os
funcionários fizeram esquemas especiais, para permitir um feriado prolongado
sem prejudicar os serviços:
uma turma faltará na sexta-feira e trabalhará na segunda; a outra, trabalhará
na sexta e folgará no 1? de
novembro.
O Prefeito Marcos Ta'moyo decidiu que só decretara pv„co facultativo na
segunda-ieira se o Governador Faria Lima-,tomar a iniciativa.
MENSAGEM
Até ontem, nenhuma solenidade havia sido marcada para comemorar o Dia
do Funcionário Público. Em
mensagem aos servidores, o
Prefeito Marcos Tamoyo
lembrou sua condição de
funcionário público desde
os 20 anos de idade, quando
iniciou sua carreira como
I topógrafo.
E' a seguinte a integra da
¦ mensagem:
"No Dia do Servidor Público, desejo trazer a todos

os funcionários municipais,
desde a mais graduado ao
de 'menor categoria funcional, a saudação do Prefeito,
que se orgulha de ser também funcionário.
Fiz concurso para o serviço público municipal aos 20
anos de idade, ingressando
na antiga Prefeitura do
Distrito Federal' como topografo.
Hoje, na honrosa posição
de Prefeito do Eio, conhecedor profundo da capacidade
e da eficiência dos funcionários, escolhi entre eles todo o Secretariado Municipai.
Meus amigos e colaboradores: comemoremos juntos
o nosso dia, o Dia do Servidor Público. E, unidos, vamos trabalhar, cada vez
mais, com o entusiasmo
nunca abatido por qualquer
desafio, pela Cidade que
tanto amamos — a Cidade
do Rio de Janeiro — que
desejamos sempre ativa e
cordial".
INDÚSTRIA
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Sr Tomás Pompeu de"
Souza Brasil Neto, acha que
o Governo deveria fazer
uma revisão dos feriados e
manter exclusivamente os
de real importância, como
o Dia da independência, o
Dia do Trabalho e alguns
outros.
Ele observou, porém, que
feriados como o de amanhã
e o de terça-feira não prejudicam a indústria, pois os
funcionários das empresas
privadas comparecerão normalmente ao trabalho.
COMÉRCIO
A Confederação Nacional
do Comércio informou que
o problema dos feriados foi
reduzido, após a Lei 86, de
27 de setembro de 1969, que
disciplinou o assunto em
termos gerais.
O professor José Luís
Carvalho, da Escola de
Pós-Graduação em Economia, da Fundação Getúlio
Vargas, disse que os reflexos dos feriados na economia, não são, a priori, nem
bons nem maus, pois dependem da importância que a
comunidade dá a eles.

Feriados são 10 mas
descanso muito mais
Incluindo os quatro municipais, a legislação federal
prevê, em cada ano, apenas
10 feriados. Na prática, os
dias de descanso são muitos
mais, em virtude do carnavai, das datas dedicadas a
classes específicas e dos
dias imprensados entre um
feriado e o final da semana.
Este ano, o número de
dias de descanso — somados os 62 domingos e os 10
•feriados — serão de 69, porque os feriados de Io de janeiro e 17 de junho caíram
numa quinta-feira; os dias
20 de janeiro e 7 de setembro foram terças-feiras; e
o dia 2 de novembro também cairá numa terça-feira; além disso, os dias Io e
2 de março — carnaval, que
não é feriado — foram segunda e terça-feiras. Isso,
sem contar os sábados, os
demais dias de classes isoladas e a quarta-feira de cineas.
OS FERIADOS
Pelas Leis n°s 662, de 6 de
abril de 1949, e 86, de 27 de

setembro de 1969, os feriados nacionais são seis: Io de
j a neiro (Confraternização
Universal), 21 de abril (Tiradentes), Io de Maio (Tra7 de setembro
balho),
(Independência), 15 de novembro (Proclamação d a
República) e 25 de dezembro (Natal).
O s feriados municipais,
são quatro: 20 de janeiro
(São Sebastião, padroeiro
da cidade), Sexta-feira da
Paixão (festa móvel), 17 de
junho (Corpus Christi) e 2
de novembro (Finados).

Os canteiros de obras, agora com novos obstáculos, deixam ao pedestre cada vez menos espaço

Convênios com o BNH dão
40 mil casas populares
ao Rio e ajuda ao metrô
O Ministro do Interior, Sr Rangel Reis, e o Governador do Estado, Sr Faria Lima, assinaram convênios no valor de CrS 1 bilhão 39 milhões, através
de empréstimos do BNH, para a construção de 40
mil casas populares — o equivalente a tudo o que
construíram
os
ex-Estados do Rio e Guanabara
através do BNH — e para prosseguimento das obras
do metrô.
Com atraso de 2h20m devido ao mau tempo em
São Paulo, o Ministro foi recebido no Rio por um
temporal que o Governador Faria Lima classificou
de sistemático nas últimas semanas. Outros convênios assinados se referem a obras do DNOS no Estado, orçado em CrS 33 milhões, e ao planejamento
de apoio aos prefeitos que se elegerem a 15 de novembro, no valor de Cr? 1 milhão 618 mil.
HABITAÇÃO POPULAR
O Programa Estadual de
Habitação Popular, para
execução no período 1976/
79, pela Cohab, prevê numa
primeira etapa 40 mil novas
unidades — eqüivale ao número de habitações populares construídas em conjunto pelos antigos Estados do
Rio e Guanabara, desde a
criação do BNH. Numa segunda etapa, o Plano evoluirá para os chamados lotes urbanizados e melhorias
nos conj untos habitacionais
já existentes, em favor de
famílias cuja renda não seja suficiente para a aquisição de casas populares. O
financiamento do BNH ao
Estado, firmado ontem, foi
de CrS 168 milhões.
A Secretaria de Planejamento infonna que 9 mil
dos 40 mil conjuntos da prime ira etapa já estão em
construção, com primazia
para terrenos que integrem
o patrimônio da Cohab ou
com localização em eixos e
zonas de intenso crescimento industrial. O cronograma
de construções do Plano de
Habitação Popular é o seguinte: 1976/77 — 9 mil 564
casas; 1978 — 17 mil 169; e
1979 — 13 mil 267 residências.
Por localização: no Municipio do Rio de Janeiro, 9
mil 043 residências em 1976/
77; 12 mil 650, em 1978. Em
Niterói, serão apenas 176
em 1976; em São Gonçalo
serão 160 este ano e 1 mil
400 em 1978; em Nilópolis,
380 em 1978; em Duque de
Caxias, 185 em 1976/77 e 643
em 1978; e nos demais municípios da Região Metropolitana serão 4 mil 328 resldências até 1979. Outras 13
mil 267 residências ainda
não têm localização definida
apesar das preferências recaírem sobretudo em Itaguai e Nova Iguaçu, tendo
em vista o crescimento industrial acelerado previsto
para os dois Municípios.

O CRIADOR

METRÔ

Quem criou o Dia do Funcionário Público, no Brasil
foi o Sr Rogério Pinha Rodrigues, 2o tesoureiro da Associação dos Servidores Públicos do Brasil.
A diretoria da entidade
encontra-se em Brasília, onde, amanhã, recebera, do
Presidente Geisel, um terreno para construir a sede do
Clube dos Servidores Públicos, na Capital Federal.

Pelo contrato assinado
entre o BNH e a Companhia do Metropolitano, no
valor de Cr$ 871 milhões, para prosseguimento das obras
este ano, o Estado do Rio
terá um prazo de carência de 216 meses, vencendo a primeira prestação em 2/11/1979. A taxa de juros será de 8% ao
ano, paga mensalmente, inclusive durante o período
de carência. O reembolso do

empréstimo será concedido
em parcelas, de acordo com
o cronograma da obra do
metrô.
Essa operação de flnanclamento para o metrô enquadra-se nas normas e
condições estabelecidas pelo
BNH em seu subprograma
Fetran — financiamento
para Sistemas Ferroviários
de Transporte Urbano de
Passageiros. Este é o segundo financiamento concedido
ao metrô carioca; o primeiro foi em maio do ano passado — Cr$ 293 milhões —
já integralmente pago pelo
Estado ao Banco. O empréstimo assinado ontem representa 11,7% do total do investimento previsto com o
metrô.
COM O DNOS
Outro convênio com
órgão federal foi assinado
também ontem pelo Governador Faria Lima, envolvendo o DNOS, para saneamento ambiental. O programa será executado pela
Seria — Superintendência
Estadual de Rios e Lagoas
e faz parte do Programa do
Macro-Eixo Rio-São Paulo
pois consiste em obras de
drenagem pluvial urbana
nos municípios de Barra
Mansa, Barra do Pirai, Angra dos Reis e Nova Friburgo — todas visando a previnir a ocorrência de enchentes.
O custo total da obra será
de Cr$ -33 milhões, concorrendo o Estado e o DNOS
com partes iguais. As obras
serão executadas no período
entre 1977 e 1979.
PLANEJAMENTO
MUNICIPAL
O último convênio assinado entre o Ministério do Interior e o Estado do Rio de
Janeiro foi para apoio ao
planejamento dos municipios. Os recursos necessários serão oriundos do Ministério e da Fundação Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Social do RJ
(Fiderj), cada qual participando com Cr$ 1 milhão 618
mil.
O propósito básico do programa é oferecer, aos novos
prefeitos, subsídios para
suas gestões, inclusive para
a definição dos respectivos
planos de Governo que a
Lei Orgânica dos Municipios prevê que sejam submetidos pelos prefeitos às
suas respectivas Câmaras
municipais quatro meses
após a posse.

Pregos e parafusos são os
novos obstáculos que os
pedestres enfrentam no Rio
Na esquina de Avenida Rio Branco com Rua
do Ouvidor, um rapaz passa apressado, rente a um
poste de sinalização de transito e, de repente, curvase com uma expressão de dor. Bateu com o peito
na extremidade de um grande parafuso que prende
a caixa de comando do sinal ao poste. Apenas mais
um dos inúmeros obstáculos que os pedestres têm
de enfrentar.
A cena aconteceu ontem à tarde, mas pode repetir-se todos os dias. Além da lama, dos buracos, do
calçamento irregular, o carioca precisa ficar atento
a uma série de pregos e parafusos mal colocados,
fiação muito baixa, placas que ameaçam cair, e que
podem valer uma roupa rasgada ou um ferimento.
E não há lei que coíba as ameaças, porque os regulamentos são omissos a respeito.
PREGOS E
PARAFUSOS
Esses obstáculos tornamse mais perigosos na medida em que estão colocados
em passagens estreitas ou
em locais onde o transito de
pedestres ocupa quase todo
o espaço disponível da calcada. Na Avenida Rio Branco, o rapaz tinha pouca escolha: de um lado, o meiofio, e a rua com os carros
em movimento. Do outro,
pessoas paradas, a conversar.
Na esquina das Ruas da
Quitanda com Assembléia
existe um canteiro de obras
sem placas nem operários.
Ocupa toda a calçada e parte da rua. Para os pedestrês foi construída uma
passagem improvisada, com
uma cerca que o contorna.
Numa das extremidades, o
tapume mal instalado deixa
um prego grande e enferrujado amostra.
Perto dali, na altura do
número 9, da Rua da Quitanda, a mesma obra instalou uma caixa de força,
num poste. Em volta deia,
pregos enferrujados e fios
mal encapados. Ainda na
Rua da Quitanda, em todo
o quarteirão entre São José
e NLo Peçanha, uma grade
metálica foi mal aparafusada e deixa vários parafusos
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Roteiro inteiramente sobre asfalto - Curitiba - Vila
...
— Variaj
saída» em outubro - ,,
.
terrestre
Assunção - Lago IpaCataratas do Iguaçu - .
Velha
Timicua/-! c rnuoDAC -caray- Rodovia do Café - Londrina e Norte do Paraná
TURISMO t COMPRAS Todas as 6." feiras.
Sul do Brasil — Uruguai — Argentina em ônibus-leito
^
partida: 2, de outubro.
MARAV|LHOSO
^ ^^
GRANDE CIRCUITO HISTÓRICO Uma excursão completa. Conheça o Sul do Brasil fazenOs encantos do litoral, até J. Pessoa e Recife, mais do o roteiro das Praias e do Vinho e, se quiser, estenda
Brasília, Goiânia, Rio Quente, etc. Partidas quinzenais. até Foz do Iguaçu e Assunção incluindo visita a ArgenTodas as 3.' feiras.
tina.
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Dos 19 regulamentos
(aprovados pelo Prefeito
Tamoyo)
Marcos
que
compõem a Consolidação
das Posturas Municipais,
nenhum deles fala em canteiros de obras mal feitos,
com seus pregos e parafusos à mostra, nem das grades de arame, com seus fios
retorcidos e perigosos.
O Regulamento 14, que
idispõe sobre objetos que
possam oferecer perigo à
segurança pública, refere-se
apenas a roupas, colchões,
tapetes ou vasos colocados
em portas, janelas, pátios,
varandas, terraços, muros e
telhados. Quanto aos inúmeros canteiros de obras
perigosos da cidade, resta
a impunidade, e as consequências aos desavisados.

A iluminação dos Túneis
João Ricardo, Alaor Prata
e Major Vaz, orçada em Cr$
4 milhões 613 mil 458, começa a ser instalada hoje e o
trabalho vai durar 85 dias,
informou a Comissão Municipal de Energia. Lâmpadas
a vapor de sódio também
serão instaladas em cinco
ruas de Vila Isabel e numa
de Santa Cruz.
Nos túneis, a rede será
subterrânea; o João Ricardo e o Major Vaz receberão
132 lâmpadas cada, e o
Alaor Prata 269. As ruas de
Vila Isabel são: Jerónimo
Lemos, Emília Sampaio, Angelo Bittencourt, Luis Guimarães e Barão de Cotegipe
(custo de Cr$ 352 mil 517 e
prazo de um mês). A rua de
Santa Cruz é a do Matadouro, com a obra orçada
em Cr$ 143 mil 577 e 35 centavos.

O diretor-geral do Departamento de Saúde Pública
do Estado do Rio, Sr Eloadir Pereira da Rocha, assinou portaria ontem que
proíbe o uso de toldos vermelhos pelos frigomóveis
que vendem aves, coelhos,
suínos e peixe, com o objetivo de evitar que esta coloração altere as caraoterísticas dos produtos expostos.
Segundo o Sr Eloadir Pereira da Rocha, muitos desses produtos expostos ficam
com um aspecto saudável
que, às vezes, não têm. A
mesma portaria também
proíbe a venda nos frigomóveis de carnes de porco salgadas ou industrializadas.
Os ovos só poderão ser vendidos em caixas de isopor,
estampadas ou rotuladas de
acordo com a legislação vigente.

NORDESTE SOL E MAR
T .
Totalmente

OMISSÃO DA LEI

Portaria
veta toldos
vermelhos

Viagem atrativa conjugando ônibus de luxo e avião a
jato. Doze capitais e diversas cidades em direção ao
Norte brasileiro, do Rio a Belém e Manaus.

BARILOCHE

salientes, à altura dos quadris de um adulto.
Na Rua Vieira Fazenda,
parte da placa que indica
o nome da rua está solta,
e ameaça cair a quaiquer
instante sobre as pessoas
que passam. Na Avenida
Rio Branco, em frente ao
prédio da Caixa Econômica,
é a fiação que oferece perigo: está muito baixa, à aitura do pescoço de um
adulto.

Três túneis
recebem
iluminação

TRANSBRASILIANA NORTE
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Ponte que foi interditada
na Uruguaiana com Cario<
I está liberada desde ontem

Expediente é normal sexta
e segunda-feiras e muitos
servidores deverão faltar

NO ESTADO

BRASIL

A mais completa excursão ao Nordoste. Vitória, P. Seguro. Salvador, Aracaju, Maceió, Caruaru, N. Jerusalém,
J.
Pessoa, Recife,
Petrolina,
Partidas:
27
Juazeiro,
etc.
e 29 de outubro. Saídas quinzenais a partir de novembro.

BAHIA HISTÓRICA... DESDE 1500
Ida pela rodovia litorânea e Perto Seguro — Itabuna e
— 4 dias em
Via
de
l'héus
Feira
Salvador.
VOLTA
5antana e Valadares, partidas: 27, 28 e 29 de outubro
c»
sábados
e todos
em novembro.

BRASÍLIA EM TOM MAIOR
Roteiro espetacular.
Oure
Re>,
Tiradentes,
S. João de!
Preto, Congonhas
Belo
Horizonte
5abará,
do Campo,
semanais
Maquine,
Goiânia,
Saídas
Ric
Quente,
etc.

Ao contrário da previsão dos técnicos, foi possível a liberação às 7h de ontem da ponte metálica
da esquma dá Rua Uruguaiana com Carioca, interditada na véspera por causa de infiltração de água.
A base de uma das rampas foi reforçada com 30 m3
de concreto colocados onde o terreno cedeu.
Na área do metrô, no Catete, as escavações já
chegaram ao trecho do Largo do Machado. Ma.isadiante, na Praça José de Alencar, cinco dos 16
apartamentos dos edifícios de n°s. 4 e 12 da Rua
Conde de Baipendi ainda continuam ocupados por
moradores quê esperam a indenização para adquirir outros. A demolição desses prédios durará de
30 a 60 dias.
REFORÇO DA PONTE
paga a fim de adquirir um
outro.
Nos prédios, que ficam na
Ao constatar a necessidade de se reforçar a ponte esquina com a Rua do Catemetálica foi dado um prazo te (Praça José de Alencar),
de 48 horas, pelo metrô, pa- há operários de capacetes
ra a realização do serviço, coloridos no lugar de porteicuja dificuldade estava no ros e, para se entrar, exige"autorização por escrito>
acesso à parte subterrânea se
onde houve o afundamento do metrô". A alegação de
do terreno da base da ram- que se vai a um dos apartamenbos ainda ocupados é
pa de descida.
a única forma de se conA solução encontrada — seguir entrar sem a possibie que possibilitou a rapidez lidade de uma proibição.
do serviço — foi fazer um
No prédio de n? 12, estão
buraco no fundo de uma ocupados
três apartamencaixa de concreto já cons- tos: o 23, onde a Sra Sacha
truída para a instalação de Nicolaievski tem como arcabos da Light e mais duas gumento para permanecer
janelas laterais por onde se o fato de que os Cr$ 370 mi»
colocou as trombas, (tu- oferecidos como indenibos) de concretagem. Para zação não são suficientes
se completar o vazio deixa- para adquirir um outro; a
do pelo afundamento do 44, ocupado pela Sra Aurora
terreno (havia uma espécie Rodrigues (e suas quatro fide caverna sob a ponte) fo- lhas)
já reservou um
ram necessários 30 metros outro, que
mas também espera
cúbicos de concreto, opepagamento pelo metrô
ração iniciada às lh 30m da o(deve
sair até o dia 3 prómadrugada de ontem e ter- ximo)
para a mudança; e
minada duas horas depois.
o 54, que enfrenta a mesma
Ontem, à tarde, já com situação. No prédio de n? 4,
a ponte liberada ao tráfego, os apartamentos 21 e 31 são
continuavam os trabalhos os ocupados.
Nos outros 11 apartamende proteção lateral a fim de
se evitar nova infiltração. tos vazios, operários do mePara isso foram colocados trô já retiraram quase
mais cinco metros cúbicos todas as portas da frente —
de concreto. O transito na eram de madeira com janeárea voltou ao normal, em- Ias de vidro protegidas por
bora os dois sinais na Rua grades — e também as feda Carioca, esquina da Av chaduras. Quanto às lojas
Norte-Sul e da Praça Tira- do andar térreo, duas já esdentes continuem retendo o tão fechadas e resta desofluxo com reflexos na ponte cupar mais três: um bar,
metálica.
um banco (Banco do Rio
Grande do Sul, que vai se
mudar para a Rua das LaNO CATETE
ranjeiras na primeira quinNa Rua Conde de Balpen- zena de novembro) e uma
dl (Catete), os moradores papelaria (vai espalhar o
dos cinco apartamentos dos estoque pelas filiais).
prédios de números 4 e 12 Segundo os engenheiros do
a serem demolidos pelo me- metrô responsável* pela
trô continuam resistindo área, a demolição dos préporque há a espera de que dios começará assim que
a indenização devida pelo eles forem desocupados e
imóvel desapropriado seja levará de 30 a 60 dias.

Faria Lima anuncia obras
de infra-estrutura básica no
Município de São Gonçalo
São Gonçalo — A melhoria nos sistemas de
abastecimento de água, tratamento de esgotos, ampliação da rede escolar e do setor de transportes foram medidas anunciadas ontem, em São Gonçalo,
pelo Governador Faria Lima, que examinou os problemas das infra-estruturas do Município com o
Prefeito Zeir Porto.
Disse que em todas suas recentes visitas aos
municípios fluminenses de maior densidade demo"a carência de serviços de infragráfica observou
estrutura básica". Informaram-no, ainda, que era
São Gonçalo não há sistema de esgotos, o que o levou a comentar: "Não adianta mais canalizar, sem
uma solução para o tratamento dos esgotos".
A VISITA
O roteiro do Governador
Faria Lima começou n o
Bairro do Barreto, divisa
dos Municipios de Niterói e
São Gonçalo, onde a Superintendência Estadual de
Rios e Lagoas (Seria) está
executando obras de canalização do rio Bomba, que
separa as duas cidades. O
objetivo é evitar futuras
enchentes. Com recursos de
Cr$ 4 milhões 500 mil, a
Seria vai construir ainda,
no local, galerias, pontes e
bueiros, numa extensão
aproximada de três quilometros.
Nos Bairros de Neves e
Galo Branco, o Governador
visitou as obras de construção de duas subestações,
com conclusão prevista para abril de 1977, que servirão, "não para suprir
qualquer deficiência no fornecimento de energia elétrl.
ca, mas para atender ao

BUENOS AIRES
BARILOCHE
LAGOS CHILENOS
Vários roteiros incluindo todo o Sul do Brasil, estendendo-se ao Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai com
ida de ônibus e volta em avião, ônibus ou navio.
Excursões de gala para suas férias.
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SOLNAVE
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Parati e Angra dos Reis • Costa do Sol e Cabo Frio Nova Friburgo - Parque Nacional do Itatiaia - Itacuruçá e Águas Lindas.
Passe um dia alegre no Super-ônibus onde o ar
condicionado é apenas um detalhe.

crescimento industrial da
região".
Já na estação de tratamento de Laranjal, ouviu
do presidente da Cedae, Sr
João Nascimento, detalhes
do investimento de Cr$ 8
milhões 400 mil para aumentar a a d uç ã o, trata»
mento e distribuição do sistema de abastecimento d<
água a Niterói e São GonçaIo. Prevê-se que passe d<
172 para 242 milhões de li*
tros por dia.
Sempre acompanhada
dos Secretários de Obras, SI
Hugo de Matos, da Saúde,
Sr Woodrow Pantojas, e da
Governo, Comandante Bal*
tazar da Silveira, o Governador Faria Lima visitou,
também, as obras de reforma do Posto de Saúde de
Alcântara, "um dos 21 postos já reformados pela
atual administração", segundo revelou o presidenta
da EMOP, Sr Jesus Vieira.

FERIADO DE FINADOS
FOZ DO IGUAÇU
VALE DO ITAJÁÍ
GRUTA DE MAQUINE
CIDADES
HISTÓRICAS MARAVILHA
7 MINI
CITIRAMA PARANAENSE
- VITÓRIA
GUARAPARl
CIRCUITO PANORÂMICO
BAHIA HISTÓRICA (ida aérea - Regresso terroitre)
Regresse
NORDESTE SOL E MAR (ida aérea terrestre)

Informações e vendas
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Ministro da Aeronáutica
Lei postal
visita QG das tropas do
estabelece
'País Azul
durante manobra punições
—

Belo Horizonte
Depois de inspecionar as bases de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro,
o Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Joelmir de
Araripe Macedo, chega ao meio-dia de hoje ao quartel-general das tropas do País azul, acantonadas
nesta Capital. A visita do Ministro será limitada à
área do QG, quando manterá contatos com o Estado-Maior.
O comando do teatro de operações da manobra-76, iniciada ontem em Minas, foi visitado
por
uma comitiva de oficiais-generais da Forca Aérea,
'exercício
ouviram
explanações
que
sobre o tema do
e percorreram as instalações do QG, além da unidade de comunicações, sediada nas proximidades
do comando para o apoio da ação.
ATAQUES
O desdobramento
das
¦unidades empenhadas nas
operações íoi completado
¦ontem. As unidades acantonadas em Barra e Bom Jeslls da Lapa (BA), além da
que se encontra em januária (MG), atacaram agiupamentos de tropas nas
proximidades das cidades
de Santana e Santo Antõmio (BA).
A unidade estacionada
em Belo Horizonte realizou
ataques a uma posição no
terreno ocupado por tropa
do "Pais Vermelho", próxi-

mo a Abaeté, enquanto as
forças localizadas ao Sul da
linha de contato, em Uberlandia e Uberaba, atacaram
objetivos que correspondem
a uma posição no terreno
do inimigo, perto de Patrocínio, e uma ponte rodoviaria na ligação Monte Carmelo—Paracatu.
A esquadrilha de aviões
AT-25 Universal, estaciona,
da em Belo Horizonte, deverá atacar hoje um radar
em Morada Nova, tentando
destruir ainda um depósito
de combustível em Abaeté,
onde também estão concentradas tropas inimigas.

Brasília — Os participantes do IV Congresso Brasileiro d e Telecomunicação
consideraram, ontem, como
crime, qualquer tipo de espionagem d e conversação
telefônica ou interceptação
e utilizarão atusiva de texto. conteíido ou resumo de
mensagem dirigida a terceiro.
De acordo com uma recomendação aprovada pelo
plenário do Congresso, incorrerá em graves penas da
futura Lei Postal e de Telecomunicações quem receber,
divulgar ou utilizar mensagens interceptadas ilegalmente. As penas serão aumentadas em 50% se houver dano para outrem, ou
se o agente cometer o crime
de abuso de cargo.
Também será considerado crime, pela nova lei, o
ato de "proibir, impedir, interromper ou, de qualquer
forma, dificultar a instalação ou a exploração de
servidos de telecomunicações legalmente autorizados".

Produção de
Filósofo francês questiona energia vai
liberdade sexual ressurgida aumentar
São Paulo — A Finep —
a partir da última década Financ
adora de Estudos e
—

Salvador — O sexo não foi, sobretudo, reprimido historicamente, mas expresso exaustivamente,"
segundo o filósofo francês Michel Foucault, para
"se isso for verdade,
quem.
podemos perguntar-nos
se continua válida a palavra de ordem' liberemos
nossa sexualidade, que há três séculos marca o discurso da sexualidade, e que ressurgiu na década
de 60".
Professor do College de France, em Paris, o Sr
Michel Foucault foi convidado para um seminário,
pela Universidade Federal da Bahia e Aliança Francesa, quando, ao falar sobre os controles sexuais nas
sociedades ocidentais, colocou em dúvida as teorias
clássicas de Wilhelm Reich e seus seguidores, sobre
sua evolução histórica no Ocidente.
ECONOMIA DO PRAZER
Depois de ressaltar que
«ruas dúvidas a Reich são
apenas hipóteses a serem
discutidas durante o seminário, o Sr Michel Foucault
passou a explicar, e em seguida a destruir, a argumentação dessa Escola
Alemã, que acredita que as
práticas sexuais só foram
coibidas a partir do século
XVII.
Segundo Reich, a verdadelra repressão sexual não
teria surgido com o cristianlsmo, mas com o desenvolvimento do capitalismo recém-surgido. Tratava-se de
descobrir, com a desqualificação do prazer, como fixar
os indivíduos, suas energias

e suas forças, sobre uma
máquina.
Sobre essa teoria, o filósofo francês levantou várias
objeções: "quando olhamos
a História, a partir do sécuIo XVII, não é sobre as ciasses operárias que o controle
sexual é exercido"; "a politica da sexualidade aparece
antes, mas para as classes
ricas".
Hoje, longe de ser banida
das conversas, a sexualidade é amplamente debatida.
Nossa sociedade é a mais
prolixa para falar de sexo.
No entanto, segundo o proíessor Foucault, há uma
enorme vontade de se saber
sobre sexo, porque "conhecer-se é conhecer a própria
sexualidade".

DASP reage às críticas ao
Plano de Reclassificação e
se diz aberto a sugestões
Brasília — "O Governo fez mais do
podia
e menos do que queria pelo funcionalismoquepúblico.
Temos recebido freqüentemente críticas contra o
DASP, contra sua política, mas criticar é muito fácil. Por que d.o invés de apenas criticar, não apresentam sugestões para solucionar o que consideram
distorções?"
cTdiretor-geral do DASP, Coronel Darcy Siqueira, desabafava diante de grande número de reclamações contra o órgão, principalmente por causa
da reclassificação dos servidores inativos. Explicou:
o DASP pediu há muito tempo que fossem enviadas sugestões para um tratamento mais
justo ao
inativo, pois as adotaria imediatamente, desde
que
obedecessem às normas da reclassificação do servidor ativo.
SEM RESPOSTA
"O desafio foi
lançado há
mais de três meses, sem que
até agora recebêssemos nenhuma proposta. Já falamos por diversas vezes e repetimos: estamos cumprindo a politica do Presidente
Geisel com relação ao funcionallsmo público e não
vamos nos afastar deste caminho. Não admitimos demagogia, nosso lema é agir
com objetividade e justiça:
se é possível, fazemos, se
não, não fazemos".
Para o Coronel Darcy SIqueira, os pontos contlitantes são insanáveis. O Governo fez ma;s que podia, pois
ao estender as vantagens
do novo Plano de Classificação de Cargos a todos
inativos fez uma concessão,
e explicou:
"A Lei 1 256 permitia apenas que se aplicassem as
vantagens do PCC aos servidores inativos que ocupavara cargos em transposição, ou seja, aqueles cargos que não sofreram modiíicações de conteúdo e denominação com a implantação do Plano. De acordo
com o texto do decreto-lei,
apenas os inativos nos casos de tran-posição teriam
os valores dos vencimentos
do novo Plano de Classificação de Cargos, a partir
da data de enquadramento
dos servidores ativos".

"Esta lei,
que beneficiava
apenas 30% dos funcionarios aposentados, foi revogada pelo Decreto 1 445, que
estendeu a medida a todos
os inativos indiscriminadamente: "Farão jus à revisão de proventos com base nos valores de vencimentos fixados no correspondente ao plano de retribuição todos os servidores
inativos".
Anunciada pelo Coronel
Darcy Siqueira para novembro, a regulamentação da
Norma de Promoção e Acesso dos Servidores Públicos
sofreu um "enguiço", mas
isto não implicará em qualquer alteração. Até o final
deste ano a regulamentação
estará pronta e o processo
de avaliação será iniciado
em janeiro do próximo ano,
quando será feita a primeira avaliação dos funcionarios, correspondente a novembro de 76. Esta avaliação determinará o aumento ou redução da velocidade do acesso dos servidores públicos".
Como parte das comemorações do Dia do Funcionario Público — dia 28 — o diretor-geral do DASP informou que o Presidente Geisei vai inaugurar manhã a
sede do Clube dos Servidores Públicos, em Bra-ilia,
mas ele começará a funcionar em janeiro.

Projetes
aprovou o financiamsnto para a primeira fase do Projeto Rio Negro, que prevê o aproveitamento da diferença térmica
entre as águas dos rios Negro e Solimões para a geração, a baixo custo, de 20
milhões de quilowatts, quase 2 milhões a mais do que
a capacidade de energia
instalada no País.
A informação foi dada,
ontem
Pela Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp), responsável técnica pelo projeto. A primeira fase constará da avaliação mais exata da potencialidade energética do piano, uma vez que há estimativas de possibilidade de geração de até 40 milhões de
quilowatts. O custo desta
primeira fase é de CrS 600
mil.
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Portugal e Brasil vão
levar à ONU proposta
de 7.a língua oficial

Aeroporto
da Colômbia
é condenado

Portugal e o Brasil tencionam apresentar nas
Nações Unidas uma proposta para que o português
seja a sétima língua oficial da ONU, considerando
que dessa forma se estreitariam mais os laços entre
os dois países e as novas nações africanas, independentes depois da revolução portuguesa de 25 de
abril de 1974, e que já são membros da organização.
A iniciativa consta da agenda provisória da" visita do Primeiro-Ministro Mário Soares ao Brasil,
em dezembro, elaborada pelo Itamarati e que será
levada a Lisboa, no dia 4 de novembro, pelo Embaixador de Portugal em Brasília, Sr Vasco Futscher Pereira — revelaram círculos diplomáticos
portugueses no Rio de Janeiro.
TEMAS
tornar um excelente entreposto para os produtos braA entrada de , Portugal sileires na Europa. Para
para o Mercado Comum Eu- Portugal os produtos brasiropeu será outro dos temas leiros poderão, ainda, subsa debater pelo Premier Ma- tituir aqueles
que o pais rerio Soares no Brasil, na nudida em que, beneficiando cebia, em condições espede acordos entre os dois ciais, de suas colônias aíripaíses, Lisboa se poderá canas.

Bogotá, Colõmuia — A
Associação dos Pilotos Co'merciais da Colômbia
pediu
ontem ao Governo a interdição do aeroporto de El
Yopal, onde um avião caiu
na segunda-feira e matou
seus 37 ocupantes. Afirma
que a pista não tem um minimo de segurança: com
menos de mil metros, termina abruptamente num
bairro residencial e uma vaIa a corta pelo meio.
O desastre foi com um
velho bimotor DC-3 da El
Venado, uma empresa área
regional. Minutos após sair
de Yopal, escala na rota
V i 11 a v icencio-Cucutá, na
fronteira com a Venezuela,
a hélice. do motor esquerdo
começou a falhar; o comandante Henio Penuela tentou
regressar, mas o avião explodiu antes.
As queixas dos pilotos colombianos são antigas e, há
alguns meses, o Governo
prometeu instalar um equipamento de rádio no aeroporto, o que não cumpriu
até agora. Entre as vítimas
está Olga Lilia Garnica, copiloto e uma das poucas
mulheres da aviação comerciai colombiana; tinha mais
de cinco anos de vôos na região.

Ministro diz que política
salarial do Governo atende
necessidades do trabalhador
Brasília — O Ministro do Trabalho, Sr Arnaldo
Prieto, reafirmou ontem a posição do Governo em
não alterar a política salarial, tendo em vista que
ela vem atendendo satisfatoriamente às necessidades do"Temos
trabalhador.
procurado fazer o melhor, concedendo
reajustes salariais maiores que o índice dos preços
ao consumidor, que é o componente da fórmula pára
o cálculo dos salários que melhor reflete a inflação",
afirmou. O Sr Arnaldo Prieto acrescentou quê há
três meses os reajustes salariais vêm sendo de 43%,
quando o índice dos preços ao consumidor foi de
40,5% em setembro, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconòmicos (DIEESE).
PROFISSÕES
O Ministro comunicou à
imprensa a regulamentação
da profissão do artesão, íato que, no seu entender,
permitirá uma melhor estruturação da classe, que
poderá, inclusive, se organizar através ás sindicatos.
Informou ainda o Sr Ar-

naldo Prieto que o anteprojeto de lei que regulamentara a profissão de corretores de imóveis já foi concluido pelo Ministério do
Trabalho, e agora será encaminhado à Presidência
da República. Existem mais
sete profissões cujos estudos estão em fase final no
Ministério, afirmou.
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Gurgel
lança carro
em Londres
Londres — O automóvel
brasileiro Gurgel Xavante
X12 foi apresentado ontem,
pela primeira vez, ao públíco britânico, durante a Feira Anual do Salão do Automóvel. Os distribuidores locais informaram que o carro brasileiro vai concorrer,
no mercado inglês, com o
Land Rover, que é veiculo
semelhante, de fabricação
britânica.
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LIGUE AGORA PÁRA 235.5380 - 235.4732

Censura veta
estréia de
"O
9?
Quarteto
A censura impediu ontem,
pouco antes de sua entrada
em cena, no Teatro Ipanema, a estréia da peça O
Quarteto, de Antônio Bivar,
em comemoração ao cinquentenário da carreira do
ator Ziembinski, por não
concordar com o texto, escolhido pelo próprio homenageado.
A peça seria encenada
ontem, só para convidados,
que tiveram conhecimento
da proibição quando chegaram ao Teatro. O ofício da
censura, para quem foi feita uma apresentação na última sexta-feira, só foi entregue às I7h. Os produtores, que tentarão liberar o
texto ainda esta semana,
calculam seus prejuízos em
CrS 300 mil.

Morcegos
T ,~>
ataCaUl LS

pescadores
Curitiba —- Morcegos hematófagos atacaram e morderam 12 pescadores que
dormiam na ilha Eufrazina,
nas proximidades de Paranaguá, na terça-feira à noite, e técnicos do Instituto
de Biologia e Pesquisas Tecnológicas (IBPT) estão tentando determinar se as vítimas foram infetadas com
vírus rábico, de que o morcego pode ser portador.
O ataque foi em noite de
lua cheia. Os morcegos só
costumam sair de seus esconderijos em noites muito
escuras. A falta de rebanhos nas proximidades podera explicar o ataque a
pessoas.
Alguns dos pescadores
mordidos pelos vampiros no
nariz, testa e dedos dos pés
tiveram dificuldade em estancar o sangue, dado que
o morcego segrega com a
saliva uma substancia protéica que hidroliza a fibrina
do sangue, aumentando o
prazo de coagulação.
Técnicos da Secretaria de
Agricultura do Paraná conseguiram capturar 15 morcegos. Uns foram enviados
para estudo ao IBPT e outros depois de tratados com
pasta vampiricida idifenadlona), altamente venenosa. foram soltos, pois em
contato com outros morcegos no ninho irão provocar
grande mortandade.

De casa em casa, um miIhão e quatrocentas mil liabitações. O equivalente a 10
cidades com as dimensões
de Brasília. E em apenas
12 anos! São os recursos de
12 milhões de Cadernetas de
Poupança e do Fundo de
Garantia, financiando a
longo prazo a casa própria
dos brasileiros. Restabelecendo o hábito de poupar.
Combatendo o consumo supéifluo. Dando milhares de
empregos aos trabalhadores,
utilizando tecnologia e materia-prima nacional. Muito já
foi feito, mas para atender o
crescimento acelerado da
nossa população, precisamos fazer cada vez mais. O
progresso de um país depende da poupança do seu
povo. Faça mais poupança.
É bom para você. É bom
para o Brasil .

Caderneta
de Poupança

PRÓPRIA. A POUPANÇA Di
PARA O EMPREGO DÉ MUITOS
iNVOLVIlVENTO DO PAÍS.
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Palavra Autorizada
A tendência estatizante cultuada como unia
espécie de fatalidade histórica em certa área do
Governo acaba de sofrer frontal desautorizarão
por parte do Presidente da República. Em Juiz
de Fora, tocado talvez pela impressão de um
projeto que demonstra a coragem afirmativa do
nosso empresariado, o Presidente Geisel, falando de improviso, lembrou que o progresso depende do engenho criativo e este só é proporcionado pela iniciativa privada.
A instalação da Siderúrgica Mendes Júnior
e da Compunha Paraibuna de Metais transcende assim sua importância econômica para se
constituir igualmente num marco de definição
da política econômica que vinha sendo questionada dentro do próprio Governo. Em nível ministerial já se apresenta rompida pelo debate interno a visão do regime de mercado que desde 64
uma sucessão de reformas procurou estruturar
com espírito de coerência.
Aberta com a intenção tática de confundir
a apuração de erros de comando e descartar responsabilidades, a discussão entre ministros resvaiou para a condenação do modelo e, com a
proximidade do final de ano, na hora das contas surgiu a proposta de sua substituição. O ef eito dessa estérü discussão gerou crescente receio
de um generalizado domínio estatal sobre a produção econômica brasileira. Sem voto nos conselbos com amplitude de decisão nacional, o empresariado retraiu-se em sua capacidade de iniciativa e demonstrou receios diante da ofensiva

¦

i

desencadeada nos escalões burocráticos contra
a empresa privada.
O Presidente da República respondeu afinal em nome do Governo com o elogio público
à iniciativa privada. A sociedade brasileira, que
leme as conseqüências — inclusive políticas —
da estatização como uma via de risco socializante, tem agora a palavra revolucionária. Resta
esperar que a confiança se restabeleça e produza resultados em novas iniciativas de vulto empreendedor, para reconduzir o Brasil no rumo
de um desenvolvimento em que o Estado, além
de suas responsabilidades específicas quanto às
necessidades de infra-estrutura, desempenhe a
missão econômica pioneira ou suplementar sem
a tentação de competir com os empresários. Mesmo porque concorrência pressupõe igualdade de
condições, e empresas públicas criam-se e mantêm-se com privilégios.
Desde que a mais alta autoridade, com a
responsabilidade revolucionária instituída em
64, reafirma o primado da iniciativa privada na
economia, só nos resta ver acatada a voz de esclarecimento no nível ministerial e nas áreas de
eco burocrático do segundo e terceiro escalões.
Cessa a hipótese de uma implícita autorização
superior nas sugestões de mudança das linhas do
modelo econômico e ficam desautorizadas as
medidas de cerceamento da iniciativa privada.
Somos um país de características neocapitalistas, com a garantia dada pelo Presidente da Rejmblica.

Censura Anônima
Na noite de segunda-feira, pelo telefone,
emissoras de rádio e televisão souberam que "de
ordem superior" estava "proibida a transmissão
de qualquer notícia, comentário ou informação
a respeito da independência do Território Transkei, a ser concedida pela África do Sul, visto que
a veiculação de propaganda deste território podera prestar-se a interpretação errônea 6obre a
posição brasileira e prejudicar o interesse da política externa de nosso país".
Em primeiro lugar, por uma questão de método,
cabe procurar decifrar o sentido de tão
j
abstrusa
e cabalística determinação. Quem é o
|
superior que dá tal ordem? Existe na administração brasileira a figura legal desse anônimo
superior? Ele é superior a quem? A o quê? Se
é superior ao agente que fica encarregado dos
telefonemas, será certamente muito inferior a
inúmeros escalões. Caso seja realmente superior,
j que necessidade o autor da ordem tem de man, ter-se anônimo?
Que tipo de raciocínio um servidor público
fazer quando resolve proibir "qualquer
notícia, comentário ou informação" a respeito
Ípode
de um fato que está ocorrendo debaixo do céu,
no cumprimento de uma data marcada? Seria
entristecedor acreditar que o dinheiro público e
o conceito de autoridade possam ser canalizados
num país com mais de 500 anos de existência e
154 de vida independente para buscar delibera• damente a supressão de um fato à realidade.
Segundo o recado, se é que essa palavra pode ser usada adequadamente para designar semelhante procedimento, a divulgação de propaganda a respeito da independência do Transkei
pode interferir na boa condução da política externa brasileira. Em primeiro lugar, importa comunicar a quem de direito a existência de razoavel distancia entre propaganda e informação. Se
o Transkei torna-se independente, e nesse caso
deve-se repetir à luz dos costumes sul-africanos
— isso é uma notícia, uma
parte da realidade e
não uma ação de propaganda.
Todas essas considerações de caráter metodológico envolvem apenas a grosseria com que
é praticada uma arbitrariedade política. E, sem
dúvida, o essencial não é a forma, mas a essência da própria arbitrariedade.
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Diz o recado que uma "interpretação erronea sobre a posição brasileira" poderá "prejudicar o interesse da política externa de nosso
país". Como até hoje o responsável administrativo por essa política externa não explicou sequer as origens de sua posição em Angola, vivese situação singular. Sabe-se apenas que o Brasil
não reconhece o Transkei. A posição brasileira
no Sul da África, bem como o interesse da politica externa continuam desconhecidos. Este país
de 110 milhões de habitantes está sendo obrigado a sustentar uma diplomacia secreta que se dá
até mesmo ao luxo de ser secreta e censória.
Nas proximidades do Bantustão, onde vivem comunidades segregadas racialmente por
um regime anacrônico, os jornais trataram da
cerimônia de Untata e classificaram-na de farsa. No Brasil, onde vigem usos e costumes antagônicos, pretende-se que a população seja tratada segundo uma receita que nâo encontra similar sequer na legislação repressiva de protetorados como o Lesoto.
É responsável indiscutível, ainda que não
exclusivo, por semelhante arbitrariedade o Ministro das Relações Exteriores de um Governo
que desafogou a sociedade brasileira de grande
parte da censura. Semelhante medida nasce de
uma casa na qual o culto à censura não vicejou
nem mesmo durante o período em que os jornais
e emissoras estiveram submetidos às mais irracionais medidas restritivas.
0 recado, sabe-se, destinava-se exclusivamente às emissoras de rádio e televisão. Detalhe
irrelevante que reflete apenas a visão deturpada
que pode haver na administração para orientar
as relações entre o Poder Público e empresas
concessionárias de canais.
Quando a diplomacia brasileira exibe face
tão pouco competente e tão grotesca a ponto de
deixar aos cidadãos a suposição de que seus direitos são menores que os dos habitantes dos homelands africanos, é de lamentar sobretudo a
mediocridade que inspira atos tão arbitrários. 0
arbítrio, com toda a sua carga trágica, passa a
ceder o lugar a algo mais triste. Passa-se da violência ao desengano. Lamenta-se muito mais a
encarnação da mesquinharia do que as estultices
comuns aos mesquinhos.

esperança Traída
A entrega pelo Irã à URSS do piloto soviético que recentemente procurou asilo naquele
país não pode deixar de causar consternação a
quantos vêem no império persa um dos pontos
críticos na defesa do inundo ocidental.
Segundo as notícias, o Governo de Teerã,
o que vale dizer o próprio Xainxá, teria tomado
tal decisão por força de um tratado existente entre o Ira e a União Soviética para a repressão à
pirataria aérea. Entretanto, só mesmo insondáveis razões de Estado poderiam ao menos explicar, já que seria impossível justificar, o enquadramento do ato do piloto soviético no referido
tratado.
Asimov não seqüestrou propriamente uma
aeronave. Não praticou nenhum ato de violência. Não pôs em risco vidas humanas, a não ser
a sua própria. Faltam, portanto, ao seu ato as
características de animo de dolo que permitiriam
identificá-lo com a prática da pirataria aérea.
Está patente, acima de quaisquer artifícios de
interpretação jurídica, que foi antes de tudo uma
fuga para a liberdade.
Não é difícil imaginar a que pressões teria
sido submetido o Governo iraniano pelo seu poderoso vizinho do Norte, que não teria hesitado,
inclusive, em recorrer à chantagem velada de
não poder garantir totalmente a fronteira entre
os dois países contra a infiltração de guerrilheiros que vão participar da contestação armada
ao Poder de Teerã.

Por outro lado, não seria esta a primeira
vez que o monarca iraniano cederia a razões de
Estado, segundo as interpreta. Em passado ainda recente, não teve o menor constrangimento
ern entregar inermes ao Governo baatista de
Bagdá os rebeldes curdos do General Barzani,
que até então auxiliara ativamente, inclusive
com apoio militar. Não teve aparentemente nenhum drama de consciência em entregar suas
cabeças numa bandeja de prata ao regime de
Bagdá no momento em que isso lhe pareceu da
conveniência dos interesses iranianos.
A história do império persa nos tempos modernos tem sido uma sucessão de lances da rivalidade primeiro anglo-russa, e depois amerioano-soviética. O monarca iraniano, entretanto,
comete um erro imperdoável se entende que estara angariando a tolerância ou a boa vontade
do Kremlin ao sacrificar à repressão da KGB a
vida de um indivíduo que acreditou na fidelidade do Irã aos princípios que o vinculam ao
Ocidente.
Estamos, pois, diante de mais um fato consumado e de mais uma capitulação do Ocidente.
Como a liberdade é um patrimônio universal,
uno e indiviso, o drama de Asimov é também
um pouco o de todos e cada lun de nós.
0 ato do Xainxá não pode deixar de evocar
em nosso espírito a frase de outro monarca: pior
do que um crime, foi um erro.
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Carta,
Contra enchentes
Somente dia 19/10 chegou ao
meu conhecimento a reportagem
publicada na edição de 10/10/76
sob o título Obras faraônicas consomem o dinheiro público, que me
apresso a retificar, na parte com
o subtítulo Cortina, onde sou citado nominalmente, com a afirmação de que "o Prefeito Teimo
Thompson Flores protestava em
vão contra a obra." Minha responsabllidade profissional como engenheiro e participante da vida do
DNOS, desde 1944, ainda como estudante, é somada, no caso, ao f ato de ter estado ativamente envolvido na grande inundação de Porto Alegre, em 1941, prestando assistência aos flagelados, na qualidade de aluno do CPOR.
Na chefia da seção técnica do
DNOS, e depois como chefe do distrito no Bio Grande do Sul, participei na elaboração e concretização dos projetos de proteção às eidades de Porto Alegre, Canoas, São
Leopoldo, Novo Hamburgo e Pelotas e, consequentemente, acumulei
experiências que me levaram à conclusão de que essas proteções deveriam ser locais, em lugar de feltas por obras regularizadoras (barragens) nos rios, em especial no
caso do Guaíba, nos rios formadores do seu estuário, onde não haveria condições para o aproveitamento hidrelétrico e para a navegação.
Além disso, as obras locais, de menor custo, têm a vantagem de ensejar um aproveitamento Imediato
de cada polder, com seus diques
e casas de bombas concluídos independentemente
da construção
total.
Em todos os projetos de proteçáo de cheias do Guaíba foi estabelecido para cota de coroamento dos diques de proteção o valor
de mais 6,00 acima do nível do
mar, ou 3,00 acima do nivel do.
Porto. Isso tendo em vista que a
cheia de 41 atingiu o nível de 4,63
e, portanto, com uma segurança de
1,37, na previsão de uma cheia ainda maior, até porque diz a sabedoria popular que "a cheia maior ainda está por vir." A fixação da cota mais 6,00 teve como respaldo
técnico a possibilidade de condições de precipitações mais desfavoráveis que as verificadas em
1941, fato que poderá acontecer
num dos próximos anos e também
na concentração mais rápida das
águas devido ao grande desmatamento nas bacias contribuintes do
rio Guaíba, a abertura intensa de
áreas urbanas e suburbanas, como
todas as obras ditadas pelo progresso, de que a pavimentação é
uma espécie de climax. Acrescente-se que para o projeto da Zona
Central de Porto Alegre, por falta
de espaço, não era possível construir um dique de terra, como foi
executado em Navegantes, e está
sendo feito na Praia de Belas, por
exemplo.
Duas soluções foram aventadas,
então. A construção d-3 um novo
cais, na frente do primeiro e na
mesma cota, onde seriam erguidos
armazéns novos, enquanto os atuais
sofreriam uma elevação para a cota mais 6, com rampa entre eles.
Essa primeira solução, além de
grandemente onerosa, resultaria
em sérios problemas operacionais
no Porto, durante e após a sua execução e, também, isolaria a cidade
do Guaiba. A segunda solução, de
que participei, mais econômica,
sem determinar problemas de
funcionalidade no Porto nem
o tráfego urbano foi
prejudicar
a "cortina de concreto", afinal
adotada e construída. Quando se
fala em prejuízo da estética e em
impedir a visão do Guaíba para o
porto-alegrense, devemos enfatizar
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que essa visão só ficou prejudicada
na parte das Dóceis. As outras áreas
já estavam proibidas aos olhos da
população pelos armazéns portuários.
Não se pode afirmar simplesmente que se gastou dinheiro público numa obra faraônica, taxando-a de demasiado grandiosa e desnecessária. A tradição do DNOS reclamaria uma atenção mais profunda para a solução técnica que
foi dada ao problema das cheias do
Guaiba. Uma obra útil, necessária,
indispensável mesmo. E cujo custo,
certamente, foi determinado com
os rigores exigidos pela legislação
que compreende o assunto. Mais,
ainda, é preciso conhecer a cortina
em consonância com as obras projetadas para a Avenida Mauá, com
seu grande elevado sobre a cortina,
a utilização da parte Inferior por
pequenos boxes e lojas, bem como
para terminais de ônibus.
Desneaetssánla a cortina? No
Brasil, os futurólogos têm tido vida curta pela afoiteza das conclusoes... Somos, em tudo, um país de
desafio. A cortina é, tecnicamente
parcela da grande e definitiva defesa de Porto Alegre contra as
cheias do Guaíba, completando-se
como as obras de Navegantes e as
da Praia de Belas. Antes de "protestar em vão contra a obra", participei com muita satisfação e honra profissional do seu projeto, certo da sua necessidade para deixar
a nossa cidade a salvo de tragédias
como a de 41. Assim entendo o bem
público.
Teimo Thompson Flores — Fiorianópolis (SC).
Nomes próprios
Anexo recorte do Aviso CO-40/
76 publicado nesse Jornal pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Conservação do Parque do Fiamengo, Praça Salgado Filho e Praça Cuauhtmoque.
Já vi muita deturpação de nomes próprios estrangeiros, mas esta é digna de registro. Poderia
comparar-se com uma hipotética
concorrência pública na Alemanha
para fazer um busto do ilustre duque, marechal e estadista brasileiro, chamando-o no caso de Herzog
von Kaschias.
Mas parece que nome de índio
não tem vez, pois na última leva
de noticias (algum tempo atrás) a
respeito dos famosos índios no Amazonas, os mesmos foram chamados
por esse Jornal de Kreenakorores,
Krain-a-korores, etc, etc..., em diferentes dias.
Qual o nome certo?
Othmar Bòck — Rio (RJ).
N.R. — O nome correto do último imperador asteca é Cuauhtémoc,
também chamado de Guatiunozín.
Quanto aos índios das cabeceiras
dos rios Peixoto de Azevedo e Jarina
(Norte de Mato Grosso), transferidos para o Parque Nacional do Xingu, têm sido denominados de várias
formas. As enciclopédias Delta Larousse e Universo registram: KreenAkarore, Creen-acarore ou Crenacarore.

IPERJ
Embora 0 Presidente da República tenha determinado que nenhum aumento fosse superior a
20% no Serviço Público, >. IPERJ
(Instituto de Pensões do Fitado do
Rio de Janeiro) insiste em cobrar
a taxa de administração de 57o nos
empréstimos simples aos servidores
estaduais e municipais, além dos
juros de 12%. No empréstimo
imobiliário a coisa é pior. O contnbuinte que solicitar empréstimo é
obrigado a pagar juros de 12%,
mais três taxas de expediente, ad-
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ministração e aprovação (2% do
capital solicitado) e mais a cruel
correção salarial. Isto é: toda vez
que o Governo aumentar o vencimento do funcionário, o saldo
devedor e a prestação são elevados
automaticamente na mesma proporção.
Florestan Maia — Rio (RJ).

ECT
Embora não se possa negar qua
de uns tempos para cá o serviço
dos Correios (ECT) melhorou, ainda existem falhas que podem e devem ser corrigidas até mesmo porque elas contradizem aquelas iniormações que lhe são favoráveis. Habituado a ler O Estado de S. Paulo
no tempo em que morava na Capital paulista, fiz uma assinatura. N0
entanto os Correios levam até oito
dias para entregar o jornal de São
Paulo em minha casa, em Jacaré' paguá. Além disso recebo
três ou
quatro jornais ao mesmo tempo.
P. P. Cunha — Rio (RJ).
Telefone
A CTB pôs à disposição do público o seu plano de expansão em
meados de 1973, vendendo telefones
para instalação em um ano. Os que
adquiriram o telefone naquela ocasião, já cumpriram sua parte da
obrigação assumida, sem que a
Companhia lhes dê qualquer satisfacão. Pelo menos é o que acontece
em São João de Meriti, onde a CTB
põe à venda novo plano de expansão,' com ampla propaganda.
Para quem apelar?
Lusia Barbosa Saporetti —- São
João de Meriti (RJ).
Falta de limpeza
E impressionante o descaso dos
responsáveis pela limpeza de parte
da Praça 15. O chão dos pontos de
ônibus situados perto da estátua de
D. João VI é incrivelmeste sujo.
Anda-se com cuidado sobre uma
mistura marron-avermelhada d e
lama, escamas, sangue e, por vezes,
entranhas de peixes. O cheiro é
pior que o aspecto e causa enjôos.
Por que não se muda a Sudepe para outro local? Seria o ideal.
Benedicto L. Coelho — Rio
(RJ).
I

Plantação
O JB (14/10/76) publicou a no-:
tícia de que o Departamento de Re'cursos Naturais
Renováveis da Se.
'cretaria de Agricultura vai reflorestar a Reserva Florestal do Bico
do Papagaio no Grajaú, plantando
ali "5 mil mudas de Jequitibá, sibipiruna, pau-brasil, mlrindiba, sapucaia, vinhático, ipê, jacaré e angico".
Já que não se trata de florestamento ou reflorestamento para
fins industriais, mas uma vez se
apresenta uma oportunidade ímpar
àquele Departamento para repetir,
agora em maior escala, 0 que realizou na ilha das Enxadas (JB, 28/8/
76) com a plantação, entre 5 mil
programadas, de uma centena de
árvores frutíferas, proporcionando
com isso um local ideal à alimentação, preservação e reprodução
das aves, essas amigas aladas da
humanidade, hoje tão carentes de
amor e proteção.
i
Agripino Manoel de Medeiros
i— Rio (RJ).
As cartas dos leitores serão publicadas só quando trouxerem assinatura, nome completo e legível e endereço. Todos esses dados serão devidamente verificados.
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Solução simplista e injusta

Modelo peruano

Carlos A. Dunsliee de Abranckes

Juan de Onis
Tht New York Times

Lima — O Governo militar peruano está tentando salvar o programa social revolucionário, iniciado aqui há oito anos pelas Forças Armadas, que
esbarrou em sérios erros econômicos e está sob a
ameaça de uma reação da direita.
Algumas atividades importantes,.como a pesca,
que tinham sido nacionalizadas, estão sendo aos
poucos confiadas aos mesmos grupos que antes as
exploravam, e as politicas nacionalísticas contra o
investimento estrangeiro vêm sendo moderadas, em
face da necessidade que tem o Peru de capital para
desenvolver o seu setor de mineração.
Essas medidas despertaram forte irritação entre
os grupos esquerdistas, que esperavam que os mllitares estabelecessem um sistema socialista, mas as
mudanças não foram suficientemente amplas para
satisfazer os grupos da direita.
O General Francisco Morales Bermudez, que
assumiu a Presidência em agosto de 1975, substituindo o lider da revolução militar, General Juan
Velasco Alvarado, representa os oficiais moderados,
que querem levar avante o objetivo inicial — de
dar aos trabalhadores e homens do campo uma
maior participação na sociedade peruana — mas
com uma sólida base econômica.
Quando Morales assumiu o Governo, o pais se
achava virtualmente na bancarrota, sem reservas
para enfrentar o pagamento de dividas externas a
curto prazo, que em julho deste ano alcançaram o
total de 500 milhões de dólares (Cr$ 6 bilhões).
Em julho, o sol, a moeda peruana, sofreu uma
desvalorização de 44%, com a finalidade de promover as exportações e reduzir as importações. Algumas semanas mais tarde, o Exército expurgou o
grupo de oficiais esquerdistas que se identificava
com o socialismo populista do Presidente anterior,
General Velasco.
Declarando um estado de emergência, o Presidente Morales instituiu o toque de recolher na Capitai, proibiu as greves trabalhistas e começou a
prender lideres camponeses e de sindicatos esquerdistas. Várias publicações semanais foram fechadas e os editores identificados com o Governo Veíasco afastados de jornais controlados pelo Governo.
As medidas para restaurar a disciplina econòmica e reduzir a influência de grupos marxistas
que haviam alcançado poder na burocracia e nos
sindicatos sob o Presidente Velasco provocaram duras acusações de traição dos ideais da revolução
contra o Presidente Morales e as Forças Armadas.
Grupos politicos centristas dizem que as Forças Armadas perderam popularidade e devem se
afastar do Poder, permitindo o retomo de um Governo civil através de eleições. Mas essas opiniões
só são externadas particularmente. Não há debate
público de tópicos politicos e a imprensa se acha
sob controle do Governo. Toda atividade partidária
é proibida.
Enquanto isso, espera-se que o Governo faça
algumas mudanças substanciais, apesar da pressão da direita, na distribuição de terras entre os
camponeses, sob a lei de reforma agrária. Desde
1970, o Governo já distribuiu mais de 16 milhões de
acres de terras entre 300 mil famílias, na sua maioria transformadas em cooperativas.
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A Constituição brasileira, ao mesmo tempo que assegura o direito de propriedade e
cria as condições para o desenvolvimento sadio de uma economia de mercado, manda reprimir os abusos do poder econômico e promover a Justiça Social.

O projeto em curso no Senado, sobre locação de imóveis, visa a eliminar novamente
doJ Direito brasileiro, a obrigação que tem o
locatário de devolver ao locador o imóvel residencial alugado, no fim do prazo contratual
ou, se o prazo for indeterminado, quando o
locador pedir a devolução, dando aviso prévio.

Como era previsível, a recaída na molestia inflacionária, por que está passando o
Brasil nos últimos tempos, recolocou em pauta o problema social do custo da habitação e
da locação.

Essa obrigação era uma norma tranquiIa, estabelecida nas leis de todos os paises civiiizados, que reconhecem o direito de propriedade e regulam o instituto da locação.
üla tem por base o princípio da liberdade
contratual e da estabilidade da moeda em
curso forçado. A moral e a justiça exigem que
as partes, que contratam livremente a locação do imóvel, cumpram as suas obrigações
iAcíprocas, inclusive no que toca ao preço é
ao prazo ajustados. Assim é que. da mesma
ioriiia que o locador não pode elevar o aluguel, nem exigir a desocupação do imóvel antes do tempo estabelecido, o locatário não
pode deixar de pagar o que convencionou
nem recusar-se a devolver o objeto da locaçáo, depois de findo dito prazo.

A continua desvalorização do poder aquisitivo do cruzeiro levou o locador, que vive da
renda do seu imóvel, a não se interessar pela
renovação da locação pelo mesmo aluguel ou
pela continuação dela, quando o prazo for
indeterminado. Ressurgiu, assim, o agravamento do conflito de interesses entre as duas
partes. Enquanto o locador procura elevar o
aluguel na proporção da inflação, para manter o valor aquisitivo da sua renda e poder
pagar com ela tudo de que ele depende para
viver, o locatário resiste porque dificilmente
o seu salário, ordenado ou outra fonte de recursos sáo elevados na mesma proporção e
na mesma época em que ele se defronta com
o aumento do aluguel.

Todavia, a perda da estabilidade da moee outros fatores, veio
da, por rorça da inflação
"dessa
relação jurídica,
alterar o equilíbrio
exigindo, em períodos de anormalidade, solucões transitórias para reprimir abusos, ide
parte a parte, até que os poderes públicos possam restabelecer a ordem financeira e juríuica.

É inevitável que haja abusos e queixas
apaixonauas de ambos os lados. Há proprietarios gananciosos, como há inquilinos inescrupulosos, que fazem da ameaça ou recusa
da aesocupação do imóvel e do recurso à Justiça, meios de pressão contra a outra parte,
pára auferir vantagem injusta.

Surgiram, assim, no Brasil e em outros
países, as chamadas leis do inquilinato, originaxmente concebidas para terem vigência limitada. No entanto, como a inflação e o cortejo aos seus males foi-se prolongando, gerouse entre nós um amontoado de decretos-leis
tí até ae decretos, mal redigidos e demagogicos, cujas normas acabaram por substituir
o capitulo do Código Civil, relativo a locação.

Mas o agravamento desse conflito de interesses e o risco de abusos por parte do locador, não justificam a volta à solução simplista e demagógica da prorrogação compulsória
e indeterminada da locação, ao arbítrio do
locatário, mediante o reajustamento do aluguel, qualquer que seja o critério legal estabeleciao.
ao
Realmente, o projeto ora submetido
"denúncia vaSenado elimina a denominada
zia", que é o direito que tem o locador, de
acordo com o Código Civil, de promover o
despejo do locatário, caso ele não desocupe o
imóvel no fim do prazo contratual ou do aviso prévio, se a locação for por prazo indeterminado.

Quando a inflação atingiu a 100%, na
administração João Goulart, e o país foi salvo do caos pela Revolução renovadora de 1964,
cuidaram os novos governantes de enfrentar
a inflação e restabelecer a ordem econômica
e jurídica gravemente afetadas.
Depois dos sacrifícios suportados por todas as camadas do povo brasileiro, especialmente as que viviam de salários e ordenados
fixos, criou-se um sistema nacional de habitação e procurou-se eliminar, gradativamente," as anomalias resultantes da colcha de retalhos que era a legislação sobre locação.

O projeto original partiu da premissa de
que o locador é ganancioso e usa o direito de
retomada do seu imóvel, mediante ação de
despejo contra o locatário, para obrigá-lo a
pagar aluguel exorbitante.
Essa premissa é falsa,
monstrar.

Afinal, restabeleceu-se, em relação a todas as locações novas,' o princípio do respeito
às obrigações livremente pactuadas no contrato de locação, entre as quais, a devolução
do imóvel no fim do prazo ou, se este fosse
indeterminado, do aviso prévio. A observancia desse princípio é indispensável em um
país como o nosso, que fez uma opção definitiva em matéria política e ideológica, baseando na iniciativa privada e na livre empresa o
seu desenvolvimento econômico e social.

como é fácil de-

No regime econômico que prevalece no
Brasil, o único meio de fixar o preço real da
locação dos imóveis é a lei da oferta e da procura" e não o que o legislador determinar. Se
um proprietário pretender alugar o seu imóvel por preço superior ao valor real da respectiva locação, ele ficará vazio, porque o locatário encontrará outra semelhante pelo preço
corrente. Por outro lado, raramente o locador

é um proprietário tão rico, para manter o seu
imóvel sem renda até obter um aluguel superior ao pedido por outros imóveis similares. A
maioria dos locadores vive da renda mensal
que aufere dos seus imóveis. Muitas vezes são
viúvas ou menores, que os recebem gravados
com cláusula de inalienabilidade, ou pessoas
que, por sua situação de idade ou saúde, não
têm condições para vender os imóveis e aplicar o produto em negócios mais lucrativoà
que a locação.
Ademais, o regime da prorrogação compulsória dos contratos de locação de imóveis
residenciais enseja sérias injustiças e inconveniências para a coletividade. Muitos comereiantes, industriais ou simples proprietários
preferem viver em imóveis alugados a terceiros do que nos seus próprios. Essas pessoas,
sempre que os aluguéis são congelados ou limitados por lei, acabam por pagar aluguéis
inferiores ao valor real da locação, mas continuam a elevar o preço dos bens com que negociam, locupletando-se, assim, com o prejuízo imposto ao locador pelos Poderes Públicos
que são, em última análise, os causadores da
inflação.
O Senador Henrique La Roque, revelando
consciência dessas injustiças, apresentou
emenda ao projeto do Senador Itamar Franco, no sentido de estabelecer, como critério
mais justo para a majoração do aluguel, a variação mensal acumulada das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, quando da' renovaçãò compulsória do contrato, em total de
meses equivalentes ao contrato anterior, no
caso de ser por prazo determinado ou decorridos 12 meses, caso a locação seja por tempo
indeterminado.
Essa emenda, porém, não fará desaparecer os dois mais graves prejuízos que a proposicão acarretará aos superiores interesses da
Nação. Se o projeto vingasse, violando a lei
da oferta e da procura, o novo regime da locação de imóveis afastaria a iniciativa privada
ua construção de novas residências, transferindo ao já sobrecarregado Sistema Nacional
da Habitação, o encargo de criar, para todas
as classes," as novas unidades residenciais reclamadas por uma população, que cresce a taxas muito superiores às dos países desenvolvidos. Regrediríamos, assim, à desastrosa politica habitacional que prevalecia em 1964.
Além disso, o novo regime, por força das
suas injustiças e imperfeições, acarretaria
aumento das ações judiciais, em matéria de
locação, que agravará ainda mais a crise dos
serviços judiciários.
É imprescindível, portanto, que as considerações de política partidária sejam postas
de lado e que, em lugar de uma lei sobre locação, antieconômica e injusta, o Governo,
agindo coordenadamente, como Executivo e
Legislativo, adote as medidas mais amplas reclamadas pela comunidade brasileira, como
um todo, mesmo enfrentando o risco inicial de
uma reação impopular, como fizeram os responsáveis iniciais pela Revolução de 1964.
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Certificado de Depósito
(CDB). Letras de Câmbio.
Capital de giro com recursos
próprios ou com repasse de
recursos externos.
<
Financiamento a longo
prazo. Underwriting.
Administração de Carteiras
e Fundos de Investimento.
Fundos de Pensão e Fundo
DL 157. Bolsa de Valores.
Caderneta de Poupança.
Financiamento para
produção de habitações.
O que você está esperando
para falar com os
profissionais do Crefisul?
Çonvoque-os em cada um de seus projetos. E com critério e agilidade que eles
cuidam'de um financiamento para expansão de seus negócios, aqui ou no exterior.
Eles captam recursos através de lançamento
.de ações. Implantam novos projetos na área
de incentivos fiscais cm reflorestamento. Colocam toda sua experiência a serviço dos
Clientes.
É bom lembrar que os caminhos simplificados fazem você andar mais depressa.
Aproveite.
Essa é uma das melhores contribuições do serviço de assessoria dos Profissionais do Banco Crefisul de Investimento S. A.,
Crefisul São Paulo S.A! Crédito Imobiliário,
Crefisul Rio S.A. Crédito Imobiliário, Crédito Imobiliário Crefisul S.A., Crefisul S.A.
Crédito, Financiamento e Investimentos, SN
Crefisul S.A. Sociedade Corretora, SN Crefisul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Crefisul Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários.
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Ford diz que posição
de Carter ameaça paz
Píttsburgh e Pensilvania — Sem
mencionar uma vez sequer o nome de
seu adversário, o Presidente Gerald Ford
desfechou ontem o mais violento ataque
contra o candidato democrata, ao interpretar a posição de Jimmy Carter sobre
a questão iugoslava como "um convite à
agressão soviética".
"Como cidadãos e eleitores,
pede-se
aos senhores que decidam no dia 2 de
novembro se desejam manter as grandes
tradições da política externa dos Estados
Unidos — tradições que podem manternos poderosos e em paz — ou se as querem romper, aventurando-se no desçonhecido, com uma doutrina não testada,
isolacionista e que, a meu ver, é potencialmente perigosa", afirmou o Presidente, ao Clube de Economistas da Pensilvania.

Palpite de Kissinger
A ofensiva contra a politica de defesa e a doutrina externa proposta por
Carter foi resolvida por Fórd depois de
uma conversa telefônica com o Secretario de Bitado Henry Kissinger.
'
A posição de Carter sobre a Iugoslávia — de não considerar um ataque direto à segurança Interna norte-americana
a eventual invasão daquele país socialista por tropas da URSS, após a morte do
Marechal Tito — passou despercebida
quando foi exposta inicialmente na Convenção Democrata de Kansas City e renovada no debate de sexta-feira última
entre os dois candidatos.
Aconselhado ao que tudo indica por
Kissinger, Gerald Ford partiu para o
ataque da inexperiência política de seu
adversário, relembrando ontem a experiência da Guerra da Coréia, quando o
então Secretário de Estado, Dean Acheson, ida Administração democrata de
Harry Truman, induziu — segundo aiguns especialistas — a China a participar do conflito ao afirmar publicamente
— como agora o fez Carter — que aquele
pais não estava na esfera dos interesses
norte-americanos.
— DecWações deste tipo, como aprendemos há 25 anos, atraem conflitos ao
invés de servir à causa da paz", advertiu
Fora.
Ponto por ponto, o Presidente passou
a atacar as idéias de Carter sobre os
problemas de politica internacional, acusando-o de pretender a redução do contingente militar norte-americano na Coréia do Sul, promovendo assim "mais um
convite ao desastre não só naquele pais
como também no Japão".
Para.o Presidente, a proposta democrata de "hostilizar os laços de amizade
recentemente restabelecidos com os paises árabes com ameaças de embargo lancaria países moderados, como o Egito,
novamente nos braços dos soviéticos, em
prejuízo de Israel".
Da mesma forma, advertiu que relações amistosas com líderes comunistas
italianos, franceses e espanhóis "prejudicariam a luta dos Partidos democráticos
europeus daqueles países contra o comunismo".
Ao insistir na tecla de que a política
externa do seu adversário levaria ao enfraquecimento militar dos Estados Uni-,
dos, reafirmou estar certo de que os
acordos iniciados em Vladivostok "estão
próximos da conclusão com sucesso",
descartando a iniciativa democrata de
congelar as negociações sobre a não prollferação de armas atômicas com a
União Soviética no ponto em que estão
agora.
Antes de feceber vendadelra ovação
dos empresários de Pittsbugh, o Presidente disse ainda que "no passado, os
Presidentes deste país foram unanimes
em não revelar antecipadamente quais

guy poe em
perigo unidade
da esquerda
Arlette

Chabrol

Correspondente

Paris — À União da Esquerda ficou
ameaçada depois da longa entrevista do
secretário da CGT, Georges Séguy, domingo à noite, quando propôs a nacionalização das indústrias siderúrgica e automobilística — mais duas estatizações a
acrescentar à lista de nove que figuram
no Programa Comum dos Partidos de esquerda.
Ao mesmo tempo, François Mittervand não parou e afirmar (num fórum
íe homens de negócios franceses e pubicado pela revista Parls-Match), que
se a esquerda chegar ao Poder em 1978,
ela procederá às nacionalizações previstas no programa comum, mas só a elas:
"E' isso e nada mais que isso", explicou.
Portanto, há divergências, foi a conclusão ontem em Paris. E alguns, na
maioria governante, devem esfregar as
mãos de contentamento diante da perspectiva de uma bela polêmica, que lhe
facilitaria as coisas. Mas é bom reconhecer que é um pouco cedo para qualquer
regozijo: se é verdade que o líder do
Partido Socialista tem razão para ficar
descontente, com as declarações de Séguy — declarações muito pouco eleitorais
— não é menos verdadeiro que ele compartilha de sua opinião sobre a necessidade de estudar a eventualidade de um
dia nacionalizar a siderurgia e a indústria automobilística.
Os socialistas nunca se mostraram
hostis à idéia. E' verdade que atualmente François Mitterrand e seus companheiros preferem se dedicar a fundo às
eleições legislativas de 1978. Para eles,
trata-se agora de tranqüilizar o mais
possível aos eleitores centristas que poderiam deslizar para a esquerda. Porque
é evidente que é deste lado que podem
vir os 2% de votos que faltaram a Mitterrand na eleição presidencial de 1974.

as medidas que adotariam no caso de
uma crise internacional, pois se assim o
tivessem feito, reduziriam suas opções e
aumentariam as do adversário" —'crítica final que reiterou ao seu concorrente.

Quarta-feira,
Cairo/UPl
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Carter rebate
Imediatamente, Jimmy Carter respondeu às acusações ido Presidente, numa entrevista à cadeia de televisão CBS.
— Em seis ocasiões diferentes, o Presidente Ford declarou abertamente que
enviará tropas a determinadas partes do
mundo. Angola, Líbano, Europa Oriental
e Rodésia são apenas alguns exemplos.
Eu acredito que minha afirmação sobre
a Iugoslávia é correta".
Quanto a sua idéia de responder a
um possível embargo petrolífero dos produtores árabes com um embargo econômico por parte de Washington "é a melhor fórmula", embora no presente considere "altamente improvável" que os
árabes recorram novamente a este tipo
de pressão.
O candidato democrata manifestou
também sua revolta pejo fato do Comitê
Republicano ter enviado, pelo correio, a
eleitores de 17 Estados, folheto de quatro
páginas em cuja capa ele aparece caricaturado frente a um púlpito, com a Biblia numa das mãos (Carter é batista do
Sul), e uma revista Playboy na outra,
com a legenda Tudo para Todos.

A última semana
A exatamente sete dias da eleição
' presidencial, os dois candidatos concentram seus esforços e'm sete Estadoschave que controlam 207 dos 270 votos
do Colégio Eleitoral: Califórnia, Nova
Iorque, Illinois, Ohio, Nova Jérsei, Pensilvania e Texas.
Ontem, Ford percorreu diversas usinas siderúrgicas na Pensilvania, falou
aos empresários de Pittsburgh e seguiu
para Chicago, onde o Prefeito democrata
Richard Daley garante a vitória de Carter. Ali, deverá gravar cinco programas
comerciais para a televisão, com um
custo de cerca de 4 milhões de dólares.
Na Califórnia e no Texas, o Presidente
insistirá na defesa do poderio militar, já
que a economia daqueles Estados está'
intimamente ligada à fabricação de armamentos.
¦ Carter também gravou comerciais de
televisão para serem lançados na véspera da eleição pelas grandes cadeias nacionais. Ontem, fez um discurso na Carolina do Sul, onde o eleitorado, inicialmente comprometido com sua legenda, parece estar mudando de posição nas últimas
semanas.
O Instituto de Pesquisas Lou Harris
provou ontem que o eleitorado universitário — que representa 43% dos eleitores em potencial — mudou repentinamente suas preferências nos últimos
meses: 51% dos consultados deram vitória ao Presidente Gerald Ford.

Rockefeller pode
ser o Clianceler
Milwaukee, EUA — O Vice-Presidente Nelson Rockefeller substituirá Henry
Kissinger na Secretaria de Estado se Gerald Ford for eleito, afirmou ontem o
ex-Secretário de Defesa, Melvin Laird,
amigo do candidato republicano.
"Henry não continuará à frente do
Departamento de Estado. Creio que
quem estará ali e que deseja este cargo
é Rockefeller. Não creio que seja John
Connally", declarou.

Papa reconhece
existência de
duas Alemanha
• Ciáaãe áo Vaticano — Numa atitude
que eqüivale ao reconhecimento da divisão da Alemanha, o Vaticano anunciou
ontem a criação da conferência episcopal
da Alemanha Oriental (Conferência Berlinense dos Bispos), cujos bispos eram ligados, até agora, à Conferência Episcopai Alemã.
Dos 10 bispos católicos da RDA, somente o Cardeal Alfred Bengsch, como
Arcebispo de Berlim, continuará sendo
integrante da outra conferência alemã.
O Vaticano justificou a medida em
"razões de ordem
pastoral" e ordenou à
Igreja na Alemanha Oriental que "organize sua administração e hierarquia de
acordo com a realidade política".

Unidade da Igreja
Desde 1954 os bispos da Alemanha
Oriental assistem às reuniões da Conferência Episcopal Alemã como grupo regional. Uma das principais objeções dos
católicos da Alemanha Ocidental à medida adotada ontem pelo Vaticano era a
de que Bonn continuasse considerando-se ligado à Conferência de 1933, que
so aplica a toda Alemanha.
. Em Lourdes, o Episcopado francês
pediu ontem aos católicos que permaneçam fiéis às diretrizes do Papa Paulo VI.
O texto divulgado pela Conferência, sob
Roger Etchepresidência do Monsenhor
"a comunhão dos bispos
garay, diz que
entre si e com o Papa é o fundamento de
nossa segurança e confiança".
Na abertura da Conferência, segunda-feira, Monsenhor Roger Etchegaray
criticou o Bispo francês Marcef-Lefèbvre, sem citar-lhe o nome. O texto de ontem também não se refere ao tradicionalista, mas fala que "na tarefa de anunciar o evangelho ocupa um lugar central
a unidade da Igreja, garantida pela pessoa do Papa. Quem rejeita esta unidade,
se exclui por si mesmo da comunhão
eclesiástica".
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Sadat (E) abraçou demoradamente Yasser Arafat, que tinha Hafez Al Assad às suas costas

Cristãos rejeitam
contingente árabe
de paz no Líbano
Beirute e Cairo — O exPresidente Camille Chamoun, um dos mais radicais
líderes direitistas libaneses,
declarou que sua facção não
aceitará a presença de soldados da força de paz árabe nas zonas sob seu controle, mesmo na Região Sul,
onde havia a maior concentração de palestinos, atitude que certamente conta
com o apoio de Israel.
Ao mesmo tempo, o jornal Al Anwar revelou que
os Presidentes da Síria, Hafez Al Assad, e da OLP,
Yasser Ar a f a t, decidiram
na reunião de domingo em
Damasco, criar comitês militares sírio-palestinos para
impedir qualquer infiltração israelense no Sul do
Líbano. Com essas novas
posições, a guerra libanesa
pode ser reacesa em novos
esquemas de alianças, unindo os muçulmanos e palestinos contra os cristãos, estes
provavelmente contando
com a ajuda israelense.
CÚPULA INDECISA
No Cairo, os chanceleres
árabes não chegaram a um
consenso sobre a composição e o financiamento da
força de paz encarregada
de supervisionar o cessarfogo no Líbano, sugerindo
apenas, em suas reuniões
técnicas, a criação de dois
fundos voluntários — para
a força de paz e para a reconstrução do Líbano — e
deixando a critério dos
Chefes de Estado presentes
à Capital egípcia a solução
definitiva desses problemas.
Uma emissão de rádio da
Arábia Saudita calculava
ontem que o custo mensal '
da força de paz se situará
entre 15 e 30 milhões de dólares (.entre Cr$ 180 milhões
e Cr$360 milhões), ou seja,
entre 500 e 1 mil dólares
por mês para cada um dos
30 mil soldados previstos
para a organização dó contingente.
Não íoi fornecida nenhuma estimativa para o custo
da reconstrução do Líbano,
arrasado por 18 meses de
guerra civil, mas o chefe do
Kataeb (falanges libanesas,
Partido cristão direitista),
Pierre Gemayel, afirmou
recentemente que o preço
da guerra no pais já atingia
a casa dos 6 bilhões de dólares (Cr$72 bilhões).
A reunião de cúpula da
Liga Árabe devia terminar
ontem de manhã, mas a'
sessão dos chefes de Estado
teve de ser adiada em virtude da impossibilidade de os
ministros das Relações Exteriores chegaram a conclusões, realizando-se à tarde.
ITENS DIFÍCEIS
Um porta-voz da Liga
Árabe esclareceu que os
chanceleres custaram a
chegar a um acordo sobre
as quotas de participação
nos dois fundos aprovados,
porque os países não produtores de petróleo queriam
que os produtores se encarregassem de custear totalmente as despesas, enquanto estes defendiam a participação de todos, nas mesmas proporções de suas
contribuições normais à Liga.
Finalmente, prevaleceu a
tese da criação dos fundos
voluntários, nos quais cada
país colaboraria com a

quantia que achasse mais
compatível com suas possibilidades.
Outro item que dificultou
o entendimento entre os
Chanceleres, e que acabou
sem solução, foi o da composição da força de paz. A
OLP insistiu em seu pontode-vista de que nenhum
país deveria ter mais de
30% das tropas do contingente, exigência que foi
apoiada pelo Iraque, que
pediu preliminarmente a
retirada dos 21 mil soldados
sírios que se encontram em
território libanês.
Outra corrente, liderada
ipor Damasco, pretendia que
os 21 mil sírios constituissem o núcleo principal da
força de paz da Liga, sendo
os demais 9 mil fornecidos
pelos outros países, o que
daria à Síria 70% do contingente.
As divergências determinaram a realização de uma
reunião a portas fechadas
entre os Chefes de Estado
do Egito, Síria, Arábia Saudita, Qatar, Federação dos
Emirados Árabes e Bahrein,
para discutir o financiamento da força de paz.
Transpirou que a Arábia
Saudita, Kuwait, Qatar e
Federação dos Emirados
Árabes se disporiam a assumir 65% dos custos do contingente a ser enviado ao
Libano.
A rádio da Arábia Saudita adiantou que entre hoje
e amanhã já seriam enviados ao Libano 5 mil soldados sauditas e sudaneses
para reforçar o contingente
da Liga Árabe que já se encontra naquele pais.
COMUNICADO
Já à noite, os Chefes de
Estado se reuniram para
examinar as recomendações
de seus chanceleres e emitiram um comunicado conjunto que abre com as geneialidades habituais condenando qualquer tentativa
de divisão do Líbano e qual.
quer tentativa d e intervenção extra-árabe no pais,
desejo de normalização da
situação libanesa, integridade do movimento palestino,
etc.
Os Chefes de Estado detenderam a aplicação dos
acordos do Cairo de 1969,
que reguiam as relaçõs entre os palestinos e o Governo libanês, bem como aprovaram as decisões da miniconíerencia de cúpula em
Riad (reunindo Arábia Saudita, Kuwait, Líbano, Siria,
Ou? e Egiioi que determinou o cessar-fogo em vigor
no Líoano.
O comunidado condena
as intervenções israelenses
no Sui do Líbano, consideranao obrigação de todos os
paues árabes "enfrentar essas agressões e advertir Israel sobre as possíveis conseqüências de sua politica
expansionista".
Depois de encerrada a
conferência, reveiou-se que
os dirigentes soviéticos conVidaram Yasser Arafat a
assistir às comemorações do
59? aniversário da Revolução de Outubro, aproveitando a oportunidade para
conversar sobre a situação
geral no Oriente Médio.
O cessar-fogo no Libano
era respeitado satisfatóriamente ontem, sendo quebrado apenas por tiroteios
esporádicos em Beirute e
na região Sul do pais.

Gemml acusado
de suborno se
mata em Lisboa
Lisboa e Madri — Enquanto o Supremo Tribunal da Espanha confirmou o envolvimento de um
General e um Coronel da Força Aérea no escandalo dos subornos da Lockheed, em Portugal, o exChefe do Estado-Maior da Aeronáutica, General
Faustino de Albuquerque Freitas, suicidou-se ao
ver divulgada sua culpabilidade em caso semelhante.
O Ministério da Aeronáutica espanhol convocou a imprensa, depois qüe o Tribunal divulgou os
primeiros resultados de suas investigações, e informou que os Indiciados são o General Luis Rey
Rodriguez e o Coronel Carlos Grandal Segade, que
foram suspensos de seus cargos. Uma lista completa dos subornados espanhóis foi prometida para
as próximas semanas.

Sigilo quebrado
As Investigações na Espanha se processaram
dentro do maior sigilo: a primeira notícia sobre o
escândalo Lockheed, publicada sem grande destaque pela revista sensacionalista Sábado Gráfico,
motivou a apreensão desta, há cerca de um mês.
Tratava-se de uma lista de 11 espanhóis (oito
deles generais) que estariam envolvidos em "altos
vuelos".
Percebendo a alusão ao caso dos subornos da
empresa americana, o Governo apreendeu os exemplares distribuídos e exigiu que o editor da revista
(que por coincidência se chama Suárez, como o
Primeiro-Ministro) eliminasse a "página ofensiva"
dos demais. Ao apresentar suas desculgas, no número seguinte e Sábado Gráfico, Suárez comentou que "o caso não é exatamente Watergate, e a
Espanha não é os Estados Unidos".
Agora, um mês depois, o sigilo não mais pode ser
mantido, depois que o Supremo Tribunal divulgou a
vinculação dos dois militares com o caso Lockheed,
que já abalou os Governos da Itália, Bélgica, Japão. O jornal Cambio 16 (prosseguista) disse que o
total de suborno na Espanha atinge 750 mil dólares. A primeira denúncia sobre o caso, que não foi
levado adiante, foi feita em 13 de fevereiro pelo
Deputado Antônio Pedroso Latas.

Em Portugal
As notícias sobne os subornos em Portugal foram publicadas primeiro pela imprensa francesa.
Na semana passada o Diário de Lisboa (pró-comunista) informou que vários militares da Força Aérea poderiam ser levados a julgamento por envolvimento em compras ilegaüs na França e nos Estados
Unidos. Além do General Albuquerque de Freitas,
que se suicidou ontem, sabe-se que estão também
implicados os General Mira Delgado e o Comandante da Marinha Santos Nogueira.
Contra o General, já fora aberto processo, por
supostas irregularidades e exportação ilegal de capitais, em relação à compra de aviões militares durante as guerras coloniais de Portugal na África.
Recentemente a Força Aérea Portuguesa adquiriu da Lockheed dois aviões Hércules C-130, de
transporte pesado, que devem ser entregues em
meados do próximo ano. Eles tornarão obsoletos
outros aparelhos comprados à campanha americana e atualmente em uso, os P2V5 Neptune, que serão, então, desarmados.

Intermediários
Fontes da Comissão de Inquérito do Senado
americano, que está investigando o caso Lockheed,
informaram ao jornal católio Ya, de Madri, que o
"intermediário" nas
vendas para a Espanha e outios paises foi John Nash, agente da Lockheed na
África do Sul. Ele realizou as operações ilícitas
através de bancos na Suíça e no Liechtenstein,
usando nomes de várias companhias com sede neste Principado. Usou também o nome da Astra Aircraft Corporation, filial da Lockheed em Madri.
El País comentou o "aparente desinteresse" do
Governo espanhol em esclarecer os fatos: quando
há um mês o Ministro do Exterior Marcelino Oreja
chegou a Washington, afirmando que trouxera consigo "toda a documentação referente ao caso Lockheed", a agência oficial Cifra apressou-se a dizer
que ele não tinha a lista dos subornados. Agora os
jornalistas espanhóis, embora não esperem revelações sensacionais, pressentem que muita corrupção
do tempo de Franco virá à tona, e que se saberá
"simples presentes de Natal" (como
que não eram
dizia o Governo) que funcionários e oficiais recebiam da Lockheed.

Portugal e Espanha
no carne da Lockheed
Pelo código secreto da Lockheed divulgado peIa revista italiana Panorama de 15 de junho deste
ano, os nomes relacionados com a Espanha e Portugal são os seguintes:
Ashen - Espanha.
Bison — Madri.
Caesar — C.A.S.A. (Sociedade Aeronáutica Espanhola).
Jag — Pesetas espanholas.
Wen — Portugal.
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Socialistas
adiam reunião
na Espanha
Juarez Bahia
—
O Partido SoMadri
cialista Operário Espanhol,
membro áa Internacional
Socialista, o mais importánte agrupame7ito político de
•esquerda da Espanha, e que
não obteve autorização do
Governo para realizar o seu
Congresso de 4 a 7 áe novembro em Maári, decidiu
designar nova data antes
de 20 ãe dezembro.
Foi o que comunicou o
PSOE aos convidados especiais de áiversos países, entre eles Willy Branât, Olof
Palme, Michael Foot, François Miterrand, Mário Soares, Joop Den Uyl, Anáreas
Papandreu e o Chanceler
Bruno Kreisky, da Áustria,
que fá haviam confirmaáo
suas presenças.
RAZÕES DE SUÁREZ
Não é o fato de estar o
PSOE n a clandestinidade
que levou o PHmeiro-Ministro Adolfo Suárez a impedir temporariamente a
realização do congresso e,
sim, o seu compromisso com
us Cortes que examinam
agora o projeto de reforma
politica. Esta a razão predominante da atitude governamental. Pelo contrário, o
Governo faz freqüentes
apelos ao PSOE para que
aceite a oferta áe legalização, mas o líder socialista
Feíipe-Gonzalez ainãa prefere a clandestinidade.
A volta áo PSOE à legalidade está conãiao?iada por
ele a áuas exigências básicas: 1) a extensão da legaliáaáe ao Partido Comunista,
e 2) a solução do problemas
das nacionalidades, na raiz
do qual acha-se a questão
ãa autonomia basca.
Os socialistas — e também os comunistas — ?iüo
têm pressa. Provavelmente
não será a esquerãa a vitoriosa nas próximas eleições
gerais. Os grupos de direita
e de centro ainda detêm a
maioria. Mas aos socialistas
e comunistas está assegurada uma parcela significativa áos sufrágios. As últimas
pesquisas áe opinião indicam um inequívoco avanço áo PSOE e áo PC e terá
sido este um dos fatores da
criação áa Aliança Popular,
com seu largo espectro conservaâor dentro do qual
convivem, s e m aparentes
áificuldades, velhos franquistas, neofranquistas,
áemocratas cristãos e liberais.
PRIORIDADE A REFORMA
O Governo Suárez não
pretende, ao que parece,
bloquear os acessos áa esqueráa áo áebate político,
seu projeto áe reforma é
uma prova disso. Na realidade, ele não proibiu o Congresso socialista. Negou autorização na data solicitada
sem fechar a porta a outra
tentativa. Mas, não dá um
passo que será interpretado
como hostilidade à direita majoritária nas Cortes.
O preço desse jogo é a
prioridade ao projeto de reforma da lei politica, um dos
indicadores mais preciosos
ãa. transformação porque
vem passaiiâo a Espanha
desde a morte de Franco.
Autorizar o Congresso soeialista neste momento seria
para Suárez sobrecarregar
inutilmente de presságios o
mês ãe novembro, cujos privieiras 20 dias serão assinalaâos por uma greve geral,
pela marcha franquísta
comemorativa da morte do
caudilho e pela própria
votação da reforma nas
Cortes.
O Partido Socialista Operário Espanhol vai se reunir
esta semana para escolher
outra data e pedir nova autorização para fazer o seu
congresso. Felipe Gonzalez
dará tempo à votação nas
Cortes, o que, desde já, o
Governo Suárez penhoradamente agradece.
O PSOE é clandestino
mas não quer realizar clanâestinamente uma reunião
ãe repercussão internado,
nal. E mais, não aámite outro sitio que não seja o solo
espanhol. Felipe Gonzalez
reconhece que o Governo
Suárez se encontra sol'
pressão e se o caso é como
se apresenta —¦ apenas áeixa passar novembro com «
reforma, a greve e a mar*
cha — o PSOE pode espe
xar.

Juan Carlos
visita Paris
Paris e Maári — Para visita oficial de três dias, em
que poderão ser reavaliadas
as perspectivas de ingresso
de Madri no Mercado Comum Europeu, chegam hoje
a Paris os Reis da Espanha.
Embora simpatize com a
idéia de admissão do pais
no MCE, o Governo francês
continua a insistir na Resolução dos Nove de só aceitá-la após a redemocratização espanhola.
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Esteia diz que Gelbard,
desaparecido, administra
herança cujo valor ignora
Buenos Aires — A ex-Presidenta Maria Esteia
Martinez de Peron, cuja prisão preventiva foi decretada na segunda-feira, afirmou que não recorda
o valor da herança deixada por Juan Domingo Peron, segundo indica o documento de 46 páginas em
que o Juiz federal Nino Garcia Moritan justifica a
ordem de prisão.
Acrescenta o documento que a ex-Presidenta
declarou ao Juiz ter colocado o dinheiro herdado
em nome do ex-Ministro da Economia, José Gelbard, para que ele administrasse, porque ela não
entendida de negócios e confiava nele. Assim, seguindo conselho de Gelbard, foram depositados 500
mil dólares (Cr$ 6 milhões) na Espanha, outra soma igual na sucursal de Buenos Aires do Banco de
Santander e o restante num banco na Suíça.
TRANSFERÊNCIA
para uma penitenciária de
mulheres ou algum estabeGelbard abandonou a Ar- lecimento militar.
gentina antes do golpe de
Estado, ignorando-se seu
paradeiro. Com exceção de
Jose Lopez Rega, cujo pedido de extradição já foi feito
•a todos os países que man.têm convênio com a Argentina, os demais processados,
Raul Lastiri e Norma Lopez
(genro e filha de Lopez Rega) estão detidos.
Aguarda-se com expectativai se a viúva de Peron,
confinada desde o golpe mllitar na residência de El
Messidor, na província de
Neuquen, com liberdade para passear pelos extensos
jardins, será transferida

VIOLÊNCIA
Recentemente um grupo
representante do turismo e
comércio de San Carlos de
Bariloche pediu ao Governo
militar a transferência de
Maria Esteia porque a
numerosa guarda de segurança na cidade estava prejudicando as atividades. Os
militares se recusaram publicamente a atender ao
pedido, argumentando que
"acima dos mesquinhos interèsses de particulares está a segurança da Nação.

Leigh acusa soviéticos de
manipular informação para
jogar o Chile contra Peru

Santiago ão Chile — "A União Soviética quer
levar o Chile e o Peru a um confronto", afirmou
ontem o Brigadeiro Gustavo Leight, membro da
Junta Militar chilena, acrescentando que "esta gente movimenta a informação de forma habilidosa,
científica, para chegar a provocar inimizade, colocar um país contra o outro".
"Perderia o Chile,
perderia o Peru, perderia a
América. Mas eles sim, ganhariam, por razões fáceis de entender", disse Leigh, numa visita a Anto»
fagasta. Suas declarações coincidem com o regresso do Ministro de Defesa, General Herman Brady,
que visitou o Peru.
CORDIALIDADE

Segundo Leigh, "buscando-se mil maneiras e meios,
pode-se chegar a criar uma
psicose, começando por
jogar um povo contra outro
•e é isto que a União Soviética e seus satélites estão
fazendo". O General Brady,

por sua vez, mostrou-se
muito satisfeito com sua
visita e assinalou que "foi
tal a cordialidade demonstrada pelo Presidente peruano, General Morales Bermudez, que ele mandou preparar o seu avião para que
eu regressasse ao Chile".

AMÉRICA LATINA -
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Líder anticastrista é morto em San Juan
San Juan, Porto Rico — Um
dos dirigentes da organização
anticas-trista Quarta República,
Aldo Vera Serafin, foi morto ontem com dois tiros quando saia
de um bar no bairro de Puerto
Nuevo, em San Juan. Um outro
dirigente de • exilados cubanos,
José Rodriguez Gomez, que o
acompanhava no momento do
ataque, ficou levemente ferido.
Os tiros partiram de um
carro em movimento e a polícia
porto-riquenha não quis falar
"Essobre os motivos do crime.
tamos começando a investigação e não podemos adiantar nada", explicou um porta-voz. A
Quarta República, apesar dos
desmentidos dos seus integrantes,
está envolvida no atentado cometido no inicio do mês contra o
avião comercial de Havana.

Os responsáveis
Numa nota escrita, assinada
"câmara" da
Quarta Repúpela
blica, os partidários de Vera Se"o comuraf in responsabilizaram
nismo castrista que integra o co-

internacional"
munismo
pela
morte do dirigente. Os anticas"o
tristas explicaram que nem
assassinato de Vera Serafin nem
o comunismo internacional poderão nos deter na luta para expulsar de Havana o regime que
escraviza Cuba". A Quarta República, estabelecida em Porto
Rico, possui escritórios em alguns Estados norte-americanos.
Natural de Santa Olara,
Cuba, Vera Serafin foi dirigente
dos bancários e fez parte do Movimento 26 de Julho, que lutou
contra o ditador Fulgêncio Batista. Vera Serafin dirigia a célula de "ação e sabotagem" do
movimento e, em meados de
1958, ele e outro líder trabalhista, Odon Alvarez de la Campa,
ficaram gravemente feridos ao
explodir uma bomba que fabricavam.
Quando Fidel Castro assuuniu o Poder, em janeiro de 1959,
Vera Serafin foi nomeado chemas
fe de polícia de Havana
não chegou a permanecer duas
semanas no cargo. Rompeu com
Castro quando este tomou o ca-
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Infomie-se com seu
Agente de Viagens.
Todas as terças e sextas-feiras,
a partir de novembro.
de São Paulo -17 hs.
...
&alaa*' do
Rio de Janeiro -19 hs.
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Rio de Janeiro:
Av. Pres. Antônio Carlos, 58
10.° and. - Tel.: 221-9667 R. 76
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Salas 201A-B e201 D-Tels.:
257-1045 - 257-4970 e 257-0624
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Entrou em operação no dia 31 de
agosto deste ano a Central-ANC-11, instalada
nos Laboratórios de Pesquisa e •
Desenvolvimento da Ericsson do Brasil, em
São Paulo. Esta Central é parte de um suporte
tecnológico desenvolvido e implantado pela
Ericsson no sentido de auxiliar a operação de
uma das maiores estações Tandem do .
mundo, ANC-11, em processo de instalação
na cidade de São Paulo, para a TELESP, com
capacidade para 20.000 troncos.
Este revolucionário sistema
apresenta, na parte processadora de dados,
uma arquitetura característica das Centrais
CPA de geração mais recente.
O processamento se faz em dois níveis: no
processador central e nos processadores
regionais. A operação desta Central CPA, da
mais avançada tecnologia,
reafirma mais uma vez
o pioneirismo da
Ericsson do Brasil.

45^°

melhor entendimento
através da comunicação

Vitamina para as idéias.
Assinar o Jornal do Brasil e tomar diariamente
junto com a primeira refeição.
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Caracas e Port of Spain — O
Governo de Trinidad-y-Tobago deportou ontem para a Venezuela,
para julgamento com outros sete
terroristas anticastristas, os fotografos Freddy Lugo e Hernan Ricardo Lozano, acusados de terem
colocado a bomba que, no último
dia 6, explodiu no interior do avião
cubano que caiu no mar matando
73 pessoas.
O Primeiro-Ministro de Trinidad, Eric Williams, decidiu enviar
os dois para Caracas depois que
representantes de Cuba, Venezuela, Guiana, Barbados e Trinidad-y-Tobago mantiveram prolongadas deliberações sobre o encaminhamento do processo contra os
terroristas. Ficou decidido que os
serão julgados em
anticastristas
Caracas.
Os dois foram colocados numa
aeronave comercial, ontem, vigiados por agentes da Direção dos
Serviços de Inteligência e Prevenção (Disip), e tão logo o jato pousou em solo venezuelano, em Maturin, foram transferidos para um
avião especial que desceu na base
militar de Caracas. Sem que pudessem falar com ninguém, foram
transferidos para o quartel-general, da Policia Especial para novos
interrogatórios.
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Local: A.CM. do Rio de Janeiro — Rua da Lapa 236, 6.°
Datas: 10, 11 e 12 de novembro de 1976
Horário: 14.00 às 18.00
TEMÁRIO
10/11 - 14.00: "FATORES ESTRUTURAIS DO HOMEM DE MEIA
IDADE" — Dr. Cláudio Gil Soares de Araújo
15.00: "PROVAS FUNCIONAIS" — Prof. Josó Ney Guimarães
11/11 - 14.00: "ATIVIDADE FÍSICA E PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS
CARDIOVASCULARES" - Dr. Edmundo Novaij
15.00: "DIETA E PREVENÇÃO" - Dr. Júlio César Uchoi
12/11 - 14.00: "REPERCUSSÕES CARDIOVASCULARES DO TREINAMENTO FÍSICO" - Dr. Mauricio Roch»
15.00: "PROGRAMA PARA EXECUTIVO DE MEIA IDADE"
— Dr. Dino Garcia Abreu e Prof. Atíila Flegner
16.00: "PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS EM CASOS ESPECIAIS" - Dr. Edson Faria»
Obs.:
a. Após a exposição de cada conferencista, os participantes po*
derão formular perguntas por escrito.
b. A freqüência de 2/3 dará direito ao CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.
(P

Em São Domingos, Republica Dominicana, o Presidente
Joaquin Balaguer impediu a entrada no país de dois delegados
cubanos à quarta reunião da Comissão de Proteção
Sanitária.
Cuba, que figura na reunião coda Organização
mo convidada
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO),
que presidiu a abertura do encontro, declarou desconhecer o
motivo da atitude.

Fotógrafos são
deportados

V '

¦

72.° "SEMINÁRIO DE

Há quatro anos radicou-se
em Porto Rico, onde abriu um
negócio de automóveis usados
que, depois de algum tempo, fechou. O dirigente anticastrista,
de 43 anos, era casado e tinha
dois filhos. Segundo porta-vozes da Quarta República, Rodriguez Gomez, ferido no braço esquerdo e não na mão direita, recupera-se satisfatoriamente no
Centro Médico de San Juan.

MARROCOS.
ÜM CAMINHO
DIFERENTE.

WJâ

-

Federação Brasileira das
Associações Cristãs de Moços

minho do socialismo e saiu de
Cuba. Desde então, no exílio, vinha combatendo o Governo de
Havana em organizações anticastristas de exilados.
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Rodesianos negros ameaçam reunião de colapso
Araújo JSetlo
.V.r,..
jI'..-
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Ocidentais querem retirar
da reunião da UNESCO tese
do controle da informação

.1'..' - "Se a proposição íor le' ' vaüa e plenário" — aaver.-'.tiu uma fonte ocidental —
-—•"'será
provavelmente aprojjj jada". Um documento ela.wn,boiado pela delegação dos
'Estados Unidos indica
que
^
.rvaSe a Conferência votar a
••'favor, essa decisão desencadearia uma reação de tal
modo intensa nos Estados
Unidos contra a UNESCO
que Washington se veria na
^obrigação de retirar-se dos
'^".quadros
d a Organização,
í; em caráter definitivo.
JJjagj A 19a. Conferência, a pri: meira que se realiza em ter^íitório africano, foi inaugurada festivamente, com
muitas danças tribais e um
'.'"'discurso
do Presidente de
¦'u Quênia, Jomo Kenyatta, de
'.'>
8t> anos de idade e conside-¦* rado um dos pais das lu'•"'''ias
pela independência da
África. A finalidade prin¦"•"'cipal da reunião, segundo o
'
documento de convocação, é
-nujaebater
questões relativas
"r' á'o
estabelecimento de uma
nova ordem econômica pa"", ria, os
paises em desenvolA;> 'Vimento. Ao que tudo in^""dica, o problema da liberdade dé informação terá
-""Sua discussão transferida
'pràra
outra oportunidade.
^7
,JJ* "Ao- abrir os trabalhos da
19a Conferência, que terá
uma duração prevista de
cinco dias, oP residente
Kenyatta dirigiu um apelo
SI-, aos 3 mil dos presentes paãH.ra que examinem e apro.^ytvem "programas de assisaJi. tência urgente aos paises
•••-•pobres, em um esforço para
.^.erradicar a miséria que
existe no mundo".
-i'c.«v."Os Estados Unidos con-<*•'• sideram a Conferência aa
---'UNESCO tão importante que
"apagaram parte de suas contribuições em atraso para
„w. ter direito a voto em uma
--^"série de temas controver>r.-tidos", disse ontem, em

Nova Iorque, o Wall Street
' 'Entre esses
Journal.
temas" — acrescentou —
"está a recuperação por
parte de Israel dos plenos
direitos de membro da Organização, que perdeu em
1974 em conseqüência de
pressões árabes e dè outros
do Terceiro Mundo".
paises
"Contudo" — disse ainda
o Wall Street — "o tema
mais importante talvez seja
o que se refere à liberdade
de imprensa, pois as delegações do Terceiro Mundo
e os comunistas, que numericamente d o m i n a n a
UNESCO, parecem decididas a consagrar o princi' pio do controle governamental sobre os meios de
informações do mundo intetro".
Ao concluir, afirmou o
"tanto o Prejornal que
sidente Ford como Jimmy
Carter poderiam desfechar
um vibrante goiipe contra
essa grave ameaça à democracia, se dissessem claramente que jamais os fundos
dos impostos norteamericanos seriam utillzados para subsidiar ou patrocinar uma crescente investida internacional contra a liberdade de imprensa
pelos Ministros de Informação dos Governos".
A URSS, Cuba, Alemanha
Oriental, Algéria, Bulgária,
Iugoslávia e Vietnã apresentaram uma moção no
sentido de que as credenciais da delegação do Chile
não fossem aceitas, "pelas
violações dos Direitos Humanos cometidos pelo
Governo daquele país".
Venceu, porem, a tese de
que a UNESCO não é uma
corte de justiça ,e que não
lhe cabe o direito de intrometer-se nos assuntos internos de um Estado membro.
A moção foi rejeitada praticamente por unanimidaseis
de:
abstenções e
apenas um voto de apoio.

% Vietnã ameaça governantes
tailandeses e exige Um de
"atos de terror e seqüestro ??
Hanói e Bancoc - A Chancelaria do Vietnã cias' "sificou
^'"'.'
os novos dirigentes da Tailândia de "barbaros
inspirados
no neocolonialismo norte-americano",
22-exigiu
o fim imediato de "todas as ações de terror
,.',Zè seqüestro movidas contra a colônia vietnamita"
"•¦¦•que reside no país e advertiu que se Bancoc não
-•••mudar a atual política "sofrerá as graves consequências de seus próprios atos".
Ajtt?
O jornal Nhan Dan, publicado em Hanói, co::.:mentou que "como o bando de Ngho Dinh Diem
¦•Hí;(ex-governante do Vietnã do Sul), os militaristas
V tailandeses transformaram o anticomunismo na
-^-principal política nacional e, a partir dessa posição,
traem seu país, seu povo e sua civilização". O Gabiparcialmente civil empossado na sexta-feira,
"chefiado
^"¦Tiete
Tanin Kraivixien, na opinião
peloPremier
"não
Nhan
Dan,
do
de cortina de fumaça para
passa
^ encobrir as ações
excusas do Almirante Chaloryoo".
;
TEMPO DIFERENTE

viço secreto descobriu um
plano extremista contra
Nhan Dan acrescentou que pessoas e bens tailandeses
"os
povos de muitos paises elaborado por estudantes
se levantaram contra o im- das universidades de Ramperialismo norte-americano khamhaeng e Chulalong..-. a fim de recuperarem a in. Korn, de Bancoc, apenas
•-"dependência e o direito de cinco dias depois do apelo
em paz. As coisas
líderes do ex-Partido
:^'""y.iver
- 'mudaram no Sudeste asiá- dos
Socialista" por uma luta
""^'tico
Unidos
foos
Estados
e
-V.^ram completamente derro- total contra o novo regime.
Esse apelo foi divulgado pe21" tados no Vietnã, Laos e
„^Camboja. A estratégia glo- Ia rádio comunista Voz do
bal de agressão aplicada Povo Tai instalada, segundo
'"^por
Washington atravessa alguns, no Sul da China.
'••
séria crise e a única saida
Em Bancoc teme-se tampara os norte-americanos,
$ no Sudeste asiático, é a re- bém que os partidários da
•. -tirada definitiva".
esquerda não comunista e
vietnaml- muitos nacionalistas anti,
Chancelaria
A
.'
""•''ta,
por outro lado, acusou comunistas possam agora
"""
os militares tailandeses de
"provocarem
delibera- se unir aos guerrilheiros
•¦
a
tensão
para tor- marxistas que operam no
.ündâmente
pedear as relações entre os Norte do pais e que, até
dois paises e violam aber- agora, estavam isol a dos,
tamente o tratado assinado
de exercer
èm 6 de agosto último entre sem condições
a Tailândia e o Vietnã". O nenhuma influência nos
•^•rAlmirante S a n g a d Chalo- centros urbanos.
-,„xyoo, homem forte do reSabe-se, por exemplo, que
gime de Bangcoc, derrubou muitos dos perseguidos
o Governo democrático no
depois do golpe militar do
*'"j principio desse mês.
• A emissora oficial da Tal- dia 8 procuraram asilo na»
r«.^iandla, ontem, advertiu que selvas e contatos com os
nas próximas semanas comunistas, tanto para se
^poderão ocorrer atentados proteger como para ofere""-"«terroristas na Capital e em
outras cidades do pais. De cer apoio e pedir armas pa"o ser- ra a luta nas cidades.
acordo com a rádio,

ria ser confundida com um "regulamento pacifico1', que pudesse sugerir a
criação de um Governo de coexistência
com as minorias racistas da Rodésia.

Genebra — Hoje o mais difícil é
acreditar que a conferência da Rodésia
comece mesmo amanhã ou em qualquer
outra data mais próxima. Ontem mesmo,
os dois principais líderes das maiorias
negras rodesianas presentes em Genebra
Joshua N'Komo, da facção interna do
Conselho Nacional Africano (ANO, e
Robert Mugabe, secretário-geral da Zimbabwe African National Union (ZANU)
reforçaram as dúvidas de tantos observadores que continuam considerando
esta conferência uma tentativa frustrada: uma Idéia que morreu antes mesmo
de ser posta em execução.
Num comunicado conjunto, que antes de ser divulgado foi entregue ao representante britânico para ser encaminhado ao Governo de Londres, N'Komo
e Mugabe impõem condições que nenhum dos 200 jornalistas estrangeiros
que aqui vieram para seguir a conferência da Rodésia, considera razoáveis ou
mesmo negociáveis.

Nairóbi e Nova Iorque — Delegações ocidentais
Conferência da Organização dás Nações Unià
XIX
'' das
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
que ontem se instalou em Nairóbi, estão realizando
J, esforços para que seja retirada do temário a proposição de inspiração soviética que defende a tese de
que cabe ao Governo de cada país o controle dos
meios de comunicação de massa.
A iniciativa, que conta com o apoio do Bloco
Oriental e de alguns países do Terceiro Mundo, está
-•sendo interpretada no Ocidente como um atentado
•- à liberdade de informação, notadamente à liberdade
•de imprensa. A proposta pretende também uma aju'da técnica aos
paises em desenvolvimento, com a
finalidade específica de fortalecer seus próprios
'meios
de informação.
REAÇÃO DOS EUA

Enviado especial

Cantão/UPI

Fator de união
O plano Kissinger, por muitos visto
como inspirador e provocador desta reunião de Genebra, até aqui parece ser o
único fator de união dos quatro grupos
que falariam pelas maiorias nacionalistas africanas. Ao fim da tarde de ontem,
à saída do Palácio das Nações, sede da
ONU em Genebra que hospeda (mediante pagamento) a conferência da Rodésia,
o Bispo Abel Muzorewa, que se apresenta
como líder do grupo externo do Conselho
Nacional Africano, reiterou essa im"Nossas
quatro delegações ainda
pressão.
não chegaram a um acordo, embora possamos dizer que caminhamos para um
entendimento. De qualquer forma, uma
coisa é certa: nenhum de nós aceita o
plano Kissinger como base de discussões", disse Muzorewa.
A salvação da própria conferência
tanto quanto o esforço de unir os quatro
grupos africanos hoje parecem depender
exclusivamente da habilidade de um homem: o Embaixador Ivor Richard, que
até aqui tem-se distinguido como um
"O inglês" — disse o
grande moderador.
"é um
Bispo Muzorewa ontem à tarde —
tremendous, fantástico Presidente. E
como homem tem-se revelado dotado de
uma grande humanidade. Graças a ele,
talvez possamos ser, razoáveis e
entender-nos".
Outro que se declarou muito empenhado em fazer com que as organizações
de unidade africana falem em Genebra
com uma só voz foi Sir Harold Walters,
Presidente do Conselho Ministerial da
Organização da Unidade Africana e
Ministro do Exterior das Ilhas Maurício.
Ontem ele se encontrou separadamente
com os quatro lideres da Rodésia negra.
"O X do problema africano na Rodésia
é exatamente este: no minimo obter a
unidade externa dos movimentos nacionalistas. admitindo as suas divergências
internas, que poderiam encontrar solução num segundo tempo. E o objetivo da
OUA — conclui Sir Walters — éo de
criar condições para e existência de uma
frente única africana dentro desta conferência".
Durante toda a noite de ontem, muitas das salas de conferências dos grandes hotéis de Genebra foram ocupadas
por articuladores dessa unidade dos
movimentos nacionalistas africanos, que
aqui se apresentam como convidados do
Governo britânico, curiosamente limitados por uma conveniência de ordem diplomática: a de que nenhum deles fale
pelos seus grupos, organizações ou facções. Quando muito, devem falar por eles
mesmos, apenas na qualidade de personalidades dignas de apreço e reconhecidas pelo grande conhecimento que têm
do problema da Rodésia.
Distante, isolado, irredutível, o outro
grande protagonista desta conferência,
lan Smith — continua lamentando a
possibilidade de sentar-se ã mesma mesa
de negociações com interlocutores tão
pouco qualificados. A uma provocação de
um jornalista, que quis saber como ele
havia chegado a essa decisão, renunciando a tão rígidos princípios, lan Smith
respondeu: "Se dependesse de minha
vontade, não o teia feito. Infelizmente,
não havia nada melhor a fazer".
O longo dia de encontros, reuniões
e consultas preparatórias da conferência
da Rodésia terminou ontem, às 19 horas
da noite, com uma declaração do homem
que continua acreditando na possibilidade de presidi-la. Deixando o Palácio
inglês Ivor Ridas Nações, o Embaixador
"vivi mais um dia
chard declarou que
útil, de contatos frutíferos, que me permitem uma confirmação: a conferência começará mesmo amanhã as três horas da tarde".

As exigências

No^ Sufdd:GMia ôs-mãicmsvdé Xangai são vencidos pela baioneta

China volta a
acusar URSS de
expansionista
Nairóbi e Pequim — Numa demonstração de
que Pequim não pretende alterar os rumos de sua
política externa, apesar dos oferecimentos de paz
feitos por Moscou, a delegação chinesa à Conferêndenunciou duramente
cia da UNESCO, em Nairóbi,
"uma superpotência que
a União Soviética como
aspira à fanática expansão militar". .
Durante a sessão inaugural da Conferência — a
primeira reunião internacional a que— comparece a
os delegados
China após a mudança de Governo
de
de Pequim acusaram também a União Soviética
"para
utilizar a UNESCO com fins propagandisticos,
camuflar seus preparativos de guerra".

Vitória moral
A controvérsia explodiu quando a delegação
chinesa exigiu a retirada da agenda da Conferência
pontos propostos pelos soviéticos, sobre a cessação
da corrida armamentista, o desarme e a cooperação
cultural e cientifica.
Os soviéticos não replicaram aos ataques, e
apenas Bulgária e Polônia se levantaram para
apoiar suas propostas, que, depois da votação especial pedida pela China, permaneceram na ordem
do dia com 34 votos a favor, dois contra e 53 absteno alto
ções. As delegações ocidentais consideraram
"triunfo moral" de
número de abstenções como um
Pequim sobre Moscou.
Enquanto isso, chegava a Pequim o telegrama
da Albânia a Hua Kuode felicitações do Governo"Esperamos
feng, o sucessor de Mao.
que a amizade
entre nossos povos se desenvolva cada vez mais,
para edificação do socialismo e progresso na luta
comunista contra os Estados Unidos, os socioimperialistas soviéticos, o revisionismo e a reação", diz
a mensagem do chefe do PC albanês, Enver Hoxha.
A Albânia, que também se afastou da doutrina
de Moscou, é o mais fiel aliado da China entre os
paises comunistas europeus.

Nova posição
O primeiro pronunciamento sobre política externa formulado por um alto dirigente chinês desde
a nomeação de Hua indica que o Governo de Pequim
não rfíais parece inclinado a um apoio vigoroso à
Coréia.do Norte, como era sua posição não há muito
tempo.
Em banquete ha Embaixada norte-coreana, segunda-feira à noite, b Vice-Primeiro-Ministro Chen
Hsi-lien concordou que as exigências da Coréia do
Norte de que os Estados Unidos retirem suas tropas
"são
da Coréia do Sul
perfeitamente justificadas".
—
a atenção os corresponchamam
Contudo
dentes ocidentais — Chen, que é também membro
do Politburo, não repetiu palavras de solidariedade
total e irrestrita, como no ano passado, durante
uma festividade semelhante, de comemoração ao
aniversário da entrada das forças voluntárias chinesas na guerra da Coréia.
Chen observou que "o problema da reunificação
da Coréia deve ser resolvido pelos próprios coreanos". No discurso, referiu-se ainda à situação in"excelente" e
terna da China, classificando-a de
ao expurgo dos radicais de Xangai que, afirmou, foi
apoiado por todo o povo e o Exército chinês.
O Jornal de Libertação, de Xangai, que durante
mais de 20 anos foi dirigido por Chang Chun-chiao,
um dos conspiradores expurgados, deu ontem ampla
adesão ao novo Governo de Hua Kuo-feng. Comenta-se em Xangai que o Prefeito da" cidade, Ma Tienshui, escapou por pouco de ter o mesmo destino
que os expurgados, aos quais estava ligado ideologicamente.
Embora vários rumores dissessem que Ma estava preso, ele apareceu publicamente domingo, na
tribuna de honra de um comício em Xangai. Aparentemente, ele fez um ato de contrição, o que lhe
valeu conservar seu posto no Partido. Outros dois
secretários do Comitê Municipal do PCC não se arrependeram e, ao que tudo indica, foram ou serão
expurgados: Hsu Ching-hsien e a senhora Wang
Hsiu-chen.
Soube-se em Xangai que os três mais altos dirigentes locais da cidade, companheiros de Chiang
Ching, a viúva de Mao, na conspiração frustrada
contra Hua Kuo-feng, já foram substituídos em
seus cargos.

Moscou não
altera
Politburo
Dev Murarka
Correspondente

Moscou — O mais alto escalão do Poder soviético
conta desde ontem com um
novo membro: Yakov Ryabov, eleito para o secretariado do Comitê do Partido
Comunista, ao final de dois
dias de reunião geral. Sua
designação põe fim também
a uma série de rumores que
vêm sendo difundidos nos
últimos meses sobre mudanças no Politburo. Ninguém foi afastado.
Embora possa ainda haver algumas mudanças ministeriais, envolvendo membros do Politburo, é provavel que estas não alterem
a coviposição de Secretariado do Partido Comunista
soviético. Estas modificações serão anunciadas
apenas perto do final da
reunião geral em três dias
do Soviet Supremo (Parlamento soviético), que se inicia hoje.
Um membro do secretariado do Comitê Central detém um poder enorme e o
posto pode ser um trampoUm para novos cargos na
hierarquia, como ocorreu
com 6 atual secretáriogeral Leonid Brejnev. Decimo segundo a ocupar o
posto, Ryabov é relativamente novo, com 48 anos,
embora haja duas pessoas
?nais jovens no SecretariaVladmir Dolgikh e
do:
Konstantin Katushev Os
membros efetivos e suplentes e os secretários são na
verdade os detentores do
poder supremo na União
Soviética. Com a inclusão
de Ryabov, eles agora totalizam 28 e os principais têm
por volta de 70 anos de idade, com algumas exceções.

Caso Romanov tem
mais uma versão
Nova Iorque — Um livro
de dois jornalistas britanicos, lançado hoje, comprova, com base em 22 documentos descobertos na biblioteca da Universidade de
Harvard nunca antes pesquisados, que a Czarina Alexandra e suas quatro filhas
sobreviveram pelo menos
seis meses após "o.o episódio
matança
conhecido como
dos Romanov", em 1918.
Os autores de O Dossier
do Czar, Tom Mangold e
Anthony Summers da British Broadcasting Corporation (BBC), informaram
que hoje a televisão mostrará a filha mais nova do
Czar Nicolau II, a Grã-Duquesa Anastácia, atualmentt com 75 anos vivendo numa cidade do Estado norte-americano de Virgínia
'' a
parentemente afastada
do mundo".
Mangold e Summers basearam muitas de suas hipóteses num dossier acumuenlado por Nikolai Skolov,
''russos
carregado pelos
brancos" de uma pesquisa
oficial sobre a execução, a
16 de julho de 1918, da familia real.
Este dossier foi cedido à
biblioteca da Universidade
de Harvard por um colecionador de manuscritos e lido
apenas quando Mangold e
Summers souberam de sua
existência. Por ele os autores britânicos confirmam a
execução do Czar mas tèm
dúvidas a respeito da morte
de seu herdeiro, o Czarevich Alexei.

Para sentarem-se à mesa de negoclações, o moderado N'Komo e o revolucionário Mugabe (que se diz lider de 12 mil
guerrilheiros), exigem:
— A libertação de todos os prlsloneiros políticos feitos pelo regime racista
da Rodésia. Não se contentam com a recente liber,taçã0 de quatro deles em
Zâmbia.
— A completa cessação do regime
racista de lan Smith.
— A presença de um legitimo representante do Governo da GrãBretanha à Conferência de Genebra, isto
é, um membro do Gabinete de James
Callaghan, e não um diplomata como o
Embaixador Ivor Richard (até aqui o homem destinado a presidir a Conferência), na qualidade de representante inglès na ONU. Forçando a presença Üe
um delegado desse status, esperam também que o Governo de Londres reconheça a Rodésia como colônia inglesa; lan
Smith como um simples membro da delegação inglesa; o problema da descolonização d.a Rodésia como um problema
a ser negociado entre os movimentos independentistas da maioria negra.
— Enfim, e- muito importante, que
o Governo inglês — um dos principais
autores intelectuais deste projeto de conferência — assuma a responsabilidade
por todas as despesas de viagem e estada das numerosas delegações hospedadas em alguns dos mais caros hotéis de
Genebra. Para N'Komo e Mugabe, o
pagamento de nove viagens e nove estadas por delegação é pouco, não satisfaz, não chega para um bom começo de
conversa.
Como se não bastasse toda esta série
de exigências dificilmente aceitáveis, os
dois principais protagonistas africanos
vêm repetindo desde o séu desembarque
nesta cidade que qualquer discussão só
pode começar a partir do reconhecimento da independência da Rodésia.
Para o radical, freqüentemente identificado como marxista, secretário da
ZANU, Robert Mugabe, o tema da conferência deve ser o da transferência do Poder aos negros e o estabelecimento da
Independência legal e formal do país há
mais de 11 anos unilateralmente separado da Grã-Bretanha. Mugabe, sem qualquer hesitação, exclui qualquer hipótese
de negociar à base do plano de seis pontos de Henry Kissinger, acordado há cerca de um mês entre o Seoretário e Estado norte-americano e o chefe do regime racista de Salisbury, lan Smiith.
Com menos ardor, o ex-líder sindical
N'Komo, líder da facção interna do ANC,
fecha a questão em torno da independéncia da Rodésia — mas demonstra-se
mais conciliador ao aceitar a negociação
em torno de um Governo de transição
que teria como primeiro e maior objetivo
a elaboração de uma Constituição independente. Constituição que jamais pode-

Londres apoia nacionalistas
Genebra, Londres e Washington —
A Grã-Bretanha decidiu apoiar as exigènclas dos lideres nacionalistas de libertação dos presos políticos ra Rodésia e
mensagem neste sentido será entregue
à delegação do Primeiro-Mlrústro lan
Smith à conferência de Genebra.
Uma outra exigência, no entanto, a
de substituição do Embaixador Ivor Richard por um membro do Gabinete britanico como presidente da conferência
sobre a Rodésia, em Genebra, não íol
aceita, mas um porta-voz do Foreign Office não descartou inteiramente a posslbilidade de Anthony Crosland viajar a
Suiça caso a reunião esteja fracassando.

Num almoço com diplomatas afrieanos, ontem, o Chanceler britânico advertiu que na Rodésia e nos países vizinhos
imperará o caos caso fracassem as conversações de Genebra, mas manifestou
sua confiança ide que um acordo possa
ser possível com a boa vontade de todos.
"Não estou de todo pessimista e continuo achando que na base da boa vontade poderemos chegar a um acordo. Logo de início lhes assegurei que o Governoa
britânico fará o que puder para que
conferência termine com um acordo tornando possível um Estado de Zimbabwe
livre, próspero e multiracial" — disse
Crosland.

ONU anula ato no Transkei
Dar Es-Salaam, Nações Unidas, Nova
Iorque e Umtata — A As.sembléia-Gtrul
das Nações Unidas aprovou uma resolução apresentada pela Nigéria, considerando nula a independência do Transkei,
enquanto seus habitantes continuam a
ser sul-africanos, que contou com o apoio
de pelo menos 25 paises.
Ontem a Assembléia iniciou uma
campanha anual contra a política de segregação racial e condenou o Governo de
Pretória por considerar que seu objetivo
é "perpetuar os desígnios do apartheid".
Foi solicitado um boicote ao Transkei e
a todos os demais Estados tribais que a
África do Sul organiza.

Novas

críticas

Também a Tanzânia e o Zaire protestaram contra a concessão de independência ao Transkei: "um triste acontecimento e uma lamentável manifestação
da política do apartheid".
De açodo com o Daily News de Dar
Es-Salaam, ontem foi "um triste dia para a África", o regime sul-africano é "cri-

Leia editorial

o
minoso", e os negros que integram
"traídonovo Governo do Transkei são
res".
Nguza
Em Kinshasa, o Chanceler
"o sistema de
Karl 1'Bond afirmou que
Estados bantus na África do Sul, reservando aos brancos as terras mais férteis
e mais ricas em jazidas minerais, e deixando aos negros as terras mais pobres,
constitui a mais lamentável demonstração da política do apartheid".
O The New York Times, em editorial, salientou: "Desenvolvimento separado é um plano falso que vai de encon.tro à História. Os Estados Unidos não
podem justificar o apartheid, um sistema que o Secretário Kissinger descreveu, perante a Assembléia-Geral d a
'ONU, como uma negação de humanidade
e um desafio à consciência humana".
O Governo de Pretória anunciou que
uma moratória de dois anos deverá
transcorrer até que se conceda a mudana de status e a documentação aos 1 mllhão e 800 mil xhosas que vivem no país.
Os xho.sas agora não são mais reconhecidos como sul-africanos.
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Rio cruza os braços
e o turismo não anda
O Brasil gastou mais de Cr$ 16 milhões para realizar o 459 congresso da
Sociedade Americana de Agentes de Viagens (ASTA). Mais de 3 mil agentes de
viagens norte-americanos, os maiores exportadores mundiais de turistas, vieram,
viram, comeram, beberam, prometeram
ajudar e partiram. Valeu a pena? Exatamente um ano depois, no saguão do
Hotel Inter-Continental Rio, Aimo Paionen, morador de Los Angeles, sem saber,
deu ontem a resposta:
— I never saw anythinfí like this
in my whole life. I lost two hours in a
taxi to come _ere from airport. Mr
Palonen, 70 anos, viajou menos de 10
horas de sua cidade ao Rio e nunca havia visto "uma coisa dessas" em toda sua
vida: "Eu perdi duas horas num táxi,
do aeroporto até o hotel." Do Galeão à
praia de São Conrado, distam apenas 28
quilômetros.

Sem efeito
A menos de 200 metros de distancia,
na saída do túnel Dois Irmãos, no mesmo lugar onde, ano passado, um outdoor mostrava o Cristo Redentor e dizia
"O Rio dá as boas vindas à ASTA de
braços abertos" — uma tentativa inócua
de esconder dos 5 mil visitantes a favela
da Rocinha — agora se vê uma foto do
Presidente Geisel pedindo ao povo para
votar na Arena.
ASTA,
Há um ano, o presidente da"aumenRobert Mac Mullen, prometeu
tar o fluxo de turistas para o Brasil entre 15 e 20%." Ontem, um dos diretores
do Hotel Nacional-Rio disse:
O Congresso da ASTA não produziu os efeitos esperados porque a Embratur deveria, Imediatamente, ter promovido uma campanha de publicidade nos
Estados Unidos, Canadá e México para
estimular os turistas, isto é, os consumidores, a optarem pelo Brasil em seus
programas de viagens. Sóagora.hápouco mais de um mês, isso começou a ser
feito, quase um ano depois do momento
adequado."
O movimento de turistas estrangeiros, este ano, comparado ao do ano
passado, aumentou ou diminuiu?
Marion Azambuja, Guest Relations
Coordinator, do Hotel Inter-Continental
Rio:
Diminuta bastante.
Cláudio Canu, Front Office Manager, Rio-Sheraton Hotel:
O movimento diminuiu. Este ano
tivemos, aliás todos os hotéis tiveram,
menos turistas estrangeiros.
César Crenzel, diretor de vendas do
Hotel Nacional:
Se considerarmos que hoje há
mais quartos à disposição dos viajantes
do que no ano passado, não podemos
afirmar que o movimento diminuiu. Mas
não devemos considerar o deste ano um
movimento normal, porque, devido à crise do petróleo, o movimento turístico
nos Estados Unidos dianiniuiu bastante.
A medida tomada pelo Governo de
obrigar os turistas brasileiros a fazerem
depósito prévio de Cr$ 12 mil para obter
licença para sair do pais gerou medidas de represália dos agentes de viagem norte-americanos?
A resposta de todos os hoteleiros cariocas consultados: não.
Por quê?
Porque os agentes de viagens, em
geral, são exportadores de turistas. O negócio deles é mandar turistas para fora,
portanto, o depósito prévio criou dificuldades para os brasileiros apenas. (César
Crenzel).
Qual a imagem que os turistas estrangeiros levam do Brasil, quando vão
embora?
Marion Azambuja, mostrando uma
pasta-arquivo com mais de 100 folhas:
Péssima. Sabe o que é isto aqui?
São reclamações de hóspedes nossos, roubados na praia aí em frente. Não há
policiamento, apesar de todos os pedidos
que já fizemos. Sabe como são os turistas
estrangeiros, não é? Eles levam dinheiro,
máquinas fotográficas e, quando entram
no mar, são roubados. E' evidente que
eles saem daqui dispostos a não voltar
nunca mais.
Ontem de manhã, a piscina do Hotel Nacional, a menos de 50 metros da
areai e do mar de São Conrado, tinha
mais de 50 banhistas. Na praia, só os
moradores da favela da Rocinha. No
alto do Corcovado — onde a Polícia Militar mantém quatro soldados, dia e nolte — duas francesas, duas argentinas e
seis japoneses. Além deles, menos de 20
turistas brasileiros, a maioria vindos de
São Paulo.

Sem movimento
O restaurante do Corcovado — totalmente remodelado no ano passado para o
Congresso da ASTA — tem seu funcionamento condicionado à presença de
turistas. Quando perguntado a que horas costuma fechar, o caixa responde:
Se o movimento for pouco, fechamos às sete da noite. Às vezes, vamos
até às 10, mas nunca passamos disso".
Quatro pequenas bancas vendem
lembranças do Rio, cartões postais, artesanato do Norte e Nordeste e cinzeiros com a imagem do Cristo. No ano
passado, o Corcovado ganhou uma caixa
do Correio e telefone público. Uma das
bancas vendes selos e fichas para o telefone. Ontem, entretanto, quem quisesse usar o serviço do Correio para remeter um cartão postal deveria lembrar-se
de comprar o selo antes de subir. A explicação do rapaz que atendia aos visitantes:
A agência dos Correios no Catete
não mandou os selos.

Depois das 17h30m, quando a banca
fechou, o telefone público perdeu sua
utilidade.
— A banca tem horário certo para
funcionar?
—O horário vareia, de acordo com
o trem.
De acordo com um folheto da Riotur, o trenzinho "... parte de meia em
meia hora, entre 8 e 18 horas, da Rua
Cosme Velho, 513".
O trenzinho gasta 40 minutos para
subir 3,5 quilômetros e 25 minutos para
descer os 704 metros. A passagem custa
Cr$ 18 e, de acordo com um dos maquinistas — trabalha lá há 14 anos — "os
turistas preferem o trenzinho". Com capacidade para 50 passageiros, raramente
ele sobe lotado.

Jogo limpo
Igualmente bem policiados, os outros pontos turísticos da reserva florestal da Tijuca — Mirante Dona Marta,
Mesa do Imperador e Vista Chinesa —
só se ressentem da ausência de turistas.
Durante toda a tarde de ontem, apenas
um ônibus, com menos de 30 passageiros,
chegou ao Mirante Dona Marta. Na Mesa
do Imperador, os únicos visitantes de
ontem: dois guardas da Serviços Especiais de Segurança (SEG), a empresa
contratada para policiar a reserva. Seus
homens estão distribuídos pelos pontos
turísticos a partir dos vários portões de
acesso à reserva, entre eles o Portão Passo de Pedras, a Porta das Sapucaias e o
Portão das Caboclas.
No Pão de Açúcar — outro importante ponto turístico do Rio de Janeiro
totalmente remodelado para o Congresso
da ASTA — o play-ground está praticamente abandonado; ontem não havia
policiamento ostensivo, a grade de segurança está arrebentada e não oferece
proteção às crianças, raras, que ali se
atrevem a brincar. O único abrigo contra chuva é a própria estação do bondinho.
Para visitar o Pão de Açúcar, um
turista paga Cr$ 34 para viajar no novo
bondSnho — que funciona há quatro
anos. Crianças pagam a metade. A viagem demora apenas três minutos e uma
de 1 mil e 400 pessoas por dia
' média
sobem ao recanto que o diretor da Cia.
Caminho Aéreo do Pão de Açúcar, Antero Leite de Castro, quer transformar, em
breve, em "um parque de lazer para a
cidade".
No morro da Urca, primeira etapa
da viagem, o restaurante serve a "refeição turística" — carne assada com
batatas fritas — a Cr$ 45, com direito a
sobremesa e ao café. Esquecidas a um
canto, várias latas de lixo e montes de
tábuas utilizadas em uma obra de contenção de encosta.
Ontem à noite, no saguão do Hotel
Inter-Continental, entre reclamações
contra a falta de policiamento na praia
de São Conrado e previsão sobre o futuro dos hotéis turísticos do Rio — "agora que já existem acomodações até em
excesso e a luta vai ser pela conquista
dos hóspedes" — Marion Azambuja dava
sua receita para o sucesso do turismo
no Brasil:
— O jogo precisa abrir. Não tem um
só turista estrangeiro que chegue aqui
no hotel e não pergunte onde é o cassino.

Brasileiro viaja mais
apesar do depósito
O presidente da Embratur, Sr Said Farhat, considera 1976 um ano bom para o turismo. As estatísticas mostram o contrário. Até setembro, menos 363
pessoas entraram no Brasil, em relação ao mesmo
período de 1975. Em setembro, cresceu em 65%, em
relação a 75, o número de brasileiros que viajaram
para o exterior, contrariando a Lei do depósito dos
CrS 12 mil.
O turismo profissional só começou a ser promovido no Brasil há um ano, retruca o Sr Said Farhat.
Reconheço que a participação brasileira no turismo mundial ainda é pequena — 0,3%, apesar da
série de medidas para promover o turismo interno.
Este ano, a Embratur destinou Cr$ 10 milhões para
promoções. Até dezembro, suas aplicações em ações
e financiamentos deverão superar Cr$ 400 milhões.
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Há um ano, o Rio espera de braços abertos o turista que não vem

Otimismo
As duas autoridades em turismo no
Rio de Janeiro estão de acordo quanto
ao saldo positivo do Congresso. O presidente da Riotur esclarece que os agentes estrangeiros sempre têm suas excursões programadas com, pelo menos,
um ano de antecedência e por isso não
se pode esperar resultados imediatos. Ele
acha que a principal conseqüência do
Congresso foi a "intimidade que se estabeleceu entre órgãos de turismo, agentes de viagens e os brasileiros em geral, no sentido de unir esforços para o
desenvolvimento do turismo no país".
O Secretário tem muitos planos. Uma
pesquisa para saber o que interessa ao
turista estrangeiro em esportes já teve
sua primeira fase concluída. Os resultados da Semana Carioca de Turismo, promovida no mês passado, também deverão sair até o final do ano e serão utiiizados no Plano de Ordenamento Turistico, que fará o diagnóstico das opções turisticas da cidade e dos padrões e critérios de conservação e desenvolvimento.
O Sr Toledo Pisa não crê que a recessão econômica mundial possa prejudicar o alcance dos 15% de aumento no
número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil — índice este prometido
durante o congresso.
O Sr Vitor Pinheiro acha melhor
preparar condições para o turismo interno, como uma saida para o problema.
Nenhum dos dois esteve no Congresso da
Asta este ano, realizado em Nova Orleans, mas dizem que o Brasil se distinguiu e seu pavilhão foi elogiado como o
terceiro mais bem montado do Congresso.

Para o presidente da Embratur, a diferença registrada até agora na entrada de estrangeiros no
foi reaBrasil, em relação ao ano passado, quando
Rio, "nada significa
lizado o Congresso da ASTA no "não
basta ter uma
estatisticamente". Ele diz que
bela catarata do Iguaçu, pois o turista pode vê-la
num par de horas".
Observou que foi preciso organizar eventos e
roteiros que segurassem o turista na região e, acima
de tudo, vender nossos produtos turísticos. A
Embratur procurou, então, organizar e articular autoridades e empresários de turismo. O Congresso da
ASTA foi grande esforço para convencer o brasileiro da oportunidade de vender produtos turísticos.
Do ponto-de-vista dessa articulação, o presidente da Embratur considera ótimos os resultados do
Congresso. Ele facilitou a participação no último
congresso, realizado em Nova Orléans. Em 1977, o
Brasil vai participar de três grandes eventos: Peiras de Turismo em Paris e em Berlim e o Congresso da ASTA em Madri.

Divulgação
Há menos de dois meses, a Embratur começou
campanha nos Estados Unidos — l'm a BrazitNut
(Sou louco pelo Brasil) — que lhe custa 1 milhão
de dólares. São anúncios com a oferta de folheto
de 112 páginas, escrito em inglês, por norte-americano, usando a linguagem própria para aquele
mercado.
A Embratur alugou também linhas interurbanas privadas (800, 447 e 4 700) que facilitam,, segundo seu presidente, a chamada de qualquer local
dos Estados Unidos de pessoas Interessadas em, reoeber o folheto. Nomes e endereços são registrados
e passados a operadores e agentes de viagens,, que
estabelecem contato. Cinco mil folhetos já foram
pedidos e a Embratur prepara a segunda edição.
Esta é a primeira vez que o Brasil faz campanha sistemática de divulgação turística. Em fevereiro de 1977, ele será lançado na Europa. «
A entrada de menos estrangeiros no Brasil, exceção do Rio, não assusta o Sr Said Farhat. No Rio,
o crescimento foi mínimo: de janeiro a setembro,
entraram 184 mil 41 turistas, contra 192 mil 787 no
mesmo período do ano passado. Em São Paulo, houve queda: 69 mil 881 este ano contra 71 mil 498 no
ano passado. As duas cidades representam 70% do
movimento turístico brasileiro.

Taxa dos Cr$ 12 inil
O impacto do depósito obrigatório de Cr$ 12
mil para o brasileiro que viaja ao exterior só foi
sentido nos meses de junho, julho e agosto. Em
junho, foi acusado decréscimo de 37% (17 mil,358
este ano e 27 mil 468 em 75); em julho, 24% (33.mil
852 este ano e 44 mil 588 em 75); em agosto,
_6% (12 mil 760 este ano e 17 mil 303 em 75).
Em setembro, no entanto, o número de brasiieiros saídos apresentou acréscimo de 65 % em.; reiaçao ao mesmo mês de 1975: saíram 27 mil. 625
pessoas contra 16 mil 790 — excluídos os que foram
para a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. .:.
Explicação do presidente da Embratur: em setembro começaram a vigorar as tarifas reduzidas
para a Europa, com desconto de 28% para viagens
o crescimento verificado
21
de
"pode aser60 dias. Assim,sazonal,
refletindo demanda
puramente
reprimida nos meses anteriores". Acha que só os
dados de outubro e novembro, quando todos os tatores estarão normalizados, é que permitirão avaliar corretamente o Impacto do depósito.

Secretário quer
"vender o Rio"
Os reflexos do Congresso da Asta no
turismo do Rio de Janeiro só deverão ser
sentidos a partir do próximo ano, mais
especificamente no carnaval. Esta é a
opinião do Secretário Municipal de Turismo, Sr Pedro de Toledo Pisa, e do presidente da Riotur, Sr Vítor Pinheiro.
"Precisamos
vender o Rio", diz o
primeiro, apontando a falta de divulgação como o principal empecilho para o
desenvolvimento do turismo na cidade.
Diz o segundo: "O dia em qtie conseguirmos diminuir o preço das passagens para o Brasil, estaremos dentro do meroado internacional".
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Os poucos turistas temem ladrões de praia: carregam tudo com eles

Aviação tem promoções próprias
Em agosto deste ano, o fluxo de turistas italianos para o Brasil, transportados pela Alitalia, foi 39% maior do que
em igual período do ano passado. O diretor-geral da companhia no Rio, Sr
Riccardo Macchiavelll, atribui o aumento mais às promoções que a empresa vem
fazendo há quase um ano, do que ao
Congresso da ASTA.
Informa que o tráfego geral da Europa para o Brasil caiu em 1%, mas o
volume pode ser recuperado nos últimos
meses do ano, época boa para o turismo.
A própria Alitalia, que costuma trazer
uma média de 12 mil passageiros por
ano espera transportar 3 mil turistas para o réveillon.
O Sr Macchiavelli disse que a Embratur tem ajudado, hospedando agentes italianos, financiando filmes promocionais e fornecendo artesanato para as
promoções da empresa na Itália, como a
Semana do Brasil, que levará à Europa
comidas típicas, mulatas e folclore.
Acha, no entanto, que o Centro Internacional Riotur, a ser construído pela Prefeitura em Jacarepaguá para afastar
o turista do Centro
do Rio, não agradará ao europeu "que prefere ver coisas
mais autênticas".

Recessão
Na Varig, o gerente de marketing,
Sr Guido Sonino, "falando como técnico
e não em nome da empresa", acha que
"o
poder de criar fluxos turísticos é li-

mitado pela conjuntura econômica" e,
desta maneira, o pequeno aumento verificado no número de turistas americanos que vieram para o Brasil este ano
é relativo, pois no ano passado, devido
à má situação econômica dos EUA, o
fluxo havia' diminuído bastante.
mundial, a
A recessão econômica
econômicas
inflação e as dificuldades
enfrentadas pelos paises nos dois últimos anos são, para ele, mais fortes do
que a influência que o Congresso da
ASTA possa ter tido no turismo brasiturismo pode ser
leiro. "O agente de
um ótimo propagandista. mas não pode
lazer milagres", diz ele.
O Sr Guido Sonino prevê pira este
ano um tráfego total menor que o do
ano passado. O pequeno aumento no
número de turistas americanos não semesma forma em relação
ra sentido da "que
aos europeus,
já não estão respondendo às promoções como antes". Ele
prevê, ainda, um longo caminho a ser
percorrido pelo Brasil na conquista do
turismo de massa. Diz que a afluência
atual de estrangeiros é muito mais de
homens de negócios do que de turistas.
A quase totalidade dos participantes do Congresso da ASTA era de agentes de viagens norte-americanos, mas a
Pan-Am que detém o maior número de
passageiros provenientes dos Estados
Unidos e que, consequentemente, é uma
das principais interessadas nos resultados positivos do Congresso, não quis revelar seus dados. O diretor da Air France para o Brasil também não quis falar.

O decreto assinado anteontem pelo Presidente
Geisel que dá isenção de impostos federais a toaas
as mercadorias compradas no Brasil e pagas em
moedas conversíveis é, segundo o presidente da
Embratur, um grande passo para corrigir o desequilibrio do comércio turístico, que antes se estimava alcançar 700 milhões de dólares. A medida
representa para os turistas economia de, no minimo, 15% em tudo que comprarem no Brasil.
A isenção será aplicada a mercadorias como
roupas, pedras preciosas, aparelhos domésticos, alimentos e bebidas, com exceção de cigarros, que
'continuam sujeitos à taxação integral. O presidente
da Embratur esclarece que a execução do decreto
só será possível dentro de três meses, quando os
comerciantes terão montado o mecanismo de recolhimento dos créditos correspondentes aos impostos
cobrados em todas as compras.
No futuro, regime semelhante será aplicado ás
contas de hotéis e de outros serviços que sejam pagos em moedas conversíveis. Para os descontos, o
turista basta apresentar o passaporte.

Estímulos
Para o desenvolvimento do turismo interno, inclulndo o fluxo de fora para dentro, cuja previsão
é de 1 milhão de estrangeiros por ano, no começo
da próxima década, a Embratur pretende executar
uma série de programas. Em primeiro lugar, estimular a construção de 5 mil quartos de hotel'por
ano, porque os números atuais pouco representam
em comparação com outros paises. Temos 154 mil
quartos contra 200 mil na Argentina, 250 mil no
Canadá e 470 mil na Inglaterra.
A Embratur pretende também incentivar a
criação de novos destinos turísticos e aperfeiçoar
o sistema de excursões VTD (Vôo Turístico Domestico) que dá desconto de 40% para as viagens, em
grupos, além de introduzir sistemas terrestres semelhantes. Desde que o sistema VTD foi reíormuo
lado, em maio, foram aprovados 681 excursões,
"pes269
23
mil
de
um
deslocamento
que significa
soas e 104 mil 336 pernoites, numa média de 35
pessoas por excursão.
Até o momento foram realizados 75% dos VTDs
aprovados, ou seja 448 excursões, com deslocamentos de 17 mil 784 pessoas, num total de 88 mil 176
pernoites. Se a Embratur conseguir aumentar em
dois dias o tempo de permanência do turista estrangeiro, o Brasil terá mais 100 milhões de dólares de divisas ao ano. Para atingir a meta, só com
o aumento do número de hotéis existentes no. país.
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Brasil define na ONU
posição sobre Transkei

COMUNICADO À PRAÇA
Comunico a praça em geral que foi furtado
dia 26-10-76 carteira contendo documentos, talão
cheque ouro e cartão de crédito Credicard
403.00413.015. Qualquer transação a partir desta
ta será isenta de minha responsabilidade.
Alex Calazans Simão.
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Brasília — Reafirmando
a decisão do Governo brasileiro de não reconhecer a
independência do território
africano do Transkei, consumada há dois dias, soube-se no Itamarati que "a
posição do Brasil quanto ao
Transkei foi definida pelo
seu voto afirmativo dado á
Resolução 3 411, aprovada

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
Pontifícia Universidade Católica
Rua Marquês ds Sâo Vicente, 225 - Gávea
Tels.: 274-5649 - 274-4197 - 274-6698

w

^BANCO DO BRASIL S. A.
CGC 00.000.000/0001-91

CHEFIA E LIDERANÇA Início
08/11
" 09/11
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA
" 22/11
TÉCNICA DE VENDAS
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 2a. a 6a. das
08:00 às 12:00 e de 14:00 às 19: horas.'

GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO C^y
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

©

DE ADMINISTRAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A.
comparecerem à Assembléia

no

edifício

30

de outubro

de sua

Geral Extraordinária, •

sede social,

de

1976, em

nesta

Capital,

às

convocação,

segunda

realizar-se

15 horas

do dia
deliberar

para

sobre:

\%

Empresa de Obras
Públicas do Estado do
Rio de Janeiro — EMOP

DIRETORIA

Assembléia Geral Extraordinária
para

a) aumento do capital social, de Cr$

11.520 milhões

para Cr$

17.280 milhões, com a conseqüente alteração do artigo 4.° dos Estatutos — mediante bonificação de 50%, com distribuição de 5.760
milhões de ações novas, proporcionalmente às categorias ordinárias
nominativas

E FINANÇAS

t

«o

preferenciais

portador,

atualmente

pe*

possuídas

los Acionistas;

AVISO DE LICITAÇÃO
TPO-101/76
A Divisão do Licitações, torna público para conhecimento
dos interessados que Fará realizar no Campo de São Cristovão, 138 — 3.° andar, nesta capital, a licitação abaixo indicada, para as firmas inscritas no Registro Geral de Empreiteiros
ds EMOP.
TPO-101/76: CONSTRUÇÃO DA MINI COMPANHIA DE POLICIA MILITAR, no município de TERESÓPOLIS - R.J.
Data: 03.11.76 - hbra: 14.00 - Valor: Cr$ 1.843.314,52
- Prazo: 90 dias
O Editai e as informações poderão ser obtidos no ende*
roço acima das 13.00 às 17.00 noras, nos dias úteis, a partir
do dia 25 do corrente mês, até 24 (vinte e quatro) horas
antes do início da licitação.
Rio de Janeiro, 22 de outubro d« 1976
(a) Eng.° Jorge Roberto Simões Corrêa
Chefe da Divisão de Licitações

b) homologação de participação da sociedade em aumentos de
da Siderurgia Brasileira S.A. — SIDERBRÁS, da Companhia

capital

Siderúrgica
—

da

USIBA,

— C.S.N., da

Nacional

Companhia

Usina

Siderúrgica

da

Siderúrgica

Paulista

Bahia

— COSIPA,

S.A.

da

Alu-

Extrusão e Laminação t da Aços Finos Piratini S.A.;

minio S.A.

c) homologação de subscrição, pelo Banco, de parte do capital
do

Fundo

Árabe-lberoamoricano

d) eleição

da

de

Desenvolvimento;

Diretores;

e) assuntos de interesse gera! da Sociedade.
Se não houver "quorum" para a realização da Assembléia, fica
desde

^i,„„Mi j yÜÊSwy m ,

local

nHiir^1^

já marcada
e hora,

pensas

a

data

de

1976

em

iguai

(DF),

25

de

sus-

outubro

de

1976.

da Sá

Presidente

GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

^y

Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Turismo — SICT

<$>

novembro

de ações.

as) Ângelo Calmon

<P

de

8

para a terceira e última convocação. Continuarão

as transferências

Brasília

de

B H

DRM

AVISO DE LICITAÇÃO

1976

Prezado Senhor:

TOMADA DE PREÇOS
N.° 06/76 - DRM
A COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO DO DRM
torna público que às 15 horas do dia 12 de novembro
do corrente, na Rua Coronel Gomes Machado, 99 — S.°
andar — Niterói — RJ realizar-se-á a Tomada de Preços
n.° 06/76-DRM para a execução de mapeamento geológico na escala 1:50.00 das folhas cartográficas denominadas Cambuci (SF-24-G-IV-1) e São Fidélis (SF-24-G-III-2).
O custo estimado para o serviço é de
Cr$ 1.800.000,00.
As firmas interessadas deverão ter um capital minimo integralizado de Cr$ 500.000,00 e estarem cadastradas no Registro de Firmas do DRM.
Para quaisquer esclarecimentos 05 Interessados deverão dirigir-se ao endereço acima citado nos dias úteis
das 9 às 12 h e das 14 às 17 h.

n
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"Será o marco inicial de
uma diplomacia ativa
entre os dois"a paises, ao mais alto nivel", e quanto à
Amazônia,
cooperação peruano-brasileira incluirá, para os dois paises, experiências novas no campo
da colaboração bilateral em áreas fronteiriças, com
sistemas politicos próprios e numa situação semelhante de paises ribeirinhos do Amazonas."
Informações divulgadas pelos jornais de Lima,
às quais se referiu, o Chanceler de La Puente, na segunda-feira, falavam de "uma orgnização política
da Amazônia, em moldes semelhantes aos do Tratado da Bacia do Prata, e acrescentavam que a essa
organização se associariam, posteriormente, Colõmbi, Equador e Venezuela, países que compartilham a
Bacia Amazônica com o Brasil e o Peru.
Em Brasília, o Senado autorizou ontem o Presidente Ernesto Geisel a ausentar-se do pais, na primeira quinzena de novembro, para encontrar-se na
fronteira peruana com o Presidente do Peru, Sr Morales Bermudez. O Chefe do Governo brasileiro irá
a Tabatinga, no Amazonas, e a Ramón Castillo, em
território peruano.

Montoro compara prévias
de Francelino às da
Arena no pleito de 1974
Brasília — Na opinião do líder do MDB no Senado, Senador Franco Montoro, as previsões do
presidente da Arena, Deputado Francelino Pereira,
constantes do relatório entregue ao General Geisei, de que o Partido a 15 de novembro ganhará
não só em número de eleitos, mas na soma total
de votos, "tem o mesmo valor da previsão do expresidente da Arena, Sr Petrònio Portela, em 1974,
segundo a qual a Oposição só elegeria um Senador."
Já o secretário-geral e mexercício do MDB, Senador Lázaro Barbosa (GO), admitiu que a Arena
tem condições de eleger maior número de prefeitos
e vereadores, "mas não acreditamos que o Partido
do Governo ganhe no número de votos." Acrescentou que se o Sr Francelino Pereira não acreditar
nisso, "que mostre os dados nos quais se baseou
para antecipar a vitória total."

Avaliação

CÓPIA DA CARTA ENVIADA A
"0 GLOBO" EM 25/10/1976
Rio de Janeiro, 25 de outubro de
llm.° Sr.
Diretor-Redator-Chefe de "O Globo"
Rua Irineu Marinho n.° 35
NESTA
r
,

Departamento de
Recursos Minerais — DRM

Lima, Peru — O Brasil e o Peru não prevêem
"qualquer esquema de organização
politica da área
amazônica, mas apenas o exame geral da temática
internacional e bilateral. Em conseqüência, a análise dos temas relativos à Amazônia se ajustará, sem
dúvida, à necessidade de conjugar esforços, dentro
de um propósito pragmático de cooperação econõmica".
A declaração é do Chanceler do Peru, Sr José
de La Puente, ao desmentir informações procedentes do Rio de Janeiro, segundo as quais os Presidentes Morales Bermudez e Ernesto Geisel, em reunião do próximo dia 5, examinariam aquela possibilidade.

Cooperação

Edital - 2.a Convocação

JJ

0*

na última sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas".
A resolução foi aprovada
por 90 votos a favor, oito
abstenções, e nenhum voto
contrário, e condena a
criação dos Bantustan (reservas tribais), em qualquer
região sul-africana.

Chanceler peruano nega
planos de organização
política da Amazônia

Havendo esse prestigioso órgão de imprensa,
em sua edição de sábado último, 23 do corrente mês
de outubro, publicado com destaque, na página 15
do seu 1.° caderno, sob o título GRÁFICA DESTRUIDA POR INCÊNDIO NA AV. BRASIL, notícia segundo
a qual o prédio situado no n.° 8.351, na referida
Avenida, destruído por incêndio na madrugada daquele dia, seria de nossa Empresa, apressamo-nos a
esclarecer-lhe que o imóvel sinistrado não é, nem
jamais foi, de propriedade desta Empresa, que dele
também não é, nem jamais foi, locatária ou ocupante, a qualquer título.
Tal esclarecimento é prestado com o propósito
de restaurar a verdade dos fatos perante V. Sa., e
por seu intermédio, perante o numeroso público leitor desse jornal, o que tanto mais se impõe quanto
se tenha em vista que a notícia cuja retificação pedimos alude à crença policial de haver sido o incêndio provocado.
Encarecendo a publicação do presente pedido
de retificação com igual destaque ao que mereceu a
notícia a ser retificada, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
AGGS INDÚSTRIAS GRÁFICAS S/A

O representante de Goiás, que está substituindo o Sr Tales Ramalho na secretaria-geral do MDB,
explicou que a Arena leva grande vantagem em
apenas oito Estados, que representam mais ou menos 20% do eleitorado do pais — Pará, Maranhão,
Piauí, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe, Pernambuco
e Bahia.
— Em cinco Estados, que representam aproxlmadamente 65% do eleitorado, o MDB está muito
bem: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Rio de Janeiro. Em outros Estados, que
representam menos de 15% do eleitorado, o MDB
poderá perder no interior, mas levará grande vantagem nas Capitais e grandes centros. Estão neste
quadro, além .de Minas Gerais, os Estados do Rio
Grande do Norte, Espírito Santo, Amazonas, Paraiba, Ceará e Acre.

Goiás
Goiânia — Até o momento, 30,47% do eleitorado goianiense preferem o MDB, 20,42% a Arena e
48,21% permanecem indecisos, segundo revela pesquisa realizada pela NSB — Pesquisa e Comunicação Social, com base em 3 mil 250 entrevistas que
atingiram, em setores diversos da cidade e em faixas
variadas de atividades, 13 mil 196 eleitores. Em
termos de opção por candidatos, a indefinição é
absoluta, ou seja, 92,68%, contra apenas 7,25 de
pessoas que já escolheram os nomes.
As pesquisas foram feitas em três épocas diferentes, e a comparação entre um e outro levantamento demonstra um certo avanço da Arena, que
saltou do percentual de 15,62% na primeira pesquisa para 24,80 na segunda, e 22% na terceira, contra
as seguintes tendências pelo MDB: 27,34%, 33,57%
e 28,31%:

(a) Confúcio Pamplona
Superintendente Geral
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AVISO
VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO comunica que venderá, pela melhor oferta, de acerdo
com o edital que se encontra à disposição dos interessados, os
imóveis a seguir caracterizados:
— ENDEREÇO: Rua Marcelino Fagundes n.° 26 — lota 4 —
quadra 10 — Mesquita — Nova Iguaçu — RJ.
NATUREZA: casa composta de varanda, saia, dois quartos,
banheiro, cozinha e área de serviço, com área
construída de 65,34 m2. Medindo o terreno 9 m
de largura por 19 m de comprimento.
— ENDEREÇO: Rua Marcelino Fagundes n.° 15 — lote 7 —
quadra 9 — Mesquita — Nova Iguaçu — RJ.
NATUREZA: casa composta de sala, dois quartos, varanda,
banheiro, cozinha e área de serviço, com área
construída de 65,34 m2. Medindo o terreno 8,10
m de frente e 11,70 m de fundos por 18,18 m
de extensão pelo lado direito e 18 m pelo
lado esquerdo.
Serão admitidas propostas para pagamento à vista, ou mediante financiamento através da Caixa Econômica Federal.
Os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, poderão obter
o edital com as condições básicas da venda no seguinte endereço,
onde serão prestados quaisquer outros esclarecimentos: Comissão
Permanente de Compras e Contratações, Rua Senador Dantas n.°
14 — 20.° andar — sala 2.005, no horário das 9 às 16 horas.
As propostas deverão ser apresentadas no local acima, conforme especificações abaixo:
item 1 — até o dia 26 de novembro, às 10:30 horas
item 2 — até o dia 29 de novembro, às 10:00 horas.
rf

CGC 17.179.391/0001-56
GEMEC/RCA 200-76/028

AVISO AOS ACIONISTAS
Lembramos aos Senhores Acionistas que o prazo para o pagamento da quarta parcela da subscrição
do capital aprovado pela AGE de
impreterivel24.5.76 terminará
mente em 30 do corrente mês.
"Aviso"
Conforme
já publicado,
tal pagamento deverá ser feito
nas agências do Banco Lar Brasileiro S.A. onde foi feita a subscrição inicial.
Belo Horizonte, 25 de outubro de 1976
Henrique Guatimosim — Presidente
Paulino Furtado de Mattos —
Diretor
François Moyen — Diretor
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Indústria têxtil encaminha
a Governo memorial em que
solicita maiores créditos
Juiz de Fora — Os empresários da indústria
têxtil, setor que há vários anos está em decadência
na Zona da Mata mineira, entregaram ao Presidente Geisel, ontem, um memorial de quatro laudas no qual pedem mais crédito, tendo em vista a
alta do algodão no mçfrcadó internacional e as diíiculdades internas, como a má produção das lavouras.
O memorial não foi divulgado pelos empresarios, que preferiram manter sigilo sobre seu texto.
O Presidente Geisel, em troca, pediu-lhes que lhe
dessem apoio e à Arena. Participaram da reunião
com o Chefe do Governo, além dos empresários, representantes das principais associações patronais
de Juiz de Fora.
SIDERÚRGICA
As obras da Siderúrgica
Mendes Júnior, iniciadas
simbolicamente ontem em
Juiz de Fora, na presença
do Presidente Geisel, ocuparão nos próximos quatro
anos mais de 5 mil homens,
até que em 1981, com a entrada em operação da primeira fase, sejam produzidos anualmente mais de 1
milhão de toneladas de aço.
Nesse período, serão aplicados recursos estimados
em 1 bilhão 200 milhões de
dólares (cerca de Cr$13 bllhões 044 milhões) mas, ao
entrar em operação, a usina
estará empregando diretamente 4 mil 550 pessoas e
faturando anualmente mais
de Cr$4 bilhões 451 milhões, dos quais cerca de
Cr$310 milhões serão recolhidos aos cofres públicos,
sob a forma de impostos. As
obras, porém, não pararão
ai, pois o projeto prevê a
construção em três etapas,
até a capacidade final de 4
milhões 800 mil toneladas
por ano.

Já a companhia Paralbuna de Metais, investirá em
sua fábrica de zinco eletrolítico e de ácido sulfúrico
Cr$509 milhões 649 mil. A
empresa é controlada pelo
grupo J. Torquato, Comercio e Indústria S/A.
CENTRO DE PESQUISA
O Ministro da Agricultura,
Sr Alysson Paulinelli inaugurou ontem o Centro Nacional de Pesquisa em Gado
de Leite da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), com sede no
Municipio de Coronel Pacheco, em Juiz de Fora.
"Um pais de dimensões
continentais, propício á exploraçâo pecuária 12 meses
no ano, não pode ver-se na
vexatória condição de importar leite de países que
só têm pasto seis meses no
ano. Nós estamos, com este
Centro, criando as condições
de tecnologia, porque acreditamos no produtor brasi¦leiro", disse o Sr Alysson
Paulinelli.

Presidente visitará nove
municípios de dois Estados
e deve falar quatro vezes
Brasília — Na viagem de três dias que fará a
partir de amanhã aos Estados do Paraná e Rio
Grande do Sul, o Presidente Ernesto Geisel visitará
nove municípios, onde manterá encontro com candidatos da Arena e líderes políticos, participará de
várias concentrações populares, nas quais deverá
falar, de improviso, pelo menos quatro vezes.
O Chefe do Governo pernoitará duas vezes no
Palácio Piratini, em Porto Alegre, que servirá de
base para suas visitas aos municípios gaúchos, nos
dias 28 e 29. No primeiro dia, o Presidente Geisel
irá aos Municípios de Caxias, para inaugurar o Centro de Tecnologia da Universidade de Caxias do Sul,
e de Santo Ângelo, onde deverá fazer um pronunciamento em praça pública, antes de dar início à
colheita do trigo.
AGENDA
Na sexta-feira, o programa do Presidente Geisel terá inicio às 9h30m em Porto
Alegre, quando inaugurará
o conjunto residencial Felizardo Furtado e o Hospital
Universitário da PUC. Após
o almoço, no Palácio Piratini, visitará os Municípios de
Bom Retiro e Estrela para
inauguração da barragem e
do entroncamento rodo-ferro-hidroviário do rio Taquarl.
No sábado, o Presidente
deixará Porto Alegre às
7hl5m com destino a Guri tiba. Sua permanência no aeroporto da Capital paranaense será de apenas 45
minutos, tempo necessário
para receber homenagem
da Volvo do Brasil, na saia
de autoridades.
O Presidente Geisel embarcara em seguida em um

Avro da FAB, para cumprir
o resto da programação que
inclui visita aos Municípios
paranaenses de Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu. Nos dois primeiros, haverá três concentrações populares, nas quais o Chere
do Governo poderá falar ao
povo.
Em Guarapuava, haverá
a primeira concentração na
Praça 9 de Dezembro às
9h40m, e, a segunda, na colònia de Entre Rios, prevista para às 12h. No Municipio de Cascavel, o encontro
será às 16h, na Praça João
XXIII. Nos dois Municípios,
o Presidente se reunirá, reservadamente, com candidatos da Arena.
As 17h40m, o Chefe do
Governo irá para Foz do
Iguaçu e embarcará n o
Boeing 737 que o conduzirá
de regresso a Brasília.

Empresário gaúcho pede
diálogo para que ocorra
desenvolvimento e justiça
Recife — O ex-presidente da Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul, Sr Paulo Velinho,
afirmou ontem que "somente poderemos construir
um país mais digno, mais desenvolvido, socialmente justo, se houver diálogo inteligente, que busque
somar objetivamente os cérebros-líderes de nossa
comunidade, num esforço conjunto, tendo por causa maior e única os interesses soberanos de nossa
pátria".
"Nossas convicções não são fruto de concepção
utópica, antes resultaram da experiência prática,
vivida e bem sucedida desse comportamento, quando aplicado por exemplo numa empresa". A afirmação íoi feita na solenidade de entrega do Prêmio
Springer aos Deputados Roberto Freire (MDB) e
Antônio Airton Benjamim (Arena), na Assembléia
Legislativa do Estado.
DIÁLOGO FRANCO
Citando a renda per capita de 1961 (cerca de 285 dólares) e a de 1975 (850 dólares), o Sr Paulo Velinho
afirmou que "ainda estamos
distantes da sociedade que
i m a g inamos. Querêmo-la
desenvolvida, forte e que
esse desenvolvimento e o
fortalecimento não se apresentem só em termos de
médias
estatísticas".
"O
que nos interessa são
as médias que resistam,

quando decompostas a nível
de indivíduo, pela apresentação de valores unitários
homogêneos, ou seja, queremos para o nosso pais uma
sociedade mais justa, mais
equilibrada, mais feliz.
"Queremos
que se ataque
com objetividade e isenção problemas fundamentais do nosso futuro,
como o modelo político econômico ideal para o Brasil,
e que a palavra liberada
possa sor usada de forma
adequada".
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Geisel é recebido po 20 mil pessoas em Juiz de Fora

Juiz de Fora — A julgar
pelas manifestações das 20
mil pessoas que acorreram
à Avenida Rio Branco, para
saudar o Presidente Ernesto
Geisel, a Arena municipal,
como resultado de sua visita, deverá capitalizar preciosos votos que, se não íossem dirigidos ao Partido da
Oposição, nas próximas
eleições, ficariam em branco.
Desde o desembarque na
Praça da Catedral, recebido .
com salva de tiros de
canhão e dobrar de sinos,
,até a chegada ao palanque
armado em frente ao Parque Halfeld, a cerca de 300
metros, o Presidente foi
s a u dado, cumprimentado,
solicitado pelas pessoas que
se espremiam à margem do
cordão de isolamento sob
uma chuva de papel picado.
ATENÇÃO
Uma dessas pessoas, a estudante de Direito Cecilia
Buzeli dos Santos, charnou-o aos gritos: "Vem cá,
Presidente", e foi atendida.
Cercado, então, pela muitidão que chegou a pular o
cordão de isolamento, o
Presidente Geisel distribuiu
,abraços e sorrisos a todos.
Mas, para o presidente do
Diretório Municipal da Arena em Juiz de Fora, os resultados da visita presidenciai não foram o que se esperava, em termos de captação de prestígio eleitoral
para o Partido. Ele revelou
sua preocupação, pois esperava que mais gente presenciasse as solenidades, e
tem suas dúvidas sobre a
efetiva supremacia da Arena no reduto oposicionista
que é Juiz de Fora. O Presidente Geisel chegou ao aeroporto as lOh, foi de carro
até a Praça da Catedral,
onde passou em revista as
tropas do 10? Batalhão de
Infantaria, e caminhou os
300 metros que o separavam
do palanque em 10 minutos,
sempre parando para cumprimentar algumas pessoas.
Antes de subir ao palanque,
recebeu do primeiro aposentado pelo Funrural uma
placa de ouro com agradecimentos.
CONTRATOS
A seguir, assistiu à assinatura dos contratos de financiamento entre o BNDE
(Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico) e a
Siderúrgica
Mendes
Júnior, ato que valeu como o
lançamento simbólico d a
pedra fundamental, e a
Companhia Paraibuna de
Metais. Finalmente, ouviu a
conversa entre o Ministro
das Comunicações, Sr Euclides Quandt de Oliveira, e
o Embaixador brasileiro na
Alemanha Ocidental, S r
Ediberto Mafra, ao inaugurar-se o sistema de Discagem Direta Internacional,
da rede telefônica local.
Depois, ainda a pé, o Presidente Geisel dirigiu-se ao
prédio da Secretaria da Re- •
ceita Federal, onde concedeu audiência às lideranças
politicas, trabalhistas e produtores da região. Ali, o serviço de segurança da Presidência, trabalhando ostensivamente, barrava a entrada das mais diversas figuras, como a do Ex-Governador Rondon Pacheco, atual
presidente da Usiminas, que
se esquecera de afixar na
lapela a sua credencial, situação rapidamente corrigida por um solicito assessor,
que a colocou no lugar certo.
O Presidente Geisel disse
ontem aos candidatos arenistas às Prefeituras e camaras dos municípios da
região de Juiz de Fora que
a Revolução não acabou,
vai continuar e precisa do
voto popular para manterse, razão pela qual eles deviam esquecer a radicallzação entre as próprias lideranças para, unidos, "enfrentar o adversário comum, que é o MDB".
Os candidatos às Prefelturas da Zona da Mata
aproveitaram a audiência
para entregar ao Presidente
Geisel uma moção solicltando o restabelecimento dos
trens da linha Três Rios ligação Via Bicas (antiga
Leopoldina), uma vez que
em São João Nepomuceno
já existe uma infra-estrutura de apoio.
O Presidente solicitou que
voltassem ao assunto posteriormente.
POVO SENSÍVEL
O Deputado Francelino
Pereira disse mais tarde
que o fato de o povo de Juiz
de Fora ter saído às ruas
para ovacionar o Presidente
Geisel é uma prova inequívoca de que é sensível a todas as medidas de natureza
econômica e social.
O povo — comentou o
—
presidente da Arena
cumprimentou o Presidente,
abraçou-o em praça pública,
efusivamente.
aplaudiu-o
Acrescentou que tais manif«stações animam a Arena
para a
a caminhar segura
"e
para as
próxuna eleição
próximas que virão pela
frente".

Juii de Forí
^ff^^if^t^^"

:

-í{rí»»»w*í{>$w*i¥«,ít

IP^^SE^SB^SHEO ^«&fc&*SBffir$t
SlfvM'$¦ ¦ '¦
v * \j. M-f '-.'¦ r?''-'jfalllíC
^MbJmwÈ^Ú
<!*(
%¦

j

'i 11 rjám^MfciX?^Sí

\'-> ¦ ÊÉ&M

¦ ^^

.a ja

-*^f 'Xdà^^^-J.^^i-í^í^v ^ ¦**'•''^^"^iBl^MngffiSÊoirt
§^7%*£&mmWímmmSma
¦ ¦»' -¦¦<% "

mW

¦-¦'¦'¦''¦¦-¦''^ImMlÊMÊtmwUtmmMBmmm

'

^PnR wÊÈ^^MÈÈilL-JSiwSSÍÍIÍÉSíÉhÍ

mKlfàB!&$ttg8&

!H

H

.A.\..._.

Presidente cumprimenta eleitores no reduto tradicional do MDB

Siderúrgica é resposta a
críticas de estatizacão
Juiz de Fora — O Presidente Ernesto
Geisel, após presidir as solenidades programadas para o. período de sua visita ao
Município, fez de improviso um discurso
de aproximadamente 10 minutos, em que
afirmou ser a Siderúrgica Mendes Júnior
uma resposta aos que acusam o Governo
de promover a estatizacão.
Ao contrário do que se esperava, não
fez alusões diretas à situação da Arena
em Juiz de Fora, tradicional reduto do
MDB, limitando-se a concitar a população à união em torno do Governo e dos
objetivos nacionais.

Discurso
De improviso, o Presidente Geisel fez
o seguinte pronunciamento:
"A minha vinda, hoje, a Juiz de Fora,
acompanhado de cinco Ministros do meu
Governo, traduz, de certa forma, a importancia que têm para o Brasil os atos
que, aqui, se firmaram, há pouco. Traduz também o apreço meu e do meu Governo a esta cidade, ao povo que aqui
vive, pela sua importância, não apenas
tradicional na vida do Brasil, mas pela
importância que ele, hoje, conserva e
que, dia a dia, cresce, e continuará a
crescer, ao longo do tempo. £ a segunda
cidade do Estado de Minas Gerais, foi um
extraordinário centro industrial do Brasil de ontem e, ainda hoje, é um grande
centro industrial. Mas amanhã, sem dúvida, será um centro industrial muito
maior, graças à conjugação dos nossos
esforços, esforços do Governo federal, do
Governo do Estado e do povo que aqui
vive e trabalha.
15' uma nova siderúrgica que se vai
instalar no país, em Minas Gerais, desta
vez, cm Juiz de Fora. E' uma indústria
metalúrgica, que vai beneficiar o minerio de zinco e produzir zinco metálico,
produto de que o Brasil ainda é carente e
que nos custa pesadas divisas de importação. São dois grandes empreendimentos industriais, que, graças a essa conjugação de esforços foi possível realizar. E
mais: são empreendimentos da iniciativa
privada, são uma resposta àqueles que
nos acusam de estatizacão, àqueles que
nos acusam de querermos formar um Estado socialista, quando na realidade, nós
somos de um neocapitalismo, porque sabemos que só se progride através do engenho que a iniciativa privada proporciona. E mais do que isto: representam também a conjugação harmônica do Governo
com esta iniciativa privada. E' o Governo que vem ao encontro da iniciativa privada e lhe proporciona, os recursos financeiros, para que os empreendimentos
sonhados — como disse o nosso Governador Aureliano Chaves — se transformem numa realidade.
Ademais, essas obras, essas indústrias
correspondem ao nosso desejo de promover uma descentralização industrial no
país. O Brasil é um país imenso, vasto
território ainda, em grande parte, por
conquistar; uma população que cresce,
dia a dia, a taxas exageradamente elevadas e que já ultrapassa a cifra dos
100 milhões de habitantes. Então, é necessário que os benefícios que a indústria proporciona não se concentrem apenas em uma área, por melhor que ela
seja e por mais capacidade que tenha.
Esses benefícios têm que se estender de
Sul ao Norte, de Leste a Oeste. Tem-se
realizado no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco, na Amazônia, em

Goiás e, sobretudo em Minas Gerais, um
Estado tão rico em matérias-primas.
Os mineiros não nos acusarão mais
de nós apenas fazermos buracos em minas, extraindo o minério para beneficiaIo em outra parte. Além das indústrias
já existentes, da ampliação que está se
fazendo na Usiminas, nós teremos a
Açominas e teremos a Siderúrgica Mendes Júnior.
Está aí a nossa resposta. Ela é feita,
principalmente, torno a dizer, no quadro
do interesse nacional. Mas visa taimbém
atender a esses outros objetivos, e Minas foi escolhida e Juiz de Fora, selecionada, pelas suas condições próprias, pelos seus recursos, pela sua situação geográfica e pela qualidade e capacidade do
seu povo.
Há outros setores, entretanto, que
também nos preocupam:
um, que há
pouco vimos concretamente apresentado,
é o de telecomunicações. Juiz de Fora
não pode mais ficar isolada do resto do
Brasil e do mundo. Dentro desse quadro, no resto do pais, a Revolução de
1964 realizou talvez a sua maior obra,
que foi a de nos aproximar, pelas telecomunicações. Cogitamos também de nos
unir e de facilitar o intercaimbio de nossos produtos e de nossas pessoas, pelo
desenvolvimento rodoviário.
E, apesar
das dificuldades encontradas, não só peIa natureza do terreno, mas também peIas desapropriações necessárias, estamos
construindo e pretendemos concluir, no
mais curto prazo possível, a nova ligação rodoviária, que vai aproximar Juiz
de Fora, do Rio de Janeiro.
Preocupamo-nos também com o nosso desenvolvimento cultural e profissional. Especial atenção tem dedicado o
Ministério da Educação e Cultura à Universidade de Juiz de Fora. A soma de recursos canalizados para esta universidade, visando a aparelhá-la melhor, materialmente, visando a remunerar melhor
o seu corpo docente, visando a desenvolvê-la, no sentido de proporcionar à juventude melhores possibilidades para o
futuro, num quadro mais amplo, dandolhe uma educação e uma cultura áo nível
do desenvolvimento industrial que aqui
imaginamos. Essa é uma das nossas preocupações já, em grande parte, também
concretizada.'
Tudo isto não é obra apenas do meu
Governo, é obra da Revolução, desta Revolução que começou em 64, e que teve,
aqui, em Juiz de Fora, o seu ponto de
partida. Eua revolução tem continuado
através aos anos, e, praza a Deus, continuara, porque é feita, não com discriminação relativamente a alguns, mas é
feita em benefício e proveito deste grande país, que precisa se renovar, precisa
lutar, trabalhar e unir povo ao Governo,
para produzir muito, não só tendo em
vista o que já se fez, mas o muito que
ainda é preciso fazer, o muito que ainda é preciso realizar, para tirar grande
massa do nosso povo da miséria, e para
fazer do país o Brasil grande com que
sonhamos. Para isto, eu vos concito a
trabalhar, a lutar, sobretudo, a confiar
no Governo, a dar-lhe apoio, ter fé e
acreditar nas nossas possibilidades, porque, sem dúvida, desta conjugação de
esforços, apesar de todos os dramas que
vivemos, das lutas, das dificuldades, dos
problemas do balanço de pagamento, dos
problemas terríveis da inflação, das dificuldadcs climatéricas, que de vez em
quando se abatem sobre nós, impiedosamente, nós haveremos, em conjunto de
vencer".

Severo comenta
Juiz de Fora — O Ministro da Indústria e do Comércio, Sr Severo Gomes,
comentando o discurso do
Presidente Geisel, disse que
os esforços do Governo são
feitos no sentido de promover a iniciativa privada,
dando-lhe meios para desenvolver-se, o que não precisa ser feito em detrimento da empresa estatal.

"Os dois tipos de empresa
podem conviver sem qualquer conflito, e o interesse
do país é de que surja o
maior número possível de
empreendimentos", sem Indicar a natureza de seu capitai. Sua opinião, portanto,
é de que esse processo não
pretende a desestatizacão.
mas uma equiparação entre
o empreendimento privado
e o estatal.

A conversa entre o Presidente e o bispo
Juiz de Fora — Num gesto
considerado como um primeiro
passo para um novo diálogo entre o Governo e a Igreja, o Presidente Ernesto Geisel, logo ao
desembarcar no aeroporto desta
cidade, ontem, dirigiu-se espontaneamente ao Arcebispo Dom
Geraldo Maria de Morais Penido
— primo do Padre João Bosco
Burnier, assassinado em Mato
Grosso — dizendo que lhe agradaria ter com ele uma longa
conversa.
Mais tarde, durante uni aimoço reservado no Clube Cascatinha o Arcebispo de Juiz de Fora — conhecido por suas ásperas
criticas ao regime vigente —
sentou-se ao lado direito do Presidente. E, durante todo o almoço — pouco mais de uma hora —
o General Ernesto Geisel só conversou com Dom Geraldo, a
quem, num tom multo cordial,
disse ter muitas dificuldades na
condução de seu Governo.
Tudo o que se conversou —
violação dos Direitos Humanos,
problemas internos, distribuição
de renda, assistência aos marginallzados, segurança, diálogo Estado-Igreja, crise do Petróleo e
até política internacional — foá
divulgado numa entrevista em
que Dom Geraldo Penido contessou sua esperança de que o povo
brasileiro "terá uma situação
melhor se esse homem ' Presidente Geisel) conseguir realizar
todas as metas sociais a que se
referiu comigo".

A entrevista
Logo ao desembarcar no aeroporto, às 10 horas, o Presidente Ernesto Geisel dirigiu-se ao
saguão, onde cumprimentou autoridades e, na companhia do
Governador Aureliano Chaves,
dirigiu-se a» Arcebispo, que se
encontrava isolado, num canto,
à espera da vez de apertar a
mão io Chefe do Governo. Pensava em desligar-se em seguida
da comitiva, pois — disse mais
tarde — a solenidade em praça
pública teria um caráter politico.
O Presidente disse que tinha '
prazer em conhecê-lo e perguntou como estava. O Arcebispo
respondeu que se encontrava
ainda muito traumatizado "com
a perda de um parente, de uma
maneira .tão trágica e miais ainda com uma situação que talvez
se esconda atrás de uma vitima
inteiramente inocente".
O Arcebispo se referia ao assassinato, por um policial da PM
de Mato Grosso, de seu primo,
o Padre João Bosco Burnier. E
perguntou ao Presidente Geisel:
O Senhor sabe quem era
João Bosco, um homem tranquíIo, equilibrado?
E o Presilente respondeu:
Sei, e infelizmente é isso
o que mais me faz sofrer.
E lhe disse que gostaria de
ter com ele uma conversa mais
longa. O diálogo no aeroporto
demorou treze minutos. Mais
tarde, durante o almoço no Clube Cascatinha, reservado a ipoucas pessoas, o Arcebispo de Juiz
de Fora sentou-se ao lado direito
do Presidente da República. Durante mais de uma hora — o
tempo em que durou o almoço
— o General Ernesto Geisel não
conversou com mais ninguém
além de Dom Geraldo Penido.

Direitos humanos
A nossa conversa foi longa — contou o Arcebispo — e eu
francamente notei da parte dele
uma preocupação muito grande
com a repetição desses casos de
violência. Percebi também que
ele está envidando todo o esforço para esclarecer os fatos e sobretudo para criar uma situação
em que tais fatos não se repitam.
Dom Geraldo Penido relatou
então que o Presidente apressou-se em salientar as dificuldades com as quais o Governo luta.
O Presidente Geisel referiu-se especificamente à s dimensões territoriais do Brasil. E
disse que no caso, por exemplo,
do Estado do Mato Grosso, com
esta situação de posseiros, grileiros e fazendeiros é um tanto
incontrolável, mas que ele espera dominar a situação.
O Sr indagou ao Presidente especificamente sobre assuntos relacionados com a violação dos Direitos Humanos no
país? — perguntaram ao Arcebispo.
O Presidente, espontâneamente, me disse que minha
preocupação com este assunto é
também a dele. Uma preocupação com a pessoa humana,
com o homem desprotegido e
desvalido. E disse: "O meu Governo tudo fará para que se pos-

W^^^^^}^

';i ;:"-';

¦

«•ws»

|
,<*
g|
«tta
r*\*v

'-jfiiMn^^tmmj wÊ jCijf

íSÜB

ju$M£4gHgM|jft 'WmmtmmmM mm v£^ Amtimm

»**

-V*

wStPxl

i

Jj
*
fi? * "ismr £?F%?:Íf
.jÉ4iw
iP^^B^JrHJfcfi^ifflliM^^ 11
i 'v<
gflF^t^swi ^•«PWMH m^^m^Wi^^^mmlMr^Tmm mMm$*rW

sa dar ao brasileiro essa situação de paz e tranqüilidade".
Mas o Presidente disse
como isto será possível?
Ele acentuou, com muito
realismo, que infelizmente isso
não é trabalho que a gente consegue fazer numa semana, isso
demanda tempo.
Os Srs falaram de assuntos relacionados com torturas?
Esse aspecto, de torturas,
diretamente não, mas falamos
de violações aos Direitos Bumanos. E ele disse que "também
nós, o Brasil, somos compromissados com a Carta dos Direitos
Humanos, e portanto nos sentimos com a responsabilidade de
proteger o brasileiro no uso desses Direitos". E o Presidente, no
caso do Padre Dom Bosco, hão
nega as torturas que houve, ele
só lamenta que haja elementos
despreparados trabalhando nos
setores nos quais há esta violação dos Direitos da Pessoa Humana.
O Presidente disse o que
fará para corrigir tal situação?
Ele disse exatamente isto: que a metia do Ministério da
Justiça é corrigir esse despreparo. E aí caberia um parêntese:
no Exército há ordens terminantes para que não haja torturas.
As ordens chegam à polícia estadual, que é auxiliar do Exército.
E, referindo-se especificamente
ao caso de Mato Grosso, o Presidente disse: "E fazem asneiras
daquelas."
O Presidente Geisel usou
esse bermo: asneiras?
Sim, ele disse essa expressão mesmo: asneiras.
O Presidente referiu-se,
ou o Sr indagou dele, sobre a :demora das autoridades de segurança em descobrir os responsaveis pelo seqüestro e seviciamento do Bispo de Nova Iguaçu,
Dom Adriano Hipólito?
Sim, ele disse que isso "é
uma contingência de fatores que
nos escapam à imediata percepçào, mas que com o tempo
descobriremos."

Diálogo
O Presidente Geisel pediu
ainda ao Arcebispo de Juiz de
Fora que "me ajuide, comunicando os fatos, tudo o que você tenha a comunicar." E não só ele,
mas também outros membros da
Igreja. Nesse ponto — relata
— "pergunDom Geraldo Penido
'o
tei: Presidente,
Sr admite
diálogo com a cúpula da
CNBB?" E ele respondeu: "Perfeito, estou disposto a qualquer
hora."
Dom Geraldo: o Senhor
acha que o Presidente daria o
primeiro passo na direção desse
diálogo?
Não perguntei se ele daria o primeiro passo, mas hoje
foi ele quem deu o primeiro passo se dirigindo à minha pessoa.
E a partir dessa conversa,
o que se pode esperar?
Eu confesso que renasceu
em mim uma grande esperança.
Se esse homem conseguir realizar
as metas sociais a que se referiu
comigo, a gente terá uma situaçào melhor.
Que metas seriam essas,
especificamente?
Basicamente três: maior
proteção à pessoa humana,
maior proteção ao homem marginalizado e divisão mais equanime das riquezas.
O senhor falou com o
Presidente sobre problemas económicos do país?
Eu me referi com ele até
a problemas simples. E lhe disse
que o Brasil tem essa vastidão
de terras boas e nós temos que
esperar numa fila para comprar
dois quilos de feijão. E o Presidente observou: "E' uma das minhas metas incentivar a agrlcultura, pois um país sem agricultura não sobrevive".

Contou ainda Dom Geraldo
Penido que o Presidente Geisel
discorreu sobre a crise do petròleo.
Ele acha que a situação
vai se agravar ainda mais, que
o mundo árabe faz uma espécie
de revanche impondo os preços
do petróleo e que até o final do
ano, infelizmente, a coisa vai se
agravar mais.
Diante desse diálogo tão
franco, como o Senhor vê agora
o Presidente Geisel, que não conhecia pessoalmente?
Confesso que tive de reformar minha impressão sobre
o Presidente Geisel. Durante o
almoço só nós dois conversamos.
Tive a impressão que é um homem reto, que deaeja o bem do
brasileiro e logo do Brasil, e que
tem metas a atingir. Agora, se
ele vai atingi-las eu não sei. Mas
eu não acredito que um homem
da idade dele quisesse me enganar. Fiz perguntas sobre determinados enfoques, e ele se
prontificou a responder a todas.
Pude perceber uma retidão multo grande — continua
Dom Geraldo Penido — e eu não
poderia ser infiel ao que ele me
revelou. Ele não me pediu que
guardasse segredo, mas como
envolveu na conversa aspectos
até internacionais eu não posso
revelar.
Aspectos internacionais?
Sim, ele coloca-se em
uma certa independência com
relação a países que querem impor ao país uma série de exigêaicias e que ele não está disposto
a aceitar, E' expressão textual do
Presidente: "Viajando à França,
viajando ao Japão, viajando à
Inglaterra, negociando com a
Alemanha, desejo mostrar a esses paises que o Brasil tem outuas opções".
O Senhor considera essa
franqueza do Presidente uma
abertura ao diálogo com a Igreja?
Sim, considero. E eu pude
dirigir minhas críticas diretamente a ele. E ele disse francamente que tem à sua frente dois
grandes problemas, como já disse: primeiro, as dimensões contimentais do Brasil e, segundo, a
falta de recursos humanos e íinanceiros. Essa falta de recursos
— sou eu quein digo agora — refere-se obviamente à falta de
gente capaz de executar os pianos do Pfesldente.
Como terminou seu diálogo com o Presidente, como se
despediram?
Ele disse: "Para mim foi
uma felicidade conversar com o
senhor e colocá-lo a par do meu
"Eu não
pensamento". E disse:
sou católico, mas sou um homem
de fé, acredito em Deus e em
Cristo, tenho fé e não posso ter
outra preocupação diante do
problema dos direitos humanos".
E fez questão de frisar suas origens humildes, filho de um
alemão que chegou ao Brasil
com 18 anos e lutou com dificuldades.

Quem é?
Ordenado em Roma, há 30
anos, com o titulo de Doutor em
Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana, o então Padre Geraldo Maria de Morais Penido veio para o Brasil, interrompendo um outro curso, para
fugir às hostilidades resultantes
do rompimento entre o Brasil e
a Itália.
Durante algum tempo.leclonou em vários colégios e na Universidade Católica de Belo Horizonte, sendo nomeado Vigário de
Pará de Minas e, algum tempo
depois, .Bispo-Auxlliar de Belo
Horizonte.
Recentemente, ele começou
aos 58 anos, a divulgar criticas
contundentes à política do Governo e contra a inflação.
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Lei proibira propaganda indiscriminada ae remédios

Br Mia — A propaganda
indr nminada de medicamentr', comum, nos meios de co.anicação, será proibida dentro de 60 dias, quando entrar
em vigor a Lei de Vigilância
Sanitária de Drogas, Insumos
Farmacêuticos, Cosméticos e
Saneantes. Qualquer anúncio
dos produtos dependerá da autorização expressa do Ministério da Saúde, que é contra o
condicionamento publicitário
do consumidor.
Drogas, medicamentos e
todo produto sujeito à prescrição médico-odontológica terão
sua publicidade restrita à circulação entre médicos, dentistas e farmacêuticos. Só os saneantes domiciliares, cosméticos, produtos de higiene e medicamentos de venda livre —
ainda não definidos expressamente — poderão ser alvo de
propaganda dentro dos limites
da regulamentação da lei, em
elaboração por técnicos do Ministério.
Equacionar
Para o Ministério da Saúde, que reconhece ser impossível adotar no Brasil medidas
drásticas e radicais para a
prescrição e venda de medicamentos, é plenamente viável se
impedir com rigor a circulação
de produtos proibidos em seus
países de origem e a publicidade ostensiva que leve as pessoas a consumir medicamentos, muitos de efeitos duvidosos. Existe posição firmada de
contrariar a pratica da automedicação, muito difundida
entre os brasileiros, principalmente no interior, por falta de
médicos.
Um dos maiores problemas
que o Ministério da Saúde encontra para impedir a venda
indiscriminada de produtos
sujeitos à apresentação de receita médica é a falta de condições operacionais das Secretarias de Saúde Estaduais para
fiscalizar o cumprimento das
normas.
A nova Lei de Vigilância
transformou o Ministério da
Saúde no órgão "todo-poderoso", porque lhe transferiu a
responsabilidade de corrigir tudo que há de errado na fiscalização, análise e circulação de
produtos farmacêuticos, antes
regidos por leis antigas, em vigor desde 1930.
Num de seus 88 artigos, a
lei estipula que o Ministério podera, a qualquer momento, como medida de segurança sanitária, suspender a fabricação e
venda de qualquer produto que,
embora registrado, se torne
suspeito de ter efeitos nocivos
à saúde humana. Em outro,
veda a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e demais produtos
para fins industriais e comerciais sem a prévia e expressa
manifestação favorável do Ministério.
Não só a publicidade e a
propaganda de medicamentos
sofrerão medidas restritivas a
partir de dezembro. Também
ficam sujeitos à ação de vigilancia sanitária por parte do
Ministério da Saúde as marcas
dos produtos, rotulagem e embalagem e sua veiculação em
qualquer dos meios de' comunicação de massa.
Rigor absoluto
Os produtos destinados ao
uso infantil não poderão conter substancias cáusticas ou
irritantes e as embalagens precisarão ser isentas de partes
contundentes e nunca sob a
forma de aerosol. A ação de vigilancia sanitária abrange todo produto, inclusive os dispensados de registro, os correlatos,
os estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenagem, venda e até os veículos
destinados a seu transporte.
Qualquer produto, até então considerado útil, se houver
comprovação de que é nocivo à
saúde ou não preencher os requisitos estabelecidos, será imediatamente retirado do mercado. Seu retorno exigirá modificação da fórmula de composição, nos dizeres do rótulo, bula
e embalagem. A pena para a
infração e de apreensão e cancelamento do registro imediatamente.
As bulas,^ rotulagens, impressos, etiquetas e prospectos
referentes aos produtos farmacêuticos, drogas e medicamentos serão elaborados dentro de
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. No aspecto
referente a bulas, as normas
exigirão linguagem popular e
científica, destacadas em primeiro lugar as contra-indicações. As indicações dos remedios não poderão mais fugir às
suas reais propriedades.
Dos rótulos e propagandas
serão excluídas qualquer palavra que possa confundir o público ou, ainda, leve à interpretação falsa, atribuindo ao produto finalidades e caractensticas diferentes das reais.

Pasta de propagandista tem
até brindes para o médico
Eles chegam sempre em grupos, de terno e segurando pastas
pretas, grandes e antiquadas, onde guardam uma pequena farmacia. Fazem fila e se atropeIam diante dos consultórios.
recebidos, após um enQuando "bom
dia doutor" comesaiado
çam uma ladainha rápida, exaltando as qualidades e a novidade de seus produtos, enquanto
as mãos entram e saem da pasta
enchendo a mesa de prospectos,
remédios e brindes.
É preciso ser rápido: o outro
propagandista está à espera e o
doutor mostra evidentes sinais
de pressa: "Tá, Tá, Tá, bem". Ao
terminar, anota rapidamente o
nome e o registroí do médico
num bloquinho e, antes de dar
a vez ia outro, mão se esquece de
perguntar: "Alguma coisa mais,
doutor? Se precisar..."

Vendedoresi de luxo
A propaganda tem assim
uma importância vital para os
laboratórios que chegam a contabilizar 40% do total de drogas
vendidas como "despesas comerciais", segundo consta do Plano
Diretor de Medicamentos, do Governo federal. Apenas um dos
laboratórios estrangeiros sediados no Brasil demonstrou na
CPI do consumidor, em Brasília,
que gastou em publicidade 5%
de sua receita, num total de Cr$
3 milhões 210 mli 474 cruzeiros,
no ano passado. No mesmo período esse laboratório empregou
em pesquisa apenas Cr$ 292 mil
937.
Todo esse volume é destinado a transformar os médicos em
"vendedores de luxo",
segundo a
expressão do farmacologista
José Carlos de Castro Barbosa,
— doutor em farmacologia professor da UFRJ e da Universidade Federal de Juiz de Fora.
"O médico é lançado,
como
produto final do ensino, na incômoda posição de um dos granaes responsáveis e, ao mesmo
tempo, uma grande vítima da
situação atual. E' o grande responsável devido a posição que
ocupa de intermediário entre o
produtor (a indústria) e o consumidor (o doente). Devido a
seu papel nesse processo, o
médico — consciente ou inconsciente — acaba se transformando no alvo de todo o proselitismo
do fabricante. Este sabe que só
conquistando o médico o seu
produto será prescrito (e vendido)".
"Aprimoram-se
então as técnicas para conquistá-lo, através
de um permanente ataque publicitário,
com distribuição de
amostras, brindes e farto material gráfico. O custo dessa publicidade pesa na contabilidade dos
custos e eleva o preço dos produtos comercializados a níveis
muito acima do que seria se não
fosse assim", diz o farmacologista.

Sem atualização
"Mas o
processo só funciona
na medida em que o médico orienta o seu receituário em função
das informações que recebe da
indústria farmacêutica, pois é
indiscutível que a grande maioria dos médicos brasileiros não
se informa, nem se atualiza pela
leitura de publicações cientificas
que são escassas, para não dizer
inexistentes, entre nós".
Assim, o contato com os
novos medicamentos, novas associações medicamentosas e
novas formas de apresentação
faz-se, exclusivamente, através

BELLA

STAL,

FR1TZ

UTZERI,

Para cada Cr$ 11 mil de medicamentos consumidos no Brasil o Governo gasta Cr$ 5,50 na fiscalização
um total superior apenas ao Paraguai e à Guatemala no Continente, segundo revela o livro Hungry
For Profits, de Robert J. Ledogar, do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU.
Anualmente os laboratórios lançam em média
três novos produtos, seguindo um ritual semelhante ao da alta costura. Assim, se duas drogas representam um sucesso comercial — e se não houver incompatibilidades — o melhor é associá-las
logo e lançar um "novo produto", ainda mais "forte" e certamente mais lucrativo. Outros remédios
ganham novas indicações, a ponto de parecerem
verdadeiras panacéias.

Sem análise

Irresistível
Quando o revezamento termina, o médico suspira fundo, e
olha sem interesse para a mesa.
Lá estão acumulados, em pouco
mais de 10 minutos, 70 caixinhas
de remédios, prospectos e até slides que se irão acumular a outros num grande armário. Num
mês sã» niais de 400 embalagens,
apenas no consultório.
Mas o processo não pára ai.
Nas clínicas onde trabalha, no
INPS, onde quer que esteja, sempre verá novamente outro propagandista sorridente: "Boa tarde, c".outor...". Mesmo em casa
o bombardeio não cessa e os
prospectos continuam chegando:
coloridos e anunciando "tratamentos rápidos" e "ação terápêutica altamente eficaz".
No Natal não é esquecido,
nem em seu aniversário. Nos
congressos médicos o laboratório o acompanha, financiando
viagens e estadas, dando brindes e remédios e até na pasta
que carrega e nos blocos em que
escreve (aliás o seu primeiro receltuário foi enviado por um laboratório cam. o seu nome orgulhosamente antecedido pelo Dr
e uma carta de efusivos "parabens"). Se abrir uma revista
médica, lá estarão novamente os
apelos "mágicos" do tipo "restaura o equilíbrio", "tratamento
com uma única dose". Como resistir?

Brasil aplica muito
pouco na fiscalização

Mesa de um médico após visita de propagandistas
da "literatura" fornecida pelo
fabricante. Quando o médico recebe um novo produto, geralmente desconhece suas propriedades f armacológicas e a relação
entre a sua eficiência e o seu risco, única forma correta de avaliar a sua validade e manejá-lo
criteriosamente. Mas, ainda
mais importante do que a sua
desinformação sobre os progressos médicos, é a sua incapacidade de submeter o novo produto
a um julgamento critico, que lhe
permita diferenciar entre o que
pode, ou não, ser útil. Essa falta
de espirito crítico, segundo o
"vem
professor Castro Barbosa,
desde o aprendizado, deformado
por erros e deficiências do ensino".
Segundo o farmacologista,
para que o médico saia da
universidade bem formado, é
necessário que adquira conhecimentos básicos e aplicados de
farmacologia, o que se deve processar em duas 'etapas. Na primeira — de aquisição de conhecimentos — o estudante aprende
as características dos medicamsntos existentes e incorpora
conceitos que lhe permitam
acompanhar o desenvolvimento
e selecionar as novidades que
surgem a cada dia. Na segunda
parte deve aprender, no contato
com os doentes, a aplicar os conliecimentos básicos e submeter
a um crivo os inúmeros produtos
comerciais existentes.
"Nenhuma das duas etapas
se cumpre entre nós" — afirma.
"_'i segunda simplesmente não
existe e a primeira é deficiente,
principalmente porque a proliferação das Faculdades de Mediema não foi acompanhada pela
correspondente
formação
de
novos farmacologistas. Assim, a
disciplina fica reduzida à parte
básica, às vezes no terceiro ano
e até no segundo ano da faculdade, totalmente dissociada da
clinica e dada por um quadro
inexpressivo de professores que,
não raro, improvisam aulas lim'.tando-se a ler livros de texto
ou memorizar o assunto na véspera".

Desestímulo

oficial

A falta de farmacologistas
deve-se — destaca o professor —
ao desestímulo gerado pela carência de mercado de trabalho,
somado aos baixos salários
pagos pelas universidades. Essa
atuação reflete-se no fato de que
atualmente no país só há três
centros autorizados de formação
de farmacologistas a nivel de
pós graduação: a UFRJ, a Escola
Paulista de Medicina e a Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto.
A falta de farmacologistas,
porém, não é responsável apenas
pelo mau preparo dos médicos.
Ela tem conseqüências ainda
mais profundas, segundo o professor José Carlos de Castro
Barbosa, indo às raízes mesmo
do problema e tornando impôssível levantar — por exemplo —
o potencial de nossa flora, da
grande sentido econômico e que
exigiria centros de pesquisa farmacológica espalhados por todo
o país. Além disso, a própria Indústrla farmacêutica não tem
equipes de farmacologistas, o
que nos transforma em meros
importadores de tecnologia, com
a conseqüente dependência
econômica e científica.
"Podemos ainda, d e
passagem, constatar que a falta de
farmacologistas se reflete até
mesmo no debate atual sobre os
medicamentos, um assunto de
grande importância na atualidade, mas no qual se observa
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uma certa desorientação técnica
em muitos aspectos decisivos,
como por exemplo, o "dogma da
FDA".
Depois de definir a FDA
como um órgão sujeito "a todas
as injunções políticas e econômlcas de grupos, como todo o órgão governamental", o farmacologista afirma que existem diferenças de apreciação na matéria
que não são geralmente levadas
em consideração quando se fala
em medicamentos proibidos nos
EUA e consumidos aqui. E cita
dois exemplos: medicamentos do
grupo dos benzodiazepínicos
(tranqüilizantes), como o Diazepan, Válium, e Diempax são
hoje o tratamento indicado para
a crise epilética, o que é feito,
não só no Brasil, mas em países
tão desenvolvidos como a Inglaterra e Suécia.
No entanto — acrescenta o
professor — nos EUA o Diazepan
não fei liberado como antiepilético, sendo indicado apenas como tranqüilizante. Caso oposto
é o dá pentazoeina (comercializada como Sossegon). Trata-se
de um hipnoanalgésico (analgésico com poder sedativo), lançado com muito sucesso e que, no
Brasil, depois de popularizado
criou um grave problema social,
pois causava dependência e foi
descoberto pelos toxicômanos.
Em função disso foi enquadrado
como entorpecente no Brasil e
assim sujeito a receituário oficiai (recentemente, a Cerne retlrou o produto de sua relação d»
medicamentos). No entanto,
FDA não o enquadra como ta»
nos EUA, permitindo a sua venda com receituário simples.

Pesquisa própria
Adverte que não se deve
apenas seguir "o que é bom para
os Estados Unidos e não necessariamente bom para nós" (o que
pode incluir, além das contra-indicações da FDA, os próprios reméd.os, que afinal são pesquisados e desenvolvidos fora de nosso país). O farmacologista lembra que tal situação só começará
a ser modificada depois que a
bula que acompanha os medicamentes começar a deixar de ser
a principal fonte de referência
sobre novos medicamentos, e deno país um
pois de estabelecido "todos
amplo debate entre
os "«etores interessados no problema"
O mesmo ponto-de-vista é
defendido pelo hepatologista -Tomaz de Figueiredo Mendes, chefe do setor de Hepatologia da
Santa Casa.de Misericórdia do
Rio de Janeiro, que encaminhou
a pedido do próprio Ministro
um extenso relatório ao Ministério da Saúde sobre as drogas capazes de provocar lesões
hepáticas. Ele defende a análise
no Brasil dos produtos que aqui
vão ser comercializados. Essa
análise, alega, não deve se limitar a ser nacional, mas observar
as características regionais ditadas pela vastidão e diversidade
de tipos humanos de nosso terrltório. "Afinal" — pergunta —
"quem
garante que o remédio
que é bom para mim e para você
serve para o desnutrido caboclo
do interior de Minas?".
Enquanto isso não ocorrer e
enquanto muitos médicos não
aprenderem a lidar melhor com
cs med camentos e a maioria
das pesquisas continuarem sendo feitas no exterior, os consumidores só terão defesa nas litas
periódicas da FDA. E a maioria
dos médicos só terá atualização
no rosto sorridente do "se
propagandista, pois, afinal,
quiser,
douter, estamos sempre às ordens...".

MATA MACHADO, NELLY COELHO RODRIGUES

No meio desse turbilhão está um órgão caduco, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina
e Farmácia, do Ministério da Saúde que dispõe de
apenas 129 funcionários, com um orçamento reduzido e destinado quase exclusivamente ao pagamento do pessoal. Disso resulta que não é difícil
licenciar um produto, pois não existe qualquer possibilidade de uma análise química detalhada do
medicamento antes de sua comercialização e, muito menos, um estudo clínico local.
Segundo o diretor do SNFMF, Fernando Aires
da Cunha, em depoimento prestado à CPI do consumidor, na Câmara, "há uma série de exigências
necessárias para quem quiser lançar um produto
na praça. Inicialmente é necessário que o fabricante prove que o produto que deseja lançar já é
comercializado há pelo menos um ano no país de
origem."
Essa exigência é facilmente contornada pelos
Assim, por exemplo, o Hycantone
laboratórios.
(etrenol), um medicamento para o tratamento da
esquistossomose, acusado de provocar efeitos colaterais como câncer no fígado e deformações nos
fetos (tetratogênese), após não ter conseguido registro nos EUA, foi licenciado na Inglaterra (com
ressalva de que fosse usado apenas no país, onde
não há esquitossomose) e, com base nessa licença,
liberado no Brasil.
Outra exigência para o licenciamento de medicamentos é a informação ao Serviço de Fiscalização sobre sua especialidade farmacêutica, local
de fabricação, os componentes em nomes técnicos
e a dosagem no sistema métrico decimal. Além
disso, deve ser fornecida a embalagem nos diversos modos de apresentação e, ainda, a bibliografia
sobre o remédio, de revistas de "conceito internacional e alto padrão de severidade."
Segundo o Sr Fernando Aires da Cunha, o exame dos produtos só é feito — por amostragem —
quando os mesmos já estão no comércio e consiste
da decomposição, pesagem e mensuração dos elementos que o compõem. Isso, afirma, c mais valido do que uma análise de um produto entregue ao
Serviço, no momento do pedido de licenciamento,
pois, quando posto à venda, pode não corresponder às especificações fornecidas junto com o pedido de licenciamento.
"Em 1974, o Serviço fez cerca de 120 apreensoes e as multas foram a Cr$ 22 mil. Desde maio
de 75, quando assumi, a dezembro, o Serviço fez
861 apreensões e as multas chegaram a Cr$ 220
mil" — afirmou o diretor do SNFMF à CPI. Não
soube, porém, precisar quais os produtos apreendidos por fraude, nem quem foi multado.
Essa desinformação é ainda mais grave porque
multas, apreensões e advertências foram feitas era
surdina, atingindo igualmente médicos e consumidores que não foram informados devidamente sobre
as irregularidades, ao contrário do que ocorreu, por
Gravatinha,
exemplo, no episódio do macarrão
contaminado, e que, em conseqüência, obrigou a fábrica a reformular toda a sua produção para não
Gravatlperder o mercado. Além disso, o episódio
nha serviu para educar o consumidor, ensinando-o
a recusar produtos fraudados ou de má qualidade.
A bula, segundo o Sr Fernando Aires da Cunha,
"uma fiscalização rigorosa", embora na
passa por
CPI o diretor científico do Laboratório Wintrop, professor Lauro Solero, tenha reconhecido que as informações da bula ao médico brasileiro são de caráter
"mais gerais" do que as contidas no Physicians Desk
Record, dos EUA. O motivo alegado para isso é o de
"se limitam a cumprir a lei",
que os laboratórios
mostrando que no Brasil ela é ainda muito imprecisa.
O Sr Fernando Aires da Cunha reconheceu na
CPI que o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia é antiquado, necessitando de
"melhor estrutura, faltando pessoal" (embora não
tivesse sabido informar de quantas pessoas precisaria para o bom funcionamento do Serviço). A media de salários é muito baixa, incluindo desde funcionários até os médicos e- farmacêuticos que tra->
balham no órgão.
Afirmou ainda que três dos medicamentos de
uma lista denunciados àquele órgão pelo jornalista
Bernardo Kucinsky como proibidos nos EUA são na
realidade liberados naquele país. A Albamicina
(Upjohn), (considerada ineficaz em algumas de
suas formas comercializadas no Brasil segundo a lis.
ta de maio de 76 da FDA), o Provera, da Upjohn (a
FDA advertiu justamente neste final de semana as
mulheres que tomam especificamente o Provera e
outros hormônios progestogênicos sobre perigos desses medicamentos, entre os quais está o aparecimento de deformações nos fetos e o Medazepol.
Citou outros remédios que são comercializados
"em seu
país de origem e aqui (sem citar o pais de
origem): o Mogadon e o Madribon (Roche), o Triperidol (Johnson & Johnson) e o Nitrazepol (Famasa).
Referindo-se às associações de antibióticos, com
a Sigmamicina, Tetrex com sulfa, Clorostrep e Enteromagma, afirmou que os Estados Unidos não
proíbem o licenciamento deles lá, apenas entendem
que não há vantagem na associação, num mesmo
produto, de dois antibióticos.
"Aqui, no Brasil, o Serviço e a sua comissão de
biofannácia entendem que isso é vantajoso", disse,
mesmo sem ter explicado através de que mecanismos ou exames a Comissão tenha chegado a essa
conclusão.
Negou que o Brasil tenha um excesso de medicamentos comparado com outros paises. No Brasil,
lembrou, há 7 mil 230 produtos licenciados como
originais. Há mais 7 mil 451 similares, totalizando
14 mil 681. Com as suas diversas apresentações, o
total sobe para 23 mil 491.
Na Itália há 12 mil produtos com 21 mil apresentações e na Alemanha, 7 mil 500 com 24 mil
apresentações. Na França há 3 mil produtos, com
8 mil 500 apresentações, enquanto na Bélgica, 4 mil
produtos totalizam 9 mil apresentações e na Inglaterra, 3 mil produtos, com igualmente 9 mil
apresentações.
Apesar das afirmações
do chefe do SNFMF,
cujos dados apresentados na CPI são os mesmos
contidos no livro O Medicamento e a Missão Humana, do Dr Pierre Theil, publicado em 1969, nota-se
que o Brasil está no grupo de países onde há mais
medicamentos, como a Itália e o Japão, que não
reconhecem patentes de remédios, e a Alemanha.
Os demais citados estão bem abaixo do total brasileiro.

Controle
exige
atualização
"Há uma necessidade
prémente de aperfeiçoar os
mecanismos que possibilltem ao poder público o controle efetivo destes produtos, através de medidas capazes de comprovar, com'a
devida oportunidade, a pureza, qualidade, inocuidade
e estabilidade dos medicamentos, evitando-se o engano da boa-fé do consumidor
e reações adversas à saúde."
O pronunciamento é do
Ministro da Saúde, Paulo de
Almeida Machado, e consta
da exposição de motivos do
projeto de lei que reformula
o licenciamento, a comerr
cialização e a fiscalização
(além da propaganda) ,dos
m edicamentos, cosméticos,
alimentos e deslnfetantea
domésticos. Ela entraráiem
vigor no próximo dia 23> de
dezembro, segundo o asses»
sor jurídico do Ministério/
Hélio Pereira Dias.
INOVAÇÕES
O Ministro reconhece,; em
sua exposição, que a' lei
atual sobre os medicamen-j
tos é "desatualizada, incòm-J
e tênue", o que, a. seu
pleta "dificulta
o controle
ver,
por parte dos órgãos çomy
petentes, contribuindo até
para o descrédito da boa, Indústrla farmacêutica".
Entre as inovações da noi.
va legislação, o assessor, ju.rídlco do Ministério citou a
transferência de responsa1bilidade. Pela lei atual, se
houver qualquer problema
com um medicamento, o
responsável perante as-autoridades é apenas o farmaicêutico que assina a bula.
Pela nova lei, o próprio laL
boratório será responsabillzado e processado, se for o
caso. Essa Inovação foi sugerida a vários paises pela
Organização Mundial d à
Saúde, preocupada com a
"invasão farmacológica", e
acatada pelo Ministério da
Saúde.
As novas normas legais
dão ao Ministério poder pa'ra controlar a importação
de drogas necessárias p.
Saúde Pública. Os laboratórios não poderão mais -1como ocorre até aqui —
suspender simplesmente a
fabricação de um medicamento, sem o prévio consentimento do Ministério.
Quando este entender trajtar-se de uma droga indispensável à saúde pública,
poderá obrigar o laborató;rio a continuar a fabricação
durante mais um ano, enquanto são procuradas aiternativas.
á
REDUÇÃO DO PRAZO

*
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Uma inovação importante
foi a redução do prazo de
registro de novos medicamentos de 10 para 5 anos,
o que levou em consideração outra recomendação
da Organização Mundial de
Saúde, porque hoje a tecno1logia evolui muito rápidamente. Os prazos de licença
para os produtos dietéticos
baixaram de 5 para apenas
2 anos.
Para que a lei se torne
um fato, várias medidas suplementares e práticas são
necessárias. Algumas já fo.ram tomadas, segundo o assessor jurídico do Ministério. A primeira é uma do(¦tação de Cr$ 50 milhões para reconstruir o Laboratório
Central de Controle de Drogas Medicamentos e Alimentos
(LCCDMA), que
funcionará em Manguinhos,
no Rio. Serão modernizados
o s laboratórios regionais
dos Estados, como o Instituto Adolfo Lutz, de São PaúIo, o de Pernambuco e o do
Rio Grande do Sul, o que
permitirá constituir uma
rede nacional de vigilância
farmacológica.
Para o Sr Hélio Pereira
Dias, o Ministério da Saúde
"ressente-se da falta de um
mecanismo eficiente de comunicação sobre ações í
efeitos dos medicamentos, a
nível internacional". Isso
torna difícil saber o que
ocorre em outros paiseç,
mas — segundo ele — é
possível que o Brasil inicie
gestões para que um mecánismo internacional de controle de drogas (sediado
talvez na OMS) seja criado.
"Essa
poderá ser a nossa
contribuição".
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CDE examina hoje proposta de estímulo para o aço
Sudene analisa o
projeto da Caraíba
Recife — A Sudene já começou a analisar a cartaconsulta encaminhada pela
Fibase, subsidiária do Banco-Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE)
para dar prosseguimento ao
projeto Caraíba Metais S/A,
da Bahia — que originalmente pertencia ao Grupo
3aby Pignatari — para produção de 100 mil toneladas
-anuais de cobre em lingotes
e aproveitar as jazidas do
mineral existentes no interior goiano.
O projeto, que já sofreu
várias reformulações, en•contra-se agora sob contro-

Sucateiros querem
exportar 50 mil t

le acionário da Fibase e, se
a Sudene aprovar a cartaconsulta, serão necessários
425 milhões de dólares para
implantação do empreendimento que já teve, inclusive, a aprovação do Conselho Nacional de Não Perrosos e Siderurgia (Consider)
que espera colocá-lo em
produção em 1984.
A nova concepção do projeto que já obteve a aprovação do Consider, prevê a
produção de 100 mil toneladas de metal; 60% do concentrado desta produção será de origem estrangeira.

São Paulo — Lamentando terem decorrido
quatro meses sem solução, o. Instituto Nacional
das Empresas de Preparação de Sucata de
Ferro e Aço voltou a se dirigir à Cacex, solicitando autorização para exportar 50 mil toneladas de sucata. Manifestação no mesmo sentido foi dirigida ao CIP e ao Consider.
O primeiro pedido oficial à Cacex data de
16 de junho, e até agora não houve resposta.
As firmas que têm condições de exportar
estão "em estado de pânico, pois não têm reações de compra no mercado interno e os estoquês, consequentemente, se acumulam ainda
mais".

O consumo
Em outra representação dirigida ao
Consider, a entidade representativa do setor
de sucata de ferro e aço argumenta que os
incentivos fiscais recentemente destinados à
implantação de empresas cuja fonte metálica
principal é a sucata, embora dignos do maior
apoio, não criarão de imediato condições para
que o consumo interno absorva a disponibilidade desse produto.
Após afirmar que as empresas preparado"esras da sucata, ante a situação indefinida
tão entrando em fase de degringolada com
concordatas e falências", a entidade afirma
"dessa forma o
pais está desperdiçando
que
a recuperação de riquezas" e deixando de obter
divisas e até criando uma situação de ca<rência futura do produto e surgimento de outros
percalços desagradáveis.
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O Ministro da Indústria e do Comércio, Sr Severo Gomes, encaminha
hoje ao Conselho de Desenvolvimento
Econômico (CDE) estudo do Grupo
Interministerial que examinou as alternativas de alocação de recursos para a siderurgia.
Uma das idéias, já confirmada
pelo Ministro, é usar o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) como
estimulo fiscal. A sugestão inicial partiu do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), e foi depois anexada às
conclusões do Grupo Interministerial.
A consolidação do trabalho foi feita
pelo Conselho de Não Ferrosos e Siderurgia (Consider).
O que se conhece ainda do estudo
do Grupo Interministerial prevê:
1) criação de linha especial de
crédito para capital de giro de Cr$ 1
bilhão, com encargos totais da ordem
de 19% ao ano, pelo prazo de 180 dias,
renovável por igual período;
2) reescalonamento das dividas
atuais das empresas com bancos oficiais;
3) aumento da geração própria de
melhoria da produtividade, calculada
em 10 dólares (Cr$ 116,20) por tonelada a partir de 1979, e de redução noa
custos de transportes, calculada em
cinco dólares a tonelada, também a
partir de 19794) empréstimos externos, correspondentes a 25% dos investimentlós
até 1980 e a 15% após esse ano.
5) financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
(BNDE), Agência Especial de Financiamento (Finame), Banco Nacional
da Habitação e outros bancos oficiais,
com cinco anos de carência, mais 15
anos de amortização, e juros de 3,5%
ao ano, com correção monetária normal. O montante total de financia-

mentos seria de 6 bilhões 500 milhões
de dólares, de 1977 a 1983;
6) autorização para a u m e n t o s
reais de preços até 107o em 1977;
7) redução do imposto de renda
para 5%;
8) dotação orçamentária do Governo federal correspondente a 10%
dos investimentos previstos em cada
ano.
Não se conhecem, no entanto, de
forma suficiente, as premissas e os
cálculos que conduziram às sugestões.
O u.o do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) para o
programa de expansão da siderurgia
tanto poderá ser feito através de um
convênio entre os Estados, como pc-la
participação direta do Governo estadual na empresa holding da usina siderúrgica.
As observações feitas por técnico?
do Governo, não ligados à siderurgia,
da impossibilidade de isso vir a ser
feito, já estão sendo desconsideradas
pela5 pessoas que conhecem o mecanismo.
O exemplo fica com o Estado de
Minas Gerais, que se decidiu pela participação acionária nos projetos da
Açominas e da Siderúrgica Mendes Jr.
A participação é feíta através de subscrição de capital, num valor correspondente ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias a ser recolhido. Além
disso, existe o sistema de retorno do
ICM até o valor do investimento.
Outros Estados que pretendem
apoiar os projetos de expansão siderúrgica em seus territórios poderão
seguir o exemplo mineiro, mesmo sem
a necessidade de um convênio entre
os seus Secretários de Fazenda.
A prática do Governo mineiro não
tem sido exclusiva da siderurgia; a
Fiat Automóveis é um outro exemplo.

Eletrosul quer
usina a carvão
e não nuclear
"O Sul não
precisa de energia
nuclear, pois é uma região que pos.sui grandes reservas de carvão, e
a usina térmica a carvão é mais
econômica que a nuclear", afirmou
ontem o Sr Thompson Flores, presidente da Eletrosul, empresa subsidiária da Eletrobrás. Segundo ele,
é viável a construção de usinas na
boca da mina de carvão, o que faria com que o custo da operação
baixasse muito.
A energia gerada por essas
usinas térmicas poderia, inclusive,
ser transferida para outras regiões,
co'mo o Sudeste, onde o consumo é
muito grande. Quanto à duplicação
da Termelétrica Jorge Lacerda, o Sr
Thompson Flores informou que
possivelmente ela contará com recursos do Governo federal, já que
pedido nesse sentido foi feito quando da visita do Presidente Geisel a
Santa Catarina.

Tucuruí e Itaparica
O diretor de Planejamento da
Eletrobrás, Sr Licínio Seabra, assina hoje, com os representantes
dos consórcios francês e europeu,
uma ata que define a participação
desses dois grupos e mais o da indústria nacional no fornecimento
de equipamentos para as usinas de
Tucuruí e Itaparica. A assinatura
será na sede da Eletrobrás, às 10
horas.
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Sábado tem
Caderno de Serviço.
A maior área
de lazer que o Rio
jã ganhou.

Você trocaria a felicidade de ter filhos sadios por qualquer outra
coisa deste mundo? Claro que não.
O bem mais precioso que existe é a saúde. A Johnson & Johnson sabe disso.
Fabricar produtos para a saúde é uma grande responsabilidade.

Jornal doBrasil

GOVERNO DE MATO GROSSO
2Mi|

SECRETARIA DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO E SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
GERAL

WmW$@imB>£^

__^_F---''-"^ ^

omv

'*'tSS_3^M

_Rl,-í!'tí?SflfilÍÍ_M
-':^W^^^^^S^mmmWaWÊInmmmmummm^Ér': - ¦ ¦ iWp^

Edital de Concorrência
Públiica n.° 03/76
As Secretarias de
e Planeiamento e
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Indústria,

Comércio e Turis•nmo
Coordenação Geral, tornam
*
público que, de conformidade com a lei n.° 3.723,
de 31 de maio de 1976, farão realizar às 15 horas
'do
dia 19 de novembro de 1976, na sede da Se-
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cretaria

de Indústria, Comércio e Turismo, sito à
Praça Alencastro, 123 — 4.° andar - Palácio Alencastro — Cuiabá — MT, concorrência
pública, para
elaboração de projetos de viabilidade técnico eco-;.nômico-financeira, nos pólos XIII e XIV (Juruena e
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Aripuanã) do Polamazonia de:
— Unidade

processadora
tanha do Pará)

— Unidade

completa

de

de castanha.

(Cas-

processamento

de

madeira
Observação:
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na

presente concorrência pública
será de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), integra lizados até a data prevista
para o encerramento da

t.

2.

licitação.

O

prazo para execução dos projetos será
de 90 (noventa) dias para o da unidade
processadora de castanha e 120 (cento e
vinte) dias para o de madeira.

3'.

Caução:

será de
mil cruzeiros).

Cr$

30.000,00

(trinta
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Edital completo contendo os demais elemenda
presente licitação, estará à disposição dos ins,tos
,-íeressados a partir do dia 25 de outubro de 1976,
na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, me.-diante pagamento de Cr$ 1 .000,00 (hum mil cruzeiros).
Cuiabá — MT,

07 de outubro de

1976

MAÇÃO TADANO
Secretário de

Ind. Com. e Turismo

BENTO SOUZA PORTO
Planejamento e Coord. Geral
Observação: O Edital completo poderá, também,
ser adquirido nos seguintes locais:
Secretário de

—

ERMAT — Escritório de

Representação do
Governode Mato Grosso em Brasília —
Centro Comercial Conic — sala 501 — Setor de Diversões Sul — Fone:
Brasília - DF.

24-7989 —

— ERMAT — Escritório de Representação do
Governo de Mato Grosso em São Paulo
— Rua Augusta, 2.516, — 1.° andar —
Fone: 280-2811 - São Paulo - SP.
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1? Caderno

IDEG / CEBRAE / A.C.R.J.
IDEG está credenciado sob o n.° 002 no
incentivo Fiscal para o Treinamento

DFMO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
de 09:00 às 17:00 horas
Rua Araújo Porto Alegre, 70 — 5.° andar
Telefone: 232-1241 — 222-0298 - 242-7298
NÚMERO DE VAGAS LIMITADO

J

Artur Aymoré
A Comissão de Reforma da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), já concluiu seu estudo e,
por unanimidade de seus membros,
decidiu sugerir ao Governo a restauração do instituto da estabilidade com um ano de registro de
emprego, a todos os assalariados,
e a manutenção concomitante do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), eliminando o seu
caráter opcional, e tornando a opção obrigatória.

Av.

Nilo

—

1.°
Peçanha, n.° 50
Rio de Janeiro — RJ

Entrepiso

outubro

O estudo da Comissão arSumenta que o instituto da estabilidade nasceu no Brasil para tornar
exeqüível autuarial e financeiramente a Previdência Social. Neste
sentido, a Lei Elói Chaves, em 1923,
impôs a estabilidade de emprego
aos trabalhadores ferroviários, permitindo com isso a liquidez e
manutenção da antiga Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, que passou a contar com
uma fonte permanente de recursos
com o recolhimento das contribuições dos ferroviários. E todo o sistema previdenciário brasileiro, a
partir daí, conseguiu se ampliar e

(a) Eng.° Manuel Esteban
Administrador

Em Liquidação Extrajudicial
CGC 33.774.233/0001-09

Andefson.Oayton S.A.

Rio de Janeiro, (RJ), 7 de outubro de
de Figueiredo Machado
Liquidanfe

fv*-' -'-Oi
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CADERNO
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YitwiiliiH para ns Idéias.
Assinai o Jornal do Brasil c tomar diaríameiit c
junto com a primeira refeição.

TEL. 264-6807

Saguier

1976

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO
GEMEC/RCA-200-75/50 C.G.C. 60503232

AVISO AOS ACIONISTAS
ENTREGA DE CAUTELAS DE AÇÕES BONIFICADAS

Comunicamos aos senhores acionistas que
foi iniciada no dia 18 de outubro de 1976 a entrega
das cautelas das ações bonificadas, correspondentes à
elevação de capital aprovada pela AGE de 9-8-76 na
proporção de 1 (uma) ação para cada grupo de 3
(três) possuídas.
Para o recebimento deverão ser apresentados
os títulos nominativos ou o cupão n.° 8 no caso de titulos ao portador, no horário de 8,30 às 11,00 e das
13,30 às 16,00 horas, na Praça Pio X, 118 - 7.° andar.

SINDICATO DOS HOTÉIS
E SIMILARES DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
Sede Própria: RUA DO CARMO, 9 - 10.° - ZC-00
Tels.: 224-1212 - 231-0474 - 231-0368 - 231-0428

O Liquidanfe da Ipiranga de Leasing e Serviços
S/A — Em Liquidação Extrajudicial, nomeado nos termos da Lei n.° 6.024, de 13.03.74, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, receberá até
às 16 horas do dia 22.11.76, à Avenida Rio Branco,
n.° 99 — 4.° andar, nesta Cidade, propostas para a
venda dos bens abaixo, de propriedade da Liquidanda:
Box Garagem n.° 401, localizado à Rua Teófilo
Otoni, n.° 89, 4.° andar, nesta Cidade;
Duas linhas telefônicas de números: 224-7662 e
224-7601;
Rede de telefones marca GTE, composta de 6
aparelhos usados com capacidade de 4 linhas
e 10 ramais.
No mesmo local os interessados receberão informações pormenorizadas sobre as condições de venda a que deverão subordinar-se as propostas.
As propostas serão julgadas às 15 horas do dia
23.11.76, no local acima indicado, na presença de
um ou mais interessados.
Ao Liquidanfe reserva-se o direito de rejeitar as
propostas, independentemente de qualquer notificação, caso os preços e condições apresentados não correspondam ao valor estimado.

A Comissão de Reforma da
CLT é composta pelos juristas Dêlio Maranhão, Arnaldo Sussekind,
Hugo Gueiros Bernardes; do Sr
Èdmo Lima de Marca, curador do
FGTS; representantes da Confederação Nacional da Indústria, do Ministério do Trabalho; Sr Marco Aurélio de Macedo, Procurador-Geral
da Justiça do Trabalho e Mário de
Alvarenga Braga, do Departamento
Nacional de Salários.

Indústria e Comércio

1976

Riquelmc

Reajustamento Salarial

AVISO
Avisamos aos Senhores Associados, bem como
aos interessados em geral, que esta entidade patronal assinou acordo salarial com o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro do Município do
Rio de Janeiro. O reajustamento é de 43% (quarenta
e três por cento) sobre salários resultantes do último
dissídio, de acordo com os índices estabelecidos pelo
Decreto n.° 78.576, de 14.10.76 e terá validade a
partir de 1." de outubro corrente, em atendimento
ao despacho do Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho — Ia. Região, exarado
no

>

A

52,

EXTRAORDINÁRIA

de

Um dos argumentos apresentados pela área econômica para considerar inoportuno o retorno da estabilidade prende-se à repercussão
nagativa que a iniciativa teria para
a atração de investimentos de parte de empresas estrangeiras. Admite o fato de que os investidores estrangeíros •com intenção de implantar aqui seus projetos poderiam ver
na estabilidade uma i?iibição maior
à expansão de seus projetos industriais que envolvessem maior contingente de mão-de-obra. A esta tese opõe-se a da área civil ligada ao
Presidente da República que entende ser o baixo custo da mão-deobra nacional um fator mais do que
atraente para a fixação de novas
fábricas, com recursos externos.

*£

LOCAL: Av. Nilo Peçanha, n.° 50 — 1.° Entrepiso — Administração
15 de
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O Administrador do Condomínio do Edifício
Paoli", de conformidade com o disposto pela Escritura de Convenção, convoca os senhores Condôminos para Assembléia Geral
Extraordinária que se realizará no próximo dia 05 de novembro
de 1976.
A Assembléia se instalará às 18:30 (dezoito e trinta) horas,
em primeira convocação e às 19:00 (dezenove) horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de Condômínos, afim de se tratar os seguintes assuntos:
— Aprovação de Verba Complementar
— Assuntos de interesse geral.

Janeiro,

kiC

O relatório da Comissão já desencadeou no âmbito do Governo
duas posições antagônicas: na área
civil da Presidência da República
ele recebeu parecer favorável, mas
não o foi no setor econômico do
Governo.

No entender da Comissão, a estabilidade viria tornar viável o sistema atuarial do SFH, já que, como
se sabe, o BNH só considera
inadimplente, para efeitos legais, o
mutuário que tenha prestações
atrasadas a partir do 3? mês. Contudo, as estatísticas disponíveis estariam demonstrando que o percentual, do atraso é imensamente
maior do que o oficialmente considerado se se levar em conta a falta de pagamento, a partir da primeira prestação.

"Rodolpho

Rio de

KljtH.:

A estabilidade de emprego proposta pela Comissão de Reforma da
CLT sugere o modelo adotado na
República Federal da Alemanha,
pelo qual a empresa poderá demitir
o empregado estável sem a justificativa prévia da justa causa. Mas,
este poderá exigir judicialmente a
reintegração no emprego ou a indenização trabalhista, provando na
Justiça que a dernissão decorreu
sem motivo socialmente relevante.
Os motivos relevantes previstos peIa lei alemã são o de iminente falència ou pedido de concordata e a
inadiável compressão de custos
(comprovada judicialmente). A lei
alemã só considera justa causa
aqueles fatos relacionados com a
própria sobrevivência da empresa,
hipótese em que o empregado não
terá direito à reintegração ou à indenização.

O argumento principal repousa
no fato e nas estatísticas de que o
FGTS veio criar uma elevada rotatividade da mão-de-obra assalariada pela possibilidade do trabalhador sacar o depósito do Fundo, aumentando com isso, temporáriamente, o nível de desemprego, e o
atraso no pagamento das prestações, criando obstáculos ao fluxo
de caixa do programa financeiro
habitacional.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

se fortalecer. Atualmente, a própria Previdência Social no Brasil,
depois de eliminada a estabilidade
da CLT, estaria enfrentando sérios
problemas financeiros para cobrir
seus planos de seguros sociais, e de
assistência médica, revelando um
crescente déficit operacional.

O relatório elaborado pela
Comissão já ¦ foi encaminhado ao
Ministério da Justiça e à Presidência da República. Uma das teses
defendidas pela Comissão para propor a volta da estabilidade se
baseia, entre outros fatores, na
necessidade de tornar financeiramente viável o plano atuarial do
Sistema Financeiro da Habitação,
em face do elevado percentual
constatado na inadimplência dos
mutuários do SFH, principalmente
nas classes de baixa renda.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
"R0D0LPH0 DE PA0LI"

IPIRANGA DE LEASING
E SERVIÇOS S/A

Antônio

r

O Senador Petrônio Portela
manterá encontro hoje com o
Ministro Mário Henrique Simonsen,
para discutir as emendas apresentadas à Lei das S/A. De seu lado,
o Deputado He bert Levy (ArenaSP) autor de emendas aceitas na
Câmara dos Deputados, diz que
''estamos no auge das pressões da
crise econômica, que se vai agravar
antes de melhorar definitivãmente". ¦
A emenda do Deputado Cunha
Bueno (Arena-SP), que trata da
proteção dos acionistas minoritários na transferência do controle
acionário, poderá ser apresentada
e aprovada esta tarde, no plenário
do Senado, em substituição aos Artigos 276 e 277 (emenda Herbert
Levy), que foram considerados
inexequíveis pelo relator do projeto
de lei das Sociedades Anônimas na
Comissão de Economia do Senado.

LICITAÇÃO PÚBLICA

AUDITORIA EM CADERNETA DE
POUPANÇA
03.11
MÉTODOS TÉCNICOS E PSICOLÓGICOS
P/ RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE
PESSOAL
03.11
CHEFIA E ORGANIZAÇÃO DE
ALMOXARIFADO
03.11
ENCARGOS TRABALHISTAS E
fKEVIDENClARIOS NA EMPRESA 03.11
GERÊNCIA DE ESTOQUE 03.11
SEGURANÇA FÍSICA, PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIOS NA
EMPRESA
03.11
MICROFILMAGEM 09.11
PRINCÍPIOS DE MARKETING 19.11
CHEFIA E LIDERANÇA 12.11
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS 03.11
PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL 04.11
AUDITORIA DE BANCOS 08.11
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GERÊNCIA
PROFISSIONAL
16.11

Estabilidade pode voltar
para atender casa própria

Petrônio e Levy

Acrescenta nas disposições geirais a emenda do Senador Virgílio
Távora, de que. ficam mantidas as
disposições sobre sociedades por
ações constantes da legislação especial sobre a aplicação de incentivos fiscais nas áreas da Sudene,

Em decorrência da interdição temporária dessa pista, o tráfego
está sendo desviado entre os quilômetros 35 (Grinfo) e 41,7 (Bingen),
em direção à cidade de Petrópolis, sob a orientação da Polícia Rodoviária Federal.

MÊS DE NOVEMBRO / 76
PROGRAMAÇÃO

JH

Incentivos

Imediatamente após o acidente, o DNER mobilizou homens e
máquinas para o local, dando início à retirada de, aproximadamente,
7.000 (sete mil) metros cúbicos de rocha, já estando prevista a conclusão dos serviços de desobstrução da pista para amanhã, dia 28.
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rior a CrS 5 milhões, poderão, no
prazo de que trata o Artigo 298, deliberar, pelo voto de acionistas que
representem dois terços do capital
social, a sua transformação em
sociedade por quotas, de responsabilidade limitada", com o que objetiva assegurar a transformação
da sociedade anônima com dispensa da exigência legal da unanimidade dos sócios, assegurados aos
dissidentes o direito de retirada, e
facilitar a transformação de pequenas sociedades anônimas em outro
tipo de sociedade. A matéria, ressalta, deve ser examinada com extrema cautela, pois a modificação
do tipo de sociedade tem repercussoes importantes sobre os direitos
e obrigações dos sócios.
"A redação atual" — destaca —
prevê um quorum para deliberar a
transformação da sociedade, formado por acionistas que representem mais da metada do capital
social. Parece-nos insuficiente essa
percentagem, especialmente se nos
lembrarmos dos 100% atualmente
exigidos, e se temos em vista que
as sociedades de pessoas se diferenciam radicalmente das anônimas
em ponto extremamente sensível:
o direito de retirada dos sócios discordantes".

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem comunica ao
público que, ontem, dia 26, ocorreu um deslizamento de encosta, na
altura do Km 39,5, da Rodovia de Contorno de Petrópolis (pista nova),
junto à saída do Viaduto do Papagaio.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

Sudam, Sudepe, Embratur e refloTestamento, bem como todos os dispositivos das Leis n.°s 4131 de
3/9/62, e 4 390, de 29/8/64.
Na adaptação prevista no Artigo 298, parágrafo 7, a assembléia
poderá deliberar alteração do objeto social para nele incluir atividade que venha sendo exercida peIa companhia, ou a participação
em outras sociedades. Nessa hipótese, o acionista dissidente não gozará do direito de retirada. Permite,
em outra emenda, às Bolsas de Valores executarem os serviços mencionados nos Artigos 39 parágrafo 1,
40, 42, 44, 102 e 103 e não às corretoras. As demonstrações financeiras terão de ser assinadas por contabilistas. A não existência dessa
determinação poderá resultar, para
estes profissionais, em avultados
prejuízos.
A decisão da Comissão d e
Constituição e Justiça acabou sendo seguida pela Comissão de
Economia, onde o relator Jesse
Freire (Arena-RN) apresentou as
mesmas emendas do Sr Eurico Resende, e pela Comissão de Finanças. Nesta, o relator Helvidio Nunes
(Arena-PI) aprovou três emendas
das cinco sugestões que lhe foram
encaminhadas, todas constantes do
parecer do Sr Eurico Resende.
No final da tarde de ontem, o
MDB reuniu-se no gabinete do
Senador Benjamim Farah para discutir a posição do Partido. Está
decidido que o Partido tentará obstruir o andamento do projeto e que
fumará posição em defesa d a
emenda do Sr Herbert Levy, de
proteção ao acionista minoritário.
Nas Comissões c
Economia e
Finanças, respectivamente através
dos Srs Roberto Saturnino (RJ) e
Itamar Franco (MG), o MDB conseguiu, pedindo vista, fazer prevalecer a tese do Senador Aciolly Filho de que os senadores precisam
ao menos conhecer as emendas antes de votá-las.
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Quarta-feira,

Q

S/A depende só e aprovação de parecer

Brasília — O projeto de lei das rico Resende, também, que o acio
sociedades anônimas, enviado pelo nista possa ser representado na as
Governo ao Congresso, só deverá sembléia-geral por procurador
ser votado pelo plenário do Senado, constituído há menos de um ano,
em definitivo, amanhã ou depois. que seja acionista, administrador
Isto porque o Senador Aciolly Fi- da companhia ou advogado; na
lho, presidente da Comissão de Jus- companhia aberta o procurador
tiça, decidiu adiar a votação do pa- pode, ainda, ser instituição finanrecer do Senador Eurico Besende ceira, cabendo ao administrador de
(Arena-ES) para que os senadores fundos de investimento representar
tivessem condições de estudar as 28 os condôminos. Suprime, no Art.
emendas apresentadas, exemplo 133, o Parágrafo 4o. Modifica o Arseguido pelas Comissões de Econo- tigo 146 para permitir que sejam
mia e Finanças.
eieitos membros dos órgãos da adTodo o esforço da Arena é para ministração pessoas nacurais ou juacionistas ou não, devendo
que o projeto entre hoje no plena- rídicas,
rio, mas não será votado porque se- no mínimo 2/3 dos membros do
rão apresentadas novas emendas, conselho de administração e todos
obrigando seu retorno às comissões os diretores serem pessoas naturais
técnicas. O propósito do MDB é re- residentes no pais ou pessoas júritardar a votação para que o pro- dicas brasileiras e o presidente do
de administração ser pesjeto seja aprovado no Senado por conselho
decurso de prazo, o que implicaria soa nacural residente no pais.
manter a redação da Câmara. A
A companhia de economia misArena, porém, quer /otá-lo em defi- ta (Art. 237) somente poderá parnitivo antes do dia 19 próximo, ticipar de outras sociedades quando
quando termina seu prazo no Sena- autorizada por lei ou no exercício
do.
aplicar Impôsopção legal
.da
•to de Renda em para
investimentos para
o desenvolvimento regional ou se toPropostas
rial.
Suprime os Artigos 276 (EmenNas suas propostas, o Senadoi
Eurico Resende propõe alterar o da Herbert Levy — Arena-£ÍP) e
Artigo 15 para a manutenção de 277 frisando que adotam normas
2/3 de ações preferenciais sem di- destinadas a evitar que a alienação
reito a voto, como figurava ori- do controle da companhia possa se
ginalmente no projeto, e para ea- processar com prejuízos dos demais
ciarecer que somente as ações or- acionistas, especialmente no caso
dinárias emitidas p e 1 a b compa- em que esse controle é adquirido
nhias fechadas podem ser de cias- por sociedade que, em seguida, inses diferentes. No Artigo 43 preten- corpora a controlada.
de deixar claro que a instituição
financeira responde pela origem e
Direção e jornais
autenticidade dos certificados das
ações depositadas que permitirá a
O Artigo 291 passa, de acordo
emissão do certificado de depósito com emenda que apresentou,
a ter
dessas ações.
a seguinte redação: pelo Senador
No Artigo 56 frisa que a debên- Daniel Krieger (Arena-RS):
ture poderá assegurar ao seu tltuArt. 291 — As publicações orlar juros, fixos ou variáveis, par- denadas pela presente
lei serào feiticipação no lucro da companhia e tas no órgão judicial da União ou
prêmio de reembolso, retirando no do Estado, conforme o lugar em
Inciso VII, Artigo 59, a determina- que esteja situada a sede da comção de participação no lucro da panhia, e em outro jornal de grancompanhia. Estabelece no Artigo 66 de circulação editado na localidade
a determinação de que somente as em que está situada a sede da compessoas naturais e as instituições pannia. Parágrafo Io — A Comisfinanceiras podem ser agentes são de Valores Mobiliários poderá
fiduciários, excluindo desta possibi- determinar que as publicações, orlidade as sociedades coligadas à denadas pela presente lei, sejam feicompanhia e às sociedades cujos tas também em jornal de grande
administradores tenham interesse circulação editado nas localidades
na companhia emissora.
em que os valores mobiliários da
A emenda no Artigo 87 é para companhia sejam negociados em
substituir a expressão certidão de Bolsa ou em mercado de balcão.
depósito por recibo de depósito, que Parágrafo 2o — Se no lugar em que
lhe parecer guardar maior har- estiver situada a sede da compamonia com o projeto. No Artigo 98 nhia não for editado jornal, a pupropõe que, arquivados os documen- blicação se fará em órgão de grantos relativos
à constituição da de circulação local.
companhia, os seus administradoPretende também o Senador
res providenciarão, nos 30 dias sub- Resende que a Comissão de Valores
sequentes, a publicação em órgão Mobiliários poderá reduzir, medianoficial do local da sua sede dos te a fixação de escala em função
mesmos documentos e da certidão do valor do capital social, a porcende arquivamento. Coloca, no Artigo tagem mínima aplicável às compa112, uma vírgula entre os vocábulos nhias abertas. O Artigo 300 passanominativos e endossáveis para rá a ser o seguinte: "as compaevitar dúvidas. Quer o Senador Eu- nhias existentes, com capital infe-
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Processo TRT-DC

221/76.

tos aos Senhores Associados

Maiores

esclarecimen-

poderão ser prestados

na sede do Sindicato.
A DIRETORIA

ANDERSON CLAYTON S A.
Indústria e Comércio
A Diretoria

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

AVISO
O presidente da Comissão de Licitação do Oepartamento de
Material Bélico, órgão do Ministério do Exército, comunica qua
fará realizar a Concorrência n.° 10/76-DMB., cujo Edital assim'
se resume:
OBJETO: Aquisição do material abaixo:
MATERIAL - MUNIÇÃO
GRUPO - 99
Munição para MRT de 60 e 81mm
O Edital poderá ser obtido das segundas as sextas-feira» .
no horário das 14:00 às ló:00 horas, sendo as quartas-feiras no
horário das 08:00 às 11:00 horas, de 18 out. a 16 nov. 76 nos
seguintes endereços:
Departamento de Material Bélico — QGEX — Bloco "C" 2."
andar — SMU — Brasília — DF
Arsenal de Guerra de São Paulo — Av. Rondom km 29 — '
Barueri — SP
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro — Rua Monsenhor Manoe!
Gomes, 563 — Caju — Rio de Janeiro — RJ
3a. Região Militar — Rua dos Andradas, 562 — Porto Alegre
- RS
Comando da 4a. Divisão de Exército — Av. Raja Gabaglia
s/n Gutierrez — Belo Horizonte — MG
Fábrica Presidente Vargas — Piquete — SP
Fábrica Juiz de Fora — Juiz de Fora — MG
DATA DE ABERTURA
Dia 18 nov.
Brasília, DF,

76 às 09:00 horas.
18 out. 76

LINEU BATISTA DA COSTA NEGRAES - Maj.
Pres. da Com. de Licitação do DMB

{P

JORNAI, DO

BRASIL

Q

Quarta-feira,

27/10/76

D

ECONOMIA - 21

1° Caderno

OPEP terá que aumentar produção de petróleo em 50°/o
CEE estuda mudança em
seu sistema monetário
Luxemburgo — Sete dos
nove membros da Comuniçiade Européia apoiaram
em principio os planos da
Cqmissão da CEE para um
novo sistema monetário e
pa.ra uma nova política parat a agricultura, mas a Inglaterra e a Alemanha
Oqidental recusaram a
idéia, considerando-a inadequada, disse um porta-voz
da Comissão.
O novo plano da Comissão para a agricultura e a
economia foi discutido ontem em sessão conjunta realizada e m Luxemburgo,
por Ministros da Agricultura.e das Finanças da Comunidade Européia.
Essencialmente, a Comissão sugere que a atual MCA

( M o netary Compensatory
Amount) deveria ser limitada a certos níveis.
A MCA usada atualmente
age como um subsídio para
as importações e como uma
taxação às exportações nos
países da Comunidade Européia com moedas fracas,
enquanto nos países com
moeda forte a MCA tornase um subsidio eficaz às exportações e uma taxação às
importações.
Por causa das desvalorizações das moedas inglesas
e italianas, custos anuais de
quase 1,5 bilhão de dólares
se juntaram ao orçamento
da Comunidade, já que Inglaterra e Itália são paises
importadores de alimentos.

BID diz que A. Latina
ajudou Estados Unidos
Washington — Os países
da1 América Latina foram
"um. fator muito
positivo"
pata a recuperação econômica dos Estados Unidos,
diáse ontem o presidente do
Bdnco Interamericano de
D e senvolvimento, Antônio
Oi'tiz Mena.
pm discurso dirigido ao
Conselho de Assuntos Mundiais, reunido em Cincinati^Ortiz Mena afirmou que
há uma situação de real interdependência entre os Estados Unidos e a América
La'tina, na qual "o auge ou

a depressão de um, produz
efeitos correlatos no outro".
Entre 1972 e 1974, o total
das exportações dos Estados
Unidos para a América Latina elevou-se de 6 bilhões
800 milhões de d ó 1 a r e s
(Cr$ 79 bilhões) para 15 bilhões 100 milhões de dólares
(Cr$175 bilhões 462 milhões), disse ele. O presidente do BID reconheceu
que a inflação alterou as eifras, mas lembrou que no
valor real elas confirmam
a importância latino-americana para a economia dos
Estados Unidos.

Dow investirá mais
de USS 3 bilhões
no Brasil até 1985
— O presidenSão
'da Paulo
te
Dow Chemical Co, Sr
Zoltan Merszei, anunciou
ontem, em entrevista coletiva nesta Capital, que a
enlpresa aplicará no pais,
através de sua subsidiária
brasileira, até 1985, um total1 de 3 bilhões 300 milhões
de: dólares (Cr$ 38 bilhões
346 milhões) na duplicação
de'suas instalações.
Ela vem investindo, desde
1975, uma média anual da
ordem de 100 milhões de
dólares (Cr$ 1 bilhão 162
milhões), e a manutenção
desta média para os próximds anos dependerá de dois
fatíores: comportamento do
mercado e do clima dos negócios propiciado pelos programas governamentais,
afirmou o presidente da empresa.
O Sr Zoltan Merszei disse acreditar profundamente
no Brasil e na sua capaci-

dade de superar os problemas decorrentes da crise econômica internacional,
prevendo que a taxa de
crescimento de seu PIB
neste e no próximo ano se
situe ao nivel de 5 por cento, um crescimento modesto em relação às taxas ocorridas entre 1967/74, "mas
extraordinário em comparação com quase a totalidade
do mundo".
A prova da fé no Brasil,
acrescentou, está no volume
médio de dólares investidos
em 1975 e 1976, a maior inversãj feita peto Grupo fora
do mercado norte-americano. "As dificuldades atingem
todo mundo, e o Brasil tem
base solida, muitos recusos e um sistema de mercado livre como nos países
da Europa Ocidental", disse, para justificar sua crença da rápida recuperação
da economia brasileira.

CDE examina Programa
Nacional do Álcool
Brasília — O Ministro da
Indústria e do Comércio, Sr
Sevfero Gomes, e o presidente do Banco do Brasil, Sr

Anseio Calmon de Sá, com-

parecerão hoje à reunião do
Coríselho d e Desenvolvimeçto Econômico (CDE),
ocaMão em que mostrarão
ao ^Presidente Geisel a si' tuação
atual do Programa
Nacjonal do Álcool. Foram
aprpvados 62 projetos, totalizafido um financiamento
global de Cr$ 4 bilhões e 108
milhões, e uma produção
anijal de 1 bilhão e 481 milhões de litros de álcool por
anq-safra.
Ao Sr Ângelo Calmon de

Sá caberá explicar ao Presidente da República a s
razões pelas quais o Banco
do Brasil não está liberando
recursos para os projetos já
enquadrados no Programa
Nacional do Álcool. Até o
momento, o Banco do Brasil liberou apenas quatro
projetos, no valor global de
Cr$300 milhões. Segundo o
secretário-geral do Ministério da Indústria e do Comérelo, Sr Paulo Vieira Belotti, o Banco do Brasil tem
recursos já alocados de
Cr$ 1 bilhão 200 milhões
no corrente ano, para financiamento de projetos de
áicool no país.

Consumo de Usina de
resinas vai
mandioca
triplicar tem projeto
O consumo brasileiro de
resinas termoplásticas (polieüleno, polipropileno, polie^tireno e PVC) vai praticarpente triplicar entre este çino e 1982. De um total
de JS66 mil 400 toneladas em
1976, o consumo atingirá a
1 rçdlhão 548 mil e 400 toneladas em 1982.
^ conclusão é de um levarçtamento do Instituto
Brasileiro de Petróleo (IBP),
que mostra, ainda, qfje o
consumo em 1982 de polietilenp de alta densidade deverá atingir 195 mil toneladas;
o de polietileno de baixa
densidade atingirá 617 mil
toneladas; o de polipropileno será de 160 mil toneladas» enquanto o de polietireno será de 209 mil toneladas e o de PVC atingirá a
369" mil toneladas

Um contrato de Cr$ 11 milhões 648 mil foi fechado
entre a Petrobrás e a Codistíl — Construtora de Destilarias Dedini S/A, para elaboração de projeto, fornecimento de equipamentos e
contrução da unidade de
destilação para a Usina de
Álcool Anidro da Petrobrás
em Curvelo, Minas Gerais.
Este foi o primeiro contrato para os equipamentos da
Usina Experimental, que já
teve as obras de terraplenagem do terreno de 23 hectares iniciadas.
A usina se compõe ainda
de duas outras unidades, para a sacrificação e fermentação da matéria-prima, e o
seu custo total de implantação, entre a parte industrial e a agrícola, está orçado em CrS 225 milhões.

IAIB
Instituto

dos

Auditores

Independentes
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EXTERNOS

pelo B.C.B.
Convênio
PAT/FUNCAP — Administrado
Abertas as Inscrições para Contadores na Av. Pres. Vargas,
- s/ 1.903 - tel.s 233-5833 até dia 30/10/76.
(P

Kuwait — Os paises produtores de petróleo terão que aumentar sua produção em 50% para atenderam à demanda mundial que se espera até 1990,
segundo um informe da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulgado ontem no
Kuwait.
Do total de 78 milhões de barris diários que deverão ser produzidos até então, os paises membros
da OPEP participarão com 45 a 50 milhões de barris,
o que representa um aumento de 50% sobre sua produção atual.
O documento, que examina as alternativas possiveis para o petróleo no setor energético, assinala
que em 1990 o petróleo atenderá a 50% das necessidades do setor — em 1974, o indice de participação
foi de 55%.

Alta moderada
Montreux, Suiça — A Arábia Saudita usará
sua influência para que o próximo aumento dos precos do petróleo, a ser discutido pela OPEP em de-.
zembro, seja moderado.
A declaração é do Ministro dos Correios e Telégrafos saudita, Alawl Darwish Kayal, que se encontra na Suiça para um simpósio sobre a cooperação entre os paises árabes e europeus.
Kayal afirmou que a politica básica de seu Governo consiste em "ajudar o Ocidente, assim como
a nós mesmos". Acrescentou que o coeficiente inflacionário atribuível ao petróleo é de apenas 2% e
que na OPEP se pensa que os preços devem aumentar um pouco, o suficiente para que enfrentem a
inflação". O Ministro saudita disse que seu pais
manterá sua posição de membro responsável da comunidade internacional e usará sua influência para
conseguir que o aumento seja moderado".

Gás iraniano
Teerã — Fontes oficiais iranianas informaram
ontem que o Irã suspendeu seu projeto de exportação de gás natural para os Estados Unidos e a Europa Ocidental devido à alta dos custos.
O projeto previa a venda de 1 bilhão 500 milhões de pés cúbicos de gás natural liqüefeito e deveria custar, segundo as primeiras previsões, 6 bilhões de dólares (Cr$ 69 bilhões 720 milhões). A ele
estavam associadas as companhias El Paso Natural
Gas, norte-americana, e as belgas Sopex e Distrigás.

Economista propõe aos
EUA taxar importação
Washington — Um ex-funcionário do
Conselho de Assessores Econômicos da Casa
Branca propôs ontem a imposição de um imposto de 3,25 dólares por barril sobre as importações de petróleo, como a medida mais
eficaz para evitar novos aumentos nos preços
da Organização de Paises Exportadores de
Petróleo (OPEP).
Caso contrário, advertiu Hendrik 3. Houthakker, os preços do petróleo serão, em 1980
e 1985, ainda mais elevados que os atuais e a
OPEP levará sua produção a níveis que tornarào possível uma mais forte coesão entre
os membros do poderoso cartel petrolífero.
Houthakker assegurou, contudo, que a
OPEP se absterá de responder com um novo
embargo à decisão dos membros da' Agência
Internacional de Energia (AIE) de impor esse
tipo de imposto.
Houthakker, professor de Economia da
Universidade de Harvard e membro da Academia Nacional de Ciências, apresentou a
proposta em uma extensa análise publicada
ontem sob o titulo O Preço Mundial do Petróleo. O estudo faz parte do Projeto Nacional de Energia, dirigido pelo ex-Secretário de
Defesa Melvin Laird.
Houthakker disse que os países consumidores podem seguir vários caminhos para debilitar o poder de mercado da OPEP — desde
"consumir menos e
a mais lógica,
produzir
mais", até a mais drástica, ou seja, a intervenção militar.
Mas também podem utilizar outras armas, tais como subsídios, tarifas e impostos.
Houthakker é partidário desta última, propondo especificamente o imposto sobre as
importações.

Reajustes salariais
serão menos generosos,
diz fonte do Governo

Brasília — A politica salarial do Governo até o final de 1976 "continuará sofrendo os efeitos de uma
inflação
acelerada e com
reajustes mensais menos generosos", segundo esclareceu
uma alta fonte governamental. Para 1977, o Governo
deverá esperar o comportamento da economia nos quatro primeiros meses do ano
depois definindo a questão
salarial.

Como nos últimos três meses o índice de reajuste salarial permaneceu em 43%,
tudo indica que para o
mês de novembro este indice permaneça, apesar do
crescimento da inflação. Os
técnicos destacam que o objetivo fundamental estabelecido pelo Presidente Ernesto Geisel com relação à
política salarial continua
válido, isto é, devolver às
classes assalariadas o poder
de compra através de reajustes mais aproximados do
nivel inflacionário.
INSATISFAÇÃO
Ao tomar conhecimento
de que o Governo manterá
até o final do ano a taxa
.de 43% para os reajustes

salariais, o presidente do
Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancarios de São Paulo, Sr Francisco Fernandes Teixeira,
disse que "a reclamação é
geral entre os 120 mil empregados da classe, pois reina um clima de insatisfação com relação ao último
acordo, que foi justamente
de 43%". Para que o salário
voltasse ao mesmo poder de
compra de 1964 — afirmou
— seria necessário um reajuste de 82%.
O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo, Sr Orlando Malvezi, explicou que a classe,
de 250 mil empregados encontra-se em campanha salarial e foi pedido um aumento de 60%. Com relação
aos 43% estipulados pelo Governo e que já vigoram há
4 meses, considerou: "no
nosso ponto-de-vista esse
índice «representa um fator
de re ajustamento distorcido
da realidade dentro da própria política salarial do Governo".
Um diretor
do
DIEESE disse que fixação
da taxa só é aceitável "se
a inflação for inferior a 43%
e se permanecer constante
até o fim do ano".

Hoje, com menos de IO cruzeiros você
compra cigarros, refrigerantes, sorvetes, canetas,
gasolina, ete.
Ou uma parte das empresas que
fabricam cigarros, refrigerantes, sorvetes, canetas,
gasolina,etc.
Essa pequena parte das empresas
é uma Ação.
Quando você compra uma Ação
você fica sócio da empresa que
escolheu.
Com muitos sócios como você, a
empresa tem a base para o seu
crescimento.
Com muitas empresas em
crescimento o país também cresce.
E, aí, a sua compra inicial passa a ser
duplamente interessante para você.
Por um lado, pela sua participação
nos lucros da empresa, proporcional
ao seu investimento.
E, por outro lado, pelos benefícios
que o crescimento do país traz a
todos os seus habitantes.

Entre eles, você.
Tudo isso, por menos de 10
cruzeiros.
Ou muito mais do que tudo isso,
se você aplicar muito mais de
10 cruzeiros.
Ou menos do que tudo isso, se as
empresas não crescerem tanto.
Ou muito menos do que tudo isso,
se as empresas diminuirem, os
refrigerantes acabarem, os cigarros
apagarem, os sorvetes derreterem e
as canetas pararem de escrever.
Talvez, até o impossível deva ser
considerado antes de uma boa decisão,
Mas, o fundamental é, antes, olhar
bem em volta e ver o possível,
acontecendo a cada instante neste país.

AÇÕES: bom senso, bom risco.
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E TELÉGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

David e Golias no
mercado financeiro

Quando as taxas de juros foram liberadas, os bancos comerciais ganharam de presente o mercado de títulos âe renda fixa. Até
então eles não conseguiam disputar com as
financeiras e bancos âe investimento os recursos disponíveis para aplicação a prazo
médio porque, estanáo limitaâos a um teto
âe taxa ãe aplicação, ficavam impossibilitadós de oferecer pelos seus âepósitos a prazo o
rendimento dos concorrentes. Mas com a taliberaãa, as conâições âe
xa de aplicação
'mercado
âisputa âeste
foram equiparadas.
Eqitiparadas na taxa — vale dizer, desequilibradas nas conâições globais, pois pelo
menos ãois outros fatores prosseguiram
atuando em favor âe uma forte concentração âo sistema financeiro: a estrutura âe
pontos âe comercialização e o fantasma ão
risco.
O Banco Central fixa número máximo
âe âepenâências para os bancos de investimento e para as financeiras. Além desse
número máximo de dependências próprias,
eles somente poãem captar recursos com a
comercialização âe seus títulos através âas
âistribuiâoras âe valores e agentes autônomos.
Para os bancos âe investimento e financeiras vinculaâas a bancos comerciais a quêstão fica bastante simplificaâa no momento
em que eles transformam em agentes autonomos os gerentes âa reáe de agências de seu
banco comercial — aí, automaticamente,
passam a contar com um número de agências
muito superior às que por si só conseguiriam.
Cerca ãe 80% âo número total âe agentes
autônomos registrados no Banco Central
atualmente são gerentes de agências bancarias. As instituições inâepenâentes não contam com esta possibiliáaâe.
A tese âa necessiãaãe âo risco no sistema financeiro, que é teoricamente inatacável, trouxe um complicaãor para a viâa âas
instituições financeiras inâepenâentes —¦
pois não há qualquer processo viável para que
o investidor dimensione o grau de segurança de ttma instituição financeira: ele âeciáirá nesta área segunão impressões e rumores
— e estará freqüentemente sujeito a associações âe iâéias, tais como a vinculação âa segurança à dimensão das instituições.
Para compreender o problema atualmente dominante no mercado financeiro é
preciso consiâerar mais ãois fatores atuantes: um âeles é a contenção ãos meios âe pagamento, pois o Governo está usanâo toâos
os caminhos possíveis para retirar recursos
âa circulação — com inevitáveis consequências sobre o grau âe facilidades ou dificulãaâes âe captar aplicações financeiras. O outro é a concorrência dos depósitos de poupança — que oferecem não apenas a garantia
âo BNH como também um mecanismo âe
aplicação de fácil acesso às pequenas e até
às grandes poupanças.
E' por isso que os bancos ãe investimento e as financeiras não ligaâos a bancos comerciais estão pleiteanâo autorização para
operar com âepósitos âe poupança. Não obtenâo receptividade do Governo para isto, um
está
grupo de instituições inâepenâentese ãeveimaginação
funcionar
a
para
ponâo
rá lançar um sistema âe captação que oferece ao aplicaâor atrativos semelhantes aos âas
caáernetas. Trata-se âe um sistema âe aplicações mensais não obrigatórias. Os recursos
assim aplicaâos seriam utilizaáos pelo banco âe investimento ou financeira para aquisição ãe títulos de prazos gradualmente decrescentes. O plano teria um prazo: um ano,
por exemplo. Neste caso, os recursos aplicados mensalmente (não obrigatoriamente)
seriam utilizados em títulos üe 12, 11, 10,
nove, etc. meses de prazo.

GERÊNCIA

GERAIS

AVISO
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS, comunica que fará realizar em
25-11-76, LICITAÇÃO para execução de serviPostal
ços de Transporte Rodoviário de Carga
Convencional e Especial, na rota BRASÍLIA/
PORTO VELHO/MANAUS. Os interessados receberão o Edital e instruções no seguinte endereço: Rua Leopoldo Bulhões n.° 530 - Fundos
— 3.° andar — Benfica.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1976
a.) Ricardo George Alves de Sant' Anna
Gerente de Serviços Gerais

fXETJtfFICAÇJO WKÀL DE SANTA CAM MNA S.A.

Í

AVISO
A Eletrificação Rural de Santa Catarina
S/A - ERUSC, com sede à Avenida Rubens
de .Arruda Ramos, 464, em Florianópolis,
SC, avisa aos interessados que fará realizar
no dia 24 de novembro de 1976 no endereço acima, a Tomada de Preço N.° 06/76,
para aquisição de material e equipamentos
para postos de medição.
O Edital poderá ser obtido no Departamento de Material da ERUSC, onde os esclarecimentos que se tornarem necessários poderão ser prestados.
Florianópolis, 21 de outubro de 1976.
A DIRETORIA
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AVISO
A Eletrificação Rural de Santa Catarina
S/A - ERUSC, com sede à Avenida Rubens
de Arruda Ramos, 464, em Florianópolis, SC,
avisa aos interessados que fará realizar no
dia 25 de novembro de 1976 no endereço
acima, a Tomada de'Preço N.° 07/76, para
aquisição de material para postos d'e medição.
O Edital poderá ser obtido no Departamento de Material da ERUSC, onde os esclarecimentos que se tornarem necessários
poderão ser prestados.
Florianópolis,

21

de

1976.

outubro de

A DIRETORIA

O Brasil exportou em setembro,
menos da metade do volume de calçados comparando-se com o mesmo mês
do ano passado, segundo estatísticas da
Cacex. Em valor, as exportações do produto caíram em 42,3%, em relação a setembro de 1975.
O volume das exportações de calçados em setembro foi de 1 mil 402 toneladas no mesmo mês do ano passado to
que representa uma queda de 50,6%i. O
valalor dessas exportações caiu de 18 milhões 797 mil dólares (CrS 218 milhões
421 mil) em setembro de 1975 para 10
milhões 842 mil dólares (CrS 125 milhões 984 mil) em setembro
passado,
segundo dados da Cacex.
Paz três meses que tanto o volume como o valor das exportações de calçados tem caido em relação a 1975. O
montante do volume acumulado das exportações de calçados de janeiro a
setembro de 1976 também apresentou
queda em relação a igual período do ano
passado. Nos primeiros três trimestres de
1976 o volume des, as exportações foi Üe
20 mil 223 toneladas contra 20 mil 592
toneladas em 1975 (apresentando uma retração de 1,79%). o preço médio do calçado exportado subiu sensivelmente este
ano e, portanto, o valor das exportações
de calçados nos primeiros nove meses do
ano apresentou uma evolução de 17,80%.
De janeiro a üe tembro de 1976, as vendas
ao exterior do produto atingiram o valor
de 142 milhões 414 mil dólares (CrS 1
120 mil
bilhão 655 milhões) contra
bilhão 655 .milhões) contra 120 mimilhões).
No terceiro trimestre do ano, o valor
das exportações caiu em 24,5% e o volume caiu em 37,4%, em relação a igual periodo do ano passado. Mudanças na
moda, custos altos e queda dos incentivos fiscais são apontados como os prin-

TAXA DE CRESCIMENTO ACUMULADO
DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS
SOBRE 1975 (EM %)
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cipais fatores para a retração das exportações de calçados nos últimos meses.

Fusão
A conjugação das atividades da
Lloydbrati, Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro e Bantrade, empresa
controlada pelo Banco do Estado do Rio
Grande do Sul e Banco Sul Brasileiro,
permitirá uma maior diversificação de
mercados externos para os produtos brasileiros, afirmou ontem o vice-presidente
da Lloydbrati, Sr Roberto Borba.
Para isto serão montadas feiras a
bordo de navios do Lloyd, coordenadas
pela Lloydbrati e com a Bantrade servindo como elemento aglutinador dos intsresses dos exportadores. A primeira deIas, do setor coureiro calçadista, foi montada a bordo do navio Itagiba e destinase à Austrália. Cerca de 20 empresas
estão representadas.

Local:

Rio de Janeiro

-

Hotel Glória

-

Dias

18 e

DE

OBRAS

SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS

AVISO N.° 05/76

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA

CONCORRÊNCIA PARA O FORNECIMENTO E COREMOVIDE PAREDES DIVISÓRIAS,
LOCAÇÃO
VE1S E PANORÂMICAS, NO EDIFÍCIO-SEDE DAS
REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS SITUADO NA AVENIDA LOUREIRO DA SILVA N.° 25, PORTO ALEGRE - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
O DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA leva ao conhecimento das firmas interessadas que receberá documentação e propostas através da Delegacia do Ministério da
Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul, situada na praça Barão
do Rio Branco, s/n.°, em Porto Aleçjre-RS, às 14 heras do dia 24
Concorrén(vinte e quatro) do mês de novembro de 1976, para a
cia referente ao fornecimento e colocação de divisórias no EdifícioSede das Repartições Fazendárias em Porto Alegre — Estado do Rio
Grande do Sul, de acordo com os elementos que serão fornecidos
aos interessados pela Divisão de Obras, instalada na sala 1311 (um
mil, trezentos e onze) do 13.° (décimo terceiro) andar do EdifícioSede do Ministério da Fazenda, na Avenida Presidente Antônio
Carlos n.° 375, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
A Divisão de Obras fornecerá:
plantas do projeto çle divisórias;
especificações técnicas;
edital de concorrência;
planilha orçamentária mínimamodelo de composição de preços
minuta-padrão do contrato.
01.

-

02 —

serão prestadas informações, respondidas as consultas
ornecidos os elementos supramencionados às firmas que
comprovarem possuir Capital Social igual ou superior a
CrS 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros)
integralizados até 90 (noventa) dias da data da publicação
do presente Aviso.

Só

Para garantia da proposta, será exigida uma caução no valor de CrS 50.000.00 (cinqüenta mil cruzeiros), em dinheiro
ou obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) ou
apólice de seguro-garantia ou fiança bancária, em favor
exclusivamente do Ministério da Fazenda.

03 — Para garantia do cumprimento do contrato, e antes da assinatura desse, será exigido da firma vencedora, apólice de
seguro-garantia ou fiança bancária emitido por entidade
em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, qualquer deles em favor exclusivamente do Ministério da Fazcnds, cobrindo o risco de quebra do contrato no valor de
CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiro).
04 —

Não será admitido Consórcio de firmas para a execução das
obras, objeto desta licitação.
Rio
(a)

de Janeiro,
ARISTIDES

15 de

outubro

BARRETO DO
Diretor

de

COPEL
C.G.C.
V_.VJ.V-.

76.483.817/0001
/0.10Ò.UI//WUI

—
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Edital de Pré-Qualificação e Concorrência
para Levantamento Aerofotogramétrico
- COPEL, está proA Companhia Paranaense de Energia Elétrica
interessadas no
cedendo a pré-qualificação de empresas nacionais
aproveitamenlevantamento aerofotogramétrico dos locais dos futuros
aerofotogratos hidrelétricos de Cruzeiro e Salto Caxias e restituição
entre as
serviços
dos
métrica de seus reservatórios, e, a concorrência
qualificadas.

unitários;

1976

NASCIMENTO

A decisão da Companhia
Brasileira de Mime n t"o s
i Cobal i de prorrogar de| 15
para 31 de dezembro" o
abastecimento e x c 1 u s ijv o
com carne congelada aos
grandes centros do pais ;foi
uma medida acertada que
não trará reflexos negativos aos setores ligados] ã
produção e comercialização
da carne bovina.
Para os consumidores; a
principal vantagem será a
manutenção dos preços 'da
carne aos níveis atuais, énquanto que para os pecuanstas a dilatação no prazo
Irá assegurar uma melhor
engorda dos rebanhos.i A
opinião do diretor-supe^intendente do Frigorífico
T. Maia, Sr Ismael Marques
de. Almeida, é compartilhada pelo diretor do Sindicato
do Comércio Varejista !de
Carnes Frescas, Sr Vicente
Biianchinl.
PREVISÃO DUVIDOSA \

19/11

ESTADO DO PARANÁ

DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO

Frigorífico -j
apoia medida
da Cobal

Déficit comercial
é VS$ 1,8 bilhão
até setembro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DEPARTAMENTO

Io Caderno

O diretor-superintendente
do Frigorífico T. Maia tiiz
ter algumas dúvidas quanto
à efetiva dilatação no prazo
com abastecimento de caine congelada. "Apesar 'de
serem elevados os estoques
da Cobal, é preciso lembrar
que o Governo vem lançándo mão desses estoques para atender o mercado 'de
Salvador e de Recife, àté
então excluídos do plano'cte
distribuição. Esses n o v'o s
pólos de demanda poderão
absorver boa parte dos fesbrasi—
comercial
balança
déficit
O
na
O diretor da Federação
São Paulo
toques e, neste caso, a Coleira até 30 de setembro atingiu 1 bilhão bai não terá carne para f.té
da Agricultura, Sr Flávio Fernandes, disse ontem seria prejudicial para o Brasil,
840 milhões de dólares (Cr$21 bilhões i, 31 de dezembro".
— Tenho razões para
na sua competição no mercado intersegundo informou ontem o Ministro da
acreditar
já no mês. de
nacional de produtos agrícolas, a retiraFazenda, Sr Mário Henrique Simonsen. dezembro que,
o Governo anunda dos subsídios, como defendeu o MinisNos nove primeiros meses do ano, as im- ciará o Plano de Estocagem
tro Alysson Paulinelli, segunda-feira úlportações totalizaram 9 bilhões 40 mi- para 1977, o que será uma
tima, no Rio, na abertura do Congresso
lhões de dólares <Cr$105 bilhões) e as decisão altamente benéfica
Brasileiro de Veterinária.
para a pecuária porque; a
exportações 7 bilhões 200 milhões (Vr$ 83 programação de abates, toTécnica
O presidente da Comissão
madas de financiamentos e
bilhões 700 milhões).
do Algodão da Faesp, Sr Azambuja RoNo mesmo período do ano passado, reposição dos rebanhos poderão ser feitas com razoável
lim, considerou válida a preocupação do
o déficit foi de 2 bilhões 508 milhões de antecedência, reduzindo
Ministro ao pretender uma maior prodólares (CrS 29 bilhões 900 milhões), bastante a margem de erro
dutividade da agricultura e sua disposimaior do que em 1976. As impor- do pecuarista. O Sr Ismael
28,7%
ção em evitar subsídios, mas lembrou
Marques de Almeida manitações foram de 9 bilhões 166 milhões de festou ainda sua
que se a politica global para o setor é
preocupa"a
e
milhões!
dólares (Cr$ 106 bilhões 500
burocracia criada pelos escaelogiáve]
ção com as noticias ide
as exportações 6 bilhões 585 milhões de que a Cobal poderá reduzir
lões inferiores do Governo é totalmente
o volume de estocagem ' de
dólares (Cr$ 76 bilhões 500 milhões).
prejudicial."
carne no ano que vem devido à politica financeira do
pais.
í
CIP E CDI
CONTESTAÇÃO
Seminários de Atualização Empresarial
O CENTRO DE TREINAMENTO EMPRESARIAL, promoverá no Rio de Janeiro dois seminários
integrados visando atualizar os empresários, administradores, economistas e advogados de empresa
— Conselho Intorministorial
sobre a sistemática de Controle de Preços no Brasil administrada polo CIP
de Preços e os Incentivos Fiscais e Financeiros existentes para Projetos de Industrialização adminisde Expordos pelo CDI — Conselho de Desenvolvimento Industrial, inclusive os Programas Especiais
taçio - BEF1EX
,
n£ ínín
- 22° and. - cj. 2210 - Tel.: 3Ó-Ó269
INSCRIÇÕES: Em Sio Paulo à Rua Libero Badaró, 377
Tel.: 243-6247.
e 36-9041 e no Rio de Janeiro à Rua Leandro Martins, 20 s/803

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS

D

Exportações de calçados caem
pela metade no mês de setemblò

Agricultor não
aceita palavra
do Ministro

ENCURTANDO
DISTÂNCIAS

Pelo Mercado
• A Magnesita tem natural interesse em
explorar jazidas em Minas e está estudando
uma ocorrência de bauxita metalúrgica naquele Estado, afirmou o Sr Hélio Pentagna
Guimarães, comentanão insistentes notícias
âo setor âe que teria siâo localizaâa em mu-,
nicípio próximo a Ouro Preto uma grande jazida âesse minério, capaz inclusive âe fornecer alumina para a Valesul.
O presiáente âo Grupo Magnesita preferiu aguardar o resultaão âas pesquisas âa
bauxita âo município mineiro, antes de fazer qualquer outro comentário sobre a viabilidade de exploração âa jazida. Contudo, foi
menos lacônico sobre a possível participacão âo Grupo Magnesita no Projeto Fosfato
âe Patos de Minas, admitindo ter sido conviâaão pelo Governo federal para participar
âo empreenàimento.
"Ficamos lisonjeaâos âe ser incluíâos
entre os que receberam convite verbal âo
Governo, como possivelmente aconteceu com
a Serrana e a Menâes Júnior, mas o Brasil
não precisa âa Magnesita para desenvolver
esse projeto. Não somos os únicos com capacidade, conhecimento de mineração e processo para o fosfato, mas estamos na expecUva de um pronunciamento oficial, porque
uma âiversificação para nós estaria conãicionaâa a entendimentos mais concretos",
concluiu.
• Brasília — A posição contrária da classe
empresarial com relação a medidas visayido
a impor o racionamento de combustíveis foi
levada ontem ao Chefe do Gabinete Civil âa
Presiâência âa República, General Golbenj
âo Couto e Silva, pelo presiáente âa Feâeração das Indústrias de São Paulo, Sr Teobaldo
de Nigris.
Õ empresário paulista sugeriu ao GeneGolbenj
ral
que o Governo dinamize o prouma das alternativas para
álcool,
do
grama
melhorar o balanço de pagamentos. Destacou que no encontro foram abordados aspectos sobre um documento entregue pela Federação das Indústrias âe São Paulo sobre as
alternativas para a economia brasileira em
face âos problemas da escassez interna de
petróleo.

DE SERVIÇOS

M§MÍÍ

27/10/76

Rio Iguaçu entre
Os serviços serão desenvolvidos no trecho do
e Faraday
Sampaio
Saltos
os
a Usina Hidrelétrica de Salto Osório e
aproximadamente
em
(53° 40W), no Estado do Paraná e consistirão
na, escala
aerofotogramétrica
restituição
de
500 quilômetros quadrados
aerofotogralevantamento
de
1:25.000 e 155 quilômetros quadrados
métrico, a ser restituído na escala de 1:5.000.
é de
O Cap;tal Social mínimo exigido, registrado e integralizado
Cr$ 1 .000.000,00 (hum milhão de cruzeiros).
Não serão admitidos consórcios.
"Pré-Qualificação e Concorrência" estarão à
As instruções para
disposição dos interessados a partir do dia 26.10.76 no endereço
abaixo:
- SALA 811- CURIRUA CORONEL DULCÍDIO, 800 - 8.° ANDAR
TlBA - PARANÁ.
no dia
A documentação solicitada nas instruções será recebida
11.11. 1976,

às

15:00

horas.

Entretanto, quis deitar
bem claro, que tudo depéndera do elenco de medidas
adotadas pelo Governo em
77. Em resposta à Associação dos Supermercados
do Rio de Janeiro (Asserj)
'na
que diz obter prejuízo
venda de carne congelada,
o diretor do T. Maia observa não ter procedência a
queixa dos supermercados
porque durante a safr^a,
"acordo
quando o preço do
de cavalheiros" era de Cr$
12,50 por quilo do traseiro
e CrS 7,90 pelo d.anteiro (no
atacado) as organizaçpes
estavam pagando aos frigorif icos abaixo do a c o rd o
sem, entretanto, repassar a
redução para os consumidores. E, ainda, os supermercados vendem à vista e pagam em 30 dias beneficiando-se de grande capitais de
giro.
DESAGRADO
Para o diretor do Departamento de Pecuária ;de
Corte dá Sociedade Rural
Brasileira, Sr Flávio Telles
de Menezes, a prorrogação
da carne congelada no mercado criará problemas à tomercializacão da safra deste ano. Quando a carne
fresca voltar ao mercado,
haverá oferta excessiva è o
consumidor será o grande
beneficiado.
"Entretanto, nos anos se"haVeguintes". continuou,
rá escassez de carne em face
dos desestimulos que a dilatação no prazo representará para os invernistas e pediaristas que estão preriarando seus rebanhos para
abate a partir cie novembro".
Também o presidente ,da
Comissão de Pecuária »da
Federação da Agricultura
de São Paulo — Faesp —,Sr
Eduardo Ferreira Fontes é
contra a prorrogação 4a
carne congelada no mercado. Ele considera a intervencão "até certo pento violenta e que contrar.a tudo
o que se tem discutido no
Ministério da Agricultura.
Alem di-:so não acredito que
a Cobal tenha condições de
fornecer carne a partir yde
20 de novembro", iLocal e
São Paulo'.

JORNAL DO BRASIL

Q

Quarta-feira,

27/10/76

1? Caderno
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Copercacau vai usar operação de "hedging
e ív?ux^_ES í^pbimMigs

s Ü cx>rr)_^

Mxm

«..£"¦ Rio: tel. (021) 244-6077
<Sao -Raul.3: tel^(011) 3274134

Salvador — Ainda esta semana,
a Cooperativa Central do Cacau (Copercacau) deverá roceber autorização
do Banco Central para operar nas
duas principais Bolsas de Cacau do
mundo — a New York Cocoa Exchange e a London Terminal Market —
quando passará a utilizar o sistema
de hedging, segundo informou ontem
seu diretor financeiro, Sr Antônio
Carlos Mesquita Pimenta.
O hedging é um instrumento para
minimizar os riscos de oscilações muito violentas de preços. Ao se fazer
hedging com o produtor, vende-se um
contrato em bolsa de mercadorias e,
no momento de realizar a transação
com a mercadoria física, desfaz-se a

técnica e informação: jS
a serviço das. ,'i
I
melhores oportunidades

Serviço Financeiro
O nivel de reservas do sistema bancario permaneceu bastante equilibrado ontem, contrariando as expectativas anteriores dos operadores, que acreditavam numa maior
retração da liquidez para esta
semana. Com isso, os negócios com
cheques BB registraram grande
77iovimentação, alcançando recorde
no volume de operações — Cr$ 2 bir lhões 117 milhões, segundo a AND1MA. Suas taxas oscilaram entre
2,32% e 2,00% ao mês, com equilibrio, o que favoreceu a redução das
dívidas de muitos bancos junto ao
redesconto de liquidez do Banco
Central. Os financiamentos over
night, também equilibrados, oscilaram entre 2,63% e 2,23% ao mês

.Kll

CHEQUE BB E FINANCIAMENTOS'OVER NIGHT'
60-
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No Encontro Nacional das Pinanceiras, realizado na semana que
passou no Hotel Tropical, em Manaus, todo o sistema de comunicação entrou em colapso: telefones
e telex ficaram mudos após uma
tempestade. Somente manteve-se
funcionando o terminal do computador da Bolsa do Rio que foi instalado no local. Diariamente o presidente do Banco Central e o diretor
Sérgio Ribeiro iam acompanhar as
cotações através do visor.
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FINANCIAMENTO

Está previsto para 15 de
novembro o início da safra
de feijão-preto do Estado
do Paraná, cuja produção
deverá ser de imediato absorvida pela população Iocal, em conseqüência da escassez do produto, inclusive
nas zonas produtoras.
A informação é de um
atacadista que opera n a
Bolsa de Gêneros Alimenticios do Bio de Janeiro, para quem à proporção em
que a colheita for aumentando, o' alimento será encaminhado aos grandes
centros consumidores, o que
deverá ocorrer até meados
de dezembro.
A colheita de feijão-preto

1
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BEG formula editais para
compra de ações do Halles
O Banco do Estado da Guanabara está ultimando a redação dos
editais relativos à oferta de compra
de ações das empresas do Grupo
Halles possuídas pelos acionistas
minoritários, mas a compra somente deverá ser efetivada em janeiro. Entre os minoritários está, como se sabe, o Banco Sumitomo, do
Japão.
Para a realização desta compra, o Banco Central adiantará os
recursos, recebendo em troca deles
o direito aos créditos pendentes do
Grupo Halles. O BEG continuará
incumbido da cobrança destes créditos, mas encaminhará os recursos
ao Banco Central.
E' possível, inclusive, que a
apuração das contas venha a dar
lucro ao BEG. Esta versão se tornou mais confiável, depois que .se
verificou que, certamente por equivoco, o Banco do Brasil havia con-

tabilizado juros pelos recursos da
reserva monetária que. o Banco
Central encaminhou ao BEG por
ocasião do contrato com o Grupo
Halles. Por determinação do Banco
Central esses juros serão estornados e as contas terão uma sensível
melhoria.
A solução para o problema do
Grupo Halles é considerada pelo
Banco Central um fator de normalização do mercado. Outro será a
conclusão, dentro de 10 dias, das liquidações das financeiras Atlântica
e Cifra. Pouco depois também será
concluída a liquidação da Credence.
Espera-se que a liquidação da
Rio Financeira seja rápida, o mesmo não se pode dizer do Grupo Iplranga, em razão da expectativa de
longas batalhas judiciais, que estão
mantendo o processo em uma etapa ainda inicial.
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2,55

%

13,13

%

a.m.

2,40

%

a.m.

2,40

%

14,89

%

a.m.

14,32
%
2,05 % a.m.
2,00
%
a.m.
2,51 %

Investimantos

Noroeste
§£Í_Ü
§i__i_»
V'»'"™»

2,60
2,321

Volkswagen

%

12,69

%

Mina.

2,75

% a.m.

%

2,32

Market

% a.m.

2,50

3,00

%

16,61

lojista

33,00

%

lochpe

a.m.

2,72
% a.m.
29,9970%

2,55

Independência
Itaú

a.m.

15,326 %

%
%

15,85 %

a.m.

15,76

36,18

2,50

a.m.

% a.m.

2,35

%

a.m

2,58

%

a.m.

a.m.

2,35

%

a.m.

2,58

%

a.m.

29,10

%

32,00

%

2,48

%

a.m.

2,30 %

2,77

%

a.m.
a.m.

a.m.

2,87

%

2,554

%

17,47

Apesar da manutenção do bom
nível de liquidez, o mercado secundário de títulos públicos e privados
de renda fixa continuou registrando pequeno, volume de -negócios
com- Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional. Os operadores
afirmam que as baixas taxas para
financiamento de posição a curtissimo prazo leva as instituições a
manterem seus títulos em carteira
até a virada do mês, quando será
acrescida a correção monetária do
período no valor nominal das
ORTNs, o que reduz sensivelmente
o interesse de venda no mercado.
Os preços dos papéis revelaram li-

a.m.
%7m.

a.m.

%
2,45 % a.m.

2,75 %

a.m.

a.m.

3,00 %

a.m.

2,82 %

a.ir,.

3,11 %

a.m.

2,750 %

a.m.

%

MIS

ABER.

DEZ.
MAR.
MAI.
JUl.
SET.
DEZ.

281
293
299
305
310
318

DEZ.
MAR.
MAI.
JUl.
SET.
DEZ.

264
272
277
281
276
270

geíra elevação, situando-se em
98,85% e 99,40% de desconto sobre
o valor nominal d o ?/. é s
(Cr$ 168,33), com os financiamentos
de posição por um dia senão realizados entre 2,75% e 2,30% ao mês.
As operações de compra e venda de
papéis se concentraram nas obrigações estaduais, já que as instituições têm procurado remanejar suas
posições de acordo com as expectativas 'monetária
de comportamento ãa correção
a partir ão. ano
que vem. O total de -negócios com
ORTNs atingiu CrS 4 bilhões 399
milhões, segundo dados fornecidos
pela ANDIMA.

MILHO

1/4
3/4
3/4
1/2

NOV.

NOV.

JAN.
MAR.
MAI.
JUl.
AGO.
SET.
OUT.

Abaixo, as taxas mediu mensais de rentabilidade oferecidas à aplicarão da clientela nos divertítulo, negociados no mercado abertoi
""¦—'
PRAZO
(dias)
10
30
60
90
120
180
210 360
UN
¦ . . . 2,40
2,60
2,70
2,75
2,78
2,80
2.82
2,81 2ÃÕ
ORTN ¦ . . . 2,50
2,75
2,90
2~,95
3,00
3,00
2,90
2,90 2;9Õ
ORTP ....
2,55
2,80
2,95 3,00
3,05
3,05 2,95
2,95 2.95
ORTRJ ¦ . . 2,55
2,80
2,95
3,00
3,05
3,05
2,95
2,95
2,95
QRTMG . . . 2,55
230
2,95 3,00
3,05
3705 2,95
2,95 2,95
.

2,55

2,80

2,95

3.C0

3,05

3,05

2,95

2,95

2,95

ORTROS

.

.

. 2,55

2,80

2,95

3,00

3,05

3,05

3,95

3,95

3,95

ARTMSP

¦

.

.

3,00

3,C0

2,90

2~90

2,90

2,50

2,75

2,90

2,95

....
2,48
LTMROS 2,56

2,73

2,88

2,93

2,98

2,98

2,93

2,98

2,67

2,70

2,80

2,85

2,85

2,90

3,00

3,10

l,

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,85

2,90

3,00

3,10

....
2,55
B5nu
2,50

2,75

2,90

2,95

3,00

2,98

2,75

2,90

2,95

3,00

3,00

LTMSP

CDB

Carnb.

.

.

Mercado de LTN
O mercado de Letras do Tesouro Nacional
não apresentou qualquer modificação, quanto ao
panorama dos últimos dias. De fato, o nivel de
liquidez do sistema não registrou forte redução
e o custo do dinheiro para financiamento de posiçâo a curtíssimo prazo continua baixo. O mercado esteve comprador de papéis, princ:palmente para os com vencimento em dezembro (curto
prazo), cotados de 33,00% a 32,85% de desconto ao ano. Os financiamentos de
posição por
um dia, ao contrário do dia anterior, esteve er,ui
librado durante todo o periodo, com seu nivel
de taxas oscilando entre 2.63% e 2,23% ao mês.
Os operadores acreditam
que hoje os financiamentos sejam tranqüilos,
já que as instituições poc,?n,ar com ° ''«gate de CrS 2 bilhões
S™ao
800
milhões em LTNs. Segundo dados fornecidos pela ANDIMA, o volume de operações com
Letras do Tesouro Nacional alcançou a CrS 21

2,88
2,90

2,88
2,90

2^98

2,88
2^90

bilhões 535 milhões.
seguir, as taxas médias
anuais de desconto de todos os vencimen tos.
Venc. Compra Venda Venc. Compra Venda
18/02
27/10 32,45
32,30
03/11 30,85 30,70 23/02
32,24
32,40
10/11 33,08 32,92 02/03
32,35
32,20
17/11 33,06 32,91 09/03
32,28
3212
19/11 33,05 32.90 16/03
32.0B
32,23
24/U 33,03 32,87 18/03
32,00
32,15
01/12 33,00 32,86 23/03
32,03
3187
08/12 32,98 32,84 30/03
31,77
31,93
15/12 32,95 32,81 06/04
31,67
31,82
17/12 32,94 32,80 13,04
31/72
31,56
22712 32,91 32,77 20/04
31,63
31,48
29/12 32,85 32,71 29/04
31,52
31,35
05/01 3267 o2,72 13/05
31,45
31,28
12/01 3283 32,67 24,06
30,86
31,03
14/01 32,80 32,65 22/07
30,53
30,36
19/01 3277 32,61 19/08
29,67
29,50
26/01 32,70 32,55 23/09
29,10
28,93
02/02 32,62 32,46 14/10
28.73
28,56
09/02 32,57 32,42 27/10
16/02 32,52 32,77

DEZ.
JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
AGO.
SET.
OUT.

DEZ.

DEZ.

1/2

CrS
CrS
CrS
CrS
Cr$

Cotação
mádih
CrS

5,30
.,90
4,50
3,70
2,70

CrS
CrS
CrS
Cr$
Cr$

6,80
6,40
6,00
5,40
4,20

SOJA
Porto Alegra — Os valores nominais
para a soja FOB/Brasil permaneceram
inalterados:
embarque
em
nopara
vem bro: 244 dólares/ton., dezembro:
247 dólares/ton., Janeiro: 250 dólares/
ton. e fevereiro: 253 dólares/ton.

São Paulo
na

do

60kg)
240,00
220,00
235,00
195,00
202,50
210,00
220,00

225,00
80,00
220,00
140,00
190,00
950,00

950.00
90,00

Recife

— Tipos especiais. Mercado
Arrox
calmo. Do grãos longos — Amarelão
dos Estados Centrais CrS 210/220,00,
Amarelão Santa
Catarina
Cr$
205/
215,00, Blue Belle do Sul Cr$ 220/
225,00, Amarelão do Sul
CrS 200/
205,00 e 405 do Sul CrS 195/200,00
por saco de 60 quilos. Cotações Inalte radas.
Quebrados da Arroz — Tipos as*
firme. 3/4 do arroz,
peciais. Mercado
CrS
80/90,00,
1/2
arroz,
CrS
65/
68,00 e quirera
de arroz, Cr$
58/
60,00 e
caniicío do Sul
CrS
100/
105,00, por saco de 60 quilos. Cotações inalteradas.
—
Feijão
—
das
Águas]
(Safra
Tipos especiais - Mercado frouxo —
Bico de Ouro CrS 720/740,00
Brancão Cr$ 360/370,00, Carioquinha CrS
750/760,00,
Chumbinho
Cr$
700/
720,00,
Jalo
CrS 750/780,00,
OpaCr$
750/780,00,
quinho
Raiado
CrS
750/780,00,
Rosinha
Cr$
750/780,00
e Roxinho CrS 820/850,00, por saco
de 60 quilos. Cotações inalteradas.
Milho — Mercado calmo. Amarelo,
semlduro, OS 78/80,00, idem, a granei e isento d» ICM, CrS 68/69,00,
por 60 quilos. Cotações inalteradas.
Batata — Mercado calmo. Lisa
esCrS
220/240,00,
pecial
de
primeira
CrS 160/170,00 e de segunda CrS 80/
90,00. Comum especial Cr$ 160/180,00,
de primeira CrS 110/120,00 e de segunda CrS 60/70,00, por saco de 60
Cotações inalteradas.
quilos.
Cobola — Mercado calmo. Do Estado,
pura CrS 150/170,00, por saco de 45
De
Pernambuco,
quilos.
canária
Cr$
3/3,10 e
j-èra Cr$ 3,50/3,60, por quiIo. Cotações inalteradas.
Banha — Mercado firme. Caixa com
30 pacotes do 1 quilo Cr$ 340/350,00,
com
12 latas de 2 quilos, líquidos,
CrS 320/330,00 e lata, com 17 quilos líquidos CrS
200/210,00,
por
volume. Cotações
Inalteradas.
— Mercado
Amendoim
firme.
Em
casca,
especial
CrS
115/120,00
e
ventilado CrS 100/105,00,
por saco de
25
quilos.
Descascado,
catado,
CrS
6.30/6,50, branco Cr$ 5,60/5,80, misto
5,30/5,60 e Industrial CrS 4,70/
ÇrS
4,80, por quilo. Cotaçõet inalteradas.

(Saca

Amarelão
extra
Estável
Amarelão
1/2
separação
Estével
Agulra do Sui
Estável
Bica Corrida
Eslávol
Cisneiro
Estável
Maranhão
Estável
Japonês
Estável
BATATA (Saca de 60kg)
Comum especial Firme
Comum de Ia. Ausente
Comum de 2a. Estável
Lisa especial Fraco
Lisa de Ia.
Fraco
FARINHA DE MANDIOCA
(Saca de 50kg)
Fina e grossa Estável
FEIJÃO (Saca de 60kg)
Enxofre-Jaio
Estável
Preto-comum
Ausente
Rapé-opaquinho
Ausente
Roxo
Estável
Rajado
Ausente
MILHO (Saca de 60kg)
Amar./Amarelinho
Estável

(dl.)

665 1/2
636
627
DE

189,50
190,50
193,00
193,00
190,50
190,20
181,00
173,00
17,50

SOJA

21,40
21,65
21,80
22,03
22,02
22,05
22,05
21,60
22,00

-

(NY)

250

200
95

-

60

-

10
75BA

SET.
DEZ.
MAR.

125,10 118,80 •
114,55
109,90
105,75
97,00
i/cot.

485
70
65

100

-

27,18

70

82,55
83,50
83,50
81,60
72,40
68,30

(NY)

128,20
122,20
117,80
112,00
625BA 107,50
98,10

-

22.6S

-

13,5»
124,85
118,70
114,55
109,90
180,50
97,00

263 1/4
272
277 1/4
281 1/2
277
270 1/2

OUT.
NOV.
DEZ.

55,80
55,90
56,40
56,80
57,60
58,60
59,70
60,60

JAN.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.

Recife - O comércio atacadista es.
ta esperando para amanhã a chegada
de 15 mil quilos do foiião-mulatinho
do Paraná
normalizar
o
paro
mercado que vem sofrendo com a oscassez do produto. Segundo Costa Filhe»
Comércio de Cereais
Ltda. O feiião
paranaense está sendo adquirido por
Cr$ 845,00 a saca de 60
quilos e seré vendido por CrS 880,00. Dessa forma, no comércio varejista o feijão deverá sofrer uma redução uma vez que»
até ontem continuava sendo comercializado por CrS 18,00 o quilo.
De acordo com Costa Filho Comércio
de Cereais e Ceasa eram as seguintes
ontem as cotações dos principais
produtos agrícolas:
Compra
Vanda
CrS
CrS
Feiião-mulatinho
1 020,00
1 070,00
Arroz
230,00
250,00
Farinha de
Mandioca
150,00
170,00
(mín)
(min)
Cebola (kg)
2,70
2,80
(máx)
(máxl
2,80
3,00

Porto Alegre
Porto Alegre - O mercado atacadista gaúcho manteve-se estável, e as
cotações para
os principais produtos
comercializados, na Capital foram:
Feijão-preto: Não foi negociado —¦
Enxofre-ialo CrS 500,00 - Cavalo-claro
CrS 400,00 o saco de 60 kg.
Arroí — Mercado estável — Extralongo Cr$ 180,00/200,00 - Médio a
CrS
180,00/190.00 - Exlralongo tipo
agulhinha CrS 220,00 o saco do 60 kg.
Cebola — Mercado fraco — CrS 2,M
o quilo.
Milho — Mercado firmo — Amarelo
comum mesclado Cr$ 80,00 o saco do
60 kg.
Batata — Mercado firme — Rosa CrS
120,00 o saco do 60 kg.
Farinha de mandioca — Mercado estável - Fina Cr$ 150,00 o saco da
50 kg.

MAX.

653 3/4
661
669 3/4
671 3/4
672
667
632 1/2
624

186,70
188,30
190,30
190,50
189,30
188,00
179,00
173,50
171,50

¦
¦

50
75
22,00
10
- 20BA
05BA
22.05BA

21,23
21,JO
21,63
21,73
21,82
21,80
21,82
21,80
21,70

kg

152.25N

170,50
162,25
160,25
159,60
159,10
153,50

7.65N
8,45/37
8,64/60
8,74/70
8,76/70
8,90/75
s/cot.
9,47/30

7,60
8,30
8,57
8,73
8,79
8,87
s/cot.
9,50

158,10
157,20
T

T
82,20
83,15
83,20
81,00
72,00
68,00
68,00

-

25
25

-

20
25BA

-

30BA

81,87
82,82
82,92
81,20
72,15
68.05
67,90

T
126,85
121.00
116,40
112,10
107,60
98,55
92.95

124,20
118,20
113,80
109,95
105,55
06,45
90.85

-

750
870

(NY)

-

11,32

56,20

55,60

5VÕ
57,10
57,90
58,90
59,80
60,60

5VÕ
56,20
56,70
57,70
58,80
59,70

FECH.

VOL.

DIA
ANTERIOR

T

55,30
55,30
55,7o
56,10
56,90
57,80
58,70
59,60

56,30
56,20
56,60
57,00
57,80
58,70
59,60
60,50

Metais
em

—

Londres,

Cotajões

do»

metais,

ontem:

À
3

À
3

768,00
805,50

(Standard)

vista
meses
(High

4840
5030

- 4845
- 5035

À
3
7

OURO
À

vista

177,625

grade)

vista
4B45
meses
5055

-

4850
5060

Cobre, estanho, chumbo e zinco — em libras por tonelada.
Prata — em
ponto por onça
troy
a 31,03
(igual
gramas).

CHUMBO
vista
meses

378,00
398,50

260,40 - 260,60
271,10 _ 271,20
284,00 - 285,00

vista
meses
meses

NOTA:
A
3

377,50 398,00 -

vista
meses

PRATA
767,00 805,00 -

vista
meses

ESTANHO

ZINCO
À
3

COBRE

À
3

•
•
¦
•

- 610BA
- 620BA
- 650

MIN.

"B0 • *01* ~ Em «"'«vol da dólar por bushel (igual a 27,22
,i
9 h-„
quilos). Milho - Em «antavos da dólar por bushel l:gual a 25,46 quilos). Fa.
relo da soja - Em dólares por tcmalada. óleo da soja, café, asúcar,
algodão,
""" «" cobr*
'"'•"" - Em centavo» da dólar
cacau
por libra-poso (igual a v"i3 gramas)

Londres

T

168,00
160,25/010
158,80

81,90
82,85
83,00
80,95
72,00
67,85

3/4
1/4
3/4
3/4
3/4
1/4

T

21,55
21,65
21,95
22,05
22,15
22,10
22,00
21,95
21,95

9,30
(NY)

ABER.

ESTANHO

188,50
180,00- 179,00
171,50
168.50- 950BA

7,70
8,18
8,45
8,62
8,68
8,75

9,51

3/4

180,50

50

M_S

T

187,50- 780
190,50- 190,00
190,50 - 100

de

-

(NY)

1/4

1/2
1/4 1/2

185,50- 600

165,50
159,25
157,25
156,60
156,10
160,50

7,70
8,45
8,72
8,86
8,73
8,99

CACAU
DEZ.
MAR.
MAI.
JUl.

sacas

- 61

655 - 53
664 - 62
670-69 1/2
672-72 1/2
670-71
1/2
634
661

21,12
21,30
21,55
21,70
21,80
21,75
21,60
21,60
21,55

17,50
162.C0
160,80
159,60
158,00
153,25

s/cot.
8,21/23
8,50/52
8,67/69
8.75/79A
8,86/87
s/cot.
9,45/SOBA

-

136,1

184,00
186,00
188,00
189,00
189,00
187,50
179,00
171,50
169,50

22,00
22,00
22,50
22,30
22,40
22,05
22,20
21,95
22,05

169,50/75
160,25/00
158,25/50
157,M/800
157,35/30
151,00/350BA

81,90
82.92
83,15
81,50
72,20
ód.OO
63.00

1/2

DE SOJA (CHICAGO)

ALGODÃO
Oil.
MAR.
MAI.
JUL.
OUI.
DEZ.
MAR.

1/2

280
292
298
303
309
318

T

261
270
275
279
275
268

(CHICAGO)

189,50
191,00
193,50
193,50
193,50
190,20
181,30
173,00
171.50

AÇÚCAR
IAN.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.
OUT.
JAN.
MAR.

127,15

644
653
661
662
661
665
625
611

663 1/2
671 1/2
678
679
678

DIA
ANTERIOR

COBRE
278 1/2
290 1/4-90
296 1/4-1/2
300 1/2
305 1/2
315 1/2

1/2
1/2

-

VOL.

t

1/2
1/2
3/4
3/4

260
269
275
278
274
26B

(CHICAGO)

660
667
675
675
676
662
636
627

CAFÉ
DEZ.
MAR.
MAI.
JUL.
SET.

288
294
398
304
313

1/4
1/4

276 1/2
270 1/2

FARELO

DEZ.

136,1

(CHICAGO)

SOJA
JAN.
nlAR.
MAI.
JUL.
AGO.
SET.

FECH.

276 3/4

1/2

264
272 1/2
277 1/2
282

ÓLEO

•oi

.

282
294
200
305
311
318

1/2
1/2

Títulos de crédito

.

(kg)
12.50
7,90

MIN.

(CHICAGO)

1/2
1/2

a.m.

DEZ.

ORTBA

MAX.
TRIGO

34,00

38,00

nominal
7,00

Traseiro
Dianteiro

Preço do ovo
om cx. de
Isopor

(di.)
Extra '
Grande
Médio
Pequeno
Industrial

Mercado

%

2,72 %

2,499 % a.m.
34,42 % a.m.

casca
casca
CARNE BOVINA

nominal
nominal

85,00

(SP)-

Com
Sem

nominal

ARROZ

Preço do ovo
na granja

Tipos

Produtos

NO ATACADO

Chicago e Nova Iorque - Cotações futuras nas Bolsas de Mercadorias de Chicano
e Nova Iorque, ontem:

% a.m.

a.m.

%
2,20 % a.m.

kg)

(60

84,00/
80,00

OVOS

Mercado externo

%

2,75
29,00

30.B9

AMENDOIM

a.m.

%

a.m.

Amarelo-Híbrido
Amarelo-Mesclado

%

25,19

%

3,50
Ausenta
4,00

DE

—
Balo
Horizonte
Cotações
do»
principais produtos no mercado atacadista desta Capital, ontem, segundo o
Sima
da
Secretaria
de
Agricultura,
tparpia e Cessa MG:

%

40,00

%

%

2,34

a.m.
a.m.

a.m.

Paulista
R. Grande
Pernambuco

% a.m.

BMG
Cédula

a.m.

3,00

COTAÇÃO

nominal
nominal

Branco miúdo
nominal
Branco graúdo
400,00
Cavalo-claro
nominal
Chumbinho
nominaí
Enxofre-jalo
nominal
MulatJnho
nominal
Manteiga
nominal
FARINHA DE MANDIOCA"

Belo Horizonte

A Bolsa de Avicultura do Grande Rio
divulgou ontem as cotações de aves e
ovos, com vigcncia até o dia 29 do
corr.nte, para a Região do Grande Rio,
apresentando-se o mercado estável em
relação à semana passada. O frango de
corte no atacado foi vendido a Cr$
13,00 e o do tipo especial a Cr$ 15,00.

São Paulo — Cotação de ontem
Bolsa de Cereais de São Paulo:

Ria Grande
Extra Longo A tipo :
(Blue bclle)
215,00/220,00
Longo/Extra longo BI
Hdo 2 (agulha)
210,00/215,00
Longo B tipo 3
(404 e 406)
205,00/210,00
Médio/curto
tipo 1,2*3
Extra-fina
"l85,00
(iaponet)
210,00
|*,r».
180,00
Santa Catarina
Especrel
i75í00
São Paulo, Especial
Longo/Extra
longo BI
175,00
tipo 2 (agulha
macerado)
230,00/235,00 SALGADOS (kg)
Estados Centrais
Carne Copa
18,00/ 19,00
Longo/Extra lonqo BI
Carne Comum
16,00
''Po
nominai
Carne Paleta
21,00
Maranhão
Pcrnil
23,00
Médio/curto tipo 3
Costela
12,50/ 13,00
(japonês)
Chispe
10,50
160.00
Toucinho barriga
BANHA
c/ cost.
17,00
Caixa de 30 pacotes "
Toucinho branco
10,00
340,00/345,00
Toucinho barriga
_ de 1 kg
Caixa 15 latas
def. c/ cost.
17,00
a 2 kg
nomínaj
Toucinho barriga
ÓLEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS
15,00/ 16,00
def. s/ cost.
CHARQÜE (kg)
dal» d* 18 litros)
Algodão
nominal
Dianteiro
21,50
Amendoim nominal
P. Agulha
18,00
Spia
187,00
Coxão, traseiro
24,00
Caix» d» 20 lutai de 900 ml
MÃNTEÍGA
Algodão
nominal
Amendoim nominal
Minas Gerais
MMho
nominal
Lata 10 kg - Ia.
230,00
Soja
195,00
Lata 10 kg — comum 220,00
Vigor
BATATA (60 li9)~
24,00
(kg)
CCPL (k
(kg)
__
25,00
HBT, Extra
240,00
FUBÁ- DE MILHO (50 kg)
HBT,
Especial
210,00
Primeira,
Extra
160,00
Extra
82,00
Deite, Comum
190,00
Comum
80,00
CEBOLA (kg)
MILHO (611 kg)
:

dias

40,00

Triângulo - Goiii
Uberabínha
Mineiro
l--í.o_S DIVERSOS

CrS

líquida

% f.m.
%

16,61

Bahia

360

bruta

líquida

ovos

do Paraná é programada
para ter início em dezembro/ janeiro. Mas, a safra
76/ 77 foi antecipada para
meados de novembr0 deste
ano, porque os agricultores
decidiram começar o plantio em agosto/ setembro e
não a partir de outubro,
como fizeram na safra 75/
7G. Contribuíram para a
medida dos lavradores, os
novos preços mínimos decretados pel0 Governo, que
elevou de Cr$ 122,40 (safra
75/76) para Cr$ 214,80 (safra 76/77) a saca de 60 quilos do feijão-preto paranaense, e também a falta do
alimento no mercado nacional.

Foram as seguintes as cotações das
mercadorias ontem na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio do Janeiroí
ARROZ

Rendimento das letras de câmbio e CDBs

América

"Com isso",
explicou o Sr Mesquita Pimenta, "garante-se os preços futuros, uma vez que a operação é inlciada sem o comprometimento da
mercadoria e a técnica é feita casando-se a operação da mercadoria com
a operação em bolsa de mercadorias.
Dessa forma, o produtor vai contratar, na cooperativa, a safra futura a
preços que, no momento, só poderiamos garantir através dessa operação
de hedging".
— De outra forma, o produtor
não poderia registrar a vendada mer-

Bolsa de Mercadorias do Rio

10—:

O Sr Mauro Knijinik informou
que o BRDE já está em contato
com o BNDE buscando sensibilizá-lo para a ampliação de recursos
concedidos ao Procap, pois apesar
de ter recebido o teto máximo,
Cr$ 100 milhões, o Banco Regional
tem solicitações que, em conjunto,
chegam a Cr$300 milhões. Parale-tll'II' lamente, o BRDE conseguiu aprovar na última reunião do Conselho
Monetário Nacional proposição que
.', permite aos bancos de desenvolvimento oferecer fianças e garantia
_, de desempenho às empresas em
concorrências nacionais, o que diminuirá os custos da operação para
o empresariado.

«r

'

«>L
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Porto Alegre — O diretor do
Banco Regional d e Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDB), Sr
Mauro Knijinik, afirmou ontem
"as empresas brasileiras estão
que
Jj^'[ tão endividadas que trabalham para pagar juros" e destacou que,
,,. nesta situação, o programa de capi, talizaçáo das empresas (Procap) é
. um dos mais inteligentes que fo., ram lançados.
Comentando que ainda não
existem informações oficiais sobre
a prorrogação do decreto de pré-fixação da correção monetária em
20%, que expira a 31 de dezembro,
o diretor do BRDE salientou que o
Procap não sofrerá alterações seja
qual for a decisão, pois o contrato
i assinado com o Banco Nacional de
> Desenvolvimento prevê a pré-fl• xação de correção monetária por
10 anos.

cadoria futura, porque a Cacex não
permite o registo de safra futura
quando se está em plena colheita da
safra principal do ano corrente. Entretanto, através do hedging, temos'
condições de garantir preços agora para .embarques em maio, junho e julho,
sem vincular os preços com a mercadoria fisica.
— Para o lavrador, essa técnica
e pouco acessível e por isso a Copercacau está se aparelhando para atender
aos seus associados. Em resumo, o
hedging visa garantir hoje um preço
que o produtor considere bom, isto ê,
que supere os custos da produção. Em
função desse preço, ele liquida seus
negócios — explicou o Sr Mesquita Pimenta.

o

Vantagens do "hedging"

Paraná colhe feijãopreto em novembro

""':::: ::::.7 /
.. V—/-/
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* 1.1.

Aliás, o baixo custo do dinheiro
para o financiamento de posição a
curtíssimo prazo nos últimos dias
já favoreceu o posicionamento das
instituições para os feriados de inicio de novembro, evitando que a virada do mês provoque forte pressão
de liquidez. No próximo dia 19, segunda-f eira, haverá expediente
normal para o sistema bancário.
Pelas taxas máximas de desconto do leilão de LTNs a ser emitido hoje, os juros compostos das letrás já situa sua rentabilidade em
39,55% e 40% ao ano, respectivamente para os prazos de 91 e 182
dias.
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bolsa, comprando-se

CHEQUE BB

10-

Dívidas levam
empresas a uma
situação difícil

Ao destacar que as aplicações
' do BRDE têm crescido
significati; vãmente nos últimos anos, e que
em 1976 ultrapassarão a meta prevista de Cr$4 bilhões 500 milhões
(Or$ 2 bilhões 800 milhões para o
setor secundário, Cr$ 1 bilhão 100
milhões para o primário e Cr$400
milhões para o terclário), o Sr
Maur0 Knijinik informou que estão
sendo elaborados dois novos programas, visando principalmente a
implantação do Pólo Petroquímico
Gaúcho. Um é de apoio ao setor de
máquinas e equipamentos com o
objetivo de estimular a expansão
. do Parque Industrial Gaúcho capaU
\
citando-o a atender as necessidades
de instalação do III pólo, e o outro
visa incentivar a instalação de indústrias de ponta, com a perspectiva de enquadrá-las dentro ,das prioridades do Procap.
A manutenção do volume do redesconto de liquidez do Banco Centrai em torno de Cr? 1 bilhão 500
milhões reflete o bom nível de liquidez do sistema bancário, apesar
das elevadas posições de títulos de
renda prefixada que muitos bancos carregam. Ontem, as trocas de
•TI
reservas federais entre os bancos
3Ü
comerciais bateu recorde de voluIJ5 líjrt
me, alcançando total superior a
-*r\Cr$ 2 bilhões.

-CHEQUE BB.
-FINANCIAMENTO

50-

operação na
contrato.

5 ?

280,00
295,50 •

280,50
296,00

Ouro
onça.

—

em

dólares

por

Argentinos começam
negoci ar trigo
O Secretário de Comércio Exterior da Argentina, Sr Alberto Fraguio, almoçou ontem com o
diretor da Cacex, Sr Benedito Fonseca Moreira, e
esteve à tarde com o diretor do Departamento de
Trigo da Sunab, Sr Henry Guitton, para discutir
a renovação do acordo de fornecimento de trigo
ao Brasil. Segundo o Sr Guitton, nada ainda íoi
decidido, e as conversações limitaram-se a consultas
prévias e discussão de preços.
A missão argentina, que conta ainda com o
presidente da Junta Nacional de Grãos, Sr Alejandro de Estrada, e com o Secretario de Agricultura, Sr Mario Cardenas Madariaga, encontrou-se
ainda com o diretor do Departamento de Exportação
da Cacex, Sr Fernando Oliveira, para negociar a
compra recíproca de produtos brasileiros. Comentava-se na Cacex que as exportações brasileiras chegariam a 150 milhões de dólares.
A safra de trigo gaúcha, que começou a ser colhida há 12 dias, está ameaçada pela ferrugem
e se o tempo continuar úmido "haverá uma
na produção", afirmou, ontem, o presidente quebra
da Federação de Agricultura, Sr Iber Benvegnu. Está
prevista a produção de 2 milhões 100 mil toneladas
e 90% da cultura ainda está sob o risco de alastramento da doença.

J
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Quatro empresas estudam
composição com Kelson s

EMPRESAS
Com vistas ao incremento de sua
participação no mercado inglês — em
especial nas operações de resseguro —
a diretoria
cia
Atlantica-Boavista
manteve, durante o último fim de semana, reuniões, no Rio, com o ex-Ministro da Indústria e do Comércio da
Inglaterra, Peter Walker.

As empresas Unipar, Trorion,
Matarazzo e Vulcan são as pretendentes mais cotadas para se associar ou assumir o controle acioKelson's,
nário do conglomerado
cujo patrimônio líquido é da ordem
de Cr$ 500 milhões.
A informação é da diretoria da
empresa, que está estudando três
soluções para resolver os problemas
cie endividamento, o qual só junto
ao grupo Independência-Decred é
superior a CrS 100 milhões. As soluções seriam:' se associar a uma
das firmas pretendentes; cessão do
controle acionário a uma dessas
empresas; e conseguir junto ao
Governo empréstimo do Banco do
Brasil ou ajuda de uma entidade
financeira.

Com validade desde 14 de setembro último até igual data de 1978, a
Brasiljuta S/A Fiação e Tecelagem de
.luta acaba de ter seu Certificado de
Registro de Capital Aberto renovado
pela Gerência de Mercado de Capitais
do Banco Central.
Por falta de quorum, não se realizou, ontem, a AGE da Cimento Aratu. Nova convocação está marcada para o dia l9 de novembro.
Por suas realizações no quinquênio 1965/70, o ex-Governador Negrão
de Lima foi escolhido pelo Conselho
Diretor do Clube de Engenharia para
receber o Prêmio Paulo de Frontin.
Até a última sexta-feira, eram as
seguintes as empresas que ainda não
haviam encaminhado seus demonstrativos de resultados à Bolsa paulista: baianço encerrado em março —
Confrio; em junho —• Bates, Celm,
Santista de Papel, União dos Refinadores, Conival, DX Dinalube, Expresso Rodoviário, Fujiwara, Hisato, Hindi,
Munck, Pão Americano, Polenghi,
Samcil, Sodical, Sudeste e Tecfril;
em julho — Ipsa e Transauto. A Tecfril também não entregou o demonsti ativo de dezembro passado.

A dívida
Segundo um diretor da Kelson's, as principais causas do endividamento da empresa foram a
falta de capital de giro consequênte da política de restrição do crédito, os dispêndios causados com
as importações e a obrigatoriedade
do depósito prévio.
— Nós estamos fazendo o possivel para dar continuidade ao ritmo da empresa, não só pela sua
tradição entre as 10 maiores do
Rio, como também pela situação
delicada dos 3 mil 600 empregados
do grupo — disse um diretor.
As informações do meio bancario asseguram, porém, que a situação de endividamento da Kelson's não permitirá uma recupera-

Desde segunda-feira, a Sirierúrgicar
Açonorte está distribuindo a seus acionisías uma bonificação de 15% para
as ações ordinárias preferenciais ciasse A e de 7% para as preferenciais
classe B. Realiza, também, uma subscrição — com prazo para o exercício
de preferência até 26 de novembro —
de 25%, ao valor nominal acrescido de
ágio de Cr$ 0,10.
Naquele mesmo dia, a Hering começou á receber os acionistas para:
dividendo de 7% às ações ordinárias e
preferenciais classe A e de 7,5% às
preferenciais classe B; bonificação de
40%; e subscrição — com direito de
preferência até 26 de novembro — de
20%, ao valor nominal.
Também na segunda-feira, a Docas de Santos começou a distribuir
uma bonificação de 20%.
E a Arthur Lange paga dividendos de 8%, sobre o capital de Cr$ 40
milhões.
Encerra-se hoje o prazo para que
os acionistas da Cerâmica Chiarelli
exerçam o direito de preferência na
subscrição — de 55%, ao valor nominal — do aumento de capital de Cr§
14 milhões 581 mil para Cr$ 22 milhões 600 mil.

Foram

servadas
do

as

seguintes,

realizadas,
ontem

as

cm

média

taxas

brutas

Com o objetivo de visitar as
fábricas de telecomunicação, de televisores e eletrodomésticos da Philips, chegou ontem a São Paulo o
vice-presidente mundial da empresa, Sr N. Rodenburg.
Engenheiro, com doutorado em
Ciências Exatas, ele ocupou vários
cargos de importância no setor de
telecomunicações, até assumir a gerência geral de toda a divisão, em
69. Três anos depois era eleito
membro do Conselho de direção da
Philips, tornando-se, em 75, membro do presidium e vice-presidente
da empresa.

no mercado

(%)

Belo HorixonU — Os índices médios da Camissão Nacional de Bolsas de Vaicres, ontem,
não foram fornecidos em virtude de defeito no
sistema ^ de computação de dedos da empresa
responsável pelo processamento. Eles serão divulgados juntamente com os que ferem regieIrados hoje.

as
ob-

a termo da Bolsa

Rio:
30 dias

60

3,0

120

dias

dias

90

6,5
150

14,5

dias

Média SN~

10,2

dias

180

17,0

26/10/76
64 798

dias

25/10/76
63 822

19/10/76
64 941

27/9/76
74 830

21,0

Out/75
71 953

Mercado a termo
Foram as
zadas ontem

seguintes,
na Bolsa

Títulos

Acesita — A. E.
Itabira
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Bco, do Brasil
Belgo Mineira
Lojas Americanas
Petrobras
Potrebrás
Petrobras
Vale do Rio Doce

em
do

resumo,
Rio:

Tipo

Prazo

PP
PP
PP
PP
OP
OP
PP
PP
PP
PP

030
030
060
090
120
150
090
030
090
120
120

por

papéis

ficg.
Núríioro

21

e prazos

agõci
Qi. d«

250
400
909
230
200
£0
25
625
125
128
50

000
000
000
000
030
000
000
000
000
000
000

de

vencimentos,

as

operações

Mix.

Min.

Média

0,93

0,93
4,48
4,38
4,/2
5,00
2,72
3,63
2,28
2,52
2,61
2,74

0,93
4,50
4,60
4,78
5,00
2,72
3,63
2,33
2,53
2,61
2,74

4,51
4,66
4,83
5,00
2,72
3,63
2,43
2,57
2,62
2,74

a

termo

rea-

Volum» %
em Cr> Total
Termo

1
4
1
1

1

232
800
183
100
000
136
90
400
316
334

500,00
0ÜU,u0
020,00
400,1,0
000,00
000,00
750,00
420,00
750,00
380,00

137 000,00

2,15
16,6d
38,76

10, iv
9,26
1,26
0,84
13,33
2,93
3,09
1,26

Mercado fracionário (operações à visla)
Títulos ripo/Direitos

Quant.

Acesita — A. E400
Itabira
op
São Paulo Alpargatas
248
op
ex, sub
109
Araiu
op
Amo — S/A — Ind.
7
e Com. op c/bon
35
Barbará
op
125
bco. da Amazônia on
17 778
Bco. do Brasil on
51 598
Bco. do Brasil pp
Bco. Estado Bahia PP 13 430
Bco. E»t. da
399
Guanabara on
da
Bco. E<t
1 878
Guanabara pp
7 092
Belgo Mineira op
494
Bco. Es!, do S.P. on
3 570
Bco. Est. de S.P. pp
694
Bco.
Itaú
on
768
Bco.
ttaú
pn
1 343
Bco. do Nordeste on
3 009
Bco. do Nordeste pp
Bozano Sim. —
136
Com.
Ind.
op
Bozano Sim. —
Com. Ind. op
3 043
40 068
Brahma op
/div
1 258
Brahma op ex/div
13 006
Brahma pp c/div
3 978
Brahma pp ex/div
Brahma Pro Rata pp
c/div
3 314
Bri:.. Energia
Eletric
12
op
CBV - !nd.
Mecânica
697
pp
Claytcn od
Andcrson
660
cx/bon
Cemiq — Cent. Elet,
M.G.
768
ex/sub
pp
Souzs C-uz
Ind. Com. op
8 915
236
Ca. Sid. Nacional pn
1 376
Cia. Sid. Nacional pp
734
D. Isabel Antigas pp
Docís df Santos
1 940
op
c- bon
Eletrcbrás
7 925
Classe
B pp

Volume
Preço
Cri méd.o

332,00
421,60
119,90
14,00

0,83
1,70
1.10
2,00

86,43 2,47
85,00 0,68
66 742,28 3,75
228 087,50 4,42

10 744,00

0,80

283,29

0,71

1 490,16 0,79
16 414,60 2,31
553,28 1,12

5 233,48 1.47
855,28 1,23
731,20 0,95
1 739,66
4 947,15

1.30
1,64

69,36

0.51

1
44
1
15
4

833,29 0,60
861,76 1,12
277,61 1,02
609,49 1,20
391,92 1,10

4 500.52

1,18

7.32

0.61

1 394,00

2.00

792,00

1.20

468.48

0.61

20 267,03 2,27
96,76 0,41
701,76 0,51
110,10 0,15
1 723,50

0.89

4 913.50

0.62

Titulos Tipo/Direitos

Quant.

Ferro
Brasileiro
450
op
Ferro Brasileiro pp
168
Fort,sul - Fert.
do Sul op
915
F. I. Cat.
Loopoldina
128
pp
Metalúrgica Gerdau
100
PP ex/div
Hércules — Fab.
Talher, pp
443
Kelsons — ind.
c Com. pp
913
Kibon — Ind.
Aliment.
op
275
Light op
066
Lojjs Americanas op
924
Ref. Petr. Manguinhos
798
pp c bon
Cia. Sid.
Mannasmann op
447
Cia. Sid.
Mannesmann pp
448
Mesbla
op
2
Mesb'0 pp
502
Moinho Fium, Ind.
Ger.
op
175
Cimento Paraiso OR
250
Petrobras
on
010
Petrobras pn
325
'705
Petrobras pp
J
Paulista Força Luz op
571
Pet. loirnaga oo
c/div
616
Pet. lüiranga dd
c/div
234
Rio Grandente Dp
ex/div
c/sub 1 555
—
Samitri
Min.
da Trind. cp
728
Sano — Ind. e Com. pp 142
Supergasbrás
980
op
Teleri (ex-CTB)
118
on
End
Teleri (ex-CTB) on
825
Teleri
357
(ex-CTB)
pn
Tibras pn EnH
650
Unibanco União Bco , pp 710
Unipar - Un. Ind.
Petrq. pn End
3 360
7 288
V = le do Rio Doce pp
White Martins op I 074

Volum.
Proco
Cr$ médio

875,00
29 iUB,/6

4,17
2,22

732,00

0,80

76,80

0,60

130,00

1.30

265,30

0.60

310.53

0.34

68,75
787,54
19 288,26

0,25
0,74
3.26

247,50

1.25

'

723,66

1.88

680,96
1,56
1 577.00

1.52
0,7S
1.05

271.25
187,50
12 366,45
7 259,55
29 368,64
857,09

1,55
0,75
1,77
2,18
2.3!
0,55

372,68

0,61

1 234,00

1,00

14 108,58

1,12

817,54
234,30
558,60

2,79
1,65
0,57

405,34
107,25
121,38
616.00
447,30

0.13
0,13
0,34
C.99
0,63

028.80
17 262,85
1 385,00

1,50
2,37
1,29

10 145
55 561
1 441
32 810
16 888

2,2/
2,24
0.69
0,51
1,31

Bahia
tiaiuarte
üonurmdus
Dàiidaitontcs BBC
banespa
banona
banrio
Baú
BCN
Besc
BlNC
8MG
boston
bozúno Simonsen
Br-desco
Brünt Ribeiro

22-10
22-10
46-10
22-10
26-10
26-10
26-10
22-10
25-10
22-10
26-10
26-10
22-10
20-10
26-10
18-10

5,14 31
1,12 96o
3,14 144
1,24 33
1,57 148
0,54 ó
1,47 58
2,71 57
2,70 5/
2,64 22
1,28 109
2.45 43
1,34 13
1.46 49
3,v9 1
1,30 1

Carõvello
nrmg
Comind
Co.ibra
Lred.uanco
Creditum
Lrotinan
Lretisul
Crescinco

25-10
20-10
26-10
21-10
25-10
22-10
25-10
22-10
22-10

1,09
1,06
2,14
1,08
2,23
2,67
56,30
1,87
3,76

IAP — A IAP aprovou em AGO a distribuição
de um dividendo de 10% sobre o capital de
Cr$ 106 milhões 500 mil. Na oportunidade foi
reeleita a diretoria, com a inclusão do nome
do Sr Anastácio W. da Rocha Braga.

Delapieve
Denasa

25-16
26-10

1,33
2,82

061
72 588-

Econômico
Fenicia
Fibenco
Finasa
Finey
Godoy
Halles
Haspa
Ind. Dscred
Induscred
lochp©
Itaú
Lar Brasileiro
M.M.
Msgihano
Maisonnave
Mantiqueira
Marcc-lo Ferraz
Market
Mercantil
Merkinvest
Minas
Multinvest
Nacional
Nac. Brasileiro
Novo Rio-Londres
Paulo Willemsens
Produtora
Provai
Real
Residência
Sabbá
Safra
Scfinal
Souza Barros
SPM
Suplicy
Tamcyo
Umuranifl
Vistacredi
Walpires

26-10
22-10
22-10
25-10
26-10
22-10
22-10
22-10
25-10
22-10
26-10
26-10
25-10

0,35
0,75
0,90
3,63
1,07
2,01
1,21
0,51
1,18
0,96
1,05
5.39
0,98

79 686
509 815
200 090
251 883
7 076
583
31 446

21-10
22-10
25-10
23-09
20-10
25-10
22-10
25-10
22-10
28-10
26-10
26-10
26-10
22-10
22-10
26-10
25-10
27-09
2110
22-10
26-10
21-10
22-10
26-10
25-10
26-10
22-10

0,69
3,31
0,96
2,30
1,10
1,09
6,57
0,74
1,45
0,45
0,93
0,30
0,£0
6,16
1,05
2,45
1,58
0,79
2,22
0,61
5,27
0,93
1,75
1.20
0,64
1,14
1.32

BBI Bradesco
BCN
BMG
Bahia
Baluarte
bamerindus
Bandeirantes BBC
Banespa
Bancrte
Banrio
Besc
tíostcn
Bozano Simonsen
Bracmvest
Brant Ribeiro
Brasil

26-10
22-10
25-K
22-10
22-10
26-10
22-10
20-10
26-10
26-10
22-10
22-10
25-10
18-10
21-10
22-10

2,50
2,50
1,42
0,83
0,63
4,03
0,79
1,44
0,71
0,89
0,79
1,35
4,54
1,24
1,09
1,01

Cabral Menezes
Caravelio
Cepelajo
Commd
Continental
Cotiori.
Credib-jfico
Crediium
Creriwon
Crefisul (Cap.)
Crcusul (Gar.)
Crescinco
Cond. Crescinco

22-10
25-10
25-10
21-i0
26-10
22-10
21-10
25-10
20-10
25-10
25-10
26-10
22-10
22-10

0,39
1,26
1,02
0,81
1,28
0,67
1,62
0,00
2,08
23,59
1,30
107,92
2,22
1,60

236
14 171
337 271

Delapieve
Denasa
Denasa Mim.

25-10
26-10
26-10

2,76
1,29
4,84

9 216
20 521
286

32 724
909 910
73 416

Econômico
Evolução Invest.

26-10
25-10

0,95
0,49

10 298
49

FNI
Fenicia
Fibenco
Finasa
Finey

22-10
22-10
22-10
2510
26-10

1,23
0,67
0,60
2,54
2,13

16

77
76
298
12

674
735
445

31
646

5
64
766

558
756
146
665
246
363
942
571
198
995
812
845
645
443
935
246
009
389
576
456
071
343
384
386
803
828
127
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Date

Brasik
Brerill
Inve
BCN-B
FinataInvesti
Rcbras
Slivest
The Bt•aiil
Braril an
S-l cted

Cota

22/10

Fu

Valor em
CrS mil

36

26/10
22 10
22/10
22/10
22/10
25,10
25/10

11,25 105
8.60 1
12,12 7
8,78 1
11,25 139
10,23 2
10,53 104

26/10

10,70

770
681
721
27'
756
782
479
067

CityDõnk

Garantia
Godoy

26-10
22-10

23 036
13 843
5 458
863
4 320
449
626
18 271
59
18
10
183
33
7
52
2
4
7
50
2
13
105
16
39
37
4
1

10
11
393
134

906
33
46
11

2,09
0,73

860
424
604
792
590
884
864
196
132
907
2/3
607
211
063
165
649
442
452
687
934
669
776
107
399
024
440
959
468
651
U/6

990
022
575
733
324

4 983
1 796

Halles
Haspa

22-10
22-10

0,97
0,22

114

Inca
Inci. Apollo
Induscred
intixcontinental
locnpi
Irau

25-10
23-10
22-10
25-10
26-10
26-10

0,63
0,;6
1,25
0,87
0,40
1,61

166
10 57o
338 31o
4 602
4 600
155 971

Lar Brasileiro
Lauretno
Luso brasileiro

25-10
23-10
26-10

4,14

MM
jViaisonnave
'Wdntr-ueira
Mercantil
Merkmvest
Minas
Monrepiio
Multinvest
Mulriplic

22-10
22-10
25-10
25-10
29-10
25-10
26-10
22-10
21-10

0,98
1,28
0,44
0,97
0,95
1,24
0,97
2,46
0,75

Nac. Brasileiro
Nacional
Novaçào
N. Rio—Lond.es
Paulista
PLBB
Progresso
Prova'
P. Willemsens
R?al
Sabbá
Safra
Souza Barros
S. Pauio-Mints
Suplicy
Univest
Uinua^ama

26-10
26-10
22-10
26-10
22-10
26-10
21-10
22-10
26-10
26-10
25-10
22-10
20-10
22-10
22-10
25-10
25-10
22-10

0,79
1,24
0,33
0,27
1,04
0,90
0,53
0,96
1,40
3,56
2,01
1,32
5,27
0,91
4,14
1,50
0,33
0,59

Walpires

COTAÇÕES

Valor era
Cr» mi.
0,48
1,68
1,76
, 0,80
0,58
1,47
0,51
10,65

732
831
9d0
Oil
44 742
210
24 232
49 933
641 364

1,17
1,76

FeclT
- "...

"

Bolsa do Rio de Janeiro

22-10
22-10
25-10
26-10
25-10
26-10
22-10
26-10

56
173

I

840 (27,46%), Petrobras PP'
2 milhões 760 mil (17,98%),*
Belgo OP 8 22 mil 71
(5,36%), B. Brasil ON 771"
mil 658 (5,02%) e Acesita;
OP 559 mil (3,64%).
Os negócios realizados,
com estes papéis, conforme'
percentuais acima, repre."
sentaram, respectivamente,"
de 77,89% do volume em di-,
nheiro à vista (CrS 30 mi-'
lhões 315 mil) e 59,46% da'
quantidade de títulos à vis-,
ta (9 milhões 126 mil 569). .
Das 21 ações componentes do IBV e IPBV, 13 subi-;
ram, duas caíram e seisi
permaneceram estáveis. As;
cinco maiores altas foram:
Pains PP (7,14%), Mesbla^
P P ( 3 , 8 1 % ) , :j e trobrás!
O N ( 3 ,51 % ) , Fertisul.
e Belgo;
PP
(2,86%)
OP(2,64%). As duas baixas:]
Riograndense PP EX/.
e KelsoiVs,
DS
(4,10%)
PP(2,86%).
A termo foram negocia-,
das 2 milhões 992 mil ações1
no valor de"Cr$ 10 milhões
791 mil 220, representando,
17,59% do total em títulos,
e 22,64% do total em di-'
nheiino. Em relação às ope-'
rações à vista os percen-|
tuais foram, respectiva-,
mente, de 19,04% e 27,73%.No IPBV, os setores apre-|.
sentaram as seguintes oscilações no fechamento: ali-,
mentos e bebidas 163,4 (mais
0,8%), bancos 226(menos'
0,3%), comércio 252,4(maisi
1,8%), energia elétrica 241
(menos 1,1%), metalúrgica'
166,3 (mais 0,2%), refinação
e petróleo 224,7 (menos
0,6%), siderúrgica 176(mais.
0,7%) e têxtil 128,8 (mais'
0,8%).

O mercado de ações da
Bolsa do Rio apresentou-se
ontem em alta e com movimentação superior ao dia
anterior. Os negócios totalizaram 18 milhões 622 mil
786 títulos (mais 23%) no
valor de CrS 50 milhões 314
mil 698 (mais 52,93%), sendo CrS 40 milhões 905 mil
475 com ações de empresas
governamentais (81,30%) e
CrS 9 milhões 409 mil 222
com ações de empresas privadas (18,70%).
O IBV registrou, na
média, valorização de 1,3%
(3327) e, no fechamento, redução de 0,6% (3305,9). Os
indicadores de empresas
governamentais e de empresas priyadas situarams e, respectivamente, em
3733,5 (mais 1,2%) e 1389,2
(mais 1,7%).
tl
O IPBV acusou acréscimo
de 0,5% ao se situar em
164,5 pontos. Os indicadores
de empresas governamentais e privadas situaram-se,
respectivamente, em 173,2
(-1,2%) e 149,3 (mais 1,2%).
Foram transacionados à
, vista 15 milhões 347 mil 891
ações no valor de Cr$ 38 mllhões 921 mil 319, representando 82,41% do total em
títulos e 77,36% do total em
dinheiro. No mercado fracionário foram negociadas
282 mil 895 ações no valor
de CrS 602 mil 158. Os
papéis mais negociados à
vista foram: no volume em
dinheiro: B. Brasil PP Cr$
18 milhões 276 mil (46,97%),
Petrobras PP Cr$ 6 milhões
350 mil (16,32%), B. Brasil
ON CrS 2 milhões 883 mil
(7,41%), Belgo OP CrÇ 1 milhão 912 mil 14,92%) e Vale
PP CrS 894 mil (2,28%). Na
quantidade de títulos: B.
Brasil PP 4 milhões 213 mil

FRIGOBHAS — A Frigobrás decidiu em AGE
um aumento de capital de 20%, passando-o
de CrÇ 60 milhões 200 mil para Cr$ 72 milhões
240 mil, a ser integralizado mediante bonificação.

Adempar
Alfa
Amérii.-] do Sul
Aplik
Aplitec
Antunes Maciel
Auxiliar
Aymore

356
029
233
l/O
042
621
994
9/8
769
074
047
173
909
142
103
445

V

~~~

Volume e preços
crescem no Rio

Fundos de
investimento

22-10
23-10
22-10
22-10
26-10

Sul

1? Caderno

D

1030 llh 11:30 12h 12:30 ¦ 13h
—11
i
i
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AUXILIAR — A AGE do Banco Auxiliar de
São Paulo decidiu nomear o Sr Paulo de Tarso Viana Silveira para o cargo de díretor-executivo. Foi também nomeado o Sr Jacaúna
Camargo Ramos do Rego, para o mesmo cargo, na Corretora Auxiliar de Cambio.

Instituição
Adempar
América do
Aplik
Auxiliar
Aynioré

-»-_„

COPAS — A Copas — Companhia Paulista de
Fertilizantes realizou ontem AGO em que foi
reeleita a diretoria e eleito para o cargo de
diretor industrial, que estava vago, o Sr Antonio Parada dos Santos. O Conselho Fiscal
também foi reeleito, por mais um ano.

Fundos fiscais
JDecreto-Lei 157

índice nacional
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Para o diretor da Kelson's, a
situação econômica de sua empresa reflete o momento da economia
brasileira. "Portanto, todos os esforços necessários para esta recuperação estão ligados, inclusive,
com a pretensão de o Governo superar esta crise. Neste sentido é
que esperamos um apoio do Governo".

27/10/76

Quarta-feira,

|~

EVOLUÇÃO DO IBV (%)
BOLSA DO RIO (26-10)

CEEE — A Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE) realizou assembléia-geral extraordir.ária, ontem, aprovando aumento do
capital social em Cr$ 125 milhões 742 mil 700,
sendo Cr$ 120 milhões 319 mil 900 em ações
ordinárias e Cr$ 5 milhões 422 mil 800 em
ações preferenciais. O aumento será integralizado por recursos de bonificações recebidas
de outras empresas, dividendos declarados sobre ações preferenciais e ordinárias e créditos
de convênios diversos.
Com este aumento, o capital social passa
a ser de Cr$ 3 bilhões 613 milhões 53 mil. A
AGE foi presidida pelo Secretário de Energia,
Minas e Comunicações, Sr Walder Jobim Filho, que anunciou, na ocasião, o lançamento
da concorrência internacional para fornecimento de equipamentos à ampliação da Usina
Presidente Mediei, termelétrica de 320 mil
quilowats, localizada no Distrito de Candiota,
em Bagé.
A ampliação desta usina tem prioridade,
dentro do programa energético nacional, utilizando carvão mineral extraído a céu aberto.
Consumirá até 2 milhões de toneladas de carvão por ano, duplicando a atual produção
gaúcha. Durante sua visita à França, o Presidente Ernesto Geisel empenhou-se em levantar recursos para essa obra, sem êxito porém. Agora, foi lançada a concorrência internacional para fornecimento dos equipamentos que, instalados, representarão um investimento na ordem de Cr$ 2 bilhões só em
obras de geração, sem considerar outro tanto no escoamento da energia e em obras conexas ou derivadas do projeto.

Para a direção da KelsoiVs, há
uma possibilidade de o Governo vir
a conceder um empréstimo, via
Banco do Brasil, em função não só
das garantias imobiliárias do grupo como também do aumento das
exportações, que cresceram de 600
mil dólares (CrS 6 milhões 972 mil)
em 1974 para 6 milhões 300 mil dólares (Cr$ 73 milhões 206 mil) em
1975. As previsões para este ano
são superiores a 6 milhões de dólares.
— Isso tudo — comenta o diretor — são noticias confidenciais
que podem, inclusive, agravar ainda mais a nossa situação, se forem
divulgadas sem o cuidado devido.
Na realidade estamos ainda traçando planos e o problema não se
resolverá tão rapidamente como esperam algumas empresas interessadas.

Curitiba — Nota distribuída
ontem pela Assessoria de Imprensa
do Governo do Paraná esclarece
que o projeto para implantação de
uma unidade industrial do Grupo
Volvo, da Suécia, na Cidade indiustrial de Curitiba, já aprovado pelos
órgãos técnicos do Governo federal,
aguarda a aprovação do Presidente
da República.
— O Governo do Paraná acompanha com interesse o andamento
da solicitação do Grupo Volvo, pelo que representa para o desenvolvimento estadual, mas por ora não
tem qualquer informação a acrescentar ao que já é do conhecimento público, nem poderia anteciparse à decisão presidencial — conclui
a nota.

BRASIL

PIRELLI — A assembléia-geral exlraordinária da Pirelli S.A. deliberou o aumento do capitai da empresa de CrS 1 bilhão 334 milhões
361 mil 600 para Cr$ 1 bilhão 467 milhões 797
mil 600, através da emissão de 133 milhões
436 mil 160 novas ações ordinárias a serem
subscritas em dinheiro, pelo preço de CrS 1,50
sendo Cr$ 0,50 de ágio, com prazo de preferência até o dia 26 de novembro.

Exportações

Philips envia
diretor ao país

DO

ASSEMBLÉIAS

ção da empresa, a não ser que esta venha a se associar a um dos
grupos nacionais e estrangeiros
que estão interessadas em seu controle.

Paraná explica
caso da Volvo

Taxas 110 termo
operações

JORNAL

1

551
796

21 365
173
266
649
143
769
8l9

248
10 981
56 781
242
335
5
7
78

5
1
67
18
9
5
209
I
290

294
683
333
816
036
820
921
298
731
365
83J
218
071
914
3C6
720
694
759

(CrS)

TÍTULOS
Quant.
Acesita — A. E. Itabira op .. 559
Acesita — A. E. Itabira
pp
3
AGGS - Ind. Gráficas op ..
25
AGGS - Ind. Grficas pp ..
20
Aratu
op
10
ASA — Alum. Ext.
Lam. pe
1

Abi.

Mix.

Min.

Méd.

% 5/ Ind. do
Méd. Lucrai.
Dia Anl. em 75

0,88
0,77
0,25
0,31
1,20
0,31

0,90
0,90
0,25
0,31
1,20
0,31

0,87 0,89 2,30 83,18
0,77
0,81
81,00
0,25 0,25 -10,71 34,25
0,30 0,31 3,33 49,21
1,20 1,20 Est. 244,90
0,31 0,31 Est. 124,00

Barbará
op
]
000
Banco da Amazônia on ....
15 OCO
Banco do Brasil on
771658
Banco do Brasil pp
4 213 b40
Banco Econômico pn
-15 000
Bco. Est. da Guanabara on ..
22 OCO
Beigo-Mineira op
822 0/1
Bco. Est. de São Paulo on .. 1U)DG0
Bco. Est. de São Paulo pp ..
12 CCO
Banco Itau pn
47
OCO
Banco Nacional on
86
145
Banco Nacional pn
263 356
banco do Nordeste on
110 920
Banco do Nordeste pp
287 OCO
Bozano Sim. Com. Ind. op .. 11 000
Bozano Sim. Com. $nd. pp .. 110 OCO
Brahma op c/
53
OCO
Brahma op e/
213 000
Brahma pp c/
32
000
Brahma pp e/
236 CC0

2,58 2,58
0,74 0,75
3,80 3,71
4,40 4,30
1,00 1,00
0,/5 0,74
2,30 2,32
1,25 1,25
1,51 1,55
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,36 1,31
1,68 1,60
0,52 0,52
0,65 0,65
','5 1,15
MO 1,12
1.21 1,21
1.17 ',18

2,58
0,75
3,80
4,40
1,00
0,75
2,35
U5.
1,55
1,00
1,00
1,00
1,36
1,68
0,62
0,69
1,15
1,12
1,21
1,18

2,58 2,58
296,55
0,74 0,75 1,35 103,00
3,70 3,74 Est. 138,01
4,27 4,34 0,23 129,17
1,00 1,00 fcsl. 161,29
0,74 0,75 - 1,32 144,23
2,27 2,33 2,64 104,96
1,25
1,25
154,32
1,51 1,53 8,51 173,86
1,00 1,00 Est. 100,00
1,00 1,00 Est. 91,74
1,00 1,00 Est. 109,89
1,31 1,34 - 2,19 131,37
1,60 1,62 - 2,99 118,25
0,52 0,52
130,CO
0,62 0,63' - 7,35 100,00
1,15 1,15 Est. 105,51
1,10 1,10 1,85 10/,34
1,21 1,21 Esl. 102,34
1,15 1,16 0,87 104,51

Casas da
Cimento
CBV Cemig Cia. Sid.
Cia. Sid.
Cia. Sid.
Cimento

1,89 1,89
1,65 1,65
2,62 2,62
0,65 0,63
0,55 0,55
1,96 1,97
1,62 1,60
0,80 0,80

1,89 1,89 1,89 - 1,05 185,29
1,65
1,65
1,65
3,13
2,62 2,62 2,62 0,77
0,65 0,60 0,63 - 3,08 96 92
0,55 0,55 0,35 Est. 70,51
1,98 1,95 1,96 Est. 104,26
1,62 1,60, 1,61 0,63 110,27
0,60 0,80 0,80 Est. 133,33

D.

Banha C. |, op ....
23
Caué pp
17
Ind. Mecânica op ..
11
C. E. M. G. pp e/ 73
Nacional pp
35
Mannesmann op .. 144
Mannesmann pp ..
46
Paraíso op
1

COO
000
OCO
000
OCO
000

000
000
OCO
COO
CCO
2C0
0v0
OCO

Isabel Antigas pp
20 000
Docas de Santos op c/ .... 189 500
Duratsx
Ind. e Com. op c/c
4 CC0
Duratex Ind. e Com. pp c/c
6 000

Eletrcbrás Classe A pp
Eletrobrás Classe B pp
Editora do Guias LTB op

....

2 CCO
22 020
61 OCO

0,88
0,90
0,25
0,30
1.20
0,31

Fch.

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
660,00
0,93 0,93 0,95 0,93 0,94 1,03 96,91
1,60 1,60
1,60
1,60
1,60
_
1,45 1,46 1,45 1,45 1,45
0,62 0,62
0,62 0,62
0,30 0,30

0,62
0,62
0,31

0,62
0,62
0,30

0,62 - 4,62 129,17
0,62 - 6,06 121,57
0,31 6,90 32,63

Ferro Brasileiro op
119 348
Ferro Brasileiro pp
58 000
Fertisul — Fert. do Sul on ..
125
1
Fertisul — Fert. do Sul op ..
20 OCO
Fertisul — Fert. do Sul pp ..
60 CCO
F. L. Cat. Leopoldina pp
.. 3C0 000
29
Hercules — Fab. Talher, pp ..
000

4,20
2,27
0,55
0,90
1.C5
0,69

4,20
2,2B
0,55
0,90
1,10
0,69

0,60

0,80

0,60

Kclson's Ind. e Com. op
Kelson'i Ind. e Com. pp

0,30
0,J3

0,31
u,34

0,31 0,30 0,31 Est. 56,36
0,35 0,34 0,34 - 2,86 5J.I3

Light
on
Light op
Loias Americanas
Lanari oe
Mesbla
Moinho
Nova

pp
Hum.

America

...

40 G00
1O6 0C3

842
op

Ind.

199
22

Ger.

166
CvO
COO
000

27
000
op 348 CCO

c/d

4,20 4,20 4,20 Est. 259,26
2,28 2,27 2,27 - 1,30 200,69
0,05
0,55
0,55
_
0,90
0,90
0,90
90,00
1,.0 1,05 1,08 2.86 70,59
0,69 0,69 0,69 - 1,43 127,78
0,80

0,80

14,29

76,92

0,74 0,71 0,74 0,71 0,72
118,03
0,79 0,76 0,/9 0,76 0,77 - 2,53 120,31
3,26 3,35 3,35 3,28 3,33 1,52 118,09
0,11 0,11 0,11 0,11 0.11 10,00
1,05 1,10
1,70 1,70

1,05
1,70

0,68

0,67

1,09
1,70

165,15
121,43

COO

0,68

000
260
7/6
COO
000
000
0C0

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,78 1,76 1,80 1,75 1,77 3,51 80,46
2,22 2,21 2,22 2,21 2,22
92,12
2,35 2,28 2,35 2,28 2,30 2,22 83,19
0,53 0,58 0.58 0,58 0,58 1,75 85,29
1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Esr. 118,42

Ref. Pelr. Manguinhos pp
Rio-Grand3nse pp e/c
kio-Grandense pp e/e

47
147
25

269
000
CCO

1,40 1,80 1,80 1,40 1,53
166 30
1.18 1,23 1,20 1,16 1,17 - 4,10 68 64
1.10 1,18 1,19 1,10 1,17 12,50 97,50

2
São Paulo Alpargatas op e/ ..
Souza Cruz Ind. Com. op .. 97
Sid
Pains pp
2
Sano Ind. e Com. pp
77
Supergasbrás op
;...
37

OCO
0C0
O00
CCO
OCO

1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
94,97
2,30 2,33 2,35 2,30 2,33 2,19 133,91
0,75 0,75 0,/5 0,75 0,75 7,14 64,10
1,80 1,78 1,78 1,14 148,33
1,80 1,73
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Eit. 250,00

717
63
26 000
172 695
c/ 18 OCO

0,13 0,12 0,14 0,12 0,13 Est. 72 22
0,35
0,37
0,37
0,35
0,36
9474
0,36 0,35 0,37 0,35 0,36 Est. 87,81
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Est. 85,23

Unibanco União Banco on ..
Unibanco União Banco pn
Unibanco União Banco pp
Unipar _ U. I. Petrq. pe

..
6 _32
..
5 173
..
2 4C0
.. 337 000

0,50
0,50
0,63
1.52

0,50 0,50 0,50 0,50
131 5s
0,50 0,50 0,50 0,50
121 95
0,63 0,63 0.63 0,63 Est. 13l'25
1,55 1,55 1,52 1,52 - 1,94 2lÁl4

Vaie

372

1C0

2.40

2.J0

209

COO

1,38

1,38

Teleri (ex-CTB) on
Telerj (ex-CTB pe
Te.cri (ex-CTB) pn
T. Janer Com. e Ind.

White

do

Rio

Doce pp

Manins

op

121

c/

pp

.

2,43
1,40

2,37
1,37

0,68

3,81
3,66

10
Paulista Fértil. Copa pp
Petrobras on
323
Petrobras pn
10
Petroorás pp
2
760
Paulista Força Luz op
15
Pireilí
op e/c
30
Peirominas C. Nac.
Pet.
pp
3

op

0,68

1,10
1,70

2,40
1,38

1,49

Esl.
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104,35
97,18
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O vice-presidente da ABDIB,
Sr Pedro Henrique David
de Sanson, disse ontem no Rio
que o documento entregue
à tarde em Brasília pela
entidade ao Ministro Reis Veloso
"resume-se
mais em uma
sugestão para que o Governo
defina a política industrial do
país, dando ênfase, claro, à
empresa privada nacional".

D

1? Caderno

ECONOMIA

A pedido do Ministro, a ABDIB
não liberou o documento para
divulgação, mas o Sr David de
Sanson adiantou que ele se
baseia em quatro
reivindicações: a) que só sejam
aceitos novos investimentos
estrangeiros caso não haja
empreendimento similar no
país; b) que a implantação de
empreendimentos estrangeiros

só seja autorizada com a
transferência de tecnologia para
o país; c) evitar a formação
de monopólios de grandes
empresas no país, mesmo
entre as nacionais; e d) maior
acesso do empresariado
nacional às informações
governamentais. Nova reunião
foi convocada pelo Ministro para
o final de novembro.

<®

O investimento co,
certificado de garantia.
Letras de Câmbio Novo Rio.
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União poderá cortar Cr$ 50 bilhões do orçamento em 77
Hiperinflação preocupa
empresários e o sistema
Convidado a analisar a conjuntara nacional na reunião da ADEMI —
Associação de Dirigentes de Empresas
do Mercado Imobiliário — em face da
"preocupação inegável do empresariado", o economista Julien Chacel afirmou que o Governo mobiliza esforços
para impedir a volta à hiperinflação
de março de 1964, buscando a "sobrevivência do sistema e do próprio empresariado."
Ná opinião do presidente da
ADEMI, engenheiro José Carlos Lopes
da Costa, é preciso manter o otimismo
apesar das dificuldades. Ele anunciou
que os entendimentos com o Ministro
do Interior, Sr Rangel Reis, e com o
preside7ite do BNH, Sr Maurício
Schulman, prosseguem, objetivando
regulamentar aspectos da Resolução
386 do Conselho Monetário Nacional,
e que o Banco Central e o BNH preparam novo teto no qual deverá ser taxativamente expresso o respeito aos
empresários imobiliários que tinham
processos de financiamento em andamento quando das alterações introduziãas no Sistema Financeiro da Habitação.
Na parte reservada aos debates,
o economista e engenheiro Carlos
Moacir Gomes de Almeida disse haver
chegado o momento de se mobilizar
os meios de comunicação para orientar o público quanto às causas da infiação e à necessidade de inverter as
expectativas de consumo, em apoio à
politica antiinflacionária.
— O sistema capitalista no Brasil
vai correr grande perigo em curto
prazo. O processo de estaiização pode ser acelerado nos próximos meses.
Em 77 o Brasil poderá ter a stagflation — estagnação com inflação, e o
cirurgia será profunda, isto é, as empresas que continuarem apostando na
inflação vão enfrentar sérias dificuldades.
Para o professor Julien ChaCel,
que é diretor de pesquisa do Instituto
Brasileiro ãe Economia da Fundação
Getúlio Vargas, até 1985, graças aos
investimentos da Petrobrás e aos contratos de risco, o Brasil tem grandes
probabilidades de atingir a auto-suficiência em petróleo. Ele acha que na
próxima década o problema da alimentação será maior do que o da
energia, no mundo, e o nosso pais tem

boas chances de desenvolver sua
agroindústria.
Em sua conferência, o professor
Chacel disse que a inflação de setembro chegou a 46%. Entre as suas causas clássicas estão: déficit orçamentario, expansão acelerada do crédito, a
taxa de salário, a taxa de cambio, e
a expectativa do público sobre os preços do futuro. A causa primária da infiação é monetária — explicou, dai a
terapêutica da elevação da taxa de juros, restrição de crédito ao consumidor, e o corte nos investimentos governamentais.
Ao enfocar a "esterilidade do debate sobre um novo modelo", o professor Chacel lembrou que a expansão do
mercado interno é um objetivo permanente, mas a distribuição ãa renda
nacional não pode ser feita a curto
prazo. Segundo ele, como a renda dos
ricos, dos empreendedores, não pode
ser distribuída, tal encargo recairia
sobre a classe média — a classe que
propiciou a Revolução de março de 64.
A distribuição da renda ocorrerá,
a longo prazo, pelo, aprimoramento
profissional dos trabalhadores, mas o
Governo não tem recursos para invéstir ao mesmo tempo na infra-estrutura
social — escolas, por exemplo. — e na
produção direta, como aciarias.
Mais cedo ou mais tarde, este
Governo ou o que vier a sucedê-lo vai
se defrontar com a grande opção, âemonstrada pelo censo de 70: a faixa
etária de zero a 19 anos corresponde
a 53% da população do pais, e a taxa
âe participação da população ativa na
população total apresenta queda permanente. Uma melhor distribuição de
renda terá de ser conseqüência do investimento na infra-estrutura social,
mas a esterilidade do debate atual sobre um novo modelo é que este é uma
solução de encaminhamento a longo
prazo, com mudança ãe estrutura econõmica.
E enfatizou:
O problema do. momento é o ãa
inflação, que exige solução no curto
prazo.
Respondendo a uma pergunta, o
professor Julien Chacel concordou que
para a reversão, de expectativas seria
desejável não se ter que chegar "à reCessão, ao tranco", de forma a impedir o processo cumulativo de alta, no
rumo da hiperinflação.

S. Paulo não acompanha
Rio e retrocede em 0,í
São Paulo — A abertura do pregão de
ontem apresentou estabilidade nos preços
das principais ações. Em seguida, o mercado
sofreu fases de ligeiro declínio, de oscilações
e, finalmente, de acomodação, que durou até
o encerramento dos negócios. O índice de fechamento foi inferior ao da véspera, com recuo de 18 pontos, correspondendo a menos
0,8%. O índice Bovesr/à foi de 2 mil 118 pontos, apenas 47 pontos acima do mais baixo
do ano (1 mil 971 pontos, em 5 de janeiro).
Foram realizados 1 mil 671 negócios com
24 milhões 371 mil 425 títulos e volume de
Cr$ 30 milhões 394 mil 49, inferior ao do pregão anterior. Banco do Brasil PP c/9 destacou-se entre as mais negociadas, com Cr$
6 milhões 230 mil 160, representando 21,75%
do movimento de operações à vista.

Cotações
Abert.

Min.

Máx.

Fcch.

Indústria quer detalhes
dos projetos do Governo
—

Quant.

OP 0,88 0,88 0,90 0,88 436
Acesita
Aços Vill PPB 2,35 2,35 2,40 2,40 179
AGGS OP
0,27
0,27
0,28
0,28
31
0,31
0,31
0,32
0,32
29
AGGS PP
Alpargatas 0,10 0,10 0,12 0,11
3 691
Alpargatas OP 2,00 2,00 2.00 2,00 10
Alpargatas PP 1,86 1,86 1,95 1,95 184
1,80
1,80
1,80
1,80
8
Alpargatas PP
And. Clayton OP 1,55 1,53 1,55 1,55 30
2,25
2,20
2 25 2.20 38
Arno PP
Arthur Lange OP 0,36 0,34 0,36 0,34 34
Asa Alumínio PEB 0,30 0,30 0,30 0,3O 21
SP PN 0,62 0,60 0,62 0,60 61
Auxiliar

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

PP
2,15
2,15
2,18
2,18
40
Bardella
Belgo Mineira OP 2,35 2,30 2,35 2.33 305
PP
0,81
0,81
0,81
0,81
20
Bérgamo
Botumarco PP 0,30 0,30 0,30 0,30 30
Bie Monark OP 0,67 0,67 0,67 0,67 20
ON 0,35 0,35 0,35 0,35 13
Borghofl
Invest. PN 1,00 1,00 1,00 1,00 101
Brad.
Bradesco ON 1,15 1,15 1,15 1,15 31
PN 1,06 1,06 1,06 1,06 161
Bradesco
1,09
1,09
1,09
1,09
10
Brahma OP
1,21
1,21
1,21
1,21
124
Brahma PP
Bras Roupa OP 0,30 0,30 0.30 0,30 87
Bras Roupa PP 0,30 0,30 0,30 0,30 87
PP
4,40
4,25
4,40
4,25
1 445
Brasil
3,80
3,80
3,85
3,82
625
Brasil ON
1,49
1,49
1,49
1,49
10
Brasimet OP

000
000
000
000
000
OCO
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1,25
1,25
1,33
1,33
48 000
Cacique PP
Casa Anglo OP 1,20 1,20 1,25 1,25 80 000
Casa Anglo PP 1,10 1,10 1,15 1,15 127 OOO
0,47
0,47
0,48
0,48
96 OCO
Cesp PP
Cies PP
1,00
1,00
1,00
1,00
49 000
PP
1,65
1,65
1.65
1,65
20 000
Caue
Cim
2,98
2,98
2,98
2,98
5 OOO
Cimaf OP
PP
2,80
2,70
2,80
2,70
50 000
Cim»tal
Cobrasma pp 2,60 2,60 2,60 2,60 248 000
Com e Ind SP pp 1,00 1,00 1,00 1,00 50 000
Com e Ind SP on 1,03 1,03 1,03 1,03 164 000
Com e Ind SP pn 1,00 1,00 1,00 1,00 145 000
Eng pn 0,65 0,65 0,65 0,65 39 000
Cons Br
Const A lind pp 0,68 0,68 0,68 0,68 20 000
Const Bater op 0,40 0,40 0,40 0,40 20 000
0,71
0,71
0,71
0,71
67 OCO
Copas op
Copas pp
0,70
0,70
0,70
0,70
170 OCO
D F Vasconc cp 0,71 0,71 0,71 0,71 78 000
D F Vasconc pp 0,71 0,71 0,71 0,71 87 000
Duratex pp
1,03
1,03
1,03
1,03
20 000
Duratex pp
1,45
1,45
1,45
1,45
85 000
Econômico pn 1,00 1,00 1,00 1,00 61 OCO
Ed Guias LIB op 0,28 0,26 0,29 0,26 168 000
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0,88
0,99
0,41
1,55
1,40
1,50
1,10
1,35
1,60
1,10
1,10
3,20
1,76
4,22
2,40
1,15
1,20
0,50
1,00
1,00
1,38

0,88
0,95
0,40
1,55
1,40
1,50
1,10
1,36
1,40
1,10
1,10
3,20
1,76
4,22
2,30
1,15
1,40
0,i0
1,00
1,00
1,48

0,88
0,99
0,41
1,61
1,40
1,50
1,12
1,43
1,60
1,10
1,10
3,25
1,76
4,22
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1,15
1,20
0,60
1,00
1,00
1,38
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0,95
0,40
1,00
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1,50
1,12
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1,10
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3,25
1,76
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2,32
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1,20
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1,00
1,00
1,38
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1,10
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Mendes Jr. pp
Merc. Brasil pn
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Nord. Brasil on
Noroeste Esl. pp
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Petrobrás pp
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Pir. Brasília cp
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..,
,
pn
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Sharp cp
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Sid Nacional pp/b
Sid Riogrand op
Sid Riogrand pp
Sid Riogrand pp
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Scuza Cruz op
T iiner pp
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V gorelli
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Wagner op
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1,25
0.VU
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3,20
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0,34
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0,VU
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1,72
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2,35
1,50
1,55
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1,21
1,08
0,70
0,71
0,60
0,84
1,05
2,05
1,90
1,14
1,31
1,80
0,79
0,43
2,35
1,70
0,90
0,82
0,85
1,62
1,50
0,50
1,95
0,90
0,94
0,90
0,90
0,84
0,59
0,62
0,62
0,65
0,53
1,40
1,30
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0,13
0,53
1,15
1,15
1,15
3,20
2,25
0,71
0,35
0,13
0.35
0,80
1,48
1,49
1,00
070
0,56
0,56
2,40
0,50
0,70
1,05
0,62
1,30

2,35
1,50
1,55
0,80
1,21
1,08
0,70
0,91
0,60
0,84
1,05
2,05
1,90
1,12
1,31
1,80
0,79
0,43
2,28
1,68
0,90
0,82
0,85
1,62
1,50
0,50
1,95
0,90
0,94
0,89
0,90
0,84
0,59
0,62
0,62
0,65
0,53
1,40
1,30
1,05
0,10
0,52
1,00
1,15
1,13
3,20
2,25
0,71
0,34
0,13
0,33
0,80
1,48
1,49
1,00
0,70
0,56
0,56
2,40
0,50
0,70
1,05
0,62
1,30

2,35
1,53
1,55
0,80
1,21
1,03
0,70
0,92
0,60
0,85
1,05
2,10
2,00
1,14
1,31
1,80
0,79
0,43
2,35
1,73
0,90
0,82
0,85
1,62
1,50
0,50
1,95
0,90
0,94
0,90
0,90
0,84
0.59
0,62
0,62
0,65
0,54 .
1,40
1,30
1,10
0,13
0.53
1,15
1,15
1,15
3,20
2,28
0,71
0,35
0,13
0,35
0,80
1,48
1,49
1,00
0,70
0,56
0,58
2,41
0,51
0,70
1.05
0,62
1,30

2,35
1,63
1,55
0,80
1,21
1,08
0,70
0,92
0,60
0,85
1,05
2,10
1,90
1,12
1,31
1,80
0,79
0,43
2,23
1,73
0,90
0,82
0,85
1,62
1,50
0,50
1,95
0,90
0,94
0,90
0,90
0,84
0,59
0,62
0,62
0,65
0,53
1,40
1,30
1,05
0,10
0,53
1,10
1,15
1,13
3,20
2,27
0,71
0,35
0,13
0,33
0,80
1,48
1,49
1,00
0,70
0,56
0,58
2,41
0,51
0,70
1,05
0,62
1,30
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Ó
24
25
10
79
45

OOO
UüsJ
000
WjU
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OOU
000
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50
144
12
21
10
59

ÜUO
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000
OOO
000
ÜOO
ÜUO

61
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12 000
34
20
10
13
247
20
90
581
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28
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100
10
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458
50

133

OOO
OOO
000
000
000
000
OCO
OCO
OOO
000
000
000
000
000
000
000
OCO
000
000
000

30 000
19 000
10 000
10 000
185 000
174 OCO
14 000
000
50 000
64 000
70 000
17 000
810 030
ICO 000
95 000
47 OOO
55 000
13 000
36 OCO
10 000
129 000
3 000
207 000
29 COO
14 000
105 000
90 000
ICO OCO
7 000
178 000
63 OOO
84 000
30 OOO
73 COO
43 000
115 COO
7 OCO
5 CCO
62 OCO
5 OCO

%

mes

meses

13 OOO

22 OCO
2J6 000

taxa interbancária de cambio de Lonno mercado do eurodólar, fochou, onem
para o periodo de seis meses
suíços e marcos
francos
Em dólares
seguinte o seu comportamento:

A
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tem,
6%.
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35 OOO
96 OOO
000
13 000
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Bolsa de Nova Iorque

Quant.
7
45
264
102
88
17
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O adiantamento de Cr$ 1 bilhão para a Rede Ferroviária
Federal e de Cr$ 1 bilhão 200 milhões para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
por conta do empréstimo que está sendo negociado na Inglaterra foi apontado pelo presidente
do Sindicato Nacional da Indústria da Construção, Jorge Luís
de La Roque, como" única solução
para minimizar a situação em
que se encontram as empreitei•ras.
Disse ele que da programação prevista para 1976 para
a Engefer, de Cr$ 2 bilhões, destinados à construção da Ferrovia do Aço, apenas Cr$ 750 milhões foram pagos, e que os
)Cr$ 500 milhões destinados à
RFF pela Caixa Econômica Federal não poderão ser aplicados
no pagamento das dívidas com
as construtoras.

Se o Governo, como se
anuncia, vier a eliminar a correção monetária prefixada nos
seus financiamentos, os empresários de bens de capital não
irão tomar mais créditos, em face dos elevados riscos por que
terão de assumir, afirmou on-

ti uma op
ti uma pp
tiriesson op
Est S
Paulo PP
Est
S Pauio on
tsl
S Paulo pn
Estreia oo
Estrela op
fcternit op
_t.
Eucatex op
Eucatex ppa
F N V ppa
Fer Ldm bras pp
Ferro bras op
Ferro Bras pp
ferro Ligas cp
ferro Ligas pp
fert.plan
pp
f.n
tíradejco on
Fin
bradesco
pn
Fund Tupy pp
üsmmer
tiras op
Uuarorapes
op
Heleno Fonseca op

9

TTWmk

Empréstimo da Rede

Bens de capital

Títulos

&xÊkm

tem, em Brasília o presidente da
ABDIB Sr Cláudio Bardella.
Segundo ele, a preocupação
básica do setor quanto à política
governamental de desaceleração
a ser adotada no próximo ano
reside no financiamento dos
"Se
projetos a serem afetados.
for interno, não sofreremos
maiores problemas, mas se o Governo aplicar financiamentos
externos, teremos graves prejuizos, já que eles implicam em fornecimehto de equipamento", disse.
Afirmou que a escassez de
projetos e a concorrência das indústrias de base estrangeiras
são os dois maiores responsáveis
pela capacidade ociosa que atinge atualmente o setor nacional,
principalmente no ramo de caldeiraria.
O presidente da ABDIB disse
que a participação da indústria
nacional de bens de capital nos
projetos governamentais se
mantém, no momento, em 56%,
porém garantiu, mais um vez,
dispor ela de condições para suprir a demanda interna, tendo
elevado sua produção em 15%,
até o mês passado.

Brasília
A necessidade de
a indústria nacional seja
que
melhor e convenientemente informada sobre a execução de
grandes projetos e de que se crie
um mecanismo que lhe assegure
a liderança dos consórcios na
disputa das licitações abertas
pelas empresas governamentais
são algumas das reivindicações
contidas num documento de cerca de oito páginas entregue ontem ao Ministro do Planejamento, Sr Reis Velloso, pelos dirigentes da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Indústr.a de Base (ABDIB).
A ABDIB reafirma, no documento, ser preciso que o Governo, ao aceitar o ingresso de novas empresas no setor, condicio.
ne a entrada igualmente ao
aporte de tecnologia e ã substituição de importações, assim como adote um maior rigor e seletividade na aprovação de empreendimentos de bens de capital pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). A instalação de um grupo de trabalho
interministerial especificamente
destinado a estabelecer medidas
para a indústria de base e a
criação de um sistema de açordos de trocas bilaterais foram
também propostas.
Segundo o vice-presidente
da ABDIB, Sr. Henrique Sanson,
a falta de consulta do Governo
às empresas nacionais de bens
de capital, gerando desinformações sobre a execução de
grandes projetos, coloca-a em
posição de desigualdade em relação às multinacionais, que,
ten,do acesso mais rápido a detalhes dos empreendimentos,
dispõem de melhores condições
de vencer as licitações abertas
na área governamental, posicionando-se na dianteira.
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Alum.

Chem.

Allied

Chelmera
Allis
Alcoa
Am. Airlines
Am Cynamid
Am Tel & Tel
Amf Inc
Anaconda
Asarco
Atl
Richfield
Avco Corp
Bendix
Corp
Ben CP

Bethlehem

Steel

Boeing

Bolse

Cascade

Borg Warner
Braniff
Brunswick
Corp
Bourrough»
Campebell Soup
Canadian
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Ches»
Manhat
Bk
Chessio
System
Corp
Chrysler
Citicorp
Coca Cola
Palm
Golgate
Pict
Columbia
Communications
Salellite
Cons Edison
Continental
Oil
Control
Data
Conrning
Clôsse
CPC Intl
Crown
Zellerbach
Down Chemical
Dresser Ind
Dupont

204,17

206,58

97,11

95,99

96,63

299,64

295,18

298,41

Nova

28
24
36
24
54
12
25
59
19
24
15
54
13
39
23
37
40
38
27
10
15
90
33
16
56
54
46
28
34
19
30
81
25
5
27
19
34
22
66
93
41
42
40
124

3/8
3/4
5/8
3/8
3/4
1/4
1/4
7/8
7/8
3/4
5/8
3/4
3/4
3/8
3/8
1/4
1/8
1/2
3/8
7/8
5/8
1/4
3/8
1/2
7/8
7/8
1/9
3/4
7/8
5/8
5/8
1/2
1/2
3/4
1/4

7/8
5/8
1/8
3/8
3/4

82
14
31
51

Fairchild
Firestone
Ford Motor

43 5/8
21 7/8
55 1/2

Getiy Oil
Goodrich
Goodyear
Gracew
í. Pac
GT Atil
Gulf Oil
Gulf & Western

44
52
34
72
29
22
190
24
21
27
11
27
15

IBM
Int Harvester

263 1/2
28 3/8

Gen
Gsn
Gen

Dynamics
Electric
Foods

Gen

Mo'crs

GTE

Tire

3/4
1/4
1/8
1/3
3/4
1/8
3/4
1/4
5/8
5/8

torque,

Int
Int

Johnson

Tel

&

Johnson

49
30

1/8
1/4

83

3/4

Kaiser Alumin
Kennecott Cop

33 3/8
27 1/2

Uggett & Myers
Indust
Litton
Lockheed
Airc
LTV Corp

32
13 3/8
1/8
11 3/4
25

Manufact Hanover
Medonell
Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
Nat
Distillers
NCR Corp
N L Indust
Norhtwes.t Airlines

51
72
58
80

7/8
5/8
7/8
7/8

44
23

5/8
1/4

34 3/4
19 5/8
27 3/4

Occidental
Pet
O in Corp
Owens
Illinois

18 5/8
37 1/4

Pacific Gas & El
Pan
Am World
Air
Penn
Central
Pepsico
Inc
Pfizer
Chás
Philip Morris
Phillips Pet
Polaroid
4
Gamble
Procter

21 7/8

28 5/8
59 3/4
60 1/4
36
91 1/4

RCA
Reynolds
Ind
Met
Reynolds
Intl
Rockwell
Royal Dutch Pet

24 3/4
63 3/4
34 1/8
29
46

Safeway Strs
Scott
Paper
Roeduck
Sears
Shell Oil
Singer Co
Corp
Smithkeííne
Sperry
Rand
Calif
STD
Oil
STD Oil Indiana
Stonw
Studew

42
17
65
75
17
80
45
36
52
52
37

Teledyne
Tenne<o

Texaco
Texas
Instruments
Textron
Trans World Air

Twenf

5
1/8 5
1/2 5

1/8
1/4
5/8

7/8
1/8

1/4

6
6

Libra
Londres - Mesmo fortalecendo-se ligeiramente durante as negociações, a libra esterna maior parte dos
fechou em baixa
lina
mercados de cambio da Europa. Sua cotação
inferior aos
situou-se em 1,5930 dólares,
1,5910 dólares registrados no dia anterior.

ontem:

Paper
Tel i

meses
meses
anos

948,14

96,27

Eas Tern Air
Kodak
Eas Tman
El
Paso Company
Esmark
Exxon

Gf;n

207,56

937,17

295,99

Dolia de

Airco , Inc
Alcan

951,63

FINAIS

Presos

Brasília — Os cortes nos invéstimentos públicos em 1977 deverão
atingir Cr? 50 bilhões através da
eliminação do item Recursos a Definir existente na programação financeira da União. A aplicação
desta politica significará uni rígido
controle do endividamento externo
brasileiro e reflexos significativos
no desempenho das empresas estatais, de economia mista e dos Govemos estaduais, observaram íontes do Governo.
A proposta orçamentária para
o próximo ano, que se encontra em
discussão no Congresso Nacional,
não vai sofrer alterações, informum os técnicos governamentais.
Sendo assim, os investimentos públicos federais em 1977 deverão representar a aplicação de recursos
de Cr$ 94 bilhões, ou seja, 41% da
receita corrente prevista da Uniuo.

Cenl

52 1/4

49

7/8
3,4

81 3/4

62
32
27
106
27

1/2
3/4
3/8
5/8
1/8
3/4
1/8

5/8
1/4
1/3
1/8
3/4

Fox
60 3/4
7/8
1/4
1/4

West
Union
Westh
Elcct
Woolworth

18 1/8
16 1/8
21

Corp

¦n

Taxas de câmbio
A Gerência de Operações de Cambio do
Banco Central (Gecam) afixou, ontem, a cotadamoeda americana. O dólar foi negoção
o Cr$
compra
11,550
a Cr$
para
cia-do
11,620 para venda. Nas operações com banCrS
11,567
para
do
foi
cos sua cotação
repasse e CrS 11,609 para cobertura. O sisas
afixado
tem
Brasil
no
bancário
toma
taxas das demais moedas no rrjomento das
bsse
tomam
por
As taxas médias
operações.
ns cotações de fechamento nc mercado di
Nova Iorque.
2a.'fflir»

CrS

Ontem
Argentina

0,0075

0,0372

0,0075

Austrlia 1,2350 14,3507 1,2375
Áustria 0,0587 0,6821 0,0588
Bélgica 0,027100 0,3151 0,027025
Inglaterra 1,5925 18,5049 1,5960
1,5340 17,8241 1,5360
Futures 90 dias
Canadá

1,0510

Colômbia

11,9802

1,0295

0,3486

0,03CO

0,0300

Dinamarca

0,1700

1,9754

0,1702

Frnça 0,2008 2,3333 0,2017
Holanda 0,3947 4,5864 0,3946
Hong-Kong

0,2080

2,4170

0,2077

Israel 0.1210 1,4060
Itália 0,001165 0,0135

0,1210
0,061163

Japão 0.003410 0,0396
México 0,0515 0,5984

0,003415
0,0515

Noruega

0,1895

2,2020

0,1900

Portugsl 0,0325 0,3777 0,0322
Espanha 0.0148 0,1720 0,0148
Suécia 0,2365 2,7481 0,2375
Suiça

0,4108

4,7735

0,4109

Venezuela 0,2335 2,7133 0,2335
0,4160 4,8339 0,4168
Alemanha Oc.

3/4

Unicn Carbide
Uniroya!
Brands
United
US Industries
US
Steel

47

Os operadores comentaram que a nova
noticias
queda da libra foi provocada pelas
membro do Partido
de que Bryan Gould,
Trabalhista no Parlamento, havia Insistido iunto ao Governo para uma desvalorização imediata cfa libra, que passaria a ser cotada a
1,50 dólares.

5/8

Interbancário
interbancário de cambio paprontos apresentou-se muito oferegistrando
recido ontem
um movimento re*
durido de negócios. As taxas para telegramas e cheques oscilaram entre Cr$ 11.CÓ8 e
Cr% 11,570. Já o bancário futuro e-teve equi! O

ra

mercado

contratos

também com volume reduzido de negócios, realizados a Cr$ 11,620 mais 2,30%
a 2,60% ao mês para contratos de 30 até
150 dias de prazo.
brado,

A principal conseqüência de todas estas medidas de contenção dos
gastos públicos em 1977 será o controle rigoroso do endividamento externo. Esclarecem os técnicos que
o Governo do Presidente Ernesto
Geisel está consciente da necessldade de ser mantida a credibilidade externa do pais e, para a obtenção de tal objetivo, faz-se urgente controlar o endividamento a
nível das empresas estatais e dos
Governos estaduais.
Nas últimas propostas orçamentárias, o Ministro do Planejamento permitiu que os demais
órgãos apresentassem suas propôstas de orçamento co'm cerca de
15% a 20% de Recursos a Definir.
Esta sistemática, destacam os técnicos, provocou algumas distorções
graves, cujo exemplo mais significativo fica por conta da Rede Ferroviária Federal (RFF), onde a dependência de empréstimos externos
acabou afetando toda a programação de investimentos da empresa no decorrer de 1976. A explicação é simples: como a Rede não
possui uma boa imagem junto aos
banqueiros internacionais, ficou
muito dificil conseguir o restante
do dinheiro não previsto no Orçamento, como, por exemplo, as verbas complementares para a Ferrovia do Aço.
Conforme disse um técnico governamental, o Presidente Geisel
começar o próximo ano
pretende
com ''horizontes claros e objetivos
definidos." Isto significa dizer que
a decisão de desacelerar a economia é irreversível, o combate à infiação redobrado e que se.rá dada
atenção especial ao até agora perigoso desequilíbrio existente no balanço de pagamento do país.
As autoridades do setor econòmico esclarecem que o Governo
pretende manter a todo custo o nivel de emprego, apesar da queda
no ritmo da economia e no nivel do
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), em 1977. Como compatibilizar uma situação de pleno
emprego com políticas de restrição
ao crédito e dos salários? Os prógovernamentais
prios assessores
respondem: "O que o Governo pretende é reduzir o volume de compras por parte do consumidor final." Esta redução implicaria uma
política de cima para baixo. O Governo diminui a sua participação
no conjunto da economia; os empresários, como conseqüência, reduzirão o nível de seus investimentos
e, como complementação destes fatores, o consumidor deixaria de
comprar o segundo carro, a televisão a cores, a geladeira nova.

Desequilíbrios

regionais

Por outro lado, o agravamento
dos desequilíbrios regionais e m
conseqüência da redução no ritmo
de crescimento econômico deverá
ser atenuado através da aplicação
de estímulos significativos à produção agrícola. Os assessores diretos" dos Ministros da área econõmica garantem que será mantido o
crédito agrícola nas bases atuais e,
conforme o resultado das medidas
agora em fase de estudos, será provavelmente ampliado.
O estimulo ao setor agrícola representará em última análise apoio
às regiões menos desenvolvidas e
de pequena concentração industrial, especialmente o Nordeste e a
Amazônia. Todo o esforço do Governo será no sentido de melhorar
a produtividade do campo, tornando os preços dos produtos primarios mais competitivos no mercado
internacional. Ressaltam os técnicos que apesar de todos estarem
hoje fazendo esforço para vender
seus produtos e criando barreiras
às importações, o Brasil ainda possui uma boa margem de manobra
para incrementar suas vendas externas por ser um país com nivel
médio tanto de compra quanto de
venda de mercadorias.
Embora ainda não estejam definidos os setores cujos cortes serão
mais significativos, o Governo acredita ser possivel reduzir alguns investimentos previstos para a construção das hidrelétricas. E' verdade
que os projetos cujos recursos já
estejam garantidos, seja através do
orçamento, seja com base nos diversos fundos, não serão afetados.

~~2b

JORNAL DO

Falecimentos
Rio de Janeiro
Emíliano Augusto
Cavalcanti
de Albuquerque e Mello (Di Cav.ilcanti),
79, na Beneficência
Portuguesa. Carioca, pintor e
caricaturista, foi u-m dos organizadores da Semana da Arte Moderna, em 1922, quando
expus 12 trabalhos.
Bueno
Teresinha
Brandão,
44, no Hospital Silvestre. Deixa viúvo Marcos Bueno Brandão, ex-integrante da Esquadrilha Senta a Pua, da FAB,
na II Guerra Mundial, e excomandante da Varig, e as filhas Marise e Márcia. Será sepultada ás 10 horas, no Cernitério de São João Batista.
João Batista, 43, no Hospital Marcílio Dias. Fluminense,
«ra 1."-Sargento. Solteiro, morava em Laranjeiras.
Artur Reis, 55, em sua residência, no Leblon. Paulista, era
advogado. Deixa viúva Artemisa Reis e as filhas Maria Isa.
bel e Sílvia Regina, além de
vários netos.
Benedito
Cardoso,
64,
no
Hospital Silvestre.
Sergipano,
bancário aposentado, morava
no Catete. Deixa viúva Eunice
Sales da Silva e os filhos Ro-

berto, Carlos, Rosa Maria e Hortência, além de vários netos.
Olival Rego Carneiro da Rocha, no Hospital dos Servidores do Estado. Baiano, funcionário público aposentado, morava em Ipanema. Deixa viúva
lanira Teixeira Ribeiro Carneiro da Rocha.
Maria Aparecida Duarte, 58,
cm sua residência, na Penha.
Carioca, era solteira.
Hélio Benedito da Silva, 05,
em sua residência, em Del Castilho. Carioca, era comerciante aposentado.
Deixa viúva
Nanei Péricles da Silva.
Ricardo Francisco do Amaral,
67, em sua residência, no Pi*
lares. Carioca, era solteiro.
Clóvis Assis cie Carvalho,
no Hospital Marcílio Dias.
rioca, corretor de imóveis
sentado, morava em Vila
bel. Deixa viúva Marisa
mana de Carvalho.

72,
CaapoIsaGer-

Frederico Bezerra,
83,
em
sua residência, no Cosme Ve*
lho. Carioca, era funcionário
aposentado da Cedae.
Viúvo
de Francisca Martins Bezerra,
deixa o filho Armando.

Estados
Benedito Gomes de lima, 42,
na Casa de Saúde São José, no
Recife. Pernambucano, era de*
tetive da Secretaria de Segu
rança de Pernambuco. Deixa
viúva Efigênia Oliveira de Lima e cinco filhos.
Enilton Tavares, 54, na Casa
de Saúde São Marcos, no Recife. Pernambucano da Capital,
deixa viúva Júlia Pareira Chaves e o filho Edgard.
Filadélfia de Aquino Moura,
44, no Hospital da Restauração,
no Recife. Pernambucana, deixa
viúvo Robespierre Moura e dois
filhos.
Roborto Jacques Brunini, 64,
em São Paulo. Jornalista, foi
fundador e primeiro presidente
do Sindicato dos Jornalistas Pro-

Democrata. Considerado o pio
neiro das comunicações em Mato Grosso, foi agraciado com
a Comenda da Ordem de Mal
ta e com os títulos de Cidadão
Mato-Grossense
Abrahão

e Cuiabano.

Calii

Rezk, 82 em
Viúvo de Catarina
Hage Rezk, deixa os filhos Antõnio, casado com Elsa Chaim
São

Rezk,

Paulo.

Teresinha,

Luís

Chialastri,
de netos.

casada
e

Odete,

com
além

Carlos Alberto Campos Parr
toja, 75, em São Paulo. Deixa
viúva Malvina Madeira Pantojo,
e o filho Carlos Alberto, casado
com Isabel Figueiredo
além de netos.

Pantoia,

James

Ferraz Alvim, 77, em
Paulo. Deixa viúva Rute
Gonçalves Ferraz Alvim e os filhos James Alberto, casado com
Cláudia Maria, Heloísa Maria,

fissionais de Mato Grosso. Fun
dou, ainda, as cidades de Sertania e Ubiratan e as Rádios
Clube de Dourados, Difusora de

São

Campo Grande e A Voz do Ges
te, de Cuiabá. Durante 15 anos
foi diretor da última emissora
e redator do jornal O Social

casada com
Donato Amadeu
Sassi, e Lilian Ryce Maria, casada com João Luís Quagliato
Neto, além de netos.

Exterior
Arrigo Benedelii, 66, em Roma, Itália. Destacado jornalista
italiano, era diretor do vesper-

tino

Paese Será.

Deixa

AVISOS RELIGIOSOS

CAROLINA DO VALLE REGO
(MISSA DE 7.° DIA)
Seus filhos Edgard Gonçalves Machado
e senhora Maria José Machado Vaz e
+
família, Regina Maria Machado Arrigoni e família, Maria Luiza Machado Dannemberg
e família, Antônio Carlos Gonçalves Machado
e família, José Plácido Gonçalves Machado e família, Fernando Go.nçalves Machado e família,
profundamente sensibilizados agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua inesquecível Mãe, Sogra
e Avó e convidam para a missa de 7.° dia
que farão celebrar no próximo dia 27, quartafeira, às 19 horas na Igreja da Ressurreição
(Igreijinha do Forte posto 6).

(MISSA 7." DIA)
José Antônio Romero Pafente e Regina Maria Arrigoni Parente, profundamente sensibilizados, agradecem as manifestações de
+
pesar recebidos por ocasião do falecimento
de sua inesquecível Avó e convidam para a missa
que farão celebrar no próximo dia 27 quarta-feira às
19 horas na Igreja da Ressurreição (Igrejinha do Forte Posto 6).

CAROLINA DO VALLE REGO
(MISSA 7.° DIA)
Aldo Arrigoni, Regina Maria Machado Arrigoni e Roberto Machado Arrigoni, profundamente sensibilizados, agradecem as ma+
nifestações de pesar re:ebidos por ocasião
do falecimento de sua inesquecível segra, mãe e
avó e convidam para a missa que farão celebrar no
próximo dia 27, quarta-feira, às 19 horas na Igreja
da Ressurreição (Igrejinha do Forte Posto 6).

LOLA DE ANDRADE
(MISSA

+

DE 7.°

DIA)

A família de LOLA DE ANDRADE agradece as manifestações de pesar recebidas e comunica que será
rezacta missa em intenção de sua aima às dez horas
do dia 28.10, quinta-feira, na Igreja da Imaculada
Conceição, à Praia de Botafogo, 266.
!P
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São Paulo — Agentes da
Polícia Federal apreenderam ontem um contrabando avaliado em Cr$ 8 milhões, no Km 61 da Rodovia dos Imigrantes, e que
incluía 13 mil armações
para óculos que estavam
sendo transportadas de caminhão para São Paulo.
A mercadoria, que veio de
Gênova, Itália, a bordo de
um navio que a Polícia não
quis revelar o nome, destinava-se à firma Auri-ótica,
em nome de um dos sócios,
Sr Antônio Tavano, que fugiu. O outro sócio, Sr Leonardo Aurili, já está detido.
O Delegado da Polícia Federal em Santos, Sr Dácio
Marques Cruz, informou
que a ótica já foi fechada,
para que o estoque do estabelecimento seja examinado, com o objetivo de apurar se outras remessas de
aros para óculos foram contrabandeadas anteriormen.
te.

Cuiabá — O segundo crime cometido pela polícia de Mato Grosso em 16 dias ocorreu neste final
de semana, na cidade de Rondonópolis, a 200 quilômetros de Cuiabá, onde o agente da polícia civil
Galdino Alves Santana assassinou com dois tiros de
revólver o comerciante Francisco de Assis Oliveira,
que teve uma discussão com o pai do policial momentos antes de sua morte.
O primeiro crime ocorreu há 16 dias, na localidade de Ribeirão Bonito, Município de Barra do
Garças, onde o soldado Ezy Feitosa Ramalho assassinou com um tiro o Padre João Bosco Penido Burnier, que fora à delegacia reclamar contra as torturas que a polícia aplicava a quatro pessoas presas.

Assaltantes
ferem jovem
sem dinheiro
Alberto Vieira Lima, solteiro, de 23 anos, foi assaitado às 6h de ontem, na
porta de sua casa, na Avenida Suburbana, 1496, Manguinhos, por dois homens
que o atacaram a socos e o
feriram com um tiro na coxa esquerda, porque ele só
tinha nos bolsos Cr$ 15 e
um maço de cigarros.
Um dos bandidos usou
um soco inglês, que provocou grandes hematomas no
rosto de Alberto. Os bandidos fugiram em direção à
favela do Jacarezinho e o
fato foi comunicado à 17a.
Delegacia Policial. A vítima
foi medicada no Hospital
Salgado Filho, de onde foi
transferida para o Sousa
Aguiar.

Belcm — Um avião bimotor do DER — prefixo
PT-ETZ — que saiu ontem
de Belém, com destino a
Santarém, fez um'pouso de
emergência numa fazenda
de Alenquer, a apenas cinco
quilômetros do aeroporto
desta cidade. Os três ocupantes do avião, que ia apanhar o Governador Aloysio
Chaves, para levá-lo ao Município de Aveiro, saíram
ilesos.
O aparelho teve destruidas as hélices e o trem de
pouso, e sofreu diversas
avarias na fuselagem. A notícia do acidente causou
preocupações em Belém,
mas o próprio Governador
telefonou de Santarém para
dizer que não estava no
avião e tranqüilizar sua família e seus assessores.

Deslizamento de uma barreira de 40 toneladas
voltou a bloquear, no início da tarde de ontem, a
Estrada do Contorno (BR-040) na saída do Viaduto
do Ouriço (Km 39,5), entre os Túneis do Ouriço e
do Papagaio. Engenheiros do DNER acham que os
50 metros de pista poderão ser liberados em 48 horas, se não chover muito.

Uma mulher foi socorrida
ontem no Hospital Getúlio
Vargas com ferimentos contusos pelo corpo, segundo
ela causados por espancamento por dois policiais da
Delegacia de Duque de Caxias, que a teriam prendido
ilegalmente na sexta-feira.

O tráfego foi desviado por Quitandinha e no final da tarde houve grande engarrafamento no centro da cidade. O deslizamento foi às 13h30m, a começar por um grande pedaço de rocha; 10 operarios, que pintavam a murada do viaduto, tentavam
desobstruir a metade da pista quando o talude veio
abaixo.

Acompanhada por seu
pai, o Tenente do Exército
Frederico Zsecades, D Zinete Zsecades dos Santos, 43
anos, explicou ao ser medicada que fazia um lanche
no Shopping Center de Duque de Caxias, quando foi
agarrada por policiais e levada para a delegacia. Lá,
sem motivo aparente, segundo a vítima, foi trancada num xadrez, onde já se
encontravam outras mulheres. No domingo, as mulheres se rebelaram contra o
tratamento que recebiam.

CAUSAS
O operário José Lopes da
Silva disse que o grupo aimoçara sob o talude meia
hora antes do deslizamento.
As marmitas ficaram lá e
voltaram ao trabalho:
"Uma ambulância
do
IPASE, com um doente dentro, esperou que retirassemos a pedra, mas logo
veio a barreira e o motorista resolveu voltar, para
pegar o caminho de Quitandlnha".
O deslizamento atingiu
um pequeno trecho da amurada do viaduto, mas o subchefe da 5a. Residência do
7o Distrito Rodoviário, engenheiro José Luis da Rocha, ignorava se a estrutura fora abalada. A primeira
providência foi deslocar para lá uma turma de 30 operários e uma pá-mecanica.
O chefe do 7o Distrito,
Murilo Bretas Peixoto, foi
até Caçapava para obter da
Cetenco, que constrói ' o
novo trecho da BR-040, um
trator de esteira, que chegou às 17h.
O engenheiro José Luis
da Rocha disse que os deslizamentos ocorrem ali por
causa do estado do morro,
formado por rochas fragmentadas (das mais antigas): "Com as chuvas, a
água se infiltra nas fendas
das rochas e a qualquer hora podem ocorrer novos
deslizamentos. Seria melhor
que viessem logo pois só assim faríamos um único serviço".
Outra causa do desliza,
mento, disse o engenheiro,
é a ação do sol, que bate
naquela área durante a tar-

de: o rápido aquecer e resfriar acaba por romper a
estrutura da rocha, tirando a estabilidade das encostas.
SEGUNDO
Em janeiro houve um
deslizamento a 500 metros
do de ontem, no ponto conhecido como Véu de Noiva.
Mas a contenção da encosta
já está concluída, faltando
apenas recapear a pista.
Entretanto, os engenheiros
ignoram se o sistema de
contenção (tirantes de aço
e tela) dará certo, pois não
há garantia de que as escavações atingiram a rocha
firme.
Ontem a pá mecânica do
DNER limpou uma pequena
área para que o trator tivesse condições de jogar para o abismo os grandes blocos de rocha. O que só foi
feito por meia hora, pois,
como previam os operários,
a chuva voltou e o trabalho
tornou-se inseguro.
Segundo um engenheiro
da Cetenco, que acompanhava os trabalhos, a emao
presa já comunicou
DNER que a nova estrada
terá de receber urgentes
serviços de contenção de
encostas, para não se repetir os problemas da do Con.
torno.
Com o desvio, o tráfego
para a União e Indústria
segue o percurso Quitandinha, Rua Coronel Veiga,
Avenidas Washington Luis
e 15 de Novembro, Ruas 7
de Setembro, Tiradentes e
13 de Maio, Avenida Rio
Branco e Rua Hermógenes
Silva.

THEREZINHA LUZ LISBOA
Antônio Mareio Junqueira Lisboa, filhos, ge.nro, nora e netos e Cecília Co+
imbra da Luz convidam os parentes
e amigos para a missa de 7.° dia por alma de
sua muito querida esposa, mãe, sogra, avó e
sobrinha, THEREZINHA, a ser realizada amanhã, quinta-feira, dia 28, às 6 horas da tarde,
na Igreja do Colégio Santo Inácio, à Rua S.
Clemente, n.° 226.

CÉLIA MACHADO FONTES FERREIRA

CAROLINA DO VALLE REGO

Quarta-feira,

Polícia de Mato Grosso
comete segundo assassinato
em apenas 16 d ias

CAROLINA DO VALLE REGO
(MISSA 7." DIA)
Aldo Arrigoni Júnior e família, Eduardo
Machado Arrigoni e família, profundamente sensibilizados, agradecem as manifesta+
ções de pesar recebidos por ocasião do falecimento de sua inesquecível Avó e convidam
para
a imissa que farão celebrar no próximo dia 27
quarta-feira às 19 horas na Igreja da Ressurreição
(Igrejinha do Forte Posto 6).

\J

Deslizamento fecha Estrada Mulher diz
Polícia
do Contorno em Petrópolis que polícia
apreende
contrabando e desvio engarrafa cidade a espancou

Avião do
DER cai
no Para

viúva e

filha.

BRASIL

(MISSA
O Alte.

DE 30.°

DIA)

Carlos Alberto Leitão Fontes

Ferreira e família

convidam seus parentes e amigos para assistirem a missa
a ser realizada em sufrágio da alma de sua
querida
CÉLIA, falecida no Rio Grande do Sul. O ato será celebrado dia
4 de novembro às 11,00 horas na igreja da Irmandade da Santa
Cruz dos Militares (rua 1.° de Março, nesta Capital).

RUY BUARQUE DE NAZARETH
(MISSA DE 30.° DIA)

T

Seus familiares agradecem as manifestações de
pesar recebidas e convidam parentes e amigos para missa de 30.° dia
que será celebrada
dia 28, quinta-feira, às 19:00 horas, na Capela Divina Providência, à
Rua Tavares de Macedo, 155 - Icaraí — Niterói.

CLIMA DE REVOLTA

nete da Secretaria de Segurança, Nobel Cuiabano, que,
no entanto, negou qualquer
conotação política ao crime.
Informou que o Delegado
Nivaldo Cavaleiro solicitará
hoje ao juiz da comarca daquela oi dade autorização
para que Galdino Alves
Santana seja transferido
para Cuiabá, por questões
de segurança, devido ao clima de revolta da população.
O Sr Nobel Cuiabano disse ainda que "não procedem" as informações segundo as quais o policial assassino teria desfilado em
Rondonópolis e m companhia do delegado local,
acrescentando que Galdino
Alves Santana fugira logo
após o crime, apresentando-se no domingo. O criminoso, segundo o chefe de gabinete da Secretaria de Segurança, já está com prisão
preventiva decretada e encontra-se preso na cadeia
pública de Rondonópolis.

Chateados com o protesto
das presas, os dois policiais
entraram na cela e começaram a espancá-las, conta D
Zinete. Ela caiu e foi surrada e pisoteada, sendo mantida presa até ontem, apesar de necessitar socorros
médicos. Disse ainda que os
soltá-la,
policiais, antes de "ficar
a advertiram para
de
bico calado." A polícia não
explicou o motivo da prisão
de D Zinete, por isso seu
pai a levou à Secretaria de
Segurança Pública, onde
apresentou queixa. Um inquérito será aberto para
apurar a denúncia.

Ao narrar, ontem em
Cuiabá, o crime de Rondonópolis, o líder do MDB na
Assembléia, Deputado Carlos Gomes Bezerra, informou
que quando a vítima recebeu os tiros estava ao lado
de um candidato a prefeito
pela legenda da Oposição,
Sr Aguinaldo Rufino Lucena. O candidato desligou-se
há algum tempo da Arena,
partido pelo qual chegou à
suplência de deputado estadual.
O Deputado Bezerra disse
ainda que a população de
Rondonópolis estava revoltada com o crime, ocorrido
na sexta-feira, principalmente porque o policial assassino teria sido visto numa rua da cidade ao lado
do delegado local, Nivaldo
Cavaleiro.
O descontentamento da
população de Rondonópolis
foi confirmado na tarde de
ontem pelo chefe de gabl-

Dentista e
policial são
processados

Explosão em Recife danifica
posto de gasolina e deixa
em pânico cinco mil alunos

O delegado Estênio Mercante, lotado na Corregedoria de Polícia, e o dentista
Hélvio Martins foram denunciados pelo Promotor
Luiz Fernando de Freitas
Santos na 23a. Vara Criminal, por agressão mútua
originada por um atrito que
os dois tiveram por causa
do transito em frente ao
Hospital Pinei. O policial,
além de agredir o outro
com a coronha de seu revólver, ainda deu-lhe um tiro
na perna direita.

Recife — Uma explosão destruiu ontem um
posto de gasolina no bairro de Boa Vista, danificou
seis carros e quebrou vidraças de residências num
raio de 300 metros, além de provocar tumulto entre
5 mil estudantes das cinco escolas localizadas na
rua do acidente. Os prejuízos são estimados em CrS
800 mil.
*
A explosão foi conseqüência de defeito na mangueira do posto que era abastecido pelo caminhãotanque (TC-4374-PE), da Companhia Adolfo Costa
Lira, distribuidora da Esso. Segundo testemunhas,
a gasolina que escapava era colocada numa lata. O
caminhão-tanque era dirigido por Wilson Sabino da
Silva, 37 anos.

Na tarde de 21 de abril
último, cerca das 14h, o
dentista manobrava o seu
carro para coiocá-lo na garagem do prédio 18, da Avenida Venceslau Brás, obstruindo o tráfego o que irritou o delegado. Da discussão passaram à luta corporal quando o policial
atingiu o dentista com várias coronhadas, acabando
por dar-lhe um tiro.

ORDEM

ESPANCADA

As chamas chegaram a 10
metros de altura e seis viaturas
foram convocadas.
Quando ocorreu a explosão,
os alunos entraram em panico, mas a calma foi restabelecida pelos professores,
que se organizaram para
evitar atropelos maiores.
Na Rua do Riachuelo, onde ocorreu a explosão, apesar de mão única, os auto-

móveis que se dirigiam à ddade, manobraram a fim de
não passar no local do incêndio, o que provocou pequenas colisões. Oitenta
pessoas da Secretaria de
Segurança Pública isolaram
a área, e ontem à tarde os
b ombeiros tentavam «vacuar todas as galerias, e o
local só seria liberado após
a certeza de total segurança, e afastado o perigo de
novas explosões.

Mulher de
Sociedade Jesuíta no Sul é
atira
goleiro
processada pela emissão
na torcida
de cheques sem cobertura
Belém — Torcedores do

Clube do Remo, revoltados
com a derrota para o Bahia
(3 a 1) e conseqüente desclassificação do Campeonato Nacional, apedrejaram
ontem de madrugada a casa do goleiro Dico. A mulher do jogador, Maria Gecilda, de arma em punho,
enfrentou os desordeiros e
feriu Marcos Vinícius Santos, 21 anos, na perna direita.
Frederico Smith, o Dico,
só regressou ontem de
manhã de Salvador. Apoiou
a mulher: "Ela estava sozlnha com nossas duas filhas,
e eu, se estivesse em casa,
faria o mesmo". Uma pedrada atingiu sua filha de
um ano e seis meses. Dico
disse que sua mulher não
tinha intenção de ferir ninguém, pois atirou para o
chão. Levará o caso à Justiça, processando criminalmente os agressores.

PROF. PAULO ABIB ANDERY
Paulo Abib Andery S/A e E. I. M. Engenharia Para Ind.
Mineral S/A., com pesar comunicam o falecimento de seu
Diretor Presidente e Fundador PROF. PAULO ABIB ANDERY e
convidam parentes, amigos e clientes para a missa de 7.° dia à
realizar-se no dia 29 de outubro de 1976 (6.a-feira), às 18 horas na Igreja de Santo Ivo no Largo da Batalha - Jardim Luzitania - São Paulo.

Porto Alegre — A Sociedade Antônio Vieira,
entidade civil pertencente à Província Meridional
Sul da Companhia de Jesus, localizada em São Leopoldo, a 34 quilômetros de Porto Alegre, está sendo
processada por derrame de cheques sem fundo e
pela emissão de promissórias não cobertas em tempo hábil, algumas assinadas há mais de um ano.
Os cheques e as promissórias foram emitidos
pelo Padre jesuíta Cândido Santini, ex-responsável
pelas obras do santuário Padre Réus. O total ainda
não foi apurado, mas só os títulos chegam a Cr$
920 mil. Um prédio construído no terreno da Sociedade e um órgão eletrônico com três caixas acusticas serão leiloados, no dia 26 de novembro, para
ressarcir as pessoas — sete — lesadas pelo Padre
Santini.
MAIS AÇÕES
O Padre Santini, afastado
da obra do santuário Padre
Réus e atualmente trabalhando na Santa Casa de
Pelotas, está sendo processado por estelionato
(emissão de cheques sem
fundo) pelo Hotel Everest
de Porto Alegre e de outra
ação semelhante através de
um promotor público da Cidade de Santa Cruz do Sul.
Além disso, a Imobiliária
Solar, de São Leopoldo,
também está cobrando judicialmente aluguéis atrasados, cuja responsabilidade
foi assumida pela Sociedade.
O advogado Lauro Anschau, que está fazendo a
cobrança dos CrS 920 mil,
acha que "o escândalo, que
tem repercussões religiosas
e que já trouxeram ao Pa-

dre Santini o título de persona non grata junto à Ordem dos Jesuítas, tem três
explicações: alguém andou
fazendo bobagem ou sendo
enganado ou fazendo vigaxice".
Calcula-se que os processos contra a Sociedade Antônio Vieira, atualmente,
sejam 20, aproximadamente, alguns correndo desde junho de 1975. E todos
têm a mesma p e n h o r a :
bens imóveis. O Sr Anschau
não acredita que a Sociedade não tivesse fundos para
suas dividas:
pagar
"Eles devem arrecadar,
tranqüilamente, cerca d e
CrS 10 mil cada domingo e
mais ou menos Cr$ 2 mil
em dias de semana. Com o
aluguel de garagens, restaurantes e lojas de vendas de
souvenirs, ganham perto de
CrS 15 mil por mês.

RENATO LISBOA
(MISSA

horas,
Marco
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Com um de seus dese- Deryl Di Cavalcanti, e
sua filha, Elizabeth, reos
j contrariados — deseceberam a notícia da
no
java o—sépultamento
será enterrado morte pelo telefone,
Caju
às 15h30m de hoje no através do médico-assisCemitério de São João tente da Beneficência
Batista o pintor Di Ca- Portuguesa, Dr Alfredo
de
valcanti, que morreu as Burke. Di Cavalcanti,
doente
21hl5m de ontem, no 79 anos, estava
e imposstCentro de Tratamento há dois anos
de
trabalhar.
biütado
BeneficênIntensivo da
16 quilos e descia Portuguesa, onde es- Perdeu internamento
os
tava internado há quase de o
o
atendiam
médicos
deque
três semanas. Como
que a Mesejava, morreu na cama reconheceram
de
dispunha
não
dicina
e sem padres.
A mulher do artista, meios para salvá-lo.

VIBRAÇÃO
"A mulher é, entre os elementos da natureza, aquele que mais faz vibrar as
cordas do artista e mantém preferência absoluta
em seus quadros. Pode-se
mesmo dizer que Di nasceu
cora o mandato expresso de
pintá-las e, por meio deIas, revelar um abismo de
sensualidade, prazer e dor,
que se confunde com o éterno feminino", escreveu Carlos Drummond de Andrade.
Di Cavalcanti nasceu a 6
de setembro de 1897, na Eua
do Riachuelo, na Lapa, na
casa onde morava o abc-Mciorüsta José do Patrocínio,
seu tio, casado com a irmã
de sua mãe. Cresceu e viveu amando o Rio, apesar
da ternura por São Paulo
_ foi para lá em 1916, matriculou-se na Faculdade de
Direito do Largo de São
Francisco — e do respeito
por Paris, onde esteve por
muito tempo e repetidas
vezes.
Seu amor pelo Pio tideliciosas
nha,
porém,
Implicansingularidades,
cias de namorado. Uma
delas era recusar-se, por
princípio, a atravessar os
túneis de acesso à Zona
Sul. "Copacabana, Ipanema, tudo são balneários
para provincianos. O Rio,
rico
Rio,
o verdadeiro
de gente, de conversa fiada
antes
e de botequins acaba
"dizia com
do Túnel Novo,
aquela irreverência característica de um temperamento
sangüíneo, explosivo, voltado para fora.
Rebelde, via um modelo
para si mesmo em Charlie
Chaplin, mais precisamente,
Carlitos. "Porque é a personificação do homem sem
disciplina. Onde há disciplina, sinto-me mal."

as viagens de Di ao exterior,
"páe Paris passou a ser sua
tria adotiva."
A força de Di Cavalcanti
é, porém, a pintura. No centro do universo do pintor
está a mulher. Entre as mulheres, a mulata. "Eu me reconheço um dependente da
feminilidade". Sobre a mulata: "Sempre foi meu arrebatamento e minha frustração. Nunca cheguei a
amar nenhuma porque, por
alguma razão que nunca
soube explicar, jamais chegou a acontecer nada mais
além da pintura entre mim
e uma mulata".
Talvez porque a mulher
cor de canela exercesse sobre ele o fascínio de um
símbolo, algo totêmico "Aa
aterrorizá-lo um pouco.
mulata é para mim o simbolo do Brasil. Gosta de
música. E' preguiçosa. Sabe
se vestir, despindo-se. A
mulata é o feminino e o
Brasil é um dos países mais
femininos do mundo. A política brasileira é das coisas mais femininas deste
país. A mulata representa
tudo isso", dizia, em 1971,
no Museu da Imagem e do
Som.
Sobre as fases de sua obra
"Fases?
Não
indagava:
tenho preferência por fases. A pintura vem somente até onde estou. Mas eu
não sou exatamente um
pintor. Sou um poeta. Minha pintura é poesia." Por
se considerar um escritor,
candidatou-se, em 1966, à
de LeAcademia Brasileira
"Mas a Acatrás. Perdeu.
demia perdeu muito mais",
comentava.

f*

&

Quarta-feira,

27/10/76

D

l9 Caderno

Sao João Batista
São Paulo — "Se o Di morrer,
acho que eu morro um pouco com ele"
— diiza há alguns dias. em seu apartamento das Perdizes, bairro residenciai paulista, a bela Marina Montini
ou Marina Montini Borges de Carva"O Di não
lho, carioca de Vila Isabel.
pode morrer, pois tem muito ainda a
dar. Ele é muito forte, não posso acreditar em sua morte."
Marina Montini, o modelo mais
famoso do pintor brasileiro, começa
a contar como conheceu Dl Cavalcanti:
"Ele viu uma foto minha para uma
propaganda e me telefonou, em seguida. Pedia-me para posar para uma teIa. Pensei que fosse brincadeira. Assim
e
nasceu o nosso primeiro contato
nossa primeira briga."
Marina saiu de casa- e foi direto
para o Catete, residência do pintor.
Chegando lá, cansou de tocar a campainha e nada dele atender a porta.
Marina telefonou-lhe, perguntando o
porquê não atendia a porta. Di estava tão absorto em sua pintura que nada ouvira, mas nada disse sobre o f a"estou esperando,
to. Com um lacônico
quero que você colabore com minha
arte", emocionou a modelo. Isso se
deu por volta do final de 1968. Marina Montini — 1,77 metro, 60 quilos,
iniciava assim sua carreira de modelo
de Dl Cavalcanti. A última vez que
posou para Di foi em 1975, depois que
ele melhorou de sua primeira operação.
"De todos os quadros pintados por
Di, creio que o que mais gosto é o La
Nuit, pois sinto que ele pintou o meu
interior e não aspectos físicos", disse
Marina.

Maneira de pintar

Di aconselhava os novos a não copiar a natureza, embora a vedete Marina
Montini tenha sido um dos belos originais que inspiraram à sua obra

O HOMEM

"Viajado, aberto, curioso
a todas as formas de viver",
eis o homem Di Cavalcanti
retratado pelo poeta Carlos
Drummond de Andrade.
"Ele venceu um concurso de
tangos em Buenos Aires e
circulou como boulcvardier
em Paris".
"Como homem, sou um artista", dizia de si mesmo.
"A arte deve ser como o
canto das aves, o rumor dos
mares, a altitude das montanhas. Eu sou um artista
e a arte é a minha defesa".
Participante ativo da Semana de Arte Moderna de
1922, criticou-a mais tarde,
à luz de meio século decorrido sobre o acontecimento.
"Foi um fenômeno origlnal na forma e, pelo seu
aspecto de propaganda, teve grande importância. Mas
só fui mesmo perceber o
alcance da Semana quando
estava no exterior. Na época, r.ão tínhamos suficiente
informação e crítica histórica para compreender, em
extensão, o que fazíamos".
A MULHER
Enquanto participava, era
mais
emoção que engajacomeçou
Cavalcanti
Di
Era um rapaz de 25
mento.
de
30
a
na vida artística
anos. ¦
novembro de 1916, como caAos 76 anos, mantinha-se
ricaturista. Participou do I
Salão de Humoristas do jovem, mas, ao mesmo temLiceu de Artes e «-.iüios, no po, era um homem seriaRio, merecendo elogios en- mente comprometido com a
tusiasmados do cronista sua época.
João do Rio. Em 1921, proDurante sua mais recenduziu o álbui. atoches da te exposição, no começo
"Como
carica- deste ano, no Rio, Vinícius
Meia-Noitc.
turista, procurei ser um cri- de Morais escreveu uma batico, o mais r-.ordaz possi- lada, que é o registro prevel da sociedade que me ferido do pintor, no livro
de presenças da mostra. A
cercava."
"Fiz caricaturas não só a balada é, segundo o próprio
traço pelos jornais e revis- Di, uma definição simples,
tas — V—.. Todos, Panóplia, mas viva dos deveres que
se impôs como artista:
O Malho, A Manhã, O Esta- ele
"Poeta Di Cavalcanti/ nosdo de São Paulo, Vida Modema, Cigarra, Pirralho — sas coisas bem-amadas/
como ironizei, com crôni- nesse mesmo, exato instancas não assinadas, os meios te/ estão sendo desfiguraliterários, as capelinhas poé- das./ Hay de luchar, Caticas, os partidos macróbios, valcanti/ como diria Nerumeus professores de Direito, da./ Por isso pinta, pintor,/
toda a fauna mundana e pinta, pinta, pinta, pinta/,
desregrada que me cercava." pinta o ódio, pinta o amor/
com o sangue da tua tinta/
Na década de 30, suas
as mulheres de cor/
pinta
caráter
charges ganharam
sua
na
graça distinta/ pinmais sibilino. Criou uma
fruto,
o
ta
pinta a flor..."
galeria de tipos — Os CarEm 1964, O Presidente
tolas — sat.-.o^..io perso:;alidades,
principalmente João Goulart foi à casa de
políticas. Reuniu os traba- Di Cavalcanti, ao lado do
lhos num álbum, Realidade extinto Cinema Asteca, na
Brasileira. A coletânea foi Rua do Catete. O pintor seapreendida pela policia e Di ria o Adido Cultural da Emfoi para a cadeia. A essa baixada brasileira na Franaltura, já formava com o ça, mas não chegou a viapoeta Jaime Ovalle e o com- jar. Para o seu lugar foi
positor Villa-Lobos a Juven- nomeado Guilherme de Fitnde de Ouro. Começaram gueiredo.

D

Marina Montini, a mulata modelo:
com Di morreu alguma coisa de mim

O pintor da
inullier morena
Emillamo Augusto Cavaicainti de Albuquerque e MeIo, conhecido como Di Cavalcanti, pintor e poeta, foi
o criador dos cartolas, calicaburas que, na década de
30, valeram-lhe uma temporada na cadeia e popularlzaram um termo hoje
aplicado aos donos do futebol. Di Cavalcanti era um
boêmio, um cidadão do
munido, que trazia três Ca— Rio, Sao
pitais na alma
Paulo e Paris.
TJma das principais figuras da Semana de Arte Modema, sempre íoi, apesar
da sua natureza indisciplinada, um artista engajado:
"Para mim, a principal função da arte é a conscientização". Ardente cantor das
mulheres, das mulatas em
particular, fez delas o tema principal da sua pintura.

BRASIL

Arquivo/1961

Enquanto Di Cavalcanti pintava
La Montini, ela o observava atentamente e por isso pode dar um depoimento completo da forma como o pintor a retratava:
"Enquanto eu posava, Di pincelava de preto os contornos de meu
corpo. Esboçava primeiro as formas
dos olhos, depois a boca e as pernas.
Para isso, levava apenas uns 10 minutos. Quando os olhos não lhe pareciam bem, Di ficava mais tempo
retocando até que se sentisse satisMudava muito a posição do
feito.
das pernas,
corpo, prinoipalmente
ora colocando-as por sobre uma cadeira, ora retirando-as para uma posição mais cômoda. O importante é
que não me sentia uma estátua".
A conversa entre os dois girava
em torno do cotidiano, mas também
havia citações de pintores franceses,
moleitura de poemas. Quase sempre "pois
delo e pintor almoçavam juntos,
Dl só pintava com luz natural, começando multo cedo e terminando
me
pouco antes de o sol se pôr. Ele

dava muita coisa boa. Di possuia"iim
interior grandioso. Para mim, Di"era
sol, era luz, era tudo. Por isso,' às
vezes, posava apenas pelo prazer de
servi-lo, sem nada cobrar".
O pintor mais citado por Di em
suas conversas com a modelo 'era
Pablo Picasso. Dl respeitava muito a
obra de Picasso. Um dos aspectos' em
que Marina Montini mais se deteve
foi o defini-lo como uma criança:
"Di era de fato uma criança, que renascia a cada dia. Não gostava de
vender suas obras e sofria com a separação de suas telas. Eu o chafriava
de anjo barroco".
Um dos desenhos de Di doados
à sua modelo tem a seguinte dedicatória: "Do velho mestre adormecido".
Seria uma premonição do velho .pintor? O desenho era datado de 1973,
quando o seu mal começava a agravar-se — varizes no esôfago. fil

Hipocondria

:üt

Marina Montini confessa que' Di
Cavalcanti sempre teve maniá.jde
doença: "Quando queria que eú;'posasse, fazia charme, inventando qualquer mal súbito. Por isso, quando soupude
be de seu internamento não 'tinia
crer, pensei tratar-se de anais
de suas brincadeiras, daquela velha
-mania".
Telefonei para a Donana, a governante portuguesa, ela me dise^que
Di estava em Petrópolis, ocultando-me
a verdade. Di não queria receber as
pessoas, pois era vaidoso.
Depois da primeira operação,- Di
e Marina saíram várias vezes para
"Eu cuidava dele para
jantar fora.
comidas picantes,
comesse
não
que
nem tomasse bebidas alcoólicas. Percebi, então, que o próprio Di jájhão
aceitava bebidas e só queria comida
caseira". O interessante é que ele-não
gostava de televisão. Detestava mesmo. De repente, começou a ver alguns
''*
programas e acabou gostando.

Kubitschek
Di Cavalcanti ficou multo abatido com a morte de Juscelino Kúbltschek. A família procurou esconder os
jornais e seu rádio para que não tomasse contato com as notícias de f alecimento. "Ele, porém, desconfiou e
pediu seu rádio. Quando ligou estavam falando exatamente do enterro.
Di ficou três dias sem querer saber
de nada, prostrado". Com a mortè'( de
Juscelino, Di ficou três dias sem^comer, preocupando sua familia e snédicos.
Marina Montini acredita qüfe a
morte de Juscelino tenha sido bastante prejudicial à saúde do pintor.i-TDi
gostava muito dele e a morte dò';exPresidente abalou-o profundamente."

Yan não vê mais que um ilustradot
São Paulo — Autor do livro exde Arte
plosivo — A Grande Semana
Moderna, que causou polêmica nos
meios intelectuais paulistas, por suas
acusações a Mário e Osvald de Andrade — Yan de Almeida Prado mostra-se muito cético quanto ã obra de
de ilustraDl Cavalcanti, chamando-o"embora
tedor e cariocaturista, que,
nha feito incursões no campo da pintura, não conseguiu realizar realmente uma obra de pintor, mas, sim,
de um simples ilustrador de mulatas".
Aos 78 anos, lúcido e de palavra
fácil, Yan de Almeida Prado diz ter
conhecido Emiliano Di Cavalcanti por
volta de 1920,' quando o pintor ia expor na Rua Boa Vista, em São Paulo,
conhecida como Livranuma livraria "Di
levava seus famosos
ria do Silva.
Fantoches da Meia-Noite, ilustrações,
sem dúvida, que Paulo Prado, mais
tarde, comprou, para ajudá-lo. Coisa
assim por volta dos cinco contos de
réis, uma fortuna na época" — disse
ele.

Di no Rio das coisas que nao existem mais:
o bonde do fiscal, o prédio do Largo do Machado, o terno de Unho, Life e Mundo Ilustrado

As 10 lições aos artistas
quando jovens
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Não copiar a natureza.
Não seguir a crítica.
Não procurar um mestre.
Não cortejar a moda.
Não aceitar elogios.
Ser acima de tudo humano.
Ser o mais que possível humilde.
Ser compreensivo com os colegas.
Ser cuidadoso com os processos técnicos
Fazer da Arte sua amante.

(Dos Arquivos Implacáveis ãe João Conâé)

Alvarus
por Di

Di jornalista
Yan de Almeida Prado conta que
Di trabalhava no Diário da Noite como ilustrador.
"Poucos sabem da importância de
um ilustrador naquela época" — disse
"A ilustração dos fatos era basele.
tante utilizada e Di Cavalcanti realizava exatamente esse trabalho. Não
posso, porém, tirar-lhe os méritos de
ter sido ele o iniciador da Semana de
Arte Moderna, embora não acredito
nos méritos dessa Semana."
Di sempre foi muito bem relacionado em São Paulo e no Rio, segundo
Yan de Almeida Prado.
"Graça Aranha tinha
grande
amizade por Paulo Prado, desde a
época em que era nosso Ministro na
França. Naquela ocasião, não havia
embaixada brasileira em Paris; o titulo era de ministro. Graça Aranha
resolveu alguns problemas de café
para Paulo Prado, que, em agradecimento, acabou comprando um jornal
parisiense, doando-o ao escritor. Di
Cavalcanti convivia com ambos, nascendo dai a idéia da Semana, que
Dona Maria Lebrand da Silva Prado,
mulher de Paulo Prado, gostaria que
fosse como um grande vaudeviüe.
Aliás, é bom que se diga que duas
obras da série Fantoches da Meia-

Noite foram roubadas da viúva de
depois,
aparecendo,
Paulo Prado,
quando houve uma exposição comemorativa da Semana no Museu I de
Arte de São Paulo" — informou Yan
de Almeida Prado.
Ele confessa que Dl liderou '¦ o
grupo carioca que participou da
Semana, levando para a Capital
paulista nomes como Villa-LObos,
Ronald de Carvalho e Vicente' do
Rego Monteiro, entre outros. Nas cartas de Sérgio Milliet, que constam do
livro de Yan de Almeida Prado, o critico paulista afirma que Di, em Paris,
depois da Semana, trabalhava em lodando o nojas de modas, inclusive
me de uma delas — Vionnet —. ao
mesmo tempo em que era ilustrador
do jornal Fantasio. O pintor esçondeu, segundo Yan de Almeida Prado,
esses fatos, pois comparecia sempre
às altas rodas da sociedade, sempre
com o intuito de se promover.
"Na minha opinião, Di nunca
conseguiu ser um bom pintor. Os retratos que fez de Paulo Prado e de
Yolanda Penteado são horríveis. O
que ele sempre realizou foi uma obra
de ilustrador. Por isso, especializouse em um só tema: Mulatas"'' —
acrescentou.
(S

Exílio
Quanto ao exílio de Di, apôs a
Revolução de 1930, Yan de Almeida
Prado frisou que, se houve, foi j um
exílio voluntário, pois o pintor era de
esquerda, mas não multava em Partido algum.
"O sucesso de Di se deve à imprensa, onde sempre trabalhou, aM
como correspondente do Correio' da
em Paris. Esse sucesso foi
Manhã,
rápido, repentino, pois ele so começou a pintar depois de 1930. Entrava
ém contato com as grã-finas e as
obrigava a comprar seus quadros. Di
fez uma violenta campanha contra
Portinari, Inclusive no banquete'em
que comemorou 60 anos, que acabou
com um discurso contra Portinari,
saindo todos os presentes sem entender o porquê de tudo aquilo. Infelizmente, está se tornando um mito, da
mesma forma que sua Semana de Arte Moderna, que nada significa ou signiíicou" — concluiu Yan de Almeida
Prado.
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• Noticias publicadas em
jornais paranaenses informam que, na primeira prova do exame aniidoping, foram encontradas manchas
indicando que o cavalo
Grão-de-Bico venceu a prova máxima do turfe local
sob a ação de esuminames.
Os mesmos jornais, contu,do, dizem que, por não ter
havido exame da contraprova por íaita de assmatura do treinador Pedro Nickel na etiqueta do respectivo recipiente (o que motivou
sua recusa em aceitar o novo exainej, a viiona ao iuno
de Egoísmo foi finaunente
confirmada. A diretoria do
Jóquei Ciube do Paraná
promete declarações para
hoje que venham clariiicar
definitivamente este caso.

"

. '. .

.

As autoridades turfísticas da Argentina foram
obrigadas a suspender as
reuniões do próximo fim de
semana em Palermo diante
da epizoocia uc &.*yc yqu.nu
que atacou 90% da cavalhada alojada naquele bipódromo. Esta medida, de caráter
absolutamente necessário,
poe em perigo a ieanzacão na semana que vem
do Grande Prêmio Carlos
Pellegrini, prova máxima
do turfe local. As míormações vindas de Buenos
Aires ainda não explicitam
se o tradicional clássico será adiado ou não, Além de
Palermo, 15% dos animais
que ficam em San lzidro
também encontram-se gripados. A origem, segundo as
autoridades, do surto de
gripe (benigma comp a que
assolou os principais hipódromos brasileiros) foi nos
Jóqueis Clubes de Paraná e
Rosário. Dos grandes centros de treinamento argentinos, apenas La Plata não
foi atingido e, por esta razão, em principio, os progiuuia» lomiULOá luua o
fim de semana deverão ser
mantidos. Deste modo, a
potranca Veuve (Decorum
em Vetsera, por Sideral), de
propriedade do Haras Santa Maria de Araras, segunda colocada no Selècción local, deverá correr domingo
os Z mil 500 metros do Ciassico Criadores.

A Comissão de Corridas
do Jóquei Clube Brasileiro
tomou as seguintes delibe, rações:
a) Anotar a indocilidade
de Gelva e a balda de Belluno;
b) suspender, por infraçao do Parágrafo Ünico do
Art. 152 do Código de Corriaas (dificultar a partida), o
aprendiz Fernando Silva
(Uiapuça), a partir do dia
29 do corrente, por duas
corridas;
'- ¦}
c) suspender, por infração do Art. 160 do Código de
Corridas (prej udicar os
competidores), a partir do
dia 29 do corrente, os
seguintes profissionais:
Alcides Moraies (Indicateur), Jorge L. Marins
(Ekigarbo), Francisco Estevês (Chapultepeo, Reginaldo Freire (El Totai,
Jorge Escobar (Aristóteles)
e Manoel Alves (Cajo) por
quatro corridas;
d) multar, por infração
'de
do Art. 163 do Código
Corridas (desvio de unha),
os seguintes profissionais:
Augusto Garcia (Padina),
Jorge Pinto (Sir Eduard),
' Edson Alves (Igaro) e Gildásio Alves (Porto Alegre e
Mais Que N a d aj em
Cr$ 300,00, e José Pedro FG
(Belière), Gilberto Archanjo (Gerúndioi, José Machado (Quebro), Geraldo F. Almeida (Boryl) e Francisco
Pereira F? (Ielson) em
Cr$ 150,00;
e) multar, por infração
da alinea d do Art. 34 do
Código de Corridas (não
apresentar a blusa), os ireinadores Hélio Cunha (Barway) e Rubens Carrapito
(Zacatelco) em Cr$ 100,00;
f) multar, por infração do
Art. 175 do Código de Corridas (excesso de peso na repesagemi, o jóquei Alcides
Morales F? (El Amigo) em
Cr$ 100,00;
g) deixar de punir o trelnador Artur Araújo
(Tinian) diante das suas
explicações;
h) ordenar o pagamento
dos prêmios das corridas
dos dias 14, 16, 17 e 18 de
outubro de 1976.
A estatística de jóqueis,
aprendizes e treinadores, no
Rio Grande do Sul, até o
momento tem os seguintes
números: jóqueis, S. Macbado, 82 vitórias, Cr$ 1 milhão em prêmios; aprendizes, E. Lima, 30 triunfos
e Cr? 331 mil, e finalmente,
Arno Altermam ocupa a
primeira posição entre os
treinadores com 55 vitórias
e CrS 737 mil, cm prêmios.
O jóquei J. M. Silva fez
um requerimento à Comissão de Corridas do Jóquei
Clube do Paraná pedindo
uma redução de sua pena,
que é de 60 dias. O mesmo
jóquei informou que seu
pedido deverá ser atendido,
e a sua punição será reduzi> da a apenas 30 dias.

Prestissimo
é destaque
no apronto
Ao registrar lm04s3/5 em
partida de 1 mil metros, final de 12s2/5, reta de 38s2/o,
últimos 800 metros em
51s, controlado por F. Pereira Filho, em treino efetuado na pista de areia pesada, Waladon mostrou estar em boa forma para
atuar amanhã no clássico
Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro.
Nos aprontos finais para
as outras provas, Tio Biasa,
montaria de F. Esteves, foi
um dos destaques da
manhã de ontem, aprontando 43s2/5 para os 700
metros, final de 13s escassos, visivelmente contrariado por J Brizola. Jefferson,
uma das forças da última
;prova, impressionou ao eravar 43s nos 700 metros, terminando com reservas, na
direção de J. Garcia.

Mesmo com a pista de areia pesada, vários animais aprontaram muito bem para correr amanha

Handicap em 2 mil Felicio continua como
líder entre os
melhor
metros é
reprodutores na Gávea
páreo de domingo
Além da prova preparatória para o Grande Prêmio
Lineu de Paula Machado, o
nosso Grande Criterium
programado para o dia 14
de novembro, outro páreo
que chama a atenção é o
"•T
and icap Extraordinário
marcado para domingo onde os nomes dio clássico

Odyr e Esteemery, que
desertaram do clássico do
último domingo, aparecem
como os de maior categoria.
O cavalo do Haras São José
e Expedictus terá direção
de Gabriel Menezes e o
defensor do Stud Moto será
conduzido por J. Pedro Filho.

SÁBADO
1? Páreo - As 13h30m
tros - CrS 25 mil

—

1

mil

maKg.

l-l
2
2—3
4
3-5
à
4—7
8

Rotor, G. A. Feiió .
Cignon, G. Alves . .,
E. Ferreira
Calabrês
Lontrano, J. Malfa .
Fasl Fox, A. Garcia
Juraim, C. Valgas .
Cabiras, J. Esteves .
Don Pepe, G. Oliveira

2
8

56
56
56
56
56
56
56
56

1

.

7

.

2? Páreo - Àj 14h00m - 1 mil 400
metros — CrS 21 mil (Grama)
1 —I Dark Agos, J. Pinto ...
56
2 Diva Mulata, J. Malta .
56
...
56
2-3 Salidora, J. Esteves
4 Jandaia, A. Abreu ...
56
3—5 Lucrina, G. Alves ....
56
6 So Nice, G. Meneses ...
56
4—7 Skyward, J. Queiroz . .7 57
Tiba, M. Carvalho
...
56
39 Páreo - As 14h30m - 1 mil
metros — Cr$ 21 mil (Grama)
Brunelia, G. Meneses .
Altesse Royale, G. Alves
Bec Fin, A. Ferreira
.
Dancebar, S. Silva ...
Gravada,
E. Ferreira ,
Carandá, G. A. Feijó .
Caxarana, E. Alves ...
4—8 Domênica, A. Abreu .
Snowtekia
J. Garcia .
10 Tertúlia, J. Queiroz ...

1—1
2
2-3
4
3—5

400

54
57
54
54
54
54
54
10 54
57
57

4? Páreo - Ai 15h00m - 1 mil 400
metros — Cr$ 21 mü —. (Grama) —
(INICIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS) - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
1 — 1 Jam, E. Ferreira ....
56
2 Fimbria II, J. Machadi
10 56
2-3 Ana Bolena, J. Queiroz
56
4 Juquinha, F. Pereira ...
56
54
3—5 Saison D'Or, G. Meneses
"
Sexy Girl, D. Neto ...
55
6 Hovênia, J. Garcia ...
55
4-7 Ia Fonieyn, G. Alves .
55
"
57
Single Cry, E. R. Ferreira
8 lady
Pinto
Blackie, J.
54
5? Páreo — As 15h30m - i mil me.
tros CrS 25 mil
XV
(Grama)
CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA
1-1 Bordado, J. Garcia ...
"
Rei Mago, E. R. Ferreira
2-2 Helix, J. Queiroz ....
3 Rumo, J. Mendes
...
3—4 Torreador, J. Machado
"
Tiburon, G. Menoses .
4—5 Harmonium, E. Ferreira .
Brasas' Streak, F. Lemos
Terçado, J, Pinto ...

51
51
55
48
52
55
51
59
56

6? Páreo - As líh - 1 mil 200 metros - CrS 21 mil - (DUPLA-EXATA)
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA
Gladiatus E. Ferreira ...
Holar, R. Marques ...
Nicliqht, F. Pereira ...
Unasked, E. R. Ferreira
2—5 Dependente, J. F. Fraga^
" Indicateur,
G.
Meneses
Scolchman, L. Corrêa .
Careca, C. Silva F9 . .
1-1

10

54
54
11 57
54
54
. 13,54
54
. 14
. 15 54

Xerém, J. Malta ....
54
Curtidor, J. Machado .
57
Rabanete, M. Andrade .
16 54
Ekigarbo, J.
Garcia
54
.
Dr. Balbino, J. Pinto .
54
Inco, C. Abreu
12 54
13 Top Spin, G. A. Feijó .
57
14 Candy Boy, A. Ferreira
17 54
15 Esse, A. Abreu
54

3-B
9
10
11
4-12
"

7? Páreo - Al 16h30m - 1 mil 200
metros — CrS 31) mil — (Grama) —
(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO) - DlRETORIA DE VETERINÁRIA DO EXÉRCITO

2-4

3—7
"
4-10
11
12
"

- Ac 17h30m
CrS 21 mil

-

1

mil

55
58
57
58
54
58
56

57
300

55
1-1 Pocket Money, J. Pinto
2 Indian
Dome, E. R. Ferreira
11 57
2-3 Turquesa II, M. Carvalho
57
Kubüéa, G, Meneses
57
57
Ximarra, G. Archanjo
3-6 Sagital,
G. Alves ...
57
9
57
Guiana, J. Garcia ...
. 7
57
Guadiana, J. F. Fraga
4-9 Numismática, J. Machado IO
57
10 Pearl Buck, F. Pereira . . 2
57
57
11 Snekar, R. Carmo ...
4
109 Páreo - Al I8h - 1 mil metros
- CrS 25 mil - (DUPLA-EXATA)
1-1 Halepa, J. Esleves ...
10
Jalaplna, J. Machado . .
2-3 Ulita,
E. R. Ferreira
. .
Miss Doragaja, M. Peres .
3—5 Dame de Nuit, A. Garcia
E.
Ferreira
.
Hereditas,
Smolkin, G. A. Feijó . .
4-8 Ana Gata, J. Queiroz . .
Flash
Light
M. Andrade
10 Minha
1
Vitória, W. Gonçalves .

56

918

850,00

62

866

720,00

Hibemian

Blues

375,00

25

91

807

Canterbury

18

53

757

075,00

Honeyville

7

18

728

400,00

Kamel

22

69

704

575,00

Nalanda

16

55

667

200,00

Kurrupako

19

69

618

650,00

Sabinus

11

18

593

325,00

Chio

16

66

1-1 Clezui,
E.
Alvei
2-2 Clima, G. Alves
" Cer,
J. F. Fraga
3-3 Halyat, E. Ferreira
Juntura, F. Pereira
4-5 Tulip, G. Meneses
" Terracota,
J. Machado
29 Páreo - As I4h30m tros - CrS 17 mil
1-1 Beliere, J. Pedro
2-2 Set-Ball, G. Meneses
3 Hilsna, A. Abreu
3-4 Diòrtdria, W. Gonçalvei
Ireni,
J. Esteves
4-6 Cal Viva, A. Garcia
"
Aldapa, E. Ferreira

...

56
56
56
56
56
56
4
5ó

1 400 me.
Kg.

..

58
58
54
58
57
58
3
58

3? Páreo - As 15 horas - 1 200 metros - CrS 30 mil — (Inicio do Concurso de Sete Pontos) — (Prova Espe*
ciai do leilão)
Kg.
I —1

2-4

3—7
8
"
4-9
10
"

Ancasta, J. Pinto
7
Demarcation, G. Alves .. 2
Jabina, E, R. Ferreira ... 4
Pitaná,
F.
Pereira
12
D.
Viciai,
W.
Gonçalves 11
Doidivana, A.
Garcia
.. 1
£h Baiana, J. Garcia ... 9
Fan Araby, J. F. Fraga .. 6
Sada,
D. Neto
8
Barcness, F. G. Silva ... 5
Réstia, J. Queiroz
3
Brasas'Luck, A. Souza
10

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

4? páreo - As 15h30m - 2 000 metros - CrS 35 mil - (Handicap Extra.
ordinário) — 5? Aniversário dos Cria*
dores de Cavalos dt Corrida do Rio
de Janeiro
Kg.
I-l Porto Alegre, G. Alves ..
55
Odyr,
G. Meneses
55
2-2 Esteemery, J. Ped'o
...
58
Snow 3ool, E. R. Ferreira
57
3-4 Fighting Indian. W. Gonç. .', 55
Matutino, J. Machado ..
55
4-6 Arrepio,
E. Alves
56
Antigona,
..
55
J.
Queiroz
5? Páreo - Às 16 horas - 1 300 me(Dupla
tros - CrS 25 ml - (Área)
Kg.
Exata)
1 — 1 Banibas, A. Abreu ....
5
"
Acaricabi, D. Ne*o
.... 9
2 Lady Bar, L Januáro ... 13
2-3 Tênis, Bar, L. Januário .. 13
Top Speed, G. Meneses
6
Julco. F. Pereira
14
E. Feirei fá
Jacente,

49

55
55
55
55
56
5ó

3-6
"
4-9
10
11
"

J.

Silva

M.

F. Esleves
Almeida

Pinto

3-7

4-10
"
"
11

-

1 600

horas

me-

Kg.
56
56
56
56
56
56
10 56
55
57
56

1 500

me.
Kg.

8? Páreo - Às 17h30m - 1 000 me
(Prova
tros — CrS 25 mil - (Areia)
Especial)
Kg.
G. Meneses
J. Machado
G .A. Feijó
3-3 Clé, E. R. Ferreira
4 Arredia, J. Malta
4-5 Oona II, J. F. Fraga
"
PBdslí, G. Alves
.

1

6

9? Páreo - Às 18 horas — 1 000 matros - CrS 21 mil - (Areia) - (Dupla
Exala)
Kg
1-1
2
2-3
4
3-5

100,00

264

812

118

407

675

116

350

618

110

305

813 410,00
232 745,00
521 485,00

313

61

140

750

975,00

391

57

208

J.

Machado

441

50

154

F.

Pereira

169

t.

R.

375
781
869
346
387
249
093
147

690,00
670,00
510,00
440,00
100,00
610,00
435,00
450,00

A.

Ferreira

Morales

F.8

A.

Ramos

R.

Freire

P.

Cardoso

(ap.)

314

48

422

42

175

435

36

230

390

35

177

354

34

167

228

30

115

TREINADORES
lnscricõ«s
S.

Morales

F.

P.

A.

Nahid

E.

Freitas

S.

d'Amore
P.

Silva

A.

Limeira

Vitórias

Feijó
Morgado
Cardoso
Morales

A. Paim F.°
N. P. Gomes

Colocações

Pupilos

Prêmios

—

Cr$

590,00
775,00
025,00
810,00
775,00
685,00
075,00
875,00
760,00
400,00
250,00
775,00
290,00

42
49
50
69
29
37
27
27
50
33
19
40
20

471
422
498
577
382
565
283
428
015
050
1 010
739
722

Vitórias Colocações

Prêmios

— Cr$

262
214
182
132
201
113
125
118
151
83
156
84
79

76
72
67
66
45
42
38
31
30
30
29
29
29

567
530
353
297
478
260
247
243
328
190
338
200
161

Lavor

PROPRIETÁRIOS

Santa

Haras

e

José

São

Haras

Maria

Expedictus

72

711

2

775

450,00

de

59

145

2

Araras

Mondesir

Stud

Gerais

Haras

Minas

Roger

Guedon

S.A.

236

525,00

22

71

1

364

300,00

29

104

1

138

620,00

28

79

130

345,00

1

Jabour

João

24

155

1

012

400,00

Rodrigo

23

59

1

002

900,00

Shangri-Lá

34

92

865

990,00

70

693

600,00

567

000,00

Comercial

Don

Stud

Ril, W. Gonçalves
13 51
Armênio, G. Alves
51
Tiriac, J. Malra
56
Hepydravus, E. Ferreira
56
Raccord, G. A. Feiió ...
56
Paulão, E. R. Ferreira ...
5o
El Mundo, F. Pereira
... 14 56
Juquito, J. Pinto
56
Faust, J. Esteves
56
Terence, G. Meneses
... 12 56
Thasos,
J.
Machado
...
56
Tibctano, J. Machado ... 10 56
Lil Abner, R. Carmo
II 56

1-1 Cambará,
2—2 Quidama,
"Gymeyra,

— CrS)

635

136

Menezes

Haras

Santa

Haras

Tamandaré

Ana

do

Rio

Grande

Raggio
e

Fazendas
Roberto

i-i Nacarado, E. R. Ferreira
Noscado, G. A. Feijó ...
2-2 S. Gonzalez, G. Meneses
Strong Boy, J. Machado .
3-3 Cuca, F. Pereira
4 Querco, J. Queiroz
Ducan Gray, J. Esteves .
4-5 Snnw Don, G. Alves
6 Fastnet Rock, J, Garcia ..
Summer Day, J. F. Fraga .

2-4

Vitórias Colocações Prêmios

514

Castelo

Haras
de

Gabizo

24
3

10

27

514

250,00

16

26

511

300,00

500

000,00

S.A.

Faria

i

CRIADORES

69 P áreo - As 16h30m
tros
CrS 21 mil

1-1

050,00
000,00

JÓQUEIS
Monrarias

Haras

Florada, W. Gonçalves ..
56
Dinasly, G. Tozzi
11 56
Analfa, J. F. Fraga
55
Choncha, C. Valgas
12 56
Cinder II, J. Pinto
56
Katimar, A. Ferreira
... 15 55
Cavod, G. Alves
55
Stafa, J. Malta
55

79 Páreo - Às 17
tros - CrS 25 mil

573
550

2

Mastéreu

DOMINGO
19 Páreo - As 14 horas - T 40o metroí - CrS 25 mil - (AREIA) _
Kg.

090,00

108

Haras

ACUMU- Saldo

000,00

926

23

Stud
CONCURSO DE 7 PONTOS
LADO PARA ESTA CORRIDA
- CrS 97 mil 897,10

982

61

25

Agrícola

56

42

Gama

Vasco

58
58
57
54
56

— Cr$

da

Waldmcister

G,

Fullon, J. Esteves . . . .
10
Paio, D. Neto
Susto, J. Pinto
Caio, S. M. Cruz . . . 12
Jolito, E. Ferreira . . . .
Flink, G. Meneses . . .
Carnegie Hall, F. Pereira 14
Balidar, J. Machado
. .
Etoc, W. Gonçalves . . .
Figurante, J. F. Fraga
.
Fon, G. Tozzi
13
Triziane, E. Alves . . .
Tribord, M. Niclevtsk . .
Campeão do
.11
Morumbí, D. Guignon

9? Páreo
metros —

Napoléon

Fort

Prêmios

23

Felicio

G. Alves

56
56

Colocações

Vitórias

J.

8?
1 mil 300
Páreo - Ai 17h
metros — CrS 17 mil — (Grama) —
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
1-1

REPRODUTORES

G. F.

1-1 Extra-Extra, J. Malta ...
2
2 Rota, J. Pinlo
11
2—3 Sínecura
F* Pereira ...
3
Joyeuseté, J. Queiroz .
4
Dona Bety, M. Andrade
5
3-6 Zornara, J. Machado .
8
Diana Canaud, J. F. Fraga 6
P. Rocha
9
Micheloca,
,
4—9 Higucra, G. Meneses .
1
10 Júvia, J. Garcia . . . .10
11 Baila Bruna, W. Gonçalves 7

da Silva, Sílvio Morales, Haras São José e Expedictus
e Felicio nos lugares de
honra.

Não houve qualquer
mudança substancial nos
números das estatísticas do
Hipódromo da Gávea, conünuando Juvenal Machado

Canterboy, J. Esteves ... 5
Lamoniero, E. Pereira ... 9
Abre-A'as, E. R. Ferreira
3
Sesqui,
A.
Abreu
.... 1
Voeio, D. Neto
7
Sir Valem, G. Alves
2
Underwriting, J, Machado 8
4-8 Igaro, E. Alves
6
9 Valdarno, J. Pinto
4
"
Greenwich, G. Meneses .. 10

Vitórias
São

Haras

Fazendas
Haras

José

Expsdiüus

e

Mondesir

Vargem

Grande

131

Colocações Prêmios
382

4

490

—

CrS

250,00

81

303

2

655

950,00

40

183

1

345

425,00

Haras

Valente

38

120

1

152

335,00

Haras

São

26

199

1

047

110,00

Haras

Santa

Haras

Palmital

Haras

Sideral

Luiz
Maria

Indemburgo

de

de

Araras

18

Lima

e

Mogi

Rio

Haras

Ipiranga

Fazendas

e Haras

53
64

23

62

29
10
17
22

79
27
72
58

943
881
850

750,00
325,00
150,00

Silva

(Sue.)
Haras

20

Castelo

S.A.

769
743
720
705

950,00
500,00
550,00
745,00

Resultados de Campos
l? páreo — 1 mil metros
19 Tottenhan, J. P. Fraga 56
29 Andrata, A. André ... 54
Vencedor (1) 0,10. Dupla
(13) 0.15. Placês (1) 0,32 e
Tempo, lm 05s.
(3) 1,19.
Não correu, Allanda.
29 páreo — 1 mil metros
19 Dana dão, G. Pessanha 56
2? Eletivo, C. Xavier ... 56
Vencedor (3) 0,28. Dupla
(23) 0,21. Placês (31 0,13 e
(2) 0,11. Tempo, lm 05s. Não
foi apresentado, Rancho.
3'-' páreo — 1 mil metros
19 P. Tina, J. R. Silva . . 54
29 Indarlhe, A. André ... 54
Vencedor (1) 0.13. Dupla
(13) 0,42. Placês (1) 0,10 e
(4) 0,14. Tempo, lm 05s. Não
correu Charminho.
49 páreo — 1 mil 300 metros
19 C. Indiano, O. Ricardo 53
29 Bela União, A. André 51

Vencedor (2) 0,27. Dupla
(23) 0,40. Placês (2) 0,16 e
(3) 0,17. Tempo, lm 25s.
5.° páreo — 1 mil 100 mts.
1.° Yonder, O. Ricardo, 54
2.° Saldaneiro, J. F. Pr., 57
Vencedor (3) 0,13. Dupla
(34) 0,20. Placês (3) 0,10 e
(4> 0,20. Tempo, lmlOs.
fi.° páreo — 1 mil 100 mts.
l.° Romeo, J. F. Fraga, 54
2.° Taft, G. Pessanha, 56
Vencedor (1) 0,32. Dupla
(14) 0.18. Placês (1) 0.11 e
(7) 0,10. Tempo, lmlls.
7.° páreo — 1 mil metros
1.° Farrapo, J. F. Fraga, 57
2.° C. Mega, J. R. Silva, 55
Vencedor (1) 0,11. Dupla
(13) 0,17. Placês (1) 0,10 e
(3) 0,12. Tempo, lm06s.
Movimento geral de apóstas Cr$ 130 mil 818.

APRONTOS EM
RAIA PESADA
Embora tivesse assinalado 37s na reta de chegada,
numa das melhores marcas
da manhã de ontem, Clinania não conseguiu eniusiasmar, pois finalizou tocada por L. Mala, terminando
sem reservas. Porão de Ouno, em anronto mais suave,
foi o destaque para a prova
inicial, trazendo 39s para a
reta, sem dar tudo, com F.
Silva. Tio Brasa foi o melhor nos <aprontos para a
prova seguinte, pois ílnallzou com expressiva xnobllidade, sem ter sido inteiraramente exigido por J. Brizola, em 43s2/5 nos 700 metros.
Padu, inscrito de parelha
com Judoca, terminou tocado por A. Ferreira, em 44s
nos 700 metros. Seu companheiro, no governo de J.M.
Silva, assinalou 39s2/5, com
reservas. Rei da Prata fioreou no mesmo percurso em
tempo igual, agradando
bastante. Hitita, na direção
de R. Freire, fez 44s cravados, correndo bem. O favorito Anagro galopou sem
preocupação de tempo:
pouco mais de 42s para a
reta. A trinca número três
só floreou, agradando a disposição de Carnaúba.
Uma das forças da quarta tprova, Sinbel, voltando
aos cuidados de Roberto
Tripodi, impressionou com
seus 37s2/5 nos 600 metros,
v i s i velmente contrariada
por J. Pinto, 22s2/5 para os
últimos 360 metros, arremate de 12s2/5. Ubbia, imontada ipor E.R. Ferreira, fez
o segundo melhor apronto,
assinalando 22s nos 360 mètros, com ação vistosa. Sabica, conduzida por G, A, Feijó, terminou facilmente em
37s2/5, tempo também marcado por Alegranza, com F.
Esteves, que terminou mexida.
Para o clássico, além de
Waladon, agradou o apronto de Prestissimo, surpreendendo pela facilidade com
que anotou 50s2/5 nos 800
metros. O filho de Waldmeister fez todo o percurso
contido por Jorge Pinto,
trazendo 12s3/5 para os 200
metros finais. Boleador fez
partida na segunda-feira à
noite, antes do primeiro páreo, registrando lm05s, com
sobras, direção de J. M. Silva. Rei Negro, montado por
E. Ferreira, não foi exigido:
53s2/5 para os 800 metros.
El Djem, poupado por J. Estevês, percorreu 1 mil 200
metros em lm22s. Porto Rico, levado por um redeador,
marcou 50s2/5 nos 800 metros, ajustado no final.
Portador d e esplêndido
exercícK> de dUstancia, •
lm22s2/5 para os 1 mil 300
metros, Blastomere apenas
galopou na manhã de ontem, terminando com muita
disposição.
Não houve destaques nos
treinos finais para a sétima
prova, mas Delicado impressionou ao registrar
44sl/5 para os 700 metros,
controlado por J. Escobar.
Bonay Boy, montado por A.
Morales Filho, chegou em
44s, tocado no final. Muratore, conduzido por G. Alves
pelo centro da pista, aumen tou para 45s, sem fazer
força.
Jefferson e'Majarico, em
treinos isolados, foram os
melhores para o último páreo, agradando mais a partida do primeiro: 43s eravados nos 700 metros, sem
ser exigido pelo aprendiz J.
Garcia. Majarico, conduzido
por G. A. Feijó, marcou
tempo igual, ajustado no
finalzinho. Ninsky, no freio
de G. Alves, fêz 45s2/5, galopando facilmente. Buck
Jones, com F. Esteves em
seu dorso, marcou 44s, terminando
regularmente.
Contra Ataque, no governo
de J. Pinto, gastou 36s2/5
em partida de 600 metros,
finalizando bem depois de
ter saido com r a p i d e a,
23s2/5 para os primeiros 400
metros.
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Volta Fechada
Escoriai
es-'.
j atenção ãos verâadeiros turfistas
ligada às,
/§ tara no próximo domingo
corridas âe Ciâaáe Jarãim, onáe es--*• tara sendo disputado o Grande Pré-,
*¦/-%
mio Diana, grandíssimo clássico de éguas, i
Oaks paulista (equivalente ao Seleccion ar-:
gentino e ao Prix ãe Diane francês), prova'
fundamental e de maior peso para o estabe-'
lecimento do futuro ranking da geração se- j
tor potrancas. Este ano, em virtude da re- \
'forma
de pista ãe grama do Jóquei Clube de í
São Paulo, o tradicional grande prêmio terá .
seus dois quilômetros corridos em pista ãe j
areia.
Quinze potrancas tiveram seus nomes'"
confirmados, mas um deles ganha amplo'.
ãestaque entre os âemais pela brilhante "_,
campanha até agora realizada: Urbe, uma
filha de Giant em Botija, criação âo Haras ;
Miralâo, no Paraná. Cremos, sinceramente,.
que, à primeira vista, a neta de Cigal é a \
provável venceãora âo clássico de domingo, <'
pois suas vitórias até agora conquistadas '¦
(inclusive o Barão de Piracicaba, Mil Guinéus, e João Cecílio Ferraz, Criterium ãe Po- j'
trancas) foram sempre em belo estilo. Mas
sobretuâo o que impressiona no paârão de J
carreira ãe Urbe é a sua notável regulari- >',
dade fazendo-nos acreditar que até agora
seja o animal da geração de 1973 (não im- •
portando o sexo) que melhor tenha se apre-;
sentado. Dependenão de sua performance ''¦
no Oaks, a criação âo Haras Miraldo tem
tudo para ser inscrita no Derby Paulista ''.
onde possivelmente fará uma bela carreira.
Três outras potrancas aparecem lo- <
go abaixo da, por enquanto, líder: Escalade-'
Ia, Veja e Má Fé. A última, vinda do Rio \
Grande do Sul, onde venceu inclusive o Gran-,
de Criterium de lá (prêmio Jóquei Clube do',
Rio Granâe âo Sul, em 2 mil 200 metros), é •
uma filha âe Athlos em Extremafe, e parece <
ser possuiâora âe boas qualiãades. Mas há\
uma diferença ãe peso entre um turfe de]
província e o paulista e ela terá que provar',
estas qualiâaães enfrentando uma prova in-'.
finitamente mais dura do que as que até ago-'
ra participou. As outras duas, contudo, de- \
ram suas últimas exibições, demonstra-',
ções de uma evolução que fazem alguns ex-_
perts acreâitar em suas capacidades de pôr',
em perigo (e mesmo acabar com) a suprema- j
cia da paranaense. Escapadela, uma filha de >
Millenium em Sonorita, por Parral, de criação j
e proprieâaãe âo Haras São Silvestre, venceu;
muitíssimo bem a milha da III Taça de Pra-.
ta versão potrancas. De lá para cá, a âescen-,
áente âe Aureole foi poupada para correr o'
grandíssimo de âomingo em ãecisão âas mais:
acertadas por parte âe seus responsáveis. Por\
sua vez, Veja (Onch em Only Love, por Ka-t
meran Khen), criação do Haras São Luiz,vem de levantar por vários corpos o clássico'
Antônio T. ãe Assunção Neto, também em
âois quilômetros, danâo provas de um progresso em seu estado atlético, tornando-a ca-„
paz de ser considerada uma das poucas e-.
reais adversárias de Urbe. Em princípio, con-'
tudo, caso haja a confirmação dos resultados'
passados, estas três potrancas deverão lutar*,
para ocupar um honroso segundo lugar.
Fora deste naipe de nível mais alto, po-'
demos lembrar os nomes de En Passant (Ze-t
nabre em Miciê por Coaraze em Initié, por*
Vióloncelle) e Easy Going (Millenium env
Misty Wind, por Gentle Art) que formam
uma trinca com a já citada Escapadela, a parelha do Haras Faxina, Just So (vinda dei
terceiro no Clássico Antônio T. de Assmiçãá
Neto levantaâo por Veja) e Jilly Flower (hã
pouco saíãa âe perâeâora), ambas filhas âè\
Earldom, âa potranca âo Haras Tibagi, Saiu
Severina (Vasco ãe Gama em Sang Froidí
por Cyrnos, irmã inteira ãe Sang Chaud)K
uma inscrição ousaãa dos proprietários da
farda cinza e boné grená, e âa carioca Fuc-t
sia (Nalanda em Solderã, por Brumazón)',
criação e proprieâaãe âo Haras Flamboyant
e que, além âe sua fácil vitória na grama en-,
charcaâa do clássico Luis Fernando de Cir\
ne Lima em 1 mil 500 metros, nada produziu
de mais significativo, fazendo-nos crer atè\
prova em contrário, que a sua ascensão à cat
tegoria clássica tenha sido episódica.
vitória domingo retrasado de Fairly
no grande clássico Criadores, em
Palermo, na distancia de 2 mil 500
A metros, fez de novo brilhar intensa:
mente a estrela de uma reprodutora extra*
ordinária, possivelmente uma das mais brij
lhantes que já passaram por um campo de
criação sul-americano: Fallow, uma filha de
Worden II em Galloway Queen, por Colom;
bo em Faerie Queen, por Solario em Rose of
England, fazendo parte da família de Gal*
lenza à qual pertencem British Empirè
(avô materno do craque Escoriai), Strong
I'Th'Harn, bom reprodutor no Brasil, My
Ladyship, reprodutora importada pelos Haras São José e Expedictus (e ascendente entre outros de Jupira — Grande Prêmio Henrique Possollo — e Salzburg), Martini (Derby e St. Leger cariocas, Taça de Ouro paulista) e outros animais que atuam ou atuaram em pistas brasileiras. Mas Fallow, estacionada no Haras Argentino, da família
Guerrico, produziu simplesmente Farm (por
Idle Hour), Polia de Potrancas, Seleccion e
segunda colocada no Carlos Pellegrini para
Snow Figure, Fizz (por Idle Hour), ganhadora do Grande Prêmio Brasil de 1973 e do
Grande Prêmio de Honor, Fazenda (por
Dancing Moss), ganhadora clássica em Palermo, a citada Fairly (por Dancing Moss),
possível candidata ao agora duvidoso Pellegrini da próxima semana, e Fact (também
por Dancing Moss), runner up de Surera no
Seleccion deste ano.
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Di por Di

' —
Só Deus sabe o dia de
minha morte e se vou entr.ar um dia para a Academia Brasileira de Letras.
Nunca pensei que ser candi,,,,dato à ABL me desse tanta
angústia (Di Cavalcanti não
conseguiu uma cadeira na
Academia).
A MULATA
jtk. Sempre tive pelas mun-,latas imensa paixão. A piasticldade da mulata, mais a
sensualidade inerente à raça negra e aquele olhar triste me encantam.
'[,'SBÜ
PAIS
Sou brasileiro no sentido mais profundo da minha
personalidade. Seria capaz
de fazer de Atenas um tema
brasileiro.
SUA PINTURA
"-_ sou pintor de mulheres. Sou um sujeito sensual
ei .no bom sentido da palavra.
^Ultimamente, venho me
preocupando muito com o
fantástico, com o misterioso
das coisas, como pintor e
filósofo.
— A mulata entrou na
m minha temática como procura da síntese do sensualismo brasileiro na natureza total.
[su1 _ sempre procuro gostar
-ircdos quadros que vou fazer,
não dos que Já fiz. E' certo
que gosto mais de alguns
que de outros. Não desprezo nenhum.
Sempre tive
"''-preocupações com grandes
os hoM1"mens, a arte como meio de
mostrar a liberdade.
Quando comecei a pintar? Assim que sai do útero
de minha mãe. Lá pelos
'-1"1' três anos, fiz uma linda ca"""ricatura.
AUTORIDADES:
_.,„.-, — Tenho um horror cosmico a tratar com autoridades.
"0mA
CARIOCA:
-«•ti — Não sei por que, mas a
mulher carioca tem muito
da parisiense: o andar descontraído, a liberdade com
que olha para as coisas,
a mesma comunicabilidade
metropolitana.
-tf.ç-tl
.o Rio:
Eu não poderia viver
^sem o Rio de Janeiro.
É no Rio que o brasileiro se federaliza.
Nós cariocas somos às
vezes como aqueles amantes
,01'ftue escangalham a cara
„das amantes para que elas
^"não possam namorar os
outros. Temos a mania de
destruir o que é belo no
-aiRio.
O Rio é um dos acidentes geográficos mais belos da Terra.
i.j-m— Tenho saudades de Paluris. Não volto porque não
-v^posso. Mas não abandonarei o Rio, nunca. Esta é
uma cidade de encantos
insuperáveis que abrem feridas de amor. Sinto-me
como um poeta tresloucado,
um eterno menino perdido
sb nas grandes cidades.
,?.ío. — Saí da Lapa para a
-sraventura da Semana de Arsb te Moderna em São Paulo
/íücom o coração transbordando de aventuras amorosas, com a boca amarga do
- álcool mau e as mãos cansadas de desenhar o que
--•via num mundo de fantoches da meia-noite.
O ENSINO DA ARTE:
— Sempre me revoltei
contra o ensino das Belas; Artes. Naquela época graças
às amizades de minha famula, poderia .ter entrado
para a Escola, mas não
quis. Aquilo não era para
um artista, mas para um
burocrata. E eu nasci amaidiçoado pela burocracia, por
tudo o que é ordem. Sou um
da
oJ1homem da desordem,
!"_,-, desordem contida.
*° OS JOVENS:
^-j.- _ Gosto da juventude.
^jioÈu mesmo sou um cabeludo
e vejo tudo com muita naturalidade. Sempre houve a
guerra das gerações .
AS TIRANIAS:
— Nas piores ditaduras e
tiranias, haverá sempre ai""-rum artista absolutamente
livre, imparcial e autêntico.
-1-AS PAIXÕES:
Nunca fui homem de
uma mulher. Amei várias
m?
brancas, morenas, muKi' latas. Elas sempre me tas'"Xplraram.
:
INTELIGÊNCIA:
_ No Brasil se perdoa
tudo, menos a inteligência.
OS DESENGANOS:
Mesmo guiado pelas
mãos de amigos, sofri muitas decepções.
SOBRE ELE MESMO:
... Creio que todo Di
Cavalcanti é uma desordem
comprometida.
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(Poema inédito, concluído em São Paulo no dia
setembro do 1963, quando o pintor comemorava 66 »noi>
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As Mulatas num Botequim, 1967

a

Um Retrato Romântico de 1941 e sua
inspiração francesa. (Coleção Bernardo
Góldfarb)

Aquarela de 1917

¦feawa HpirSBí -^*3tTI'a<'' .'• •' mi -

Hl il

¦ S"*&mmml- &»vMWÊ!È

lR»ll 11

da
As Cinco Moças de Guaratinguetá, de 1926, quatro anos_depois
Paulo)
Sao
Semana de Arte Moderna. (Museu de Arte de

Mulata, Gato e Passarinho, uma das 19
telas da última exposição de Di Cavaicanti, em setembro passado

fl^Mrl

I^^tl^h^Sm^o^o"do Rio, 1950. (Coleção Moreira Saltes)
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Di Cavalcanti é hoje um dos pintores brasileiros mais cotados. Algumas de suas telas
já ultrapassaram os 500 mil cruzeiros. Apesar disso, poucas vezes trabalhou com gravuras ou serigrafias como as da série de 1975
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A Cena da Bahia, del958í(Coleção Abraão Koogan)

Carioca Di Cavalcanti
E' com a maior emoção
Que este também carioca
Te traz esta saudação.
E' de todo o coração
Poeta Di Cavalcanti
Que este também poetante
Te faz esta sagração.
Amigo Di Cavalcanti
Amigo de muito instante
De muita situação
Dos teus treze lustros idos
Cinco foram bem vividos
Na companhia constante
Deste também teu irmão: .
Quantos amigos partiram!
Quantos ainda partirão!
Mestre pintor Emiliano
Augusto Cavalcanti
De Albuquerque: ou melhor, Di
Um ano segue a outro ano...
Mas que tem?... se mais humano
Fica um homem (igual a ti!).
Viveste, Di Cavalcanti
Foste amigo e foste amante
Não há outro igual a ti.
Juntos bebemos champagne
Mescal, uísque, parati.
Juntos rimos e choramos
No México e em Paris.
Quantas mulheres amamos!
Quantas Marias perdi!
A muitas eu disse yes
A muitas disseste oui
Nos separamos de tantas
Mas nunca nos separamos!
Amigo Di Cavalcanti
A hora é grave e inconstante.
Tudo aquilo que prezamos
O povo, a arte, a cultura
Vem sendo desfigurado
Pelos homens do passado
Que por terror ao futuro
Optaram pela tortura.
Poeta Di Cavalcanti
Nossas coisas bem-amadas
Neste mesmo exato instante
Estão sendo desfiguradas.
Hay que luchar, Cavalcanti
Como diria Neruda.
Por isso, pinta, pintor
Pinta, pinta, pinta, pinta
Pinta o ódio e pinta o amor
Com o sangue de tua tinta
Pinta as mulheres de cor
Na sua desgraça distinta
Pinta o fruto e pinta a flor
Pinta tudo que não minta
Pinta o riso e pinta a dor
Pinta sem abstracionismo
Pinta a Vida, pintador
No teu mágico realismo!
Carioca Di Cavalcanti:
Na Rua do Riachuelo
Nasceste, a 6 de setembro
Do ano noventa e sete.
Infante, foste criado
No bairro de São Cristóvão
Na chácara do avô materno
Emiliano Rosa de Senna
(Nome de avô de pintor!).
Orgulhoso proprietário
Do antigo Morro do Pinto.
(Quem sabe não vem de herança
O teu amor às mulatas?)
Logo os bairros se renovam:
Botafogo, Glória (Hotel)
Copacabana e Catete
(O Catete de onde nunca
Deverias ter saído
E ao qual agora voltaste
Humilde e reconhecido).
Moraste no Hotel Central
E no Hotel de Estrangeiros:
Ambos desaparecidos
E onde à tarde, entre os amigos
Tomavas, e com que gosto
O melhor uísque do mundo!
Paqueta, um céu profundo
Que não sabe onde acabar
Viu-te muito passear
Ó genial vagabundo!
Quantas vezes foste à Europa
Dize-me, grão vagamundo?
No ano de trinta e oito
Em Paris te descobri
Rimos e bebemos muito
Nos bares de por ali
Lembras-te, Di? ConsueLo de Saint-Exupéry
Saía sempre conosco
E mais o Sargento Thyrso
Que uma noite lá, por pouco
Não sai no braço comigo.
Como foste meu irmão!
Como eu fiquei teu amigo!
E no México, te lembras?
Com Neruda e com Siqueiros
E a linda Maria Asúnsolo
Que tenia bianco ei pelo
Bebemos tanta tequüla
Que até dava gosto ver-nos
A comer com gulodice
Um prato de tacos pleno!
Mais de setecentas luas .
Ungiram tua cabeça
a lua
Que hoje é branca como
Mas continua travessa...
Que bom existas, pintor
Enamorado das ruas
sejas
Que bom vivas, que bom
construas:
e
Que bom lutes
Poeta o mais carioca
Pintor o mais brasileiro
Entidade a mais dileta
Do meu Rio de Janeiro
Perdão, meu irmão poeta:
Nosso Rio de Janeiro!
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jVo tfôZei feminino, mais uma boa vitória ãa SUAM

Elena e Nadja fazem final
do tênis no Clube Militar
e Facha (Torneio Paulo d e
Bonoso), 16h — PUC x AEVA e
17h, UERJ x SUAM. Basquete —
20h, UERJ x Somley. Xadrez —
às 20 horas. Tênis — 16h — final
de simples feminina; 19h, final
de duplas femininas e simultaneamente, a disputa do 3"? lugar de simples.

As tenistas Elena, da PUC,
e Nadja, da UFRJ, disputarão
hoje, a partir das 16 horas, ma
quadra do Clube Militar, a, final
de simples do torneio de tênis.
A partida vale pelas IX Olímpiadas Universitárias da FEURJ,
competição mais expressiva dos
III Jogos Universitários JORNAL
DO BRASIL/SHELL.
Às 19 lioras, o tênis feminino será movimentado com
mais uma final — de duplas —
entre Susane e Nadja, da UFRJ,
e Lisbela e" Márcia, da UERJ. À
mesma hora haverá a disputa
do terceiro lugar de simples, entre Irene, da AEVA, e Márcia, da
UERJ. Os resultados das semifinais foram: Elena (PUC) 2x1
Márcia (UERJ), 6/1, 1/6 e 6/3;
Nadja (UFRJ) 2x0 Irene (AEVA), 6/2 e 6/2; na disputa das
eliminatórias do masculino, Leopoldo, da UERJ venceu Popa
(UFRJ) por 2x0, 6/0 è 6/2.

Futebol de salão
A Gama Filho venceu a Escola Naval por 7 a 1, na primeira
partida da terceira rodada do
futebol de salão, válida pelas IX
Olimpíadas Universitárias d a
FEURJ, como parte do calendário dos Jogos JORNAL DO BRASIL/SHELL, realizada no ginásio
da Santa Úrsula. No segundo
jogo, a SUAM venceu a Estácio
por 6 a 2.
Com esses resultados, a
Gama Filho e a SUAM praticamente asseguraram vagas nas
semifinais, além de confirmarem
a condição de favoritas, juntamente com a UERJ e UFRJ,
para a conquista do titulo. Equipes: UGF — Mario Ricardo
(Paulo), Marinho (2) (Paulo
Sérgio)
(1), Fernandinho (1)
(Humberto) (2), Fernando (1)
(Luisinho) e Miguel ( J q r g e ) ;
Naval — Thadeu, Jorge, V.aldecir
(Emanuel) (1), Valter (Paulo
Sérgio) e Jairo; SUAM — Guta,
Toninho- (1), Wallace (D (Jorge), Carlos Alberto (4) e Carlinhos (Jorge Luís); Estácio —
Fernando, Aló (João Mário)
(Sérgio), Afonso (Rubens),
Emanuel (2) e Sarteza.
Pelo Torneio Paulo César
Madeira de Ley, ,a USU venceu
a Silva e Souza por 5 a 4 e a
Somley derrotou a Facha por 5
a 1.

Basquete
No torneio de basquete a'
PUC venceu a Rural por WO. No
outro jogo a SUAM derrotou a
Somley, por 61 a 47. Equipes;
SUAM — Luís Mouro (17), Jorge
Luís (16), Washington (12), PauIo Vitor (8), Haroldo (6), Mareei
(2). Somley — Vitor (13), Alberto (11), Paulo (9), Oscar (8), e
Luis Carlos (2).

Futebol
O futebol disputado na Vila
Olímpica, teve a vitória de 4 a
2 de SUAM sobre a UERJ. Pela
SUAM marcaram Zandonaide
(2), Luís Roberto (1) e Mário
(1). Albino fez os dois gols da
UERJ.

Vôlei
Pelo Torneio Paulo de Bono-

Campus

FEURJ
JORNAL DO BRASIL
SHELL
do de Vôlei Masculino, a Sesrio
derrotou a Souza Marques, por
2 a 0, com parciais de 15/0 e 15/
•

Pelas Olimpíadas a SUAM
venceu a Simonisen por 3"'&"0
(15/2,15/2 e 15/0). Nas duas partidas de vôlei feminino a UCP
ganhou da AEVA, por 3 a 0 (15/
2, 15/5 e 15/11). Equipes: Sesrio
Marcos, Luís, Jorge, Carlos,
Homero, Sérgio. Souza Marquês — Ronaldo, Lúcio,
Geraldo, João, Henrique,
Paulo Ney. AEVA — Eliane,
Teresa, Sandra, Maria Isabel,
Juliana, Ana Maria. UCP — May
Lin, Tuca, Kika, Clélia, Cecília,
Márcia, Jaqueline. UFRJ — MarIene, Lidia, Ana Cristina, Rita,
Beth, Fátima, Rubia, Suzana.
SUAM — Rosemay, leda, Ivone,
Lilian, Rosemary, Liliane, Sônia,
Leila, Teresa, Ronilse. Simonsen
José, Wellington, Adalberto,
Hélio, Marco Antônio, Rômulo e
Paulo. SUAM — Memeco, Mareei,
Luciano, Mernando, Zézinho, Pereira .Barata.

Andebol
Na UERJ os resultados do
andebol masculino foram os seguintes: UERJ venceu a SUAM
por 17 a 11, UFRJ 18 x 6 PUC e
Gama Filho 19 x 10 Souza Marquês.

Water-pólo
As duas partidas disputadas
na piscina da Piedade'tiveram
estes resultados: Gama Filho 10
x 3 Naval e UFRJ 9x4 SUAM.

Programação de hoje
Na quadra da Santa úrsula:
futebol de salão — 20h, UGF x
Rural; 21h, Estácio de Sá x
UFRJ. Pelo Torneio Madeyra de
Ley: 19h, Simonsen x Facha,
22h, Somley x ISE. Na Vila Olímpica: futebol — 20h, UGF x PUC
e 21h30m, SUAM x UFRJ. Na
UERJ: andebol — 20h, Esfo x
Rural, 21h30, PUC x UGF. Na
Gama Filho: às 20h, capoeira,
com a participação da UFRJ,
UERJ, Rural, UGF, PUC, Naval,
Esfo, AEVA, SUAM, USU, Souza
Marques e Silva e Souza. WaterPólo — 20h45, UERJ x SUAM,
21h45. Naval x UFRJ. No Clube
Militar: vôlei feminino — 14h,
UERJ x UCP, 15h, UFRJ X UGF.
Vôlei Masculino — 13h — USU

A Santa Úrsula somou 24
pontos no florete, sabre e espada
e sagrou-se campeã do Torneio
de Esgrima dos Jogos JB/ Shell,
disputado em três dias, na Sala
D'Armas do Colégio Militar. A
Escola Naval foi a vice-campeã,
com 22 pontos; em terceiro a
SUAM com 20, c a seguir UERJ
com 17, Souza Marques, quatro
e Esfo, zero. O resultado da espada foi: 1? Eduardo (UERJ);
2? Emilio (USU); 3? Ângelo (Navai); 4? Martins (Souza Marquês) 5? Brcssler (SUAM) e 6?
Rocha (Naval).
' Maria de Fátima Teixeira de
Carvalho, uma morena de jeito
tímido e tranqüilo, é peça-chave
da UERJ para obter boa colocação nos Jogos JB/ Shell. Tem
20 anos, cursa o l9 ano de Educação Física e há dois anos se
dedica ao vôlei. Já jogou pela
AABB e Monte Sinai e atualmente está no Tijuca, pelo qual
participará esta semana do Troféu Brasil Interclubes, em Poços
de Caldas, transformando-se em
grande desfalque de sua faculda-.
de nas Olimpíadas.
Este ano ela fez sua estréia na
Seleção de Vôlei da FEURJ que
foi ao JUBs, em Minas Gerais,
e obteve quinto lugar. Sobre a
posição da UERJ nos Jogos, Fátima revelou que não foi possível
manter a boa colocação conseguida no Dia Olímpico — vicecampeã — em virtude de problemas internos que causaram a
desunião do time, que acabou
não passando do 4"? lugar no
Campeonato Carioca. Com a
chegada do novo técnico. Eduardo, o rendimento do time melhorou. Com relação ao vôlei universitário, Fátima acha que algumas faculdades estão realizando
bom trabalho, ainda que insuficiente porque não adianta só
chaimar atletas consagrados em
clubes. Para ela o mais importante é o trabalho de base nos
colégios desde cedo.
Thadeu, goleiro de futebol de
salão da Escola Naval, não se
perturbou, n,9 ginásio da Santa
Úrsula, quando a torcida, composta em sua maioria de alunos
daquela Universidade, passou a
chamá-lo de frangueiro após o
quarto gol da Gama Filho, (a
bola passou pelo vão de suas
pernas). Thadeu não se deixou
abater e ainda fez boas defesas,
algumas difíceis, impedindo que
a Gama Filho ampliasse o marcador.
Lisbela Silveira, da UERJ,
depois que perdeu de 2 a 0 para
Irene, da AEVA, no tênis, precisou ser consolada pelo pai. Não
se conformou com a derrota,
pois tinha como certa a vitória,
uma vez que sua adversária demonstrava cansaço. Lisbela recuperou-se nas disputas de dupias, vencendo os dois jogos.
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| Comendador confirma o Tênis dará maior prêmio
| desejo de ter Emerson aos oito que disputarão
: se Lauda abandonar F-l última etapa da Itaú
Modena, Itália — O Comendador Enzo Ferrari, de
Í9 anos, disse ontem que
gostaria de ter o brasileiro
Emerson Fittipaldi como piioto número um da escuderia Ferrari na próxima
temporada, desde que Niki
t.auda resolva abandonar o
automobilismo e Emerson
aceite discutir as bases de
um contrato. O velho Comendador não esclareceu,
porém, se poderia ao mesmo tempo renovar com
Lauda e contratar Emerson
e o destino que dará a Clay
Regazzonl e Carlos Reutemann. que ainda defendem
a Ferrari.

Enzo Ferrari, ao contrário
da maioria dos jornais italianos, elogiou a atitude de
Niki Lauda, abandonando o
Grande Prêmio do Japão,
parecendo, assim, desfazer
uma série de Intrigas que
já começavam a se formar
entre o piloto austriaco e a
Ferrari. De Salzburgo, onde
mora, Niki Lauda deu entrevista telefônica ao jornal
La Stampa, dizendo que o
acidente d e Nurburgring
em nada influiu em sua decisão em Tóquio. Lauda garantiu que numa pista como a de Fuji teria abandonado a prova de qualquer
maneira.

São Paulo — A fase final
da Copa Itaú de Tênis, que
começa sexta-feira, oferecerá prêmios maiores ficando
o primeiro lugar com Cr$ 26
mil, enquanto o maior prêmio até agora pago foi de
Cr$ 20 mil, aos vencedores
das fases do Rio de Janeiro,
Santos. Thomas Koch, favorito para a conquista da Copa, acumula prêmios com
valor superior a Cr$ 60 mil,
ao vencer seis etapas das
sete já disputadas.
Dos oito finalistas classlficados para jogar no Guarujá, os quatro eliminados
na primeira rodada receberão Cr$ 5 mil; os que fi-

carem em primeiro lugar
em seus grupos ficarão com
Cr$ 11 mil; o vice-campeão
da Copa terá Cr$ 16 mil e
o campeão Cr$ 26 mil.
Os ingressos para os jogos
das finais já estão à venda
no Casa Grande Hotel, no
Guarujá, ou no Tênis Clube
de Santos. Para a primeira
rodada o preço é Cr$ 50;
para a segunda Cr$ 70 e na
final os ingressos serão de
Cr$ 100. Fernando Gentil,
Luis Felipe Tavares, Thomas Koch, José Carlos
Schmidt, Júlio Góes, Givaldo Barbosa, Carlos Alberto
Kirmayr e Roberto Carvalhaes são os finalistas.

Éder Jofre
abatido quer
largar boxe
São Paulo — Abalado
com a morte do irmão,
Dogalberto, na noite de sexta-feira, Éder Jofre afirmou
ontem, no Cemitério Chora
Menino, onde também foram sepultados seus pais,
que abandonará o boxe por
falta de motivação. E x pugilista, obrigado a abandonar o boxe depois de várias cirurgias no estômago.
Douglas (como Éder chamava o irmão) tinha sido
escolhido treinador do irmão em lugar de Orival
Sapienza, logo após a luta
contra o mexicano Octavio
Gomes.
Os familiares do pugilista
e seu empresário Kaled Cury acham, porém, que Éder
mudará sua decisão quando
estiver recuperado psicologicamente. Se Éder resolver
continuar lutando (tem uma
luta programada para o
dia 3 de dezembro, no Rio,
contra o italiano Elio Cotena), o empresário acumulará a função de treinador.

?

1? Caderno

ãos 32 mil. Desãe o último recenseamento, em 1970, ãevem
mesmo ter nasciâo mais uns 3
mil 500. Toão munão em casa,
sem futebol e venâo televisão,
poãe ser isto mesmo: 35 mil
habitantes. E é de Rio Pomba o
recorâe munãial proporcional
ãe renãas de futebol. O clássico, depois ãe 60 anos ãe negociações, foi realizaáo. Por sorteio, o campo foi o áo Pombense e o policiamento veio ãe BeIo Horizonte, porque ninguém
confiava no pessoal da cidade,
onde também a divisão de torTudo
ciãa é bem acentuada.
bem, e o jogo terminou sem viUmas, com o resultaão de ze~
ro a zero. Novo jogo foi marcaão para o áia 28. Claro que no
campo ão América e para avalizar a realização da partida, o Prefeito depositou Cr$
15 mil como garantia. Caso
não saia o jogo, o Prefeito fica
sem o dinheiro. Essa quantia
foi arbitrada porque a primeira renda foi de CrS 20 mil. Está
chamar
novamente
previsto
policiamento de Belo Horizonte (por que não de Ubá ou Juiz
ãe Fora?). O craque de toáos
os tempos, em Rio Pomba, é Zé
Bodega. E lá dizem assim: "Depois de Zé Bodega, Pele".

sim, o jogo entre o
Pombense e o AmériJf
#-/
ca é o verdadeiro jogo
i J
do século.
Os dois clubes são ãa Ciãaãe ãe Rio Pomba, perto ãe Juiz
ãe Fora. Mais propriamente,
perto de Ubá, a uns 20 quilometros. E, como toãa ciãaãe,
tem âois clubes no mínimo.
Acontece
que os dois não se
áão muito bem. Tanto o Pombense como o América, segxinão dizem, já têm 60 anos de
fundação. A rivalidaãe é séria,
acima ãe qualquer partiâarismo, em qualquer época. Assim,
não conseguiram realizar um
jogo, apesar ãe os campos ãe
um e outro não serem longe. A
pé, uns cinco ou 10 minutos os
separam, ãepenãenãa ãa iáaãe
áo anãarilho.
Toãas as negociações para
a realização ão grande clássico
foram infrutíferas. Até pensaram em chamar Kissinger para ver se conseguiam alguma
coisa. Afirmam que o Chance"Prefiro
ler americano ãisse:
ser árbitro entre palestinos e
juãeus ão que organizar este
jogo".
A ciãaãe tem 35 mil habitantes e tir anão os 10% de
ufanismo, andaria por perto
^
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PROBLEMA SÉRIO

Na Federação Paulista, o
presidente da Comissão
Permanente de Regatas,
Carlos Rodemburgo, disse
que o fato será oficialmente
comunicado ao CND e à
CBVM. A repercussão no
exterior foi péssima —
acrescentou — mas não podemos punir Breda porque
ainda não constatamos nada.
O barco — afirmou o dirigente — continua no exterior e, no caso de ele voltar
a participar de competições
no Brasil, será devidamente
vistoriado. Vamos pedir um
medidor oficial à CBVM para evitar futuros problemas.
Em Marselha os juizes perceberam a irregularidade
antes do início do campeonato. Mas o fato íoi negatlvo para nós — declarou
Carlos Rodemburgo.

27/10/76

O jogo do século

A XXVI Regata Santos—
Rio, com 23 barcos e um
percurso aproximado de 220
milhas, e principal prova do
VII Circuito Rio — Campeonato Brasileiro extra-oficial
de veleiros de oceano — começa sexta-feira, às 11 horas, na Ponta das Galhetas,
terminando no Arpoador. A
competição, reunindo o s
melhores Oceans Racers do
Brasil, prosseguirá no Rio
segunda e terça-feira, com
duas regatas de triângulo
Olímpico e percursos armados fora da Barra, medindo
cerca de 25 milhas cada
um.
Rio —
Regata
A
Plataforma Penrod, da> Petrobrás—Rio, com percurso
de 360 milhas, terá sua largada em frente ao Arpoador
e encerrará a competição.
Todas as regatas contam
pontos para determinar o
campeão do VII Circuito
Rio, que servirá de treinamento para a travessia Buenos Aires—Rio, marcada para janeiro do ano que vem_.

PALAVRA DA FEDERAÇÃO

Quarta-feira,

D

-João Saldanha

Santos—Rio
começa na
sexta-feira

O Liho Llho, campeão geral do Circuito Rio do ano
passado e também vencedor
da Regata Santos—Rio, não
correrá este ano porque seu
proprietário, Ernesto Breda,
ainda não conseguiu explicar o sucedido durante o
Campeonato Mundial d e
One Tonner, há três meses,
em Marselha, França.
Ernesto foi indicado pela
ABVO para representar o
Brasil. Dias antes da largada da Ia. regata, os juizes constataram que o barco pesava menos 360 quilos
do que o mínimo exigido. O
proprietário resolveu o problema comprando 360 quilos
de lastro (chumbo) que haviam sido retirados, e correu a prova terminando em
379 lugar entre 43 concorrentes.
Em São Paulo, o problema foi levantado pela diretoria do Iate Clube de Santos, ao qual o barco está filiado. Um marinheiro do
Liho Liho, despedido pouco
antes da viagem à Europa,
declarou que o lastro tinha
sido retirado assim que o
barco chegou ao Brasil, há
dois ,anos.
A primeira medida da diretoria do clube foi proibir
a entrada do imediato do
barco, Mauricio Verdier, na'
sede e em seguida solicitou
à Federação Paulista de Iatismo a devolução de todos
os prêmios ganhos por Ernesto.
Ernesto se defende dizendo que muitos iàtistas costumam aliviar o peso de
seus barcos para ganharem
em velocidade, tirando extintores de incêndio e outros equipamentos de segurança.

BRASIL

Brasileiro de Vôlei reúne
18 times em Poços de Caldas
Belo Horizonte — Com a participação dos melhores jogadores e equipes do
país, começa hoje, em Poços de Caldas,
o I Campeonato Brasileiro de Voleibol
de Clubes Campeões e Vice-Campeões.
O Botafogo, atual campeão, é o favorito
na categoria masculina, enquanto na feminina o Fluminense e o Minas Tênis
Clube são considerados os melhores.
O Congresso de Abertura será realizãdo às 10 horas, quando ficarão definidas as rodadas da competição, que termina no próximo dia 2, com jogos nos
dois ginásios da Associação Esportiva
Caldense. Participam do campeonato 18
clubes de nove Estados brasileiros, e os
representantes cariocas — Botafogo
(masculino), Tijuca (feminino) e Fluminense (nas duas categorias) começaram
a chegar ontem á noite.

Delegação carioca
O Rio de Janeiro estará representado por Botafogo e Tijuca, campeões cariooas de 75, e Fluminense, vice-campeão
das duas categorias, sendo que á equipe
masculina do Botafogo e a feminina do
Fluminense foram as vencedoras do VI
Troféu Brasil, no ano passado. As segundas colocações, respectivamente, ficaram
com o Santos e Mackenzie. As delegações
dos três clubes do Rio são estas:
Botafogo — chefe: Jarhas Murta;
técnico: Célio Cordeiro; auxiliar: Radamés Lattari; árbitro: Newton Leibnitz;
atletas: Bebeto, Paulão, Mário Dunlop,
Suíço, Pina, Mauro George, Careca, Badalhoca, Zé Ricardo, Granjeiro, Nelson
Mauro e Marco Aurélio. Tijuca — chefe:
Júlio Cardador; técnico: Balarini; atletas: Ana Lúcia, Cláudia Helena, Heleni-

'

se, Teresa Cristina, Elaine, Roseliane,
Maria de Fátima, Maria Emilia, Lenice,
Cidinha, Lilian e Maria Celeste.
Fluminense — chefe: Helena Carneiro; árbitro: Adão Silva; técnicos femininos: Gil Carneiro e Evandro Meirelles;
técnico masculino: Cardos Eduardo Feitosa; assistente: Manuel Tubino; atletas masculinos: Cado, Bernardinho, Haroldo, Delano, Mones, Vitorio, Wilson,
Silvio, Márcio, Vitinho, Fernandão e Bernard; atletas femininas: Denise, Raquel,
Titila, Rejane, Olga, Mônica, Regina,
Rossana, Patrícia, Célia, Ana Lilian e
Consuelo.
Os participantes do I Campeonato
Brasileiro de Voleibol de Clubes Campeões e Vice-Campeões: masculino —
Atlético Rio Negro, Tuna Luso Brasileira, Clube de Regatas Brasil, Iate Clube
de Brasília, Paulistano, Minas Tênis
Clube, Santos, Fluminense o Botafogo;
feminino — Atlético Rio Negro, Clube do
Remo, Clube de Regatas Brasil, Brasília
Motonáutica Clube, São Caetano Esporte Clube, Mackenzie, Minas T. C, Tijuca
e Fluminense.
O Botafogo é cabeça-de-chave do
Grupo B, e o Minas T. C, como sede do A, seguido pelo Santos. As demais equipes masculinas são distribuídas
nas chaves através de sorteio. No feminino, o Minas também lidera o Grupo A,
seguido pelo Mackenzie, enquanto o Fluminense tem igual posição no B. Os clubes de cada chave jogarão entre si até
domingo e os dois primeiros colocados de
de uma enfrentarão os dois de outra, no
dia 19. Os vencedores decidirão o título
no dia 2. As rodadas terão oito jogos diários, com início às 15 horas.

Torneio já se chamou Guarani
Esta é a primeira vez que a competição tem a designação de Campeonato
Brasileiro de Voleibol de Clubes Campeões e Vice-Campeões. Seu nome iniciai foi Taça Guarani de Clubes Campeões, realizada em 1962 e 63. Em 64
chamou-se Campeonato Brasileiro de
Clubes Campeões, mas foi interrompido
durante três anos.
Masculino
1962
1963
1964
1968
(1969)
1971
1972
1973
1974
1975

Grêmio Náutico União
Minas Tênis Clube
Minas Tênis Clube
Santos Futebol Clube
Randi Esporte Clube
Botafogo de Futebol e Regatas
Botafogo de Futegol e Regatas
Clube Atlético Paulistano
Clube Atlético Paulistano
Botafogo de Futebol e. Regatas

A nova série começou em 1968, como
Troféu Brasil de Clubes Campeões, assim como nos anos posteriores até 75,
com exceção de 1969, quando não foi
realizado na categoria feminina, e de
1970, na masculina. Todos os campeões
desde o início da disputa dos torneios
anuais entre os clubes vencedores
de
seus Estados — e agora também os segundos colocados — são os seguintes:
Feminina
Esporte Clube Pinheiros
Minas Tênis Clube
Minas Tênis Clube
Clube Atlético Paulistano
Esporte Clube Pinheiros (1970)
Fluminense Futebol Clube
Fluminense Futebol Clube
Clube Atlético Paulistano
Minas Tênis Clube
Fluminense Futebol Clube

Tabela carioca sai ainda hoje
A tabela da etapa final do Campeoto Carioca de Voleibol de Adultos deverá
ser divulgada hoje, pela Federação do
Rio de Janeiro. A competição teve um
método de disputa diferente este ano,
devido ao grande número de participantes decorrente da fusão das duas antigas federações. A primeira rodada será
realizada no dia 4 de novembro, com
os seis clubes classificados, enquanto os
outros disputarão um torneio de consolação.
Classificaram-se para a estapa decisiva, com turno e returno, os seguintes clubes: masculino — Botafogo, Fiamengo, CIB (chave A), Fluminense,

AABB le América (pela B). Pioneiros,
Tijuca, Jacarepaguá, Hebraica, Siderúrgica de Volta Redonda e Canto do Rio
participarão do torneio paralelo de consolação. Na categoria feminina, Tijuca,
Flamengo, Botafogo (A), Fluminense,
Canto do Rio e AABB (B) qualificaramse para a última etapa.
Como o Canto do Rio enviou um oficio à Federação comunicando que não
poderá disputar o restante da competicão, e o América foi desclassificado da
chave B por ter perdido três jogos por
WO, o Bonsucesso, que também não con.
seguiu passar para a fase final, entrará
no lugar do Canto do Rio, completando
assim o grupo B.
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Falecimentos
Rio de Janeiro
Cavalcanti
Emilians Augusto
de Albuquerque e Mello (Di Cavalcanti),
79, na Beneficência!
Portuguesa. Carioca, pintor e
caricaturista, foi um dos organizadores da Semana da Arte Moderna, em 1922, quando
expôs 12 trabalhos.
Bueno
Brandão,
Teresinha
44, no Hospital Silvestre. Deixa viúvo Marcos Bueno Brandão, cx-integrante da Esqu.v
drilha Senta a Pua, da FAB,
na II Guerra Mundial, e excomandante da Varig, e as filhas Marise e Márcia. Serí sepultada às 10 horas, no Cernitério de São João Batista.
João Batista, 43, no Hospital Marcílio Dias. Fluminense,
era 1."-Sargento. Solteiro, morava cm Laranjeiras.
Artur Reis, 55, em sua residência, no Leblon. Paulista, era
Deixa viúva Arteadvogado.
misa Reis e « filhas Maria Isabel e Sílvia Regina, além de

Maria Aparecida Duarte, 58,
em sua residência, na Penha.
Carioca, era solteira.
Hélio Benedito di Silva, 65,
em sua residência, em Del Cas*
tilho. Carioca, era comercianDeixa viúva
te aposentado.
Nanei Péricles da Silva.

vários netos.
Cardoso,
64,
no
Benedito
Hospital Silvestre. Sergipano,
bancário aposentado, morava
no Catete. Deixa viúva Eunice
Sales da Silva e os- filhos Ro-

83,
em
Frederico Bezerra,
sua residência, no Cosme Velho. Carioca, era funcionário
aposentado da Cedae.
Viúvo
de Francisca Martins Bezerra,
deixa o filho Armando.

berto, Carlos, Rosa Maria e Horténcia, além de vários netos.
Olival Rego Carneiro da Ro«ha, no Hospital dos Servidores do Estado. Baiano, funcionário público aposentado, morava em Ipanema. Deixa viúva
lanira Teixeira Ribeiro Carneiro da Rocha.

Ricardo Francisco do Amaral,
67, em sua residência, no Pilares. Carioca, era solteiro.
Clóvis Assis de Carvalho,
no Hospital Marcílio Dias.
rioca, corretor de imóveis
sentado, morava em Vila
bel. Deixa viúva Marisa
mana de Carvalho.

72,
CaapoIsaGer-

Estados
Benedito Gomes de lima, 42,
na Casa de Saúde São José, no
Uecife. Pernambucano, era de*
tetive da Secretaria de Segurança de Pernambuco. Deixa
viúva Efigênia Oliveira de Lima e cinco filhos.
Enílton Tavares, 54,

na Casa

de Saúde São Marcos, no Recife. Pernambucano da Capital,
deixa viúva Júlia Pereira Chaves e o filho Edgard.
Filadélfia de Aquino Moura,
44, no Hospital da Restaurarão,
no Recife. Pernambucana, deixa
viúvo Robespierre Moura e dois
filhos.
Roberto Jacques Brunini, 64,
em São Paulo. Jornalista, foi
fundador e primeiro presidente
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso. Fun
dou, ainda, as cidades de Sertania e Ubiratan e as Rádios
Clube de Dourados, Difusora de
Campo Grande e A Voz do Oeste, de Cuiabá. Durante 15 anos,
foi diretor da última emissora
e redator do jornal O Social

Democrata. Considerado o pio
neíro das comunicações em Mato Grosso, foi agraciado com
a Comenda da Ordem de Mal
ta e com os títulos de Cidadão
Mato-Grossense e Cuiabano.
Abrahõo
São

Calil

Rezk,

em

82

Paulo.

Viúvo de Catarina
Hage Rezk, deixa os filhos Antônio, casado com Elsa Chaim
Rezk,

casada

com

Luís

Odete,

além

Teresinha,
Chialastrl, e
de netos.

Carlos Alberto Campos Panr
toja, 75, em São Paulo. Deixa
viúva Malvina Madeira Panto|a,
e o filho Carlos Alberto, casado
com Isabel Figueiredo Pantoja,
além de netos.
James Ferraz Alvim, 77, em
São Paulo. Deixa viúva Rute
Gonçalves Ferraz Alvim e os filhos James Alberto, casado com
Cláudia Maria", Heloísa Maria,
casada com
Donato Amadeu
Sassl, e Lilian Ryce Maria, casada com João Luís Quagliato
Neto, além de netos.

Exterior
Arrigo Benedetli, 66, em Roma, Itália. Destacado jornalista
italiano, era diretor do vesper-

tino Paese Será. Deixa viúva e
filha.

AVISOS RELIGIOSOS

CAROLINA DO VALLE REGO
(MISSA DE 7.° DIA)
Seus filhos Edgard Gonçalves Machado
e senhora Maria José Machado Vaz e
+
família, Regina Maria Machado Arrigoni e família, Maria Luiza Machado Dannemberg
e família, Antônio Carlos Gonçalves Machado
e família, José Plácido Gonçalves Machado e família, Fernando Gonçalves Machado e família,
profundamente sensibilizados agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua inesquecível Mãe, Sogra
e Avó e convidam para a missa de 7.° dia
que farão celebrar no próximo dia 27, quartafeira, às 19 horas na Igreja da Ressurreição
(Igreijinha do Forte posto 6).

Deslizamento fecha Estrada Mulher diz
Polícia
do Contorno em Petrópolis que polícia
apreende
contrabando e desvio engarrafa cidade a espancou
São Paulo — Agentes da
Polícia Federal apreenderam ontem um contrabando avaliado em Cr$ 8 milhões, no Km 61 da RodOvia dos Imigrantes, e que
incluía 13 mil armações
para óculos que estavam
sendo transportadas de caminhão para São Paulo.
A mercadoria, que veio de
Gênova, Itália, a bordo de
um navio que a Polícia não
quis revelar o nome, destinava-se à firma Auri-ótica,
em nome de um dos sócios,
Sr Antônio Tavano, que íugiu. O outro sócio, Sr Leonardo Aurili, já está detido.
O Delegado da Polícia Federal em Santos, Sr Dácio
Marques Cruz, informou
que a Ótica já foi fechada,
para que o estoque do estabeleclmento seja examinado, com o objetivo de apurar se outras remessas de
aros para óculos foram contrabandeadas anteriormente.

Assaltantes
ferem jovem
sem dinheiro
Alberto Vieira Lima, soltelro, de 23 anos, foi assaitado às 6h de ontem, na
porta de sua casa, na Avenida Suburbana, 1496, Manguinhos, por dois homens
que o atacaram a socos e o
feriram com um tiro na coxa esquerda, porque ele só
tinha nos bolsos Cr$ 15 e
um maço de cigarros.
Um dos bandidos usou
um soco inglês, que provocou grandes hematomas no
rosto de Alberto. Os bandldos fugiram em direção à
favela do Jacarezlnho e o
fato foi comunicado à 17a.
Delegacia Policial. A vítima
foi medicada no Hospital
Salgado Filho, de onde foi
transferida para o Sousa
Aguiar.

Avião do
DER cai
no Pará
BeKm — Um avião bimotor do DER — prefixo
PT-ETZ — que saiu ontem
¦de Belém, com destino a
Santarém, fez um pouso de
emergência numa fazenda
de Alenquer, a apenas cinco
quilômetros do aeroporto
desta cidade. Os três ocupantes do avião, que ia apanhar o Governador Aloysio
Chaves, para levá-lo ao Município de Aveiro, saíram
ilesos.
O aparelho teve destruídas as hélices e o trem de
pouso, e sofreu diversas
avarias na fuselagem. A notícia do acidente causou
preocupações em Belém,
mas o próprio Governador
telefonou de Santarém para
dizer que não estava no
avião e tranqüilizar sua f amilia e seus assessores.

O tráfego foi desviado por Quitandinha e no final da tarde houve grande engarrafamento no centro da cidade. O deslizamento foi às 13h30m, a começar por um grande pedaço de rocha; 10 operarios, que pintavam a murada do viaduto, tentavam
desobstruir a metade da pista quando o talude veio
abaixo.
de: o rápido aquecer e resCAUSAS
friar acaba por romper a
O operário José Lopes da estrutura da rocha, tiranSilva disse que o grupo ai- do a estabilidade das enmoçara sob o talude mela costas.
hora antes do deslizamento.
As marmitas ficaram lá e SEGUNDO
ao trabalho:
voltaram
"Uma ambulância do
Em janeiro houve um
IPASE, com um doente den- deslizamento a 500 metros
tro, esperou que retiras- do de ontem, no ponto cosemos a pedra, mas logo nhecldo como Véu de Noiva.
veio a barreira e o motoris- Mas a contenção da encosta
ta resolveu voltar, para já está concluída, faltando
pegar o caminho de Quitan- apenas recapear a pista.
dinha".
Entretanto, os engenheiros
O deslizamento atingiu ignoram se o sistema de
um pequeno trecho da amu- contenção (tirantes de aço
nada do viaduto, mas o sub- e tela) dará certo, pois não
chefe da 5a. Residência do há garantia de que as esca7° Distrito Rodoviário, en- vações atingiram a rocha
genheiro José Luís da Ro- firme.
cha, ignorava se a estrutuOntem a pá mecânica do
ra fora abalada. A primeira DNER limpou uma pequena
providência foi deslocar pa- área para que o trator tira lá uma turma de 30 ope- vesse condições de jogar parários e uma pá-mecanica.
ra o abismo os grandes bloO chefe do 7o Distrito, cos de rocha. O que só foi
Murilo Bretas Peixoto, foi feito por meia hora, pois,
até Caçapava para obter da como previam os operários,
Cetenco, que constrói o a chuva voltou e o trabalho
novo trecho da BR-040, um tornou-se inseguro.
trator de esteira, que cheSegundo um engenheiro
gou às 17h.
da Cetenco, que acompaO engenheiro José Luís nhava os trabalhos, a emda Rocha, disse que os desli- presa já comunicou ao
zamentos ocorrem ali por DNER que a nova estrada
causa do estado do morro, terá de receber urgentes
formado por rochas frag- serviços de contenção de
mentadas (das mais an- encostas, para não se repetigas): "Com as chuvas, a tir os problemas da do Con.
água se infiltra nas fendas torno.
das rochas e a qualquer hoCom o desvio, o tráfego
ra podem ocorrer novos para a União e Indústria
deslizamentos. Seria melhor segue o percurso Quitandique viessem logo pois só as- nha, Rua Coronel Veiga,
sim faríamos um único ser- Avenidas Washington Luís
viço".
e 15 de Novembro, Ruas 7
Outra causa do desliza- de Setembro, Tiradentes e
mento, disse o engenheiro, 13 de Maio, Avenida Rio
é a ação do sol, que bate Branco e Rua Hermógenes
naquela área durante a tar- Silva.

THEREZINHA LUZ LISBOA
Antônio Mareio Junqueira Lisboa, filhos, genro, nora e netos e Cecília Co+
imbra da Luz convidam os parentes
e amigos para a missa de 7.° dia por alma de
sua muito querida esposa, mãe, sogra, avó e
sobrinha, THEREZINHA, a ser realizada amanhã, quinta-feira, dia 28, às 6 horas da tarde,
na Igreja do Colégio Santo Inácio, à Rua S.
Clemente, n.° 226.

(MISSA DE 30.°

DIA)

0 Alte. Carlos Alberto Leitão Fontes Ferreira e família
convidam seus parentes e amigos para assistirem a missa
a ser realizada em sufrágio da alma de sua querida
CÉLIA, falecida no Rio Grande do Sul. O ato será celebrado dia
+

4 de novembro às 11,00 horas na igreja da Irmandade da Santa

CAROLINA DO VALLE REGO
(MISSA 7.° DIA)
Jcsé Antônio Romero Parente e Regina Maria Arrigoni Parente, profundamente sensibilizados, agradecem as manifestações de
+
pesar recebidos por ocasião do falecimento
de sua inesquecível Avó e convidam para a missa
que farão celebrar no próximo dia 27 quarta-feira às
19 horas na Igreja da Ressurreição (Igrejinha do Forte Posto ó).

CAROLINA DO VALLE REGO
,
(MISSA 7.° DIA)
Aldo Arrigoni, Regina Maria Machado Arrigoni e Roberto Machado Arrigoni, profundamente sensibilizados, agradecem as ma+
nifestações de pesar recebidos por ocasião
do falecimento de sua inesquecível sogra, mãe e
avó e convidam para a missa que farão celebrar no
Igreja
próximo dia 27, quarta-feira, às 19 horas na
da Ressurreição (Igrejinha do Forte Posto 6).

LOLA DE ANDRADE
(MISSA DE 7.» DIA)
A família do LOLA DE ANDRADE agradece as manifestações de pesar recebidas e comunica que será
rezada missa em intenção de sua aima às dez horas
do dia 28.10, quinta-feira, na Igreja da Imaculada
Conceição, à Praia de Botafogo, 266.
(P

Cruz dos Militares (rua 1.° de Março, nesta Capital).

RUY BUARQUE DE NAZARETH

+

Quarta-feira,

27/10/76
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l9 Caderno

Polícia de Mato Grosso
comete segundo assassi
em apenas 16 dias

Chateados com o protesto
das presas, os dois policiais
entraram na cela e começaram a espancá-las, conta D
Zinete. Ela caiu e íol surrada e pisoteada, sendo mantida presa até ontem, apesar de necessitar socorros
médicos. Disse ainda que os
soltá-la,
policiais, antes de "ficar
de
a advertiram para
bico calado." A polícia não
explicou o motivo da prisão
de D Zinete, por isso seu
pai a levou à Secretaria de
Segurança Pública, onde
apresentou queixa. Um Inquérito será aberto para
apurar a denúncia.

Cuiabá — O segundo crime cometido pela po,
lícia de Mato Grosso em 16 dias ocorreu neste final
de semana, na cidade de Rondonópolis, a 200 qui*lômetros de Cuiabá, onde o agente da polícia civir
Galdino Alves Santana assassinou com dois tiros de
revólver o comerciante Francisco de Assis Oliveira',
que teve uma discussão com o pai do policial momentos antes de sua morte.
O primeiro crime ocorreu há 16 dias, na localidade de Ribeirão Bonito, Município de Barra do
Garças, onde o soldado Ezy Feitosa Ramalho assas-1
sinou com um tiro o Padre João Bosco Penido Burnier, que fora à delegacia reclamar contra as torturas que a polícia aplicava a quatro pessoas presas.
CLIMA DE REVOLTA
nete da Secretaria de Segu-'
rança,1 Nobel Cuiabano, que|
Ao narrar, ontem em no entanto, negou qualquer'
Cuiabá, o crime de Rondo- conotação política ao crime.7
nópolis, o líder do MDB na Informou que o Delegado
Assembléia, Deputado Car- Nivaldo Cavaleiro solicitará'
los Gomes Bezerra, informou hoje ao juiz da comarca daque quando a vítima rece- quela cidade autorização^
beu os tiros estava ao lado para que Galdino Alvesl
de um candidato a prefeito Santana seja transferido^
pela legenda da Oposição, para Cuiabá, por questões!
Sr Aguinaldo Rufino Luce- de segurança, devido ao cli-^,
na. O candidato desligou-se ma de revolta da popu,^
há algum tempo da Arena, lação.
Ò Sr Nobel Cuiabano di"s^
partido pelo qual chegou à
suplência de deputado esta- se ainda que "não proce-,
dual.
dem" as informações segun.1.
O Deputado Bezerra disse do as quais o policial assa's-1,
ainda que a população de sino teria desfilado errir
Rondonópolis estava revol- Rondonópolis e m compa,--^
tada com o crime, ocorrido nhia do delegado local,,
na sexta-feira, principal- acrescentando que Galdinoiv
mente porque o policial as- Alves Santana fugira logo...
sassino teria sido visto nu- após o crime, apresentanma rua da cidade ao lado do-se no domingo. O crimi-.
do delegado local, Nivaldo noso, segundo o chefe de gaCavaleiro.
blnete da Secretaria de Se-v
O descontentamento da gurança, já está com prisãopopulação de Rondonópolis preventiva decretada e en^.
foi confirmado na tarde de contra-se preso na cadela,
ontem pelo chefe de gabl- pública de Rondonópolis. ....".

Dentista e
policial são
processados

Explosão em Recife danifica
posto de gasolina e deixa
em pânico cinco mil alunos

Uma mulher foi socorrida
ontem no Hospital Getúlio
Vargas com ferimentos contusos pelo corpo, segundo
ela causados por espancamento por dois policiais da
Delegacia de Duque de Caxias, que a teriam prendido
ilegalmente na sexta-feira.
Acompanhada por seu
pai, o Tenente do Exército
Frederico Zsecades, D Zlnete Zsecades dos Santos, 43
anos, explicou ao ser medicada que fazia um lanche
no Shopping Center de Duque de Caxias, quando foi
agarrada por policiais e levada para a delegacia. Lá,
sem motivo aparente, segundo a vítima, foi trancada num xadrez, onde já se
encontravam outras mulheres. No domingo, as mulheres se rebelaram contra o
tratamento que recebiam.
ESPANCADA

O delegado Estênio Mércante, lotado na Corregedoria de Polícia, e o dentista
Héivio Martins foram denunciados pelo Promotor
Luiz Fernando de Freitas
Santos na 23a. Vara Criminal, por agressão mútua
originada por um atrito que
os dois tiveram por causa
do transito em frente ao
Hospital Pinei. O policial,
além de agredir o outro
com a coronha de seu revólver, ainda deu-lhe um tiro
na perna direiba.
Na tarde de 21 de abril
último, cerca das 14h, o
dentista manobrava o seu
carro para colocá-lo na garagem do prédio 18, da Avenida Venceslau Brás, obstruindo o tráfego o que irritou o delegado. Da discussão passaram à luta corpo<ral quando o policial
atingiu o dentista com várias coronhadas, acabando
por dar-lhe um tiro.

Recife — Uma explosão destruiu ontem um:
posto de gasolina no bairro de Boa Vista, danificou
seis carros e quebrou vidraças de residências num""
raio de 300 metros, além de provocar tumulto entre *
5 mil estudantes das cinco escolas localizadas na.
rua do acidente. Os prejuízos são estimados em Cr$..
800 mil.
A explosão foi conseqüência de defeito na marí-.,!
gueira do posto que era abastecido pelo caminhão-itanque (TC-4374-PE), da Companhia Adolfo Costa
Lira, distribuidora da Esso. Segundo testemunhas,,
a gasolina que escapava era colocada numa lata. O
caminhão-tanque era dirigido por Wilson Sabino da
Silva, 37 anos.
ORDEM
móveis que se dirigiam à ei- •
dade, manobraram a fim de
As chamas chegaram a 10 não passar no local do inmetros de altura e seis via- cêndio, o que provocou peturas foram convocadas. quenas colisões. Oitenta
Quando ocorreu a explosão, pessoas da Secretaria de"
os alunos entraram em pa- Segurança Pública isolaram a
nico, mas a calma foi res- a área, e ontem à tarde ós"'
tabelecida pelos professores, b ombeLros tentavam eva- '
que se organizaram para cuar todas as galerias, e tí""J'
local só seria liberado após
evitar atropelos maiores.
Na Rua do Riachuelo, on- a certeza de total seguran-''
de ocorreu a explosão, ape- ça, e afastado o perigo dé''
sar de mão única, os auto- novas explosões.
íllll

Mulher de
Sociedade Jesuíta no Sul é L
atira
goleiro
processada pela emissão rira
na torcida
de cheques sem cobertura
Belém — Torcedores do

10 u

CÉLIA MACHADO FONTES FERREIRA

CAROLINA DO VALLE REGO
(MISSA 7.° DIA)
Aldo Arrigoni Júnior e família, Eduardo
Machado Arrigoni e família, profundamente sensibilizados, agradecem as manifesta+
ções de pesar recebidos por ocasião do falecimento de sua inesquecível Avó e convidam para
a :missa que farão celebrar no próximo dia 27 quarta-feira às 19 horas na Igreja da Ressurreição (Igrejinha do Forte Posto 6).

Deslizamento de uma barreira de 40 toneladas
voltou a bloquear, no início da tarde de ontem, a
Estrada do Contorno (BR-040) na saída do Viaduto
do Ouriço (Km 39,5), entre, os Túneis do Ouriço e
do Papagaio. Engenheiros do DNER acham que os
50 metros de pista poderão ser liberados em 48 horas, se não chover muito.

?

(MISSA DE 30.° DIA)
Seus familiares agradecem as manifestações de pesar recebidas e convidam parentes e amigos para missa de 30.° dia que será celebrada
dia 28, quinta-feira, às 19:00 horas, na Capela Divina Providência, à
Rua Tavares de Macedo, 155 — Icaraí — Niterói.

Clube do Remo, reÉpltados
com a derrota para JBahia
(3 a 1) e conseqüente desclassificação do Campeonato Nacional, apedrejaram
ontem de madrugada a casa do goleiro Dico. A mulher do jogador, Maria Gecilda, de arma em punho,
enfrentou os desordeiros e
feriu Marcos Vinícius Santos, 21 anos, na perna direita.
Frederico Smith, o Dico,
só regressou ontem de
manhã de Salvador. Apoiou
a mulher: "Ela estava sozlnha com nossas duas filhas,
e eu, se estivesse em casa,
faria o mesmo". Uma pedrada atingiu sua filha de
um ano e seis meses. Dico
disse que sua mulher não
tinha intenção de ferir ninguém, pois atirou para o
chão. Levará o caso à Justiça, processando criminalmente os agressores.

PROF. PAULO ABIB ANDERY
Paulo Abib Andery S/A e E. I. M. Engenharia Para Ind.
Mineral S/A., com pesar comunicam o falecimento de seu
Diretor Presidente e Fundador PROF. PAULO ABIB ANDERY e
convidam parentes, amigos e clientes para a missa de 7.° dia à
realizar-se no dia 29 de outubro de 1976 (6.a-feira), às 18 horas na Igreja de Santo Ivo no Largo da Batalha - Jardim Luzitania - Sâo Paulo.

Porto Alegre — A Sociedade Antônio Vieira, k
entidade civil pertencente à Província Meridional^
Sul da Companhia de Jesus, localizada em São Leo-^J
poldo, a 34 quilômetros de Porto Alegre, está sendo
processada por derrame de cheques sem fundo .e0r,
pela emissão de promissórias não cobertas em tem*;*
po hábil, algumas assinadas há mais de um ano. *kb
Os cheques e as promissórias foram emitidos;-'
pelo Padre jesuíta Cândido Santini, ex-responsávek,
pelas obras do santuário Padre Réus. O total aindanão foi apurado, mas só os títulos chegam a Cr$-920 mil. Um prédio construído no terreno da Socie*"
dade e um órgão eletrônico com três caixas acústi-""
cas serão leiloados, no dia 28 de novembro, parà"'y
ressarcir as pessoas — sete — lesadas pelo Padre u
Santini.
..-.->
dre Santini o título de perMAIS AÇÕES
sona non grata junto à OrO Padre Santini, afastado dem dos Jesuítas, tem três
da obra do santuário Padre explicações: alguém andou"
Réus e atualmente traba- fazendo bobagem ou sendo
lhando na Santa Casa de enganado ou fazendo viga.-..
Pelotas, está sendo proces- ¦rice".
Calcula-se que os processado por estelionato
(emissão de cheques sem sos contra a Sociedade Anfundo) pelo Hotel Everest tônio Vieira, atualmente,
de Porto Alegre e de outra sejam 20, aproximadaação semelhante através de mente, alguns correndo desum promotor público da Ci- de junho de 1975. E todos
têm a mesma pe nhor a':...„
dade de Santa Cruz do Sul.
Além disso, a Imobiliária bens imóveis. O Sr Anschau
Solar, de São Leopoldo, não acredita que a Sociedatambém está cobrando ju- de não tivesse fundos para-.,
suas dividas:
dicialmente aluguéis atra- pagar
"Eles devem arrecadar,
sados, cuja responsabilidade
foi assumida pela Socieda- tranqüilamente, cerca d e
CrS 10 mil cada domingo e .-,.
de.
O advogado Lauro Ans- mais ou menos CrS 2 mil
chau, que está fazendo a em dias de semana. Com o .
cobrança "odos CrS 920 mil, aluguel de garagens, restauescândalo, que rant.es e lojas de vendas de
acha que
tem repercussões religiosas souvenirs, ganham perto de
e que já trouxeram ao Pa- Cr$ 15 mil por mês.

+
horas.
Março

RENATO LISBOA
(MISSA DE 7.° DIA)
Seus Irmãos, cunhados e sobrinhos, agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento e convidam os demais parentes e amigos
para a missa de 7.° Dia que farão celebrar por sua
boníssima alma, amanhã, quinta-feira, dia 28, às 10,30
Igreja da Santa Cruz dos Militares, na Rua 1.° de
' 36.
(P
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I9 Caderno

Campo Neutro
Súmula

José Inácio

Wenieck

a GÈNCIAS bem informadas garantem
que já está pronto o novo contrato
entre Emerson e a Copersucar e eu
fico pensando na bela oportunidade
para que um poder mais alto (do Olimpo, do
Planalto ou qualquer outra região montanhosa) se alevante e ponha um paradeiro no
que já ameaça se transformar em chacota
internacional.
Ainda outro dia, confessava-me um presiâente âe Confeãeração que a frase âo Barão âe Coubertin (aquela âo "iâeal é competir") não passa realmente ãe um jogo de palavras, pois o objetivo do nosso Governo em
esporte é o de ganhar medalhas e títulos, e
alcançar através deles repercussão internacional.
Ora, com o Copersucar, Emerson tornou-se um aposentado em plena mocidade,
jiasseanâo pelas pistas o nome âa Cooperativa dos Produtores ãe Açúcar sob o pretexto
de vender nosso proâitto no exterior. E' um
pretexto estranho, pois, ao que eu saiba, se
o Reino União e a França resolverem comprar açúcar no Brasil, em vez ãe irem adquiri-lo a Cuba, Jamaica ou Martinica, certamente se verão guiados por razões outras
que não as performances de nosso bólide (se
me permitem, a licença poética) nas pistas
ãe Monte Cario ou Brands Hatch. E é bom
mesmo que nelas não se baseiem, pois se os
compradores internacionais concluírem que
o açúcar da Copersucar é tão bom quanto
sua escuâeria, aí então ê que morreremos toâos à míngua.
Em segundo lugar, ao contrário de um
cigarro como o Marlboro ou o John Player,
ou de um aditivo como o STD, o nome Copersucar não é marca de nenhum produto
que uma âona-áe-casa estrangeira encontre
no supermercado da esquina.
Longe ãe mim afirmar que no futuro o
Copersucar não venha a âar certo. Poâe ser
que sim, poâe ser que não — eis uma dúviâa a ser âesfeita em ãois ou três anos, mas
não ao preço ãa liquiãação, já, agora e imeãiata, do maior talento automobilístico que
o Brasil conheceu.
Passar-se logo para um carro realmente
competitivo é uma satisfação que Emerson
deve ao país todo. A não ser que seus planos
sejam outros e esteja mais disposto a viver
no mundo dos negócios do que a arriscar-se
a morrer no universo da Fórmula-1.
E' um direito âe opção que ninguém lhe
nega. Mas, neste caso, deveria ter a franquesa de vir à boca de cena e confessar tudo.
/i
/i

Djan Madruga (D) foi o único nadador carioca que prestigiou a exibição dos norte-americanos, treinando com Goodell

Nadadores dos EUA
se exibem no CEFAN
com pouco público
Maria

Helena Araújo

A chegada da delegação
ao. Rio foi realmente inesperada. Dias antes, a CBD
recebeu um telegrama comunicando simplesmente a
hora da chegada e, pela faita de tempo, não pôde iniormar-se sobre os integiantes da equipe. No entanto,
assim que houve o comunicado O CEFAN logo providenciou a programação para que a rápida passagem
da delegação pelo Rio —
três dias — fosse proveitosa.
A primeira iniciativa foi
oferecer a piscina do Fluminense para o treinamento.
Lá, tratando-se de um clube, a receptividade foi melhor, pois o horário estabelecido para o treino comeidiu com o dos nadadores do
Fluminense. Os que já haviam terminado o treino —
Paul Jouanneau, Djan Madruga, Cristina Bassani e
Paulo Mangini, além de outros treinadores — ficaram
para assistir.
Isso não se repetiu na
exibição programada para o
Cefan, apesar dos organizadores terem tido o trabalho
de enviar ofícios para os
clubes e para a Federação

M^tropoutana de Natação
avisando sobre a demonsti ação. O Sececà ;o-üeial
da Marinha. Almirante Jüiio de Sá Bierrenbach,'recepcionou os técnicos Bill
Diaz e Robert Mattson e,
em determ.nado momento,
chegou a perguntar onde
estavam os nadadores e
técnicos brasileiros, que deveriam ser os mais interessados.
Na programação estava
incluída uma palestra do
técnico Bill Diaz, que não
chegou a se realizar. O Comandante Wlander disse,
como justificativa, que o
treinador não teve tempo
para preparar a coníerência, mas pelo que se viu o
motivo não foi outro: o número de pessoas que foi à
piscina não era o suficiente
para preencher nem a metade dos lugares da sala de
conferências.
A exibição, dentro do que
foi possível, foi excelente.
Não houve disputa de nenhuma prova, mas valeu a
pena ver de perto o estilista
Brian Goodell, que só pela
posição que ocupa na natação mundial merecia
maior atenção. Aiguns tros
de 100 metros em diversos
estilos mostraram a categoria e velocidade de Mike
Bottom e Valery Lee.
O interesse que o CEFAN
vem dedicando ao esporte
e em especial à natação pôs
fim às controvertidas indicações para os cargos à presidência da futura Confederação Brasileira de Natação. Por méritos próprios
o Almirante Júlio de Sá
Bierrenbach será indicado
para o cargo por todas as
federações estaduais, à exceção da Federação Metropoiitana. Hoje, os ofícios
que apoiam a eleição de
Bierrenbach chegaram as
mãos do presidente d a
CBD, Almirante Heleno Nunes. A Federação Paulista,
que tinha o seu candidato
Mário Xavier — resolveu
apoiá-lo e a entidade carioca não se pronunciou.
A delegação norte-americana segue hoje, às 6h30m,
para Maldonado, no Uruguai, onde competirá amistosamente.

Water-pólo
transfere
2 rodadas

Golfe tem
Cecília na
liderança

A penúltima e última rodadas do III Torneio de
Sêniores de Water-Pólo, que
seriam realizadas hoje e
amanhã, foram adiadas para sexta-feira à noite e
sábado à tarde, respectivamente. Os jogos decisivos
da competição tiveram de
ser transferidos por causa
da disputa do campeonato
universitário d a modalidade.
Com a mudança à última
hora, a penúltima rodada
se realizará na sexta-feira,
com os seguintes jogos na
piscina do Guanabara: Fiamengo x Fluminense B, às
20h30m, e Guanabara x
Tijuca B, às 21h30m. A
final será às 16 horas de
sábado, nas Laranjeiras,
entre Fluminense A e
Gama Filho.
O Fluminense A precisa
apenas de um empate, pois
lidera a competição invicto,
enquanto a Gama Filho
tem dois pontos perdidos
por causa da derrota para
o Guanabara, com quem
divide a segunda colocação,
já que este último também
perdeu um jogo, para a equipe principal das Laranjeiras.

Cecília Grimaud assumiu
a liderança do Campeonato
Aberto de Golfe do Rio de
Janeiro, ao completar a primeira volta com 86 tacadas
gross ria categoria scratch.
A competição, iniciada ontem no campo do Gávea e
num total de 54 buracos
stroke play, tem Glória Blocker em primeiro lugar na
categoria com handicap,
com 67 net. A segunda volta
será jogaria hoje, a partir
das 9 horas, e apenas as 12
melhores classificadas estarão presentes na final de
amanhã.
Os resultados da etapa
inicial foram os seguintes:
categoria scratch — 1°
Cecília Grimaud, 86; 2o —
Jennifer Kellock, 88; 3o —
Betty Memória e Jean Robertson, 90, 5o — Glória
Blocker, 92; 6o — Nélia
Falcão e Stevi Noren, 94; 8o
Isabel Lopes e Yvette
Jonsson, 97; e 10° — Kerry
Wood, 98 gross. Com handicap — Io — Glória Blocker,
67; 2° — Kerry Wood, 68;
30 _ Néiia Falcão, 69; e 4o
Marilyn Cangro e Betty
Memória, empatadas com
¦
73 net.
-

A natação brasileira deu
provas ontem de que passa
por uma fase de total desinteresse, pois nem mesmo
a presença do recordista
mundial dos 1 mil e 500 metros, livre — Brian Goodell
na piscina do Centro de
Educação Física Adalberto
Nunes i CEFANi atraiu os
que se dedicam ao esporte.
Além do recordista mundial, dois outros bons nadadores norte-americanos —
Valery Lee e Mike Bottom
exibiram-se apenas para
os oficiais.
Só um nadador brasileiro
esteve presente, participando do treino ao lado dos estrangeiros: Djan Madruga,
que ratificou a sua condição'
de melhor do pais, não só
por seus últimos resultados,
mas também pela consciência de dedicação ao esporte.
Nadou e conversou com toda a delegação norte-americana, tentando talvez apagar a má impressão deixada pela fria recepção de dirigentes e nadadores locais,
exceção feita aos membros
do Cefan.
AVISO PRÉVIO

• A série de debates programada para o Teatro
Ruth Escobar, em São PauIo, prosseguiu ontem com a
discussão do tema Esporte
e Cultura. Participaram, entre outros, os jornalistas
João Saldanha, Vital Bataglia, Flávio Adauto, José
Maria de Aquino e o ex-jogador de basquete Amauri
Passos. Aberto ao debate
íranco, o encontro se manteve permanentemente em
alto nivel, com predominancia de assuntos como massificação do esporte, politica
do esporte e obrigatoriedade das aulas de Educação
Física.

• Confirmada a distensão
muscular, o ponta-de-lança
Toninho será desfalque na
equipe do Palmeiras pelo
prazo minimo de 15 dias.
Picolé, contratado recentemente ao Noroeste, não podera substituir o titular
porque fraturou o nariz em
desastre de automóvel, ontem à noite. Também o
ponta-esquerda Nei difícilmente terá- permissão do
Departamento Médico para
disputar a primeira partida
das finais.

Bill Diaz, o treinador da equipe, ajuda Valery Lee no aquecimento

DINHEIRO
AVISTA
PARA SUAS COMPRAS.
llmaphetll

# O Santos começa a pensar hoje, de maneira objetiva, na temporada oficial de
1977, e para tanto seus diretores estão convocados para
uma reunião, à noite, no ViIa Belmiro. Na pauta, para
discussão, o plano do presidente Modesto Roma de
oferecer Clodoaldo e Edu à
Portuguesa, em troca de
Eneas. Se a diretoria vetar
— o que parece poueo provável — ou se não houver
acordo com a Portuguesa,
os dois jogadores deverão
ser negociados com o Cosmos, o clube norte-americano onde joga Pele.
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S/A Crédito, Financiamento e Investimentos

O sim mais rápido que você já viu.
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TIJUCA
MADUREIRA
Pça. Siicns- Pena.
da Tijuca Av. Edgard Romero, 81
"' 45"-¦ Centro Comercial
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217 - Tel.: 390-6470
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• Jogador do América na
década de 40 — era o então
zagueiro-central — o argentino Grita foi agora convldado para assumir a dlreçâo técnica do Vitória, no
Espírito Santo. A proposta,
feita diretamente pelo presldente do clube capixaba,
Sizenando Pichincha, e m
princípio foi aceita por Grita, que ontem mesmo tomou providências para se
filiar à Associação Brasileira de Treinadores de Futebol.

• Indicado pela CBD, em
atenção a pedido do Comitê
Olímpico Internacional, o
professor de Educação Fisi.
ca José Roberto Ávila, preparador físico do Fluminense, será o representante
brasileiro no Estádio Intercontinental, a ter lugar na
Cidade do México, de 1** a
27 ãe novembro próximo.

• O técnico Tim voltou
atrás de sua decisão de deixar o Vitória, alegando que
em muitos anos de ativldade no futebol, nunca encontrou um clube onde tivesse
tão boas condições de trabalho e tanto apoio por
parte dos dirigentes como
agora, no Vitória. Em reunião com a diretoria, Tim
reafirmará hoje sua intenção de ficar em Salvador, bem como deixará o
Vitória à vontade para vender o passe de Andrada e
punir com rigor o atacante
Fischer, que ontem quis
agredir seu companheiro
Washington, obrigado a deixar o clube protegido pelo
preparador físico para escapara à fúria do jogador argentino.

í-í
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tênis teve duas boas notícias nos últimos dias, com a confirmação da
realização
quase simultânea, em São
O
Paulo, da Supercopa e do Torneio Internacional. Para contrabalançá-las, estava
porém nos jornais de domingo a notícia do
desrespeito ao público baiano pelo tenista
Luís Felipe Tavares, quando de uma partida
pelo Campeonato Brasileiro de Quadra Coberta.
O mais lamentável é que Tavares vem a
ser hoje um empresário do tênis, proprietário que é, com Thomas Koch, da Koch-Tavares Promoções, e deveria assim ser o primeiro a se interessar pelo bom nome do esporte.
Já no ano passado, no Country Clube,
Tavares fez um gesto obsceno para o público — não um gesto rápido, mas um largo e
demorado, em que este candidato a Nastase
caboclo voltava-se aos quatro pontos da piateia, para que ninguém ficasse em dúvida
quanto a suas intenções.
Muito mais dignos são então os jogadores de futebol, que agüentam firmes as vaias
e até insultos da torcida. Em vez de se preocupar com os jogos do Maracanã, o Juiz de
Menores faria melhor tomando conhecimento das partidas de Luís Felipe e fazendo circular antes delas o seguinte aviso: "Espetáculo proibido às pessoas educadas".
%t
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DE PRIMEIRA: O Governo da Alemãnha Oriental mandou depositar 3 milhões
de dólares em uma conta especial que servirá pard as necessiâaâes futuras âos atletas que competiram nas Olimpíaâas âe Montreal. /// De hoje até o início âa Copa do
Munão, a Alemanha Ociâental já tem 18
partidas confirmadas para sua Seleção, além
de 14 jogos para o time reserva, que serão
aproveitados pelo técnico Helmut Schoen
para experimentar jogadores. /// Ainâa a
Alemanha Ociâental: o atacante Berna
Duernberger ganhou do Bayern de Munique um prêmio de mil marcos (cerca de CrS
4 mil) por ter marcado seu primeiro gol ãe
cabeça. /// Só ontem tomei conhecimento
da claudicante nota em que o senhor Agathurno (perdão, Agathyrno, com y) da Silva Gomes acusa colunistas de estarem à soldo da oposição. Ora, eis uma nota eminentemente burra. Se havia colunistas à venâa, certamente já foram todos comprados
pelo senhor Agathyrno, notório aâepto âe
semelhantes métoâos. /// O pau ontem aqui
escrito, a propósito âa influência do portuguès na língua indiana, tinha um til em eima do u, mas infelizmente as modernas máquinas de composição âos jornais são incapazes de semelhantes malabarismos.

Fia começa no Rio contra Grêmio ou Atlético MG
Cruzeiro ganha a última
vaga se conseguir três
pontos contra Londrina
Duas partidas adiadas
encerram hoje à noite a fase semifinal do Campeonato
iNaciona, mas só uma delas
é Importante — Cruzeiro x
Londrina, no Estádio Minas
Gerais — pois definirá o
último dos seis ocupantes
do Grupo Q, entre o Cruzeiloe a Portuguesa de Desportos. O jogo será transmitido pela TV direto para o
IRio.
Atlético Mineiro x Remo
é o outro jogo, marcado para o Estádio Evandro de Almeida, em Belém, mas sem
qualquer valia para a ciassificação, porque o Atlético
já assegurou a sua vaga,
enquanto o Remo está eliminado. Assim, a vitória do
Atlético só servirá para coüocá-lo em primeiro lugar
no Grupo I, deixando o
Bahia em segundo. As duas
partidas começam às 21 horas.
i

CRUZEIRO FAVORITO
Para se classificar, o Crueelro necessita vencer por

diferença superior a um gol.
Só assim ficará igualado em
nove pontos ganhos com a
Portuguesa de Desportos e
será favorecido pelo fato de
possuir maior número de
pontos, em todo o Campeonato. Como o Londrina não
venceu nenhum compromisso até agora, o Cruzeiro será o favorito destacado,
porque o nível de sua equipe é bem superior e, além
disto, atuará no próprio
campo. Caso o clube mineiro não consiga os três pontos, a Portuguesa de Desportos estará classificada.
O juiz será Valqulr PImentel e as equipes atuarão
assim: Cruzeiro — Raul;
Mariano, Morais, Darci Meneses (Osires) e Vanderlei;
Zé Carlos e Eduardo; Eli,
Palinha, Jairzinho e Ronaldo. Londrina — Paulo Rogério; Odair, Raimundo,
Arengue e Dirceu; Toquinho, Bosco e Anderson; Paraná, William e Marco Antônio.
Em Belém, a arbitragem
será de Luis Carlos Félix.

A CBD divulga hoje,
às 16 horas, a primeira
rodada da fase final do
Campeonato Nacional, e
já está decidido que o
Flamengo jogará domingo, no Maracanã, contra
o Atlético Mineiro ou o
Grêmio. A diretoria da
CBD se reúne à noite e
é bem provável que autorize o Departamento de
Futebol a anunciar a
tabela completa do Grupo R, que já tem todos os
concorrentes definidos.

s. mi-

OPINIÕES DIVERGENTES
Para o representante do
Fluminense do Rio, José
Carlos Vilela, a Federação
Fluminense não tem condições de fazer novas
fusões. Na última assembléia-geral ele expôs o seu
ponto-de-vista:
— A FFD já fez uma
fusão com o voleibol e, portanto, ficou impedida de tomar medida idêntica, no futebol ou em qualquer outra
modalidade. Assim, competira aos clubes a ela filiados
solicitarem inscrições e m
nossa entidade. O meu cíube, para manter a situação
atual, com 12 representan-

tes do Rio e os três do
ex-Estado do Rio, recorrerá
até a medidas judiciais.
Aceitarmos a fusão no fute•boi seria o mesmo que considerarmos legítima a bigamia no Brasil.
Contra esta posição se rebela o vice-presidente da
Federação Fluminense, Ari
Magalhes:
— O Vilela cometeu llgeiro equivoco. Os clubes do
Departamento de Voleibol é
que se fundiram mas a Federação Fluminense continua existindo e, tal como
na CBD, o seu esporte báslco é o futebol. E só através
deste poderá existir uma
fusão da Federação Fluminense com a entidade carioca: Trata-se de uma situação legal e não cometemos cochilo algum. No momento, pretendemos apenas
atender o mais breve possivel as pretensões de todos,
promovendo a fusão nos
moldes já convencionados
entre as duas partes — Federação Fluminense e Federação Carioca.
Enquanto persistem as dlvergências quanto à fusão,
os clubes cariocas ultimam
providências para aprovai o
Regulamento do Campeonato de 77, sem prever a inclusão de mais nenhum,
além dos 15 já existentes.
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Programação deexecução
automática ou de etapapor etapü
Pausapara resultados
intermediários no yison
Correção de programas
8 testes condicionais. ...
Transferência, condicional
e direta, Funções trigonométricasi
logaritmicas e estatísticas.
8;memórias.LógicaRPNi

Apenas

3.975,
ou em 10x555,
peloCRBDI-CLAP

HP22 (—> Funções matemáticas, financeiras e estatísticas.
10 memórias. Funções pré-programadas. Apenas CR$ 3.975,
BP21 •— Científica 32 funções pré-programadas. 1 memória
endereçaveL Apenas CHS 2.350,
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Em qualquer de nossas lojas ou pelo Serviço de Consulta por
Telefone: 228-0734 • 284-5649 • 248-8159
Distribuidor Autorizado

Clap
Copacabana: R, Bolivar, 86-A TeL: 257-1137
Centro: R. 7 de Setembro, 88 — Loja Q
S. Cristóvão: B. Antunes Maciel, 25 — 2f/3? ands.
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Na visita ãe Márcio Braga ao Fia, o cumprimento simpático, no campo, ao funcionário Aristóbulo

Clubes recusam inclusão
do Flu de Friburgo para r
ter IS no Campeonato!
A recusa da assembléiageral da Federação Carioca
(PCP) em aceitar a propôsta da Federação Pliunlnense de Desportos (FFD), pa.
ra incluir o Fluminense de
Friburgo no Campeonato de
1977, demonstra a intenção
dos clubes de impedir o aumento do número de participantes para mais de 15.
5;" A entidade fluminense, entretanto, não parece
disposta a abandonar o seu
propósito e solicitará a interf erência d o presidente
Heleno Nunes, da CBD, para tentar convencer os representantes dos clubes que
compõem a atual assembléia da FCF.

,
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Más condições físicas adiam
outra vez a estréia de Osni
O Departamento Médico e
os preparadores físicos do Fiamengo resolveram suspender
por tempo indeterminado o treinamento com bola do ponta-direita Osni. O jogador vem sendo
submetido desde ontem a exerciclos com peso, no Centro de
Recuperação Muscular, porque
ainda está com a musculatura
das pernas fláclda, o que não
permite que bata na bola com
firmeza. Contratado ao Vitória
há cerca de 40 dias, Osni terá
mais uma vez sua estréia retardada.
A alternativa de enfrentar
Grêmio ou Atlético Mineiro domingo, no Maracanã, não deve
ter agradado ao técnico Coutlnho. Ele deu a entender ontem,
numa conversa informal, que
gostaria de jogar com o Fluminense na estréia na fase decislva. Seu argumento é que o time
do Flamengo atravessa excelente
forma, jogando num ritmo veloz, e uma possível vitória sobre
um tradicional rival, como o Fluminense, serviria como um estimulo a mais para a equipe nas
finais.

O apoio
O único receio de Coutinho
é não poder contar com o time
completo. Rondinelli e Merica
são presenças ainda duvidosas,
embora o médico Célio Cotechia
demonstre otimismo em relação
ao aproveitamento dos dois jogadores. O ponta-direita Paulinho, contundido no joelho, con-

tinua afastado do time. A posição, entretanto, não preocupa o
técnico, que considera
Júnior
Brasília em boa forma.
O Flamengo treinou ontem
em regime de tempo integral.
Pela manhã, os jogadores estiveram no Centro de Recuperação Muscular fazendo exercícios
com peso, e à tarde houve um
treino técnico e tático, quando
Coutinho aproveitou para repetir várias jogadas ofensivas que
vem utilizando, principalmente
pelas pontas.

Márcio também
quer Coutinho
— Estou multo satisfeito
com o seu trabalho e espero contar com você no ano que vem.
. Com estas palavras — que
deixam transparecer sua conflanca na vitória — Márcio Braga,
candidato à presidência do Fiamengo nas eleições de dezembro,
cumprimentou o técnico Cláudio
Coutinho, com quem conversou
durante alguns minutos ontem
à tarde, na Gávea.
Márcio Braga chegou ao clube por volta das 17h 30m para
fazer o registro de sua cândidatura. Estava acompanhado de
alguns membros da oposição, entre eles Drault Ernani Filho e
Togo Renan Soares, o Kanela.
Uma das primeiras pessoas que
Márcio Braga cumprimentou foi
o funcionário Aristóbulo Mesqul-

ta, que sua facção pretende
afastar do clube.

O documento
Depois de apertar a mão de
outros funcionários e dos reporteres que fazem a cobertura do
clube, o candidato subiu ao
Departamento de Futebol, onde
examinou a folha de pagamento
e mostrou interesse em saber em
quanto o Flamengo é descontado
nos jogos do Maracanã.
A íntegra do documento de
inscrição de Márcio Braga é a
seguinte:
"Márcio Baroukel de Souza
Braga, sócio-proprietário n° 0162
vem, no pleno gozo de seus direitos e nos termos do artigo 104
dos Estatutos, solicitar inscrição
como candidato ao cargo de Presidente do Conselho Diretor, a
fim de que possa concorrer às
eleições que se realizarão na
segunda quinzena do mês de
dezembro."
"Declaro, outrossim,
que tenho inteiro conhecimento dos
Estatutos, Regimentos e Regulamentos do clube, sendo meu propósito cumpri-los fielmente."
Márcio Braga e Radamés Latari, outro candidato à presidencia, comparecerão hoje, às 21
horas, à casa do conselheiro Mánio Arnaud para tomarem conheclmento de um levantamento da atual situação financeira
do clube, o estudo foi cedido peIo presidente Hélio Maurício,
candidato à reeleição.

Flu critica tabela demorada
mas acha bom estrear fora
Pouco depois de o superintendente Domingo Bosco
criticar a CBD pela demora
da elaboração da tabela da
fase final, o que vem impedindo os clubes de programar um esquema de treinamento de acordo com as
viagens, o vice-presidente
José Carlos Vilela chegou
ao Fluminense todo satisfelto, informando saber a ordem de todos os jogos.
Por uma questão de ética,
Vilela não entrou em detalhes mas informou que a
primeira partida d0 Fluminense será fora do Rio, aca.
bando de vez com as esperanças de todos em enfrentar o Flamengo no domingo.
POSIÇÃO DO TÉCNICO
O técnico Mário Travaglini gostaria de enfrentar o
Flamengo na primeira partida. Entretanto, ao saber
que o jogo não será no Rio,
pareceu dar pouca importancia ao fato.
— Nesta fase final todos
os jogos são difíceis e o importante é iniciar com uma
vitória. Não importa ser
contra A, B ou C. Nesta etapa do campeonato, a motivaco será o fator mais importante para se realizar
uma boa campanha.
Em relação à equipe, Travaglinl acha que eia renderá bem mais nesta fase flnal e o que aconteceu no
sábado, contra o Goiás, não

pode ser levado em consideração.
Perdemos para o América, em Natal, jogando
bem. Empatamos com o Botafogo realizando uma boa
partida e só estivemos mal
contra o Goiás. Como tive
a oportunidade de dizer anteriormente, o Fluminense
é uma equipe que rende de
acordo com o adversário e,
além disso, daqui para a
frente, passaremos a atuar
com todos os titulares.
BOA FORMA
A Comissão Técnica do
Fluminense aproveitou a semana livre para intensificar a preparação dos jogadores. Ontem, o elenco foi
submetido a exercícios em
regime de tempo integrai.
Pela manhã houve um teste
de Cooper, no qual Dirceu,
com 3 mil 550 metros foi o
que conseguiu o melhor resultado. Paulo César, com
indisposição gástrica, foi o
único ausente. À tarde, os
jogadores voltaram às Laranjeiras, participando de
exercícios físicos e técnicos.
O preparador Maurício
Lacerda disse que o resultado dos testes superou a expectativa, numa demonstração de que o time está
bem.
Não exigimos o máximo, apenas recomendamos
que corressem num bom
ritmo, porque a intenção
nossa era realizar um tra-

balho aeróbico. Entretanto,
a média ficou em torno de
3 mil metros, o que é muito
bom.
Para hoje, é possível que
os jogadores sejam levados
para a Barra da Tijuca, caso o tempo esteja bom.
Acontecendo isso, o presidente Francisco Horta oferecerá um almoço em sua
casa, como aconteceu no
ano passado. Amanhã, os
exercícios serão novamente
em regime de tempo integral.
IRRITAÇÃO DE BOSCO
A demora pela divulgação
da tabela da fase final é o
que mais vem preocupando
a Comissão Técnica, principalmente o superintendente
Domingo Bosco, responsável
pela organização das programações de treinamentos
e viagens.
— O mais lógico seria di.
vulgar a tabela na segunda-felra, o que nos daria
tempo para nos organizar
e escolher a delegação, reservar passagens, hotel e
uma série de outros pequenos detalhes. Caso a tabela
só venha a ser divulgada na
quinta-feira, os clubes que
jogarão no sábado correm
o risco de não conseguir reservas nas companhias de
aviação.
O técnico Mário Travaglini ainda procurou tranquilizar Bosco, que fez muitas
criticas à CBD.

Lula prefere
o Olaria
ao América
As conseqüências da desclassificação do América do
Campeonato Nacional começaram a surgir ontem:
Lula II, emprestado pelo
Olaria até o fim do ano, pediu rescisão de contrato. O
atacante prefere disputar o
Torneio da Integração pelo
Olaria a esperar o término
do empréstimo, quando poderia ser contratado em definitivo pelo América. O caso foi entregue áo vlce-presidente de futebol, Álvaro
Bragança.
Na apresentação dos Jogadores, ontem à tarde, no
Andaraí, o ambiente era de
desanimo. Os membros da
Comissão Técnica não escondiam apreocupação
com a situação financeira
do clube. Uma parte do time foi às Paineiras com o
preparador físico Hélio Vigio, enquanto outra ficava
batendo bola no campo sem
o menor entusiasmo: alguns jogadores dispensados
pelo Departamento Médico
e outros, como Geraldo e
Renato, que simplesmente
se recusaram a participar
da corrida de seis quilômetros.
REUNIÃO ADIADA
Preocupado com seu pai,
que está doente, o preoidente Wilson Carvalhal transferiu para hoje a reunião
de ontem à noite do Departamento de Futebol. Embora ainda não tenha tomado
conhecimento oficial do torneio que a CBD está tentando organizar em Brasília
entre os clubes desclassificados, Carvalhal admite a
presença do América.

Está decidido que para
o bom desenvolvimento
das finais do Nacional,
não deve haver jogos regionais no início e muito
menos nas rodadas decisivas. O maior problema
para a organização da
tabela do Grupo Q é que
só hoje à noite será conhecido o nono classificado, Portuguesa ou
Cruzeiro, o que faz alguns jogos serem progra-

mados em São Paulo ou
Belo Horizonte.
Por isso, a CBD está
aprontando três tabelas:
a do Grupo R, que já está certa, e duas para o
Grupo Q — uma com a
participação do Cruzeiro
e a outra com a Portuguesa. Cruzeiro e Londrina jogam hoje em BeIo Horizonte e se o primeiro marcar três pontos estará classificado,
em prejuízo d a Portuguesa.
Os dirigentes preferem
divulgar a primeira rodada dos dois grupos —¦
daí a possibilidade de a
tabela só sair amanhã —
para que os times possam fazer programação
de treinos e viagens. No
entanto, se houver açordo para que pelo menos
a tabela do Grupo Q possa ser logo anunciada, isso acontecerá ainda hoje, por volta das 22 horas, no fim da reunião.

Vasco continua jogando
em São Januário para
faturar mais nas finais
As boas rendas conseguidas no estádio farão com
que o Vasco continue, na
medida do possível, jogando
em São Januário na fase
final do Campeonato Nacional, indiferente à má fama
que hoje cerca seu campo,
nascida primeiro da série
de pênaltis que chamou a
atenção geral, depois da polícia particular do clube e,
ultimamente, pelo ambiente
pesado criado pelo momento pré-eleitoral, que tornou
a torcida agressiva.
Entende a diretoria do
Vasco que só jogando em
São Januário obterá rendas
satisfatórias, sobretudo na
fase decisiva do Campeonato, quando o público tende a crescer, ainda mais
que daqui para a frente o
Vasco terá condições de
jogar completo, com a volta
de Zanata.
TREINA FORTE
Fora da equipe desde a
decisão da Taça Guanabara, Zanata, que operou os
meniscos, está fisicamente
recuperado. Amanhã, no coletivo programado para o
caso de o Vasco estrear
sábado no primeiro turno
da fase final, Zanata treinará o tempo todo e, de
acordo com a vontade de
Paulo Emilio, forçando ao
máximo. Se não sentir

nada, estará provando que
tem condições para aguentar os 90 minutos já no fim
de semana.
O preparador físico Djalma Cavalcanti considera o
jogador em boa forma e apto a utilizar toda a potência
da perna. No treino de ontem, na Barra da Tijuca,
Zanata correu bem os primeiros três quilômetros na
areia da praia, na parte
úmida, junto à água, e
depois, para não forçar
demais, apenas caminhou
nos últimos 500 metros,
sempre com carga de peso
na perna.
Como tem ocorrido sem-»
pre nos treinos de corrida
e resistência, o juvenil Helínho teve o melhor temjpo
para os 3 mil e 500 metros.
Estiveram ausentes do treino Dé, que nem chegou a ir
ao clube, e Zé Mário, Marco
Antônio, Roberlto, Luís Carlos, Renê, Abel e Fumanchu,
que não foram à Barra por
estarem sentindo dores
musculares resultantes da
dureza do jogo contra o
Misto. Fumanchu ainda fez
exercícios com o preparador
físico auxiliar, Antônio Lopes.
A esperança, no Vasco, é
que Abel seja suspenso
apenas por três partidas,
porque o zagueiro central é
primário para o Tribunal
da CBD.

Torcedores do Botafogo
querem Luisinho e vetam
o nome de Paulo César
O debate entre o presidente Charles Borer e os
representantes da torcida
do Botafogo, ontem à noite,
no sala nobre da velha
sede. colonial da Avenida
Venceslau Brás não levou a
muitas conclusões. Borer se
irritou e os torcedores também. Depois de gritos e
ameaças — um princípio de
tumulto chegou a se formar
quando o presidente disse
que expulsaria Tarzã da saIa — um ponto ficou claro:
dos reforços citados por Borer, para 1977, o nome de
Luisinho, do Flamengo, foi
o mais aplaudido, e o de
Paulo César, do Fluminense,
o mais vaiado.
Charles Borer fez o que
pôde para defender sua adm i n istração, enumerando
os problemas financeiros e
imobiliários que precisa resolver, e a torcida aproveitou para demonstrar seu
descontentamento com as
atuações de Wendell, Cremílson, China e Fred. Mário
Sérgio foi criticado pelo excesso de cartões amarelos
que recebe e Manfrini, por
não passar a bola para Nílson Dias. Bráulio e Orlando,
do América, foram lembrados como bons reforços e
Marinho, que estava no clube, foi obrigado, pessoalmente, a desmentir que desejava ir para o Fluminense.
A diretoria do Brasil afinal concordou em pagar os
Cr$ 80 mil exigidos pelo Botafogo e o time estará em
Pelotas, domingo, para o
amistoso. Apesar de ser dia
de Finados, a terça-feira estava reservada para uma
apresentação em Rio Grande, mas o São Paulo local
não confirmou a quota e a

partida deverá ser em outra cidade gaúcha: em Bento Gonçalves (Esportivo) ou
Caxias (Juventude).
Por iniciativa do empresáriò Francisco Meireles e
desde que a CBD garanta
as passagens, o Botafogo será a atração de um torneio
a ser realizado com a particlpação de outros seis clubes eliminados do Nacional:
Remo e Paissandu, de Belém; Nacional e Rio Negro,
de Manaus; Flamengo, de
Teresina, e Sampaio Corre.'., de São Luís.
Os jogos serão realizados
sob o regime de caixa única, mas o Botafogo — como
atração de bilheteria — terá direito à quota mínima
de Cr$ 40 mil, exigência que
pode afastar o Flamengo e
o Sampaio Corrêa da Competição. O Botafogo nesse
caso compensaria a falta
dessas partidas com amistosos em Santarém e Macapá.
Em princípio, a ordem dos
jogos é esta: Teresina i7 de
novembro), São Luís (10),
Belém (14 e 17), Manaus
(20 e 24) e depois os amistosos.
Os jogadores fizeram recreação, ontem na praia do
Pepino. Manfrini, Mazinho,
Ademir e Wendell estiveram no clube para tratamento médico. A programação ce hoje prevê ginástica, pela manhã, em Gene»
ral Severiano; amanhã,
treino tático, no campo do
24° BIB, na Ilha do Governador; e na sexta-feira, fisico-técnico, em General
Severiano. O time viaja sábado de manhã, em vôo para Porto Alegre, de onde a
delegação sai de ônibus para o interior.
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PASSA NOS TESTES.
E A TECNOLOGIA
É BRASILEIRA
Possivelmente

em

novembro,

Interlagos

terá

a

do mundo com
primeira competição automobilística
álcool.
A preparaa
abastecidos
veículos inteiramente
cedida graserá
ção dos motores, ou seja, a tecnologia,
Tenenge,
de
a
tuitamente por uma empresa brasileira,
álcool
São Paulo, que há dois anos pesquisa o uso do
como combustível de automóveis em substituição à gasolina. Sua equipe já realizava, em segredo, vários
testes em carros de competição e no transito comum. A
convicção, hoje, é de que não há problemas técnicos
que impeçam o uso do álcool. Mas, para chegar aos
20 bilhões de litros de combustível que os brasileiros
1980, a produção de álcool terá que
aumentar 25 vezes.
A ameaça de colapso no abastecimento de petróleo não é nova. Não é algo que nasceu há alguns anos,

consumirão em

com a tomada de consciência, pelos árabes, do valor
de seus poços. Durante a Segunda Guerra Mundial,
enquanto ingleses e alemães se entredevoravam nos
desertos da África pelas ricas reservas do Oriente Médio, verificou-se a mesma crise.
Mas, como a ameaça não é nova, também não o
são as propostas de solução. Na Europa, na década de
40, havia carros movimentados a vapor, a bateria e
até a lenha — e, naturalmente, a álcool, extraído das
No Brasil, porém, além do
estardalhaço que se fez para manter-se aceso o ardor
patriótico da população, o racionamento da gasolina
não causou grandes dificuldades durante a guerra. A
mais improváveis fontes.

maioria da população se locomovia em transportes coletivos — consideravelmente melhores que os de hoje
— e os pouquíssimos afortunados que tinham um carro
',
sempre se podiam valer do gasogênio. ; • /
;
Agora, a ameaça voltou, abrangendo muitos
mais, e novamente se volta a falar em substitutos para
a gasolina.
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Dizem que o
Verde é a cor
da Esperança.
Nós da Saison
achamos que
também é a
cor da saúde.
Em Itaipava, o melhor
clima do Brasil, em
quatro alqueires
de verde e muita
Natureza, você pode
perder cinco quilos
por semana fazendo
apenas coisas
naturais.
Perfeito repouso,unido
à assistência médica
permanente,
massagens
realizadas por
profissionais e um
regime alimentar
dosado por
experientes
nutricionistas
resultam na Saison,
a única clinica de
emagrecimento e
bem-estar que usa a
Natureza como terapia.
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idéia de pesquisar a utilização
do álcool como
A
combustível, agonacionais,
ra em carros
ressurgiu em virtude da
crise de petróleo de cerca
de dois anos atrás, seis
meses antes da formação
da equipe Tenenge de automobilismo. Miguel Mauricio da Rocha Neto, filho
do presidente da empresa,
Antônio Maurício da Rocha, explicou:
— Como a Tenenge efetua pesquisas em várias
áreas, e sempre incentivou
esse trabalho, resolveu
apoiar o estudo prático do
uso do álcool como carburante. Para testar os resuitados de modo mais
prático e positivo, lançouse também nas corridas de
automóveis, e não está medindo esforços para acelerar o desenvolvimento dessa pesquisa. Para isso, utilizamos nosso laboratório
químico, e principalmente
o departamento de cônsultoria, constituído de engenheiros e'técnicos.
Miguel Maurício é chefe
da equipe de competições e
um dos principais responsaveis peias pesquisas. Seele, os resuliaüos
gundo
obtidos até agora foram
satisfatórios, embora muita coisa ainda precise ser
d e s e nvolvida, principalmente para a substituição
total da gasolina pelo álcool. A Tenenge já chegou
à conclusão de que não
haverá problemas técnicos
insuperáveis para essa
substituição.
A preparação de um
moior para consumir álcool é simples e rápida. O
principal e alterar o diametro da passagem de
combustível (giclê),
para
obter uma mistura correta de ar e álcool e acertar
o avanço da distribuição.
também outros
Usam-se
recursos, como corretores
de ar, taxa de compressão,
grau térmico de velas,
pré-aquecimento da mistura, para se chegar a um
consumo de álcool pra ticamente igual ao da gasolina.
A mistura de álcool admitida nos cilindros do»
motor é mais fria e densa
que a da gasolina. Para
uma queima eficiente, necessitam-se apenas oito
partes de ar para uma de
álcool, comparadas com as
12 de' ar para uma de gade
A velocidade
solina.
queima de álcool é menor
que a da gasolina, e ocorre a uma temperatura
mais baixa. O poder antidetonante do álcool é superior, sendo possível um
aumento da taxa de compressão do motor sem

"pré-ignição.
A
causar' a
do
álcool, além
combustão
disso, é quase completa,
tornando 'praticamente nenhuma a poluição do
meio-ambiente.
Os testes da Tenenge
com motor a álcool vinham sendo feitos em segredo, e só foram anunciados pela empresa este ano,
quando da proibição temporária das corridas de
Governo,
automóvel pelo
a fim de economizar Rasolina. Como se falou muito
em álcool como o combustível do futuro, nas comautomobilísticas
petições
nacionais, a Tenenge
achou que chegara o momento de divulgar suas
e dispõs-se a
pesquisas
ceder sua tecnologia às
demais equipes de automobilismo, bem como ao
Governo.
Miguel Maurício informou que as pesquisas fofeitas basicamente
ram
hidratado, o
com álcool
mais indicado para substituir a gasolina, tanto nas
corridas como no diaConseguiu-se chea-dia.
gar a um rendimento
bem próximo ao alcançado com a gasolina.
É embora o consumo tenha
sido um pouco superior, as
vantagens em muito compensam essa desvantagem.
Tampouco foram necessárias grandes alterações nos
motores.
Os estudos da Tenenge,
com recursos próprios (verba e mão-de-obra), são desenvolvidos em veículos
apenas nacionais, como o
Dodge Dart (oito cilindros)',
Chevette, Dodge Folara,
Opala e Passat, em menor
escala. Os Maverick (dois
veículos) é que estão sendo
mais
utilizados, pois são
carros que já saem da fábrica preparados para competições e seus motores
adaptam-se com maior facilidade às transformações.
Também se fez pesquisas,
com o Dodge 1800, embora
ele tenha um sistema de
agulhas,
carburação
de
diferente dos demais.
O diretor de operações da
Tenenge, engenheiro Luis
Eugênio Colii, explicou as
diversas fases das pesquisas:
— Primeiro, desenvolvemos bem os veículos com
o combustível normal, ou
seja, a gasolina. Depois, começamos a adicionar álcool
ao combustível, aumentando gradativamente a proporção, sem maiores problemas. Até então, usavamos apenas álcool anidro.
Depois, partimos para testes mais sérios com álcool
hidratado, que se revelou
sensacional.

A partir daí, os técnicos
passaram a analisar o comportamento dos carros na
pista de Interlagos e no
transito, em diversas situaprocurando
ções, sempre
rendimento
um melhor
(maior velocidade e potência com menor consumo).
Tudo isso foi feito com pequenas alterações no distribuidor, no eixo-comando, velas, taxas de compressão, e principalmente
na carburação.
Eugênio Colli,
32 anos, trabalha
na Tenenge há seLUÍSte e é formado em
Engenharia Eletrom e c anica. Suas informações são
basicamente técnicas:
A temperatura dos
motores cai bastante, pois
o álcool é altamente detonante, por ter maior numero de octanas que a gasolina. Justamente por esse
motivo, pode-se aumentar a taxa de compressão
do motor, que por sua vez
aumenta a da câmara de
¦combustão, da n d o uma
melhor queima ou expiosão.
Conseguidos bons resultados na pesquisa com álcool hidratado, Luís Eugênio Colli disse que agora a
meta da Tenenge é o álcool aditivado, que pelo
menos, teoricamente, deverá determinar um rendi(mento ainda maior nos
veículos.
O álcool hidratado
usado nas pesquisas era o
industrial, de 96%. Agora,
queremos ver o hidratado
com alguns aditivos especiais, que estamos desenvolvendo; mas isto ainda é
segredo da empresa. Esse
tipo de álcool seria um
combustível para qualquer
finalidade, competições ou
uso diário.
Ele informou que, recentemente, a Tenenge recebeu
uma proposta do Instituto
Militar de Engenharia, do
Rio, para a realização de
uma
pesquisa conjunta,
com a finalidade de usar
álcool em veículos das Forças Armadas. Desse trabalho, participaria também o
Centro Tecnológico Aeroespacial, através do professor-Strumph, de São José
dos Campos, que desenvolve experiências semelhantes. .
Luís Eugênio Colli adiantou que já está praticamente definida, pela ConBrasileira
federação
de
Automobilismo, a realização em novembro próximo
da primeira prova do mundo em que todos os veículos
usarão álcool como combustível. A preparação básica dos motores, ou seja,
a tecnologia, será cedida
gratuitamente pela Tenenge. Será uma prova do

Grupo 1, para todas as categorias de automobilismo.
Apesar de todos esses
avanços, porém, o engenheiro acha que ainda está
distante o dia em que um
motorista brasileiro parará
num posto e, em vez de pedir gasolina, pedirá álcool.
Isto é algo que só será possível quando o país tiver
um plano de plantio de cana-de-açúcar maior que o
atual. Segundo dados divulgados pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool, a produção de álcool anidro e
hidratado de 1976/77 foi
de 796 milhões de litros —
290 milhões de anidro e 506
milhões de hidratado. Desse
total, a Região Centro-Sul
contribuiu com 626 milhões
de litros, enquanto a Região Norte-Nordeste entrou
com 170 milhões. São Paulo
foi o maior produtor, com
500 milhões de litros, pois
tem o maior número de
destiladas. O Rio de Janeiro produziu 60 milhões
de litros.
Em testes realizados em
Interlagos, com veículos
Maverick de oito cilindros,
foram percorridos 5 mil 50
metros, a uma velocidade
média de 80 km/h, com um
litro de gasolina, enquanto
com um litro de álcool permesmas
correu-se, nas
condições, 5 mil 150 metros. Os tempos gastos para cobrir o circuito completo, que mede 7 mil 960 metros, foram 3 minutos e 50
segundos com gasolina, e 3
minutos e 52 segundos com
álcool. A temperatura de
funcionamento • dos motores foram as seguintes: gasolina, 90 graus; álcool, 75
graus.
A Tenenge é uma empresa dè capital inteiramente
nacional e foi fundada a
12 de abril de 1955, propondo-se a executar serviços
de engenharia, obras e
construção civil, e montagens industriais. Utiliza
tecnol o g i a inteiramente
nacional, e tem participado de grandes empreendimentos do pais, nos setores
industriais, de geração e
distribuição de energia elétrica, usinas siderúrgicas e
metalúrgicas, refinarias de
petróleo, indústrias químicas e petroquímicas, indústrias de papel e celulose, de
cimento, entre outras.
Na Ponte Rio—Niterói,
por exemplo, foi a Tenenge que fez todo o trabalho
de montagem da iluminação, da subestação de energia, e também o sistema de
Seu
iluminação especial.
capital, que era de Cr$ 127
milhões 800 mil, foi elevado na última assembléia,
este ano, para Cr$ 200 miIhões.

SP YDÜNG NASCEU RARA VESTIR
ESSA GENTE MARffl/&HOSA.

A moda jovem
ganhou o seu definitivo
ponto de encontro.
Young - av. Copacabana
esquina de Souza Lima.
Você vai adorar
a estonteante coleção
de roupas unissex da Young.
Entre numa boa.
Vá a Young e depois
tire aquela onda no meio
cia turma.
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Roupas maravilhosas
para jovens maravilhosos.

JABUTI PREMIA
UMA CANÇÃO PARA
OS ÍNDIOS DA
AMÉRICA LATINA
Quatro prêmios este ano — o último,
concedido ontem, foi
o Jabuti — lançam
esta nova escritora de
quem fala João Cabral
"lúcida
de Melo Neto:
luz de mercúrio / fria
e funda e most incômoda."
Uma permanente
viajante, nascida no
Rio, criada entre indios quechuas, conRegina Célia Colônia nasceu
vivida com pesqueino Rio Comprido, e aprendeu a ler
ros do Peru, do Chile
com índios quechuas, primeira
etapa de sua longa viagem por
e da Terra do Fogo,
mundo que ela percorre até hoje,
Regina Célia Colônia este
a América Latina
teve premiada sua
Canção para o Totem
e a visão mítica que absorve suas obras desde Sumaimana, palavra com que intitulou seu livro de estréia,
do que o lindo.
em 1974, e que quer dizer: o mais lindo "O
jabuti, para
Ao ganhar o Jabuti, ela viu o totem:
o quechua, possui o céu em sua casca côncava. Na parte de baixo, é a terra. No meio, o homem e uma flauta
como
para tocar. È preciso tocar e ter os pés na terra,
o homem da América Latina."
"Na minha opinião, Regina Célia CoSão Paulo —
lônia é uma grande escritora. Dizer grande, de alguém
na idade dela, é perigosa. É uma escritora de quem se
tem muito que esperar" — foi a opinião de João Cabral
de Melo Neto, ao ler Canção para o Totem, obra da carioca do Rio Comprido, com quatro prêmios conseguidos nesse ano: o do Colégio São Paulo, para dois dos
contos do livro; o Prêmio Especial Fernando Chinaglia;
o de contos do I Concurso da Caixa Econômica do Estado de Goiás —que fez co-edição com a Civilização
Brasileira; e o Jabuti, concedido entem, para o melhor
livro de contos editado no Brasil em 1977.
Canção para o Totem já está sendo traduzido por
uma editora de Varsóvia para, juntamente com outros
contistas brasileiros, compor uma antologia. O livro de
Regina Célia Colônia enfoca a realidade brasileira em
relação às demais nações da América, em narração que
une o mítico, o essencial (o essencial do pensamento
mágico do início do mundo), e o supercivílizado.
Regina Célia Colônia nasceu no Rio, mas com poucos meses foi levada para a Patagônia e daí para o
Equador. Passou a infância entre os Índios quechuas,
aprendendo com eles a língua dos incas, seu primeiro
meio de expressão. As cadeias andinas, as terras dos
Tiahuanacos, os povos pesqueiros do Peru, do Chile e
âa Terra do Fogo foram os cami7ihos percorridos por
seu primeiro livro (de poesia), Sumaimana, publicado
em 1974. Sumaimana quer dizer, no idioma quechua,
"o
que veio primeiro, o mais lindo que o lindo".
A comissão julgadora do I Concurso de Literatura da Caixa Econômica do Estado de Goiás, formada
por Nelly Novaes Coelho, Hélio Pólvora e Ãtico Vilas
Boas, escolheu a Canção para o Totem como o livro de
contos mais representativo, entre 800 candidatos. Afir"É de louvar-se o empenho da
mou ainda a comissão:
autora em inovar as estruturas da ficção curta, a virtuosidade com que sabe tirar proveito dos diversos
efeitos
recursos da reescritura global, conseguindo
em
conlivre
espaço
do
no
aproveitamento
notáveis
traposição ao espaço ocupado. Autor-texto-ieitor completam-se aqui numa tarefa de recriação e com-criação da realidade".
João Cabral de Melo Neto definiu a autora de
"Asfáltico,
Canção para o Totem em' poema-flash:
poliglota/descampinado, Brasília,/ sem fronteiras de
país,/ de idade, de cor de línguas:/ eis o mundo que
nos mostra/ Regina Célia Colônia/ lúcida luz de mercúrio/fria e funda e MOST incômoda".
A autora premiada com o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, acredita que o prêmio, sob o simboIo da tartaruga, é muito importante.
"O
prêmio ajuda muito a gente, mas o importante é trabalhar. O autor, conhecido ou não, não
importa muito. Creio que a tartaruga (ou jabuti),
conforme nos ensinam os quechuas, possui em sua
casca concava o céu. A parte debaixo é a terra. No
meio, se encontram o homem e uma flauta para tocar. O que é preciso é tocar a flauta e ter os pés na
terra, como o homem da América Latina", diz Regina Colônia.
A jovem escritora premiada teve, até agora, uma
vida intensa. Passou por toda a América Latina, além
de morar no Brasil em diversos Estados, dizendo que
aprendeu muito com o seu povo irmão — o quechua.
"Aprendi a estar mais perto do meu próprio coração. O quechua foi a primeira lingua que aprendi,
no braço, na pele, nas festas. Na História de Atahulpa, que é também a destas Américas. Destas árduas
Américas e sua apaixonada canção".
Regina Célia Colônia retomou, aos cinco anos,
para o Rio, morando devois desde Cruz Alta, no Rio
Grande do Sul, até Recife, passando por Campo
Grande, Mato Grosso. Mais tarde, formada em jornalismo, passou um longo tempo entre os índios caiapós, à margem do Araguaia. Depois, foi a vez dos
maeuxis e wapitchanas (índios brasileiros que falam
inglês, aprendido com os missionários norte-americanos), na fronteira, em Roraima. Cobriu o Projeto
Rondou para o JORNAL DO BRASIL em Goiás, Ma"e
to Grosso, Pará, Roraima, Amazonas, sobretudo
principalmente floresta."

TUDO EM MATERIAL ELÉTRICO * Cttâ ÜtlIS

PABX: 223-5890
tentró: Av. Marechal Floriano, 142/146
Av. Marechal Floriano, 154~
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Rio dè Janeiro, quarta-feira, 27 de outubro de 1976

Cartas

Artes Plásticas

Música

BIBLIOTECA

"Soubemos que o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, funcionando eficientemente no Rio, vai ser removido para Brasília,
despojando esta infeliz cidade de São Sebastião (até o nome é de mártir) de uma importante biblioteca, de 60 mil volumes, além de 1
mil 200 periódicos e revistas técnicas, nacionais e estrangeiros.
A. remoção de todo este acervo, que há 20
anos vem prestando a estudiosos e pesquisadores relevantes serviços, trará grandes despesas
para o Governo, que vem fazendo malabarismos para restringi-las. Que necessidade há,
nesta mudança? Que vantagens, para o ensino
e a cultura? Absolutamente nenhuma.
Solicitamos ao Ministro Ney Braga que,
para o bem do F/o de JaneLro, e colaborando
com o Presidente Geisel, evite despesas inúteis
para o Governo, reestudando o caso do CBPE.
Os cariocas nunca esquecerão este gesto.
Thereza Maria Afflalo — Rio de Janeiro
(RJ)".

O
QUADRO
NO
ESQUADRO

LEITURA
SILENCIOSA

Roberto Pontual
WALTERCIO CALDAS JÚNIOR /
LEITURA SILENCIOSA (PARTE DE SÉRIE) DESENHO / 1975

"O CIGARRÃO"

"A Organização Mundial de Saúde pediu,
em maio, aos Governos acreditados junto à
ONU, que coibissem a propaganda do uso de
cigarros. O organismo internacional tem provas insofismáveis que atestam os maleficios
causados pelo tabaco ao organismo humano.
O uso do cigarro é ainda nocivo às mulheres
e, por extensão, a seus filhos.
A despeito d.e tudo, a televisão brasileira
promove o vício de fumar, com toda liberdade,
algumas vezes apresenta a propaganda convencional, mas ultimamente vem apelando para as novelas. A TV Globo apresenta às 20 horas (quando a Propaganda atinge a todas as
faixas etárias) uma novela cujo título deveria ser O Cigarrão, tal é a quantidade de cigarros fumados pelos artistas, principalmente
as mulheres.
Invariavelmente, nas novelas, logo que o
artista entra em cena, acende um cigarro e
serve-se de bebida alcóolica, deturpando' a finalldade da TV, que deveria ser um meio de
entretenimento sadio, já que ela pode mudar
os hábitos de toda a população. Pode parecer
¦excesso de puritanismo, mas, diariamente,
presenciamos o espetáculo deprimente de menininhas do curso primário fumando na rua.
Portanto, já é tempo de se tomar providências, em defesa principalmente das gerações
futuras.
Antônio Walter da C. Izabel — Duque de
Caxias (RJ)".

;; ; '-^^|

|^^awWfJE^PKEBBM^Mr^^wfch»BB>^^:

rfliliiii
BaBKiWmí
kS

Ba- '

¦£*
JH
Bit.
fl

fifl

Hk^-í

filillpv
MaRi

BbP^^

-JIH

BIPí^-

«9

^^1

^D&iK:

I^Hraffll
fit*

;

iÉis
Ws

91
tü&S
^8j

liifc .,_^B BUff

wÈ

MB*» ^" ^^^MPttotKmmB

0-

^ll»

OS MESTRES

"Lendo a reportagem Ensino diminui de
qualidade, no JB de 13/9, fiquei estarrecido
com os conceitos emitidos por quatro pseudo-educadores. Que ridículos! Ao meu lado,
minha filha olhava-me, como quem diz: "E
isso aí, papai, esses são nossos professores. Parece que eles é que estão precisando ser educados".
Positivamente, não sei se aquelas fotografias eram dós próprios. Prefiro crer que não,
embora haja harmonia com as declarações deles. O Governo mostra os males causados pelo
fumo; os médicos, idem; campanhas são encetadas, e, no entanto, quatro vedetes de circo
decadentes, deslumbradas, surgem fazendo
propaganda de fumo mata-ratos.
Num ponto, porém, todos merecem elogios: recusaram-se a dar os nomes dos colegios onde trabalham. Que alívio para os diretores dos mesmos! Estão salvos dos pedidos de
transferências que seriam feitos. Louvem-se,
porém, os conceitos emitidos por D Zélia e o
Sr Joaquim: a deficiência do ensino é uma
realidade. Professor ganha pouco, todos gritam, e perguntas ficam no ar:
Merecem ganhar mais? Cumprem seus
horários? Estão capacitados para a função de
professor-educador, ou apenas possuem um
canudo e curcinhos disso e daquilo? Fazem de
suas carreiras uma religião? Não creio. Nós, os
pais, não cremos. O que se vê são professores
incompetentes, sem animo, saídos de faculdades que são casas de negócio, sem educação.
João Lotero — Rio de Janeiro (RJ)".

!

NO SEIO DOS IMORTAIS

"Muita tinta e muito papel ainda hão de
ser gastos, sobre o assunto do dia, nos meios
literários: a admissão de mulheres no seio dos
imortais. Afinal, depois de 80 anos de luta, as
mulheres viram se realizar o sonho de muita3
escritoras: serem admitidas por lei, e se inscreverem na qualidade de candidatas a uma
vaga no Petit Trianon. Em teoria, estão vltoriosas. Só que o momento lhes foi infenso. Não
há vaga nenhuma.
Desde o preenchimento, em 23 de outubro
de 1975, da cadeira m° 1, que pertenceu desde
1958 a Ivan Lins, por Bernardo Ellis, que o
quadro da Academia está lotado. Au grand
complet, como dizem nossos irmãos da douce
France. O remédio delas é esperar, as que, aspirando à imortalidade acadêmica, se acham
com direito a uma poltrona azul na Casa de
M. de Assis.
Conhecido foliculário desta praça, de excelente posição nas letras pátrias, excelente
manejador da pena, ironizando finamente,
diz, em crônica
intitulada Permitido para Mulheres: "Confidenciava o imortal, após a votação: Fomos coagidos. Levaram para o salão
aquela moça bonita, Maria José de Queirós.
Quem teria vontade de votar contra?''.
Leio ainda, no JB de 21/ 10, bem escrita
carta, assinada por Maria José de Queirós, em
que, entre outras coisas, diz: "Minas não existe. Ou então, o escritor que tenha livros publica<Los no estrangeiro, quer dizer, fora do Rio,
deve considerar-se inédito". Poderia ter acresce?vtado: escritor que tenha livros publicados
no Brasil, para efeito de acústica no exterior,
deve considerar-se inédito. Não tenha ilusões
sobre isto, mesmo que seja persona grata nas
colunas de críticos literários e noticiaristas
dos grandes jornais das principais cidades do
país. E a jovem escritora mineira, dada como
inédita no JB de 15/ 10, vem em sua carta esclarecer que já publicou diversos livros, e pertence a várias entidades culturais nacionais
e estrangeiras, tendo sucedido a Afonso Pena
Jr. na cadeira n° 40 da Academia Mineira de
Letras. Não volte assim tão depressa para sua
Belo Horizonte, escritora Maria José de Queirós. Dê outros espirros, ainda, no Rio. Um só
Petrarca Maranhão — Rio de Janei"
ro (RJ)."
As

trouxerem
Todos

publicadas só quando
assinatura, nome completo o legível e endereço.

cartas
esses

dos

dados

leitores
serão
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serão

devidamente

verificados.
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WALTERCIO CALDAS JÚNIOR /
GARRAFAS / OBJETO / 1975

dois anos e meio,
quando assumi esta coHA' luna, a primeira crítica
que publiquei foi sobre a exposição Narrativas, que Waltercio Caldas Júnior então realizava na antiga Galeria Luiz
Buarque de Hollanda & Paulo
Bittencourt, no Rio. Era uma
mostra pequena, nas dimensões
de câmara da própria galeria,
seguindo-se a uma apresentação bem mais ampla de desenhos e objetos no Museu de Arte Moderna da mesma cidade,
no ano anterior. Desta para a
da galeria e da que ali estivera
para essa outra, agora mais
uma vez no MAM, pode ter
havido algumas breves mudanças, deslocamentos de foco, no
trabalho e na tática de Waltercio; mas o essencial, em ambos
os casos, permaneceu intato.
E para mim, nesse artista extremamente meticuloso, racional e agudo na concretização
de cada uma de suas idéias, o
essencial chega a ser bastante
simples — ainda que a maioria
das pessoas, pela anestesia do
contato habitual com a obra de
arte, fuja de ver ali o que ele
lhes quer, com insistência, entregar.
O essencial em tudo o que
Waltércio nos tem parcimoniosamente mostrado de uns cinco
anos para cá é, portanto, só isto: a sua disposição de fazer da
idéia que está na obra a idéia
sobre a obra, de fazer do processo criador o questionamento da
criação, de fazer da arte o bisturi da arte, de fazer da mostra
a mostra da mostra. E eu disse
que era simples o que terminou
aparentemente tão complicado.
Mas não se trata de um jogo de
palavras, ainda que jogar seja
para Waltércio (como para Duchamp, seu parceiro mais convocado), uma das formas melhores de conhecer e manipular
o processo mental; mais do que
jogo, essas palavras que se autoreferem são como espelhos
multiplicando imagens ao infinito: ninguém há de saber onde começa a imagem e onde ficou o dado que lhe deu origem.
Assim, o que Waltércio quer
trazer à tona é esse limite muito tênue — esse ilimite, melhor
dizendo — que separa o que
está fora do quadro do que está
dentro do quadro. Quer mesmo
sugerir, com os seus instrumentos específicos de linguagem
que não há nem dentro nem fora. A imposição de uma necessidade social de separá-los, nos
cômodos usuais da lógica, é que
nos leva à ilusão de limites.
Rompa-se, então, a firmeza encadeada dos hábitos de leitura
da arte. Arte — mas o que é isto, se tudo o que é dito arte po-

de estar tão próximo de tudo o
que não chamamos arte? O grego Heráclito já nos ensinara a
desconfiar do sentido único que
se pensa existir nas coisas deste
mundo.
Eis exatamente o que atrai
em cada uma das apresentações de Waltércio: a sua
capacidade de colocar, com inteligência e nenhum oportunismo, a força movente que é a
ambigüidade. Incluindo-se entre os já vários de nossos jovens
artistas interessados em invéstigar e questionar o sistema da
arte, seus fogos e gelos, ele o faz
no entanto de maneira peculiar, sem os estertores da consciência culpada que atinge a
tantos outros companheiros.
Disse mesmo há pouco, com a
maior das clarezas: "Em nenhuma das minhas discussões
propus o fim da arte, mas um
reexame do cotidiano através
da ruptura de hábitos mentais". Seu comportamento, no
caso, é bem como foi o de Duchamp — mas não por que está
na moda aproveitar tudo o que
o patriarca francês disse, fez ou
sugeriu pelo silêncio. Waltércio
parece-me um dos poucos, por
aqui, que é duchampiano por
natureza, vocação e sabedoria
— daí lhe ser fácil deglutir criadoramente a influência, como
deglute com o mesmo sabor e
eficácia uma outra: a do realismo mágico de Magritte.
Duchamp eMagritte frequentam assim, prazerosamente, a sua exposição atual no
MAM. Estão, de um lado, na radicalidade meio jocosa de umas
poucas propostas e, do outro,
na tensa atmosfera fantástica
de objetos e situações ao mesmo tempo muito reais e muito
irreais. Estão, ambos, no prazer
pelo jogo e a ambigüidade que
se há de sentir de desenho a
desenho, de objeto a objeto de
Waltércio. Não é à toa que o
dado ali está tão freqüente,
como objeto ou como imagem.
Não é por acaso que os objetos
parecem soltos no ar, vistos de
longe, fundando e respirando
o seu espaço exclusivo, em
seguros equiíibrios precários —
como a rolha inexplicada entre
as duas garrafas arrolhadas.
Não é sem razão que os quadros
quase nada têm dentro, às
vezes nada mesmo a não ser o
branco do papel que a moldura
negra envolve, outras vezes um
ponto, dois pontos, um buraco,
um vazio. Há tática nisto tudo:
o próprio quadro, a própria arte, o próprio artista estão sendo
discutidos ali. Vejam esse cálice
com água que pousa sobre um
espelho com moldura dourada;
vejom que o espelho e a moldura se repetem, proporcional-

mente ampliados, recebendo na
vertical a imagem do cálice; vejam que é a realidade, a sua
imagem e o quadro que as relaciona, o que ali continua; vejam que é o mistério sem mistério da arte que fica sendo
aguçado por trás de tudo.
0_ que Waltércio nos propõe é uma nova leitura da
obra, da arte e da vida, menos
conformada, menos conformista. Uma leitura silenciosa para
ser proveitosa, sem espasmos de
júbilos visuais, sem grandiloquências de achados mentais.
Uma volta ao tudo simples,
tudo bem, vamos redescobrir
uma a uma as coisas que andam por aí. Vamos pensar. Pensar já é decifrar.
-S^TÃO sei
por que (ou sei),
ao p a s s a r tranqüilay^M
™
«*»
mente de um a outro
dos trabalhos de Waltércio
agora no MAM f ui-me lemhrando da seqüência final do Eclipse, de Antonioni: a câmara, já
sem qualquer som, como que
cançada do esforço de tratar da
existência dos objetos, mostra
uma a uma, pausada e rapidissimamente, as coisas e detalhes
de coisas antes avivadas na
narrativa do filme. Agora, isoladas, fixas no seu silêncio, elas
são as mesmas, mas se enchem
de estranheza. São mais do que
elas mesmas, sem nada que as
tenha mudado. Apesar das diferenças de intenções, a experiência se repete com a série de
desenhos da Leitura Silenciosa
de Waltércio. Em doze pequenos quadros idênticos, e mais o
quadro com o título da série,
sempre sobre fundo escuro, objetos trocam apenas de posição,
quadro a quadro, mantendo-se
em dupla: um relógio e um
cigarro, um objeto a que eu não
soube dar nome e um copo, de
novo o objeto e o cigarro, Leitura Silenciosa, um livro e um
dado, uma cadeira e um cálice
com água, o relógio (a hora
mudada) e a cadeira, o cálice
e o copo, o cigarro e o livro, o
dado e o relógio (é nova mais
uma vez a sua hora), a cadeira
e o objeto sem nome, o livro e o
copo, o cálice e o dado. Um paico em que alguma peça se representa? Um jogo de símbolos
à feição de cartas? Um exercício de permutações? Um mostruário de objetos? Ou simples
quadros, como quaisquer outros quadros? Nada de respostas, pílulas tranqüilizantes
como as pessoas continuam a
esperar preguiçosamente da
arte. Mas questões apenas —
que este sempre foi o único
exercício capaz de dar função
social à arte. Tratemos de pênsar.

PRIMAVERA
BRILHA MAIS
NA ACÚSTICA
DA ESCOLA
Edino Krieger
Para os músicos é um
sacrifício: o palco do Salão Leopoldo Miguez é
realmente apertado para
uma orquestra completa.
Mas para quem ouve é
um prêmio: é positivamente a melhor acústica
de que o Rio dispõe para
concertos sinfônicos —
melhor ainda do que o
próprio Municipal, O
som preenche o espaço,
mas sem agredi-lo, os
planos são perfeitamente claros, mas sem comprometer a fusão perfeita dos naipes, a dinamica admite uma graduação muito mais perfeita, desde os pianíssimos
mais consistentes aos
fortíssimos sem qualquer deformação. Com
uma sala como essa, é
difícil de entender que
as nossas orquestras prefiram, ou sejam obrigadas a preferir, a acústica totalmente imprópria da Sala Cecília Meireles, para a realização
de seus concertos no impedimento do Municipal.
Por que a ONU não realiza ali os seus concertos
de domingos à noite —
ainda mais que tanto a
orquestra quanto a sala
pertencem ao mesmo
Governo federal? Porque a própria OSB não
transfere também para a
Escola as suas três estações sinfônicas? O
benefício obviamente seria mútuo, pois não só as
o r q u estras lucrariam
com o melhor rendimento sonoro de suas atuações, mas também o Saíão Leopoldo Miguez deixaria de ser uma letra
morta na vida musical
da cidade, voltado, como
é, unicamente para as
suas atividades internas (a excelente programação que Heitor Alimonda realizou, como
vice-diretor, durante um
breve período, s e r vi u
apenas para mostrar o
que deveria ser feito em
caráter permanente,
mas que a visão estreita
de todas as direções prefere ignorar).
Beneficiado pelas condições favoráveis ao ambiente acústico, o programa da Temporada de
Primavera da Orquestra
S i n f ô nica Brasileira,
sábado à tarde, teve ainda a seu favor as qualidades evidentes de um
regente jovem, mas que
sabe fazer de cada nova
experiência um degrau
para o seu desenvolvimento. John Neschling
mostrou, em sua atuação, um domínio seguro
das obras, evidenciado
na intenção firme d e

cada gesto, e ao mesmo
tempo uma flexibilidade
e uma discreção que não
tolhem, antes estimulam
a participação efetiva da
orquestra como um organisrao vivo, não
apenas como um mecanismo servil, mas sem
vontade. E um exemplo
dessa ação integrada entre orquestra e regente
foram os primeiros compassos de Psyché et Eros
de César Franck, onde os
gestos e sua correspondência sonora deixavam
claro o domínio da frase,
na estruturação formal
da obra e na projeção de
seu clima exacerbado de
sensualidade linear.
Monique Duphil, a solista do Concerto N° 1, de
Rachmaninoff, tem um
èlan que sua aparência
mignon não permite suspeitar. Os acordes iniciais responderam à orquestra com vigor e
substancia, e os contornos melódicos surgiram
depois com uma eloquência que enfatizava
mais oconteúdo dramático do que o sentimentalismo superficial
do romantismo do autor.
A beleza de sua sonoridade ampla e flexível valorizou a atmosfera transparente do andante de
cujos bordados cintilantes pareciam nascer
s o noridades luminosas
de órgão, como se os
tubos m e t á 1 i c os que
compunham o e s p aç o
visual adquirissem de repente uma vida reflexa.
No final, claro e brilhante, ela acrescentava sempre ao exercício lúdico
da virtuosidade uma
centelha musical própria.
Seguro e participante
no Concerto, Neschling
premiou os ouvintes com
duas execuções expressivas de dois clássicos da
música deste século —
a Modinha, das Bachianas N° l,úe Villa-Lobos,
que permitiu à orquestra
mostrar as qualidades
de sonoridade, afinação
e homogeneidade de seu
naipe de violoncelos, e a
sinfonia Matias, o Pintor, de Hindemith, obra
definitiva da música
contemporânea, herdeira não só da solidez formal de Brahms, mas
também do brilho instrumental d e Richard
Strauss — qualidades
que a execução vigorosa
e brilhante da OSB (cordas ágeis, metais afinados e homogêneos,
madeiras transparentes
e percussão segura) ressaltou em todos os seus
valores.

BICAMA ANATÔMICA
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Cama reserva com rodízio
Baú para roupas
Almofadas removíveis
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Mito imobiliário

A revista Autosprint, especializada,
como o nome indica, em corridas de automóveis, denuncia: Niki Lauda jamais
poderá voltar a correr como antes.
A mais grave das lesões sofridas pelo
piloto em conseqüência do acidente no
Grande Prêmio da Alemanha-—segundo
a publicação — teria lhe afetado irremediavelmente as duas vistas, reduzindo-lhe
a visão.
E visão deficiente, como não é difícil
deduzir, é um handicap fatal para um
piloto.

A RESPOSTA DO "PENTHOUSE"

Sem poder responder por Nova Iorque, é
possível, entretanto, fazê-lo por Paris, onde,
semanas atrás, foi vendido um apartamento
de 190 metros quadrados na Avenue Montaigne, vizinho ao prédio onde tem sua residência o Sr Baby Monteiro de Carvalho, por
1 milhão de dólares. No caso, o metro quadrado saiu a mais de 5 mil dólares, níveis
que a Vieira Souto ainda não ousou atingir.
O equívoco se estabelece a partir do momento em que a comparação é feita entre a
Vieira Souto e a Avenue Poch, que, ao contrario do que muitos pensam, não é o endereço
mais valorizado de Paris. O trottoir permanente e acintoso em suas calçadas retirou-lhe
boa parte do antigo prestígio, transferido para

DE OLHO NO TURISMO
A Varig, a TWA e a Secretaria de Turismo
do Governo de Israel promovem durante uma
semana a partir do próximo dia 23 um curso
de treinamento de turismo receptivo para 25
agentes de viagens brasileiros.
Na agenda, a venda de know-how do pais
de turismo receptivo mais desenvolvido do
mundo.
. O Brasil não comparecerá de uniLos vazias: leva um plano para vender o Brasil
como destino turístico aos agentes de viagens de Israel.
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Dalila di Lazzaro, uma bela italiana desçoberta por Just Jaeckln (diretor de Histoire
d'0), chega ao Brasil para a festa do Vogue,
amanhã, no Hippopotamus de São Paulo. Com
ela, Gil Cagnié, dono e animador da boate romana Jackie O.

A revista Penthouse de novembro dá o troco à sua concorrente Playboy, respondendo
com uma reportagem à altura
ao boom publicitário provocado
pela entrevista de Jimmy Carter publicada pela rival mês
passado.
A Penthouse publicou na
imprensa norte-americana esta semana um anúncio comparando Carter a Nixon, o que fez

RUMO AOS EUA
Já estão adiantadas as negociações
entre a Embraer e uma empresa aeronáutica
norte-americana para a Instalação, nos
Estados Unidos, de uma distribuidora dos
aviões brasileiros.

com que diversos jornais, entre
eles o Washington Post, recusassem a publicidade, classificando-a de antiética às vésperas da eleição.
• A revista, aliás, não esconde
suas intenções: na própria legenda"Sedo desenho do anúncio,
diz:
você gostou de Richard
Nixon, vai adorar Jimmy Carter".

MAIS UM

O 'preço da gasolina deverá sofrer mais um aumento
até o dia 31 ãe dezembro. Não se sabe ainãa o ãia em que será
anunciado. Sabe-se apenas que não o será antes
das eleições municipais.
•

Dizem até que o vaivém das damas da noite, travestis e homossexuais na Avenue
Foch é tolerado pela policia por ser ali uma
zona em que 80% das moradias são ocupadas
por estrangeiros, preferindo as autoridades
concentrar sua atenção em outros quartiers,
zelando prioritariamente pelo pudor dos patricios.
Mas além da Avenue Montaigne, é possível encontrar também metros quadrados a 5
mil dólares, mais caros, portanto, que os da
Vieira Souto, na He de St Louis (onde Michele Morgan é proprietária de um apartamento cujas janelas são ponto de atração turística), Rue de 1'Université (na rive gaúche),
Avenue Henri Martin (onde têm seu apartamento Carmem e Tony Mayrink Veiga) e Avenue Raphael (debruçada sobre um grande
parque).

•
Já estão à venda no Rio, pelo telefone
236-1737, os canecos para a. IV Roda de Chope
de Tebas, Município de Leopoldina, Minas Gerais. A festa, beneficente, será no próximo dia
31, a partir das 14 horas.

Kiki e João Carlos de Almeida Braga estão
convidando para um jantar black tie no dia 11.

Está desde ontem no Rio, hospedado no
Copa, o ator Chris Sarandon, coadjuvante de
Al Pacino em Um Dia de Cão. Veio promover
Lipstick e seu roteiro inclui também visitas a
Salvador e Brasília.
Elizabeth e Rafael Kacselnik estão convidando para a cerimônia do bar-mitzvah de seu
filho Fábio, sábado próximo, às 8?i45m, no tempio da ARI,
Heloísa e Carlos Lustosa, Regina Bilac Pinto Zingoni e o Embaixador Hugo Gouthier
eram presenças anteontem no Antonino.
» Regina Lebelson mostra dias 4 e 5 de novembro, em desfiles informais, na própria loja, sua nova coleção de prêt-à-porter.
Maria e Roberto Abreu Sodré chegam amanhã a São Paulo, vindos de Paris, onde foram
homenageados com um jantar pelo Presidente
e Sra Glscard d'Estaing.

Madeleine Colaço inaugura uma exposição
de tapeçarias, dia 23 de novembro, na Petite
Galerie.

OSSOS DO OFICIO

A Royal Air Maroc começa a operar em novembro para o Brasil au grand complet: programou, entre os dias 2 e 30 quatro gordos c
fornidos vôos inaugurais.

Estão ficando freqüentes as passagens
rápidas do Ministro Mário Henrique Simonsen
pelo balcão da lanchonete Chaplin em Ipanema entre um compromisso e outro.

Nova Iorque _ Miâmi lutam no momento
desesperadamente para que seja autorizado o
jogo ent seus territórios.

Eápidas porém consistentes. Como menu,
invariavelmente, sanduíche de rosbife com
abacaxi.

Renato Murce lança na sexta-feira, às 20
horas, na Scopus, seu livro Bastidores do Rádio.

If you likcd Richard Nixon.
you'B teve Jimmy Carter.

movimentados e mais
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outros locais menos
discretos.
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Q mesmo avião trouxe de volta da Europa
os professores Eugênio Gudin e Otávio Gouvêa
de Bulhões,

Por falar em turismo: o American Express está lançando nos Estados Unidos uma
campanha nacional para aumentar o fluxo
turístico para o Brasil.
Os associados da empresa pagarão todas
suas despesas em território brasileiro (transporte, hospedagem, programas paralelos, etc.)
com o cartão de crédito, e os estabelecimentos turísticos nacionais receberão em cruzeiros através do Banco Econômico S.A.

A Embraer já recebeu encomendas
de aviões Bandeirante e pedidos de
informações sobre outros modelos de sua
linha de montagem que justificam o
estabelecimento de uma representação
comercial nos Estados Unidos.

E' comum ouvir-se, sobretudo em jactanciosas rodas imobiliárias, que o metro quadrado construído na Vieira Souto é o mais caro
do mundo, ganhando até do de Paris e Nova
Iorque.

A casa Forestier, que dâ nome a um dos
tintos nacionais, está lançando vinhos californianos no mercado brasileiro. A concorrência
é ingrata para qualquer vinho nacional, inclusive o Forestier.
Passou rapidamente pelo Rio o Sr Augusto
Marzagão. Estará de volta em férias com a
mulher, Lella, em meados do mês que vem.

Zózimo Barroso do Amaral

SE VOCÊ E GORDO
E QUER EMAGRECER...
SE VOCÊ E MAGRO
E QUER ENGORDAR.

-Manequins 46 a 56
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Atuolíssima coleção Primavera/Verão
Modelos exclusivos • Ar refrigerado ¦
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CLÁSSICOS
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Anote
os Novos Endereços da

HOMEOPATIA
DE FARIA

Chame hoje para anunciar Domingo
Rio: (021) 288-0962 / S. Paulo: (011) 256-7975
.

NOVA TERMAS LEBLON

,

GEDAN

PHYTOBAGA

ALFAVITA

a maneira homeopática
de emagrecer.

a fórmula De Faria
para engordar.

i

Diariamente das 9
Inclusive domingos c
Tel.: 287-7410.
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Lançamentos novos
e condições especiais no
mês de aniversário para
suas compras de' fim de ano.

SAUNA

ÍATACADO-VAREJO

CENTRO: RuadaAssembléar85
COPACABANA: Barata Ribeiro, 550
MEIER; Rua Arquias Cordeiro, 259

Av. Copacabana, 1.066
loja C

*_St

MODERNOS
OFERTA ESPECIAL
POSTES COLONIAIS
1.40 ali.
790,00
2.10 alt. 1.490,00

m

hs. ds manhã
fcriados.
Rua

às 4 horas da manhã seguinte.
Carlos Góis, 71 - LeMon —

LIGUE: 245-5910
Empresa de porte, em expansão no Rio,
admissão imediata: Advogados, Relações Públicas,
Secretarias, Recepcionistas e Modelos.
Importante: Preparamos
prosa Senhoras e Senhoritas
dades em alguns de nossos
i 9

também em curso
de alto nível para
deparlamer.lcs.

ÍNFORMACÕES: Hoie, dia 27.10 e amanhã
às 18 hrs. com o Sr. Clovis ou Dra. Suzana.

seleciona
para
Professores (as),
dentro da emexercerem atividia

28.10
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HOJE I

exico via Avianca I
Consulte seu Agente de Viagens ou a Avianca: Rio de Janeiro, Rua México, 11-C,
Tei.: 232-3208-São Paulo, Av. São Luís, 258, loja 10.Tel.: 256-4635.

Avianca
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Jóias exclusivas • Crédito Automático
Baume& Mercier

Revitalização Método Oõ
Rumeno rSí_h

SO ESTANTES
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NAm turmas inicio em novembro tL_5í|

Clinica de Estética e Revitalização
Xavier da Silveira, 45- 4"anil,
237-7815. 2351067. 237-2462
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Avista a preço de
ÚNICA FIRMA ESTANTE MODULAR: resolve todos
sem nenhum jLs^em ESPECIALIZADA osseus Paternas.
12 meses, sem entrada. E é
claro, seu crédito é imediato.

A sua joalheria de Ipanema
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R. Vise. de Pirajá, 444 loja-114 - tel. 287-3642

DE 22 ÀMDI-OUTUBRO
j
MUSEU DE ARTE MODERNA ¦

I

Assinatura
do Jornal do Brasil
sem mexer um dedo.
Mande sua secretária
ligar para 264-6807.

a

deconfort

— a solução
para
o pouco espaço.,
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Se você é aluno
da Rede Estadual,
Pedro II, Normal,
Escola Técnica ou
colégio Militar
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A Bolsa imediata
do curso Vetor.
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Turmas reduzidas, com ensino
humanizado. E_ o curso de
maior aproveitamento:
único com 80% de
aprovações. Bolsas de
' ¦ .50% para matrículas
S
v-"¦'• \ até 30 de dezembro.
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Procure a sede mais próxima:
SEDES:
¦
Copacabana - Av. Copacabana 928 - i" andar - Botafogo - Rua das Palmeiras 65/67
Tijuca - Rua Arlstides Lobo 46 - Méier - Rua Mediria 246 - Campo Grande - Rua
Aurélio de Figueiredo 114 e Rua Augusto Vasconcelos 408 (Colégio Belisário dos Santos) Nova Iguaçu - Av. Getúlio Moura 1074 'Colégio Leopoldo) - São Goncalo - Rua Moreira
- Nova
César 70 (Colégio Sáo Goncalo) - Barra do Piraí - Colégio Miretta Baronto
Frlburgo (Colégio Diedrc) - valença - 'Colégio Sagrado Coracáo de Jesus).
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VILA ISABEL: Av. 28 de Setembro, 318-A
Tel: 238-3598
MADUREIRA: Av. Edgard Romero, 338
Tel: 390-2174
MADUREIRA: Av. Edgard Romero, 420
Tel: 391-7452
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CHEGADA
-ANAUS — Chove transamazonicamente. Os
cachorros e os gatos
estão sob as marquises. E estou andando aí, já com
minha calça de brim completamente enlameada e meu par de
tênis parecendo duas canoas furadas. Deus que me perdoe, mas
é assim que se inicia uma viagem
pelo ventre da baleia. Lá vou eu.
Procuro o ser humano. E o
encontro na forma de uma pessoa. E lhe digo:
Eh, camarada, me leve a
algum lugar onde haja algumas
pessoas.
Perfeitamente, fique
tranqüilo — respondeu.
Me levou a uma discoteca.
A escuridão total. E as mulheres surgindo na luz fantasmagórica. Pedi uma caipirinha e fiquei sabendo que o limão está
custando Cr$ 3. Não tenho nada
a ver com isso.
Eu não sabia se era meio-dia
ou meia-noite. 0 rapaz — um
branquinho — me trouxe de volta ao hotel. Dormi. Ele antes me
avisou que no dia seguinte me
apanharia no hotel. Era um hotel assim e assado — já estive em
tantos — e a chuva caía como
num romance de Garcia Márquez. Procurei meu contato na
cidade e foi impossível localizá-lo
por telefone. Então, fiquei à espera. De repente, surge o cidadão
branquinho e diz:
— Vamos indo.
Agora preciso explicar que,
toda vez que faço uma viagem
longa, vou ao André, em Ipanema, Praça Nossa Senhora da
Paz. Compro ali uma bolsa, que
é uma trama de fechos-eclair.
Divido a minha bolsa em milhões
de segredos. Num canto, os documentos. Noutro canto, o dinheiro. No meio, os meus calmantes (pois eu tomo calmante
quando não devo beber), e lá no
fim os meus papéis, nos quais tomo nota de tudo o que se passa.
Nessa altura, o branquinho
encontrou um índio de Roraima
e um moreno que não sei de onde
é, e disse ele, o branquinho:
— Há quanto tempo! Que
prazer reencontrá-los! Venham,
vamos. Aqui estamos com um senhor do Rio. Vamos beber umas
caipirinhas.
E lá fomos pra discoteca,
"O Porão". A essa altuchamada
ra eu já sabia que a caipirinha é
coisa rara, pois o limão está
custando Cr$ 3.
Sentou-se a meu lado uma
—
mulher que escolhi; e os três
Roraide
o branquinho, o índio
ma e o moreno — insistentemente diziam:
— Dança com ela.
Ora, sou bom dançarino e
não gosto de dançar. Mas naqueZe
Ia barulheira insuportável,
"Soy latinocantando:
Rodrix
americano e nunca me engano e
nunca me engano"... acabei dancando. Na volta, só havia o branhaquinho; o moreno e o índio
de
Então,
viam desaparecido.
a
mihotel,
volta ao
percebi que
nha bolsa a tiracolo do André, de
Ipanema, estava completamente
violada. Me roubaram dinheiro
grosso, mais a minha agenda
pessoal, que não serve para nada,
e mais a passagem Rio—Manaus—Belém—Rio.
Então fiquei parado no meio
da chuva, rodeado de cachorros e
de gatos. É assim que se começa
uma viagem — ou não é?
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POVO

UNHECA - de - sarriambaia.
Muquirana. Ca >nh e ng a.
Harpa gão. Pica-fumo. Fuinha. Unha-de-fome. Migalheiro. Pão-duro. Unhaca.
Mão-de-íinado. Sovina. Arrepanhado.
Pedro Soco, cortador de cana, está
aos
pregado no chão. Em volta dele,
Florinpulos, a visagem do cangaceiro nomes.
do Fedeabode grita todos esses
Fedeabode morreu com dinheiro enterrado, virou alma penada, e aparece
quer
para propor negócio a Pedro Soco,
se libertar. Joga o cortador de cana no
chão, chora suas penas, xinga sua
própria avareza em vida com esses
muitos brasileirismos.
O estilo de encenação de Pecado
na Sacristia está mais ou menos resumido nesta brincadeira de gritar os
muitos sinônimos populares de avarento. E' uma cena em que se percebe
com facilidade o material tomado peIo filme como ponto de partida: modismos próprios da linguagem do brasileiro, formas de expressão bem popular. Brasileirismos, eis o ponto de partida. Filmar tal como se fala, eis o objetivo.
Por isso mesmo os diálogos são feitos a partir de ditos populares: proverbios (tá na hora em que a sabina chora), versinhos (Tatu mora no buraco/
guaxinin, beira ãe praia/ bicho que
mata homem/ mora debaixo de saia),
trocadilhos (Tu és povo e ao povo voltaras) e adivinhas (O que é o que é?
Está no céu mas não é santo, pode ter
cinco e até seis cantos, está no dia e
não se vê).
A história se anuncia com um trocadilho (entre Ramalho, o pai dos mamelucos ou dos mamalucos, e Soco, o
pai dos malucos) e se apoia em lendas
e crendices brasileiras. Um cortador de
cana, Pedro Soco, acerta um trato com
a visagem de um cangaceiro, Florindo
Fedeabode, e bota o pé no mundo à
procura do dinheiro enterrado. No caminho topa com a Cuca, a mula-semcabeça e mais a mãe dágua, assombra-
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(TURBULENTO

O começo
'queda história um vapassa ao acaso
queiro
bois, suralguns
tangendo
I
preende Pedro Soco e a muy
1 lher numa situação interes^~P
sante à beira do rio. O vada mulher, e logo tenagrada
se
queiro
a arrodear a casa
Passa
achegar.
ta se
de Pedro. No filme isto é contado mais
ou menos assim:
Primeiro, planos filmados com a
luz do dia, Pedro e a mulher na tal situacão à beira do rio, e o vaqueiro que
passJa distante, de olhar interessado.
Depois, planos filmados à noite. O vade
queiro entra de mansinho na casa
Soco, tira o chapéu, canta um verso
para a mulher. Um plano do vaqueiro
do lado de fora, um plano do rosto do
vaqueiro já dentro da casa, um plano
do interior da casa, mais aberto, para
mostrar a mulher acordada e sorridente na rede, e Soco a dormir numa rede
ao lado.
E o vaqueiro cantarola a meia voz:
"Tanto
tem o céu de alto/ como o mar
tem de fundura./ Minha mulher, tão
magrinha./ E você com tanta gordura./ Deus permita que algum dia/ eu
me veja nesta fartura".
Terminado o verso estamos sobre
o plano mais aberto do interior do barraco de Pedro. A mulher ri baixinho,
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PEDRO

ROBERTO BONFIM, HORINDO FEDEABODE:
PECADO NA SACRISTIA, DE MIGUEL BORGES

rVO
José Carlos Avellar

ções de uma cultura que se transmite
pela fala.
O que Pecado na Sacristia pretende é transformar em imagens de cinema essa história de assombrações ou,
num sentido mais amplo, transformar
em imagens toda essa cultura que vive através da expressão oral. Filmar o
que se fala, filmar como se fala.
Não é só nos diálogos, não é só nos
fatos que formam a história de Pedro
Soco, não é só nas características externas, que se encontram sinais de
brasileirismos. Os brasileirismos determinam a estrutura do filme, influenciam a maneira de narrar.
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ASTUCIOSO)

SOCO,

SOCO

A certa altura Ivan Cândido afina
satisfeita e oferecida, Pedro dorme na
a voz para arremedar a visagem de
rede ao lado. Daí o filme salta para um
Fedeabode que lhe propõe um trato.
plano do rosto de Soco, na rede, dorMais
adiante Francisco Milani fala
uma
esmindo. Ele abre um olho, dá
voz meio engulida para explicar
com
a
logo.
fecha
e
mexer,
se
sem
piadela
como
a mula, que não tem cabeça,
dorme.
Continua a fingir que
bota fogo pelas ventas. Ou, de novo
Ivan repete baixinho o estribilho da
Um dia qualquer, já faz muito
tempo, a ponta de uma samambaia,
canção da Cuca. Ou Milani usa voz
um broto enrolado em espiral, fechado
grave e em tom acima do seu normal
sobre si mesmo, sugeriu a alguém usar
para explicar que o povo é a encarnaesta imagem para designar uma pesção do diabo.
soa de mão fechada, um avarento. E
Esta maneira de interpretar as paavarento passou a ser chamado tamé muitas vezes mais importante
lavras
bém de munheca-de-samambaia. O
o próprio sentido do texto. Ou meque
Pecado
na
Sacrisde
criativo
processo
lhor, esta afetação da voz é que dá ao
tia procura percorrer o caminho invertexto o seu verdadeiro sentido. A leituso, sair da expressão verbal para criar
ra
do Padre Angelini tem muito mais
uma imagem.
astúcia do que pode indicar o contato
direto com o texto. As interrupções paA maneira de contar o agrado do
ra uma ação secundária (virar uma
vaqueiro pela mulher do cortador de
página, prender o cachorro) e as paucana não segue a convenção tradiciosas que ele faz para pontuar o período
nal da narração de cinema. Segue, isto
dão um tom malicioso a este jogo de
sim, a tradição do caso contado em papalavras. E, mais importante que tudo,
lavras. Não importa fazer a cena para
os recursos expressivos são familiares,
ele
ilusão
de
dar ao espectador a
que
usados a todo instante por cada um de
está diante da realidade. Ao contrário,
nós, sempre que nos dispomos a contar
o que importa é chamar a atenção soum caso. São, numa só palavra, brasibre o narrador, ou os narradores, que
leirismos.
fazem já uma interpretação do acon"Pecado na Sacristia — explica
tecido ao mesmo tempo em que descrevem o acontecido.
Miguel Borges — é antes um fato cultural do que um produto cultural.
O vaqueiro foi bulir com a mulher
Quero dizer com isto, por exemplo, que
do cortador de cana enquanto ele dorestá mais perto do folheto de cordel do
mia. Mas Pedro dormia com um olho
que do livro industrializado do Eio ou
dia
no
fechado e o outro aberto, e
Paulo. Da boa garrafada pernamSão
seguinte, na beira do rio, pega os dois
do que do medicamento probucana
diz
como
desgraçada,
numa situação
série no laboratório-fábrica.
em
duzido
o padre no começo do filme.
E' uma criatura de segunda geração.
"Mue filme" — diz Miguel Borges
Está igualmente mais perto das
— "tem a veia grossa da ironia popuculturais naturais do Brasil
fontes
lar, como a observo e sinto. É uma veia
movimenta-se entre a cultura
e
nasce
grossa, e esta envergadura às vezes
e a natureza. Não pretendo que o faça
desassossega o conjunto, onde precom perfeição. Se o fizesse, o povo cerdominam valores positivos. Se existem
tamente o consideraria aborrecido. Esmaneiras brasi'siras de filmar, de concondicionados, acondicionados
tamos
tar uma história, criar um clima cineem embalagens industriais,
mesmo,
matográfico, esta é uma delas".
criaturas de undécima geração, afãstadíssimos das fontes culturais natudemonstre melhor o
Talvez nada"veia
rais".
grossa da ironia
que vem a ser
E talvez a coisa mais importante
popular" do que a cena onde o Padre
do filme seja esta reaproximação com
Angelini lê as anunciações do profeta
as nossas fontes culturais, seja esta
louco. Sem dúvida, é fundamental outem de
vir (e ver) a leitura. Isto é, receber o
possibilidade que cada pessoa
se reconhecer dentro da história, entexto na voz do intérprete, pois só assituações
sim (neste filme tão influenciado pela
quanto Pedro Soco passa poralgum
dia.
contadas
foram
nos
cultura transmitida pela fala) recebeque já
narde
forma
na
simples
a
reconhecer
Mas
se
Mas
de
mos todo o significado.
ração, de se reconhecer como um narleitura já pode dar uma idéia:
rador, de se encontrar no mesmo mun"Tu és
do da pessoa que conta a história num
povo e ao povo hás de voltar. Lembra-te do profeta louco, aquele
bate-papo informal, de igual para
é o
igual. Ou, se preferirem, num bateque anunciava que a democracia comse
tanto
de
Satanaz,
que
papo infernal, e muito democrático.
governo
põe de demo, demônio, mais cracia,
governo. Note-se também que demoPecado na Sacristia. Direção, roteiro e
grafia é o mesmo que estatística da
montagem de Miguel Borges. Fotograpopulação, enquanto que demonogxafia
fia de Ronaldo Nunes, em eastmancoé o tratado da natureza e influencia
o
lor. Música de Remo Usai. Cenários e
e
não
dos demônios. Demopsicologia
diafigurinos de Cida Correia. Som de Juae
tratado da psicologia dos diabos
Dagoberto. Intérpretes: Ivan Cãndia
rez
folclore,
de
sinônimo
bas, e sim um
de
a
(Pedro Soco). ítala Nandi (Dona Elza).
cultura do povo. Será o povo própria
Milani (padre Angelini). MauFrancisco
louco
O
Satã?
de
profeta
encarnacão
Vale
o
rício
do
(Coronel Ferrolho Feitosa).
como
prova
dizia que sim, e citava
Bonfim
(Florindo Fedeabode).
Roberto
dicionário, o pai dos burros e das burZezé Dalice (Cuca).
Luisa
Tina
dizer
(Mocinha).
demo
ras, onde a palavra
quer
Produção de
Polatchek
(Socorro).
Wanda
demônio, e também pessoa turbulenta
Miguel Borges
Souza
de
C.
para
Maria
mesmo
o
e astuciosa. Ora, o povo,
Produções Cinematográficas e Commandemo da democracia, é composto de
der Filmes Limitada. Distribuição dia Emase
turbulento
pessoas, e portanto
brafilme. Brasil, 1975.
tucioso".
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^^"^^ UANDO, nochamou
os
passado,
^8
A
vereador
a
candidatos
ral
U
Rio para lhes
||9r no
expor
tudo o que era
^LjEr
— ou não — permitido
jH^
^—
em termos de campanha,
o Juiz Paulo Koberto de Azevedo
Freitas, do TRE, rebateu suas
inúmeras queixas com a seguinte
observação: "A Lei Falcão e o
Código Eleitoral trazem a estas
eleições um ponto positivo: suas
restrições são tantas que exigirão
de vocês muito mais criatividade".
No entanto, ao contrário do que
se observa no interior dos Estados
— onde a fiscalização é bem menos
rigorosa — não há nesta cidade
mais do que dois ou três folhetos
de propaganda política diferentes
da tradicional foto com o número
do candidato, por vezes acompanhados
de um slogan. Até o momento, os
que lutam por um mandato na
Câmara Municipal carioca não se
mostraram capazes de superar,
com inventiva e originalidade, a
proibição de distribuir camisas,
bonés," chaveiros ou quaisquer
outros tipos de brindes ao eleitorado.
Enquanto Herculano Carneiro, da
Arena, corre todo o município
com seu Caminhão da Verdade —
um Chevrolet velho que transformou
em balcão de comícios para fazer
frente ao Caminhão da Liberdade,
do MDB —¦ Azevedo Lima, candidato
pelo mesmo Partido, se utiliza de
intensa correspondência por não
acreditar em comício: "Ir pra rua
bancar o safado, o mentiroso, o
palhaço? O que posso prometer a
esse povo?" Agenciador de empregos,
ele se dirige aos eleitores através
de cartas, onde pergunta: " V Sa
é meu assistido? Ou assistida? Já
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Mercado do Trabalho.

MARCOLINO MARTINS DA COSTA

atendeu aos meus chamados?
Quantas cartas já recebeu para
emprego? Está empregado (a)?
Já melhorou de ordenado? Então
venha falar-me e ajude-me a
ajudá-lo (Ia). Sou seu amigo
na hora incerta!"
Já Marcolino Martins da Costa,
do MDB, pede votos rodando a pé
toda a cidade e distribuindo folhetos
que trazem, no verso, uma história
em quadrinhos onde um cidadão
se queixa dos preços do aluguel,
água e luz, material escolar,
hospital e remédios; e é então
de
aconselhado, por dois senhores"com
terno e gravata, a reclamar
o MDB. A nossa luta é justamente
essa!" Pela Arena, o mais original
é Antônio Matias de Albuquerque,

M.D.B.

MARCOLINO MARTINS DA COSTA

Nos mínimos detalhes,
uma constatação:
o mau gosto
e a ingenuiãaãe
dos candidatos
¦¦¦¦¦¦ÉÉMÉMÉ
em forma de manifestos (Antônio
Carlos de Carvalho e João de Deus,
MDB). Outras idéias um pouco
mais criativas da Oposição — colocar
como fundo musical da propaganda
de rádio e TV a Dança Macabra,
de Saint-Saens, ou o Prelúdio n.° 20,
que Chopin compôs— para ser tocado
foram abortadas
em seus funerais
pela falta de dinheiro. O Partido
alega que estas músicas não poderiam
ficar no ar por mais de dois dias
e seus parcos recursos exigiram
que fosse feita uma só

que mandou fazer reproduções
fotográficas de notas antigas,
colocando sua foto no local reservado
aos grandes vultos da História do
Brasil. Calendários há somente
dois: o de Sílvio Moraes, do MDB,
e o da Arena, que de um lado mostra
Geisel e
o retrato do Presidente
do outro a frase "Ainda há muito
que fazer". E muitos candidatos
de ambos os Partidos
colocaram em seus cartões uma
lista de telefones úteis.
Há ainda a propaganda em versos
("Não pense em derrota/ Vote
em Mário Perrota", MDB), em
réplicas de cédula eleitoral ("Leve
este modelo para copiar na cabina,
mas não o coloque na urna") ou

gravação, definitiva.
O certo é que, impossibilitado de
conhecer a plataforma dos candidatos,
seja através de rádio e televisão,
seja por meio do material gráfico
distribuído, o eleitorado carioca
continua apático. Alguns políticos
acreditam que as eleições de 15
de novembro próximo receberão
o maior número de votos em
legenda — Arena ou MDB, somente.
Outros afirmam que elas registrarão
o maior índice de votos nulos e
em branco. E há também os que
temem que o Pavão Misterioso venha
a ser uma nova versão do rinoceronte
Cacareco, o candidato a
vereador mais votado em São
Paulo no pleito de 1968.

— Estar ligado à terra é uma forma
de acreditar, de ter esperança. O poema
é um exercício de esperança e de solidariedade, que não exime, porém, o poeta
Depois
de uma preocupação estética.
desse exercício surge outro, para que o
poema possa existir realmente — o lado
vivo, a comunicação. Fazer poesia é também uma forma de furar as próprias circunstancias, que nos induzem e conduzem, comuns a várias atividades criadoras. Todas estão ligadas e voltadas para
a mesma direção: a afirmação da dignidade do próprio autor, dos outros seres humanos e da sua geração. Fazer
poema significa, uma tentativa de romper com as nossas impossibilidades, mas
sobretudo uma tentativa de dar um salto em direção à liberdade.
Lindolf Bell escreve há cerca de 16
anos. Os primeiros contatos com a poesia ocorreram durante o curso primário
— sua escola dava festinhas semanais,
e ele gostava de recitar poesias. Assim,
ficou conhecendo Olavo Bilac, Gonçalves
Dias e outros, ainda menino. Mais tarde, conheceu os poetas-profetas bíblicos,
e com eles o mundo, através da poesia.
Em 1963, criou o Movimento da Catequese Poética, em resposta, diz ele, à própria
situação do poema e do poeta, que permanece até hoje.
— Há várias distorções que ainda
persistem. A maioria das pessoas acha
que alguém escreve poemas por dor-decotovelo e vive no mundo da Lua, en-

¦¦¦«¦¦iimiimm—¦a^^^—

O EXERCÍCIO DA
ESPERANÇA
DE LINDOLF BELL

OEMA
Esse periodo de 12 anos marcam profundas transformações na vida de Lindolf Bell. Nesses anos, ele saiu de Blumenau, onde passou a adolescência, veio
para o Rio, foi para São Paulo, teve contato com pessoas, artistas, poetas, representantes de uma geração da década de
60. Em 1970, depois de passar 10 meses
nos Estados Unidos com uma bolsa-deestudos, voltou, para São Paulo. Nesse
momento, perceoeu que seu lugar não
era lã. Invadido por uma nostalgia de
suas raízes, voltou ao passado e deu o
que considera um salto qualitativo em
sua obra. A poesia, porém, não era suficiente, e em Blumenau havia condições
de fazer um trabalho cultural abrangendo outras atividades. Por isso, criou nesse mesmo ano a Galeria Açu-Açu, que
reúne pintores de Blumenau, Florianopolis e Joinville.
Na sua origem rural — Lindolf Bell
nasceu e passou a infância numa granja
em Timbó. Santa Catarina — o poeta vê
também as origens de seu trabalho:
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BELL, poeta catarinense inlciador do Movimento
da Catequese Poética, esteve
no Rio para o lançamento de
seu
livro Incorporação, publiLINDOLF
cado em Blumenau em 1974.
São 12 anos de poesia — de 1962 a 1973
— que refletem a dupla preocupação do
poeta: uma, quanto às circunstancias externas do indivíduo, e outra, com o universo interno de cada um.
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Susana Schild

quanto os poetas escrevem e engavetam
sua obra, se declaram inimigos dos meios
de comunicação, assumindo uma posi—
ção romântica — totalmente absurda
isolado.
eleito
de
Para romper com essa falsa imagem
do poeta, surgiu o Movimento. Lindolf levou suas poesias, oralmente, a escolas e
universidades de vários Estados.
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Lindolf Bell ainda quer acabar com a posição romântica
do poeta como eleito isolado

— Isso não quer dizer que o livro
esteja superado, mas que é insuficiente
para a divulgação da poesia. Uma das
formas de fazer o público chegar ao livro poderia ser, inclusive, fazendo com
que ele ouvisse mais poesias. Em vez de o
público se queixar do poeta e do poema,
e em vez de o poeta se queixar do seu público — a lamentação poética brasileira
é muito cansativa — essa energia poderia ser canalizada para um movimento
mais lúcido, com resultados de vivência
poética mais profundos e menos elitizantes.
Com vários livros publicados, Lindolf
Bell também cria poemas-objetos e objetos-poéticos, tendo lançado, em 1973,
camisetas-poemas em todo o Brasil, sempre com o objetivo de que o poema saia
de si mesmo, se lance, pertença ao público realmente. Paralelamente, participa, como membro da diretoria do Teatro
Carlos Gomes, de Blumenau, de uma intensa atividade cultural, que está polarizando para a cidade manifestações de
todo o Estado.

— Blumenau é uma cidade profundamente preocupada com a cultura,
desde o tempo dos imigrantes. Dois anos
depois de criada a colônia, foi criado um
grupo de teatro. A diferença que existe
entre Blumenau e outras cidades é que,
lá, as pessoas empenham-se em criar
uma dinâmica cultural objetiva, que se
faz sentir, sobretudo, nas artes plásticas
e na música. Nesse setor, por exemplo,
estão surgindo aspectos muito interessantes. O grupo de Música Antiga, além
da parte musical, preocupa-se em reconstruir instrumentos antigos e construir
instrumentos novos — como oboés barroços — utilizando material, madeira
brasileira e criando instrumentos de
percussão de bambu. E tudo pode se resumir em um pensamento, em um objetivo: é a luta pela obra, pela sua exteriorização.
"Da maneira mais simples proclamo:
há uma vida por fazer.
Com a voz embargada de urgência:
há uma vida por fazer.
Fala-se d'outras coisas.
Podaram sonhos meus.
Fecharam o canto com lama:
há uma vida por fazer."
(Incorporação, Lindolf Bell)
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ESTRÉIAS
ESSA MULHER É MINHA... E DOS
de Alberto
AMIGOS
(Brasileiro),
Milani,
Francisco
Pieralisi. Com
Magrit Siebert, Rogério Frócs, Mirian Pires, Glória Ladani e Brandão Filho. Palácio (Rua do Pas—
222-0838), Leblon-1
38
seio,
—
(Avenida Ataulfo de Paiva, 391
17h
15h45m,
13h40m,
227-7805):
50m, 19h55m, 22h. América (Rua
Conde de Bonfim, 334 - 248-4519),
Copacabana (Avenida Copacabana,
das
a partir
255-0953):
801 15h45m. Santa Alice (Rua Barão de
*¦
Bom Retiro, 1 095 - 201-1299): de
2a. a 6a., às 16h50m, 18h55m, 21h.
Sábado e domingo, a partir das
14h45m. Madureira-2 (Rua Dagmar
da Fonseca, 54), Olaria: 14h45m,
16h50m, 18h55m, 21h, (18 anos).
Comédia de pretensão erótica, baseada numa história de Raimundo
Magalhães Jr. Um patrão hipócrita
¦forja casamento de um empregado com sua amante, a fim de salvar as aparências.
Apesar de algumas Inserções
^C.
da
reminiscentes
pomochanchada
esta comédia
procura manter o
tom familiar, vagamente picante,
da peça teatral de Magalhães Júnior, que teve melhor sorte quando filmada pelo mesmo diretor
com o título original, João Gangorra.

(E.A.)

O VÔO DO DRAGÃO (The Way of
the Dragon), de Bruce Lee. Com
Bruce Lee, Chuck Norris e Nora
Miao. Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 - 228-8178), Roxi (Av.
Copacabana, 945 - 236-6245), le—
blon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391
287-4524): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45
242-9020): de 2a. a 6a., às 12h,
14h, lóh 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. São
—
Luiz (Rua Machado da Assis, 74
225-7459): de 2a. a 6a. a partir das
lóh. Sáb. e dom. a partir das 14h.
Imperator (Rua Dias da Cruz, 170
249-7982): 15h, 17h, 19h, 21h.
Rosário: de 2a. a 6a., a partir das
17h. Sábado e domingo, a partir
das 15h. Madureira-1 (Rua Dagmar
13h, 15h, 17h,
da Fonseca, 54):
19h, 21h. (16 anos). Aventura chinesa de Hong-Kong.
UM PISTOLEIRO MAIS VIOLENTO
QUE RINGO (Era Sam Wallash... Io
Chiamavono... E Cosi Sial), de Miles Dêem. Com Robert Wood, Dean
Stratford, Dennis Colt, Custer Gail
• Simone Blondell. Plaza (Rua do
Passeio, 38 - 222-1097): de 2a.
a sábado, às 10h, llh45m, 13h
30m, 15hl5m, 17h, 18h45m, 20h

30m, 22hl5m. Domingo a partir
das 13h30m. (18 anosl. Prod. italiana. Western com ênfase na violência.
_^
O INVENCÍVEL BOXEADOR CHINÊS (Invincible Boxer), de Le Kee.
Com Mu Lung, Yer Mu, Liu Wing
e Kam Ling. Programa complementar: Trinity e os Sete Magníficos.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — . . .
14h30m, 18hl0m, 19h
222-6327):
50m. (18 anos). Aventura chinesa
de

Hong Kong.

de
MJDWAY (Battle of Midway),
Jack Smight. Com Charlton Heston,
Henry Fonda, James Coburn, Glenn
Ford e Toshiro Mifune. Metro-Co—
pacabana (Av. Copacabana, 749
237-9797), Metro-Tijuca (Rua Con366 - 248-8840),
de de Bonfim,
Pax (Rua Visconde de Pirajá, 351 —
287-1935): 12h, 14h30m, 17h, 19h
30m, 22h. Metro-Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 222-6490): de 2a. a
sábado, às llh, 13h30m, lóh, 18h
30m, 21h. Domingos a partir das
13h30m. Aos sábados e vésperas
de feriados sessões à meia-noite a
meia no Metro-Copacabana, MetroUma das
Tijuca e Pax. (14 anos).
Segunda
da
decisivas
batalhas
Guerra Mundial, vencida pelas foros jaças americanas depois que
de fazer
poneses perderam o logo
crer que a Operação Midway era
um blefe e que seu novo xequemate seria em outro ponto do Pacífico. Prod. americana com o sistema de efeitos sonoros Sensurround.
-)C
Um grandiloqüente desfile de
efeitos especiais (bombardeios, exaéplosões, incêndios, desastres
reos) e de velhas personalidades
do cinema americano (Fonda, Mitchum, Heston, Ford Robertson). Ma»
de cinema mesmo, quase- nada.

REAPRESENTAÇÕES

CONTINUAÇÕES
PECADO NA SACRISTIA (Brasileiro), de Miguel H. Borges. Com ítala
Nandi, Ivan Cândido, Maurício do
Valle, Francisco Milani o Roberto
Bonfim. Cinema-1 (Av. Prado Júnior,
Lido-2
296
275-4536),
n.°
- 245-2904):
(Praia do Flamengo, 72
14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m,
22h. (18 anos). Aventura de ambientação rural. Um cortador de ca*
na enfrenta inimigos mortais, além
da Mula-Sem-Cabeça, a Cuca, a Mãe
d'Água.
-fc-fc^-K
As aventuras de Pedro
Soco, cortador de cana, em luta contra as forças do mal (deste e do
outro mundo) para libertar um padre da mula sem cabeça e para salvar a alma do cangaceiro Florindo
Fede a Bode, enterrado com um
pote de dinheiro. (J.C.A.).
O SOL NA PELE (II Sole Nella Pelle),
de Giorgío Steganí Casorati. Com
Ornella Muti, Alessio Orano, Luigi
Pistilli e Chris Avran. Art-Copacaba—
759
Copacabana,
na
(Av.
235-4895), Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 - 254-0195), Art-Méier
249-4544),
(Rua S. Rabelo, 20
«rí-Wiaduroira (Shopping Center o.
Madureira): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos). Uma adolescente empreende uma escapada com um namorado hostilizado pelo pai, o que este e a polícia julgam um seqüestro.
O IRMÃO MAIS ESPERTO DE SHERLOCK HOLMES (The Adventure of
Sherlock Holmes Smarter Brother),
de Gene Wilder. Com Gene Wilder, Marty Feldman e Madeline
Khan. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 226-5843): 14h20m, 16hI5m, 18h
lOm, 20h05m, 22h. Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145): 14h05m, lóh,
21h45m.
19h50m,
(14
17h55m,
Três
americana.
Produção
anos).
Fran<
O
Jovem
de
intérpretes
sob
Brooks,
de
Mel
kenstein,
novado
direção
protagonista,
mente autor do roteiro original. Sigerson, obscuro irmão de Sherlock,
que mantém um escritório com o
letreiro S. Holmes, toma a dianteira
em uma importante investigação. Co-

de 2a. a 6a. a partir das 16h30m.
Sábado e domingo a partir das
14h. (16 anos).
->C-)C^r-fc-K
O filme pode ser visto como comédia dramática em torno de um estranho (um delinquento com características de são) que
transtorna a grotesca e tediosa disciplina de um hospital para doentes
mentais. Mas é, sobretudo, metafora do medo e da busca da liber-

sobreviventes para
permanecerem vivos, inclusive recorrendo ao canibalismo, até a sua
localização e resgate. Fato vefídico, de 1972, com nomes e outros
dados alterados pelo livro de Clay
Blair Jr., base do roteiro. Produção
mexicana, em associação com americanos. Dublado em inglês. Último

dos histórico» sobre a exploração
colonial do Ciclo Diamantino, do

dia.

•Mürtàck&irèr^^

DESCARTE

O

o Gangster,
Às 17h, 19h,
com Ben Gazzara.
21 h. Sábado a partir das 15h. (18
anos). Até sábado.

-frir-K

história

Excelente
nezes

ÉDEN — Invencível Boxeador Chines, com Mu Lung. Às 13h30m,
20h30m,
15hl5m, 17h, 18h45m,
22hl5m. (18 anos). Até domingo.
TlITERÕl — O Vôo do Dragão, com
Bruce Lee. Às 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (16 anos). Até domingo.
CENTRAL — Xica da Silva, com Zezé Moita. Às 15h, 17h15m, 19h
30m, 21h45m. (18 anos). Até sábado.

DOM PEDRO — Violento Duelo da»
Fêmeas com Lincoln Tate, Às 15h
50m, 17h40m, 19h30m, 21h20m.
(18 anos). Até sábado.
PETRÓPOLIS — O Vôo do Dragão,
com Bruce Lee. Às 15h30m, 17h
30m, 19h30m, 21h30m. (16 anos).
Até domingo.

TERESÓPOLIS
CINE ARTE — A Sombra da Violência, com Milton Villar. Às 21 h.
(18 anos). Último dia.

atuação
de

frente

à

faz
llsmo

um

elenco

efi-

um

de CarMeira

Tijuca-Palace

no

Novo).

Cinemateca
-^C-fc-fc

NOVO CINEMA SUÍÇO (I) - Exiou
Nunca
bicão de Esta Noite
(Heute Nacht Oder Nie), de Daniel
Schmid. Complemento: 13 Museus
de Berna (13 Berner Museen), de

Funcionários de um
retirados de seu meio

critério
bitual
semana
ta

reagrupados

e

eshade

fim

num

para uma observação atende uma câmara interes-

através

FILMA-

CICLO TEATRO
DO (IV) — Exibição de Com o Amor
Não se Brinca (On Ne Badine Pas
em

Alfred

de

Musset.

re

Berlin.

Cineclube
Botafogo,
Versão

Hoje,
da

às

Aliança

Rua

original,

dor.

(E.A.)
DO CONDOR (Three
de

Condor),

Sidney

Cliff

e Max

Robertson

Studío-Tijuca
10 —

Isidro,

De-

(Rua
...

.

19h

16h45m,

14h30m,

Um

Grady.
salvar

ameaçada

vida

sua

CIA

di

agente

órgão

do

próprio
americano. Até

do

domingo.

de
preocupação
a definição das perso-

Sem

em

ou

cena

aproxi-

realidade

da

trama

de

política
realizou um

Pollack

minuto de relax ao aprecia-

A

dless

Night),

Com

Hailey

do

Francesa

Muniz

Barreto,

sem

legendas.

no
d»
54.

tie

de

14h30m,

do

característica
Os

fraquecem

anos).

Rio

17h,

19h30m,

Produção

america-

vina

ira

quando

ton)

resolve

um

marido

(Hes-

trocar a

mulher

velha

uma

por

carros

amante

atropelam

tores só pensam

(Bu-

ladrões

criancinhas,

a

si e os constru-

briga entre

polícia

jovem

cidade onde os

jold) numa

mais

em edifícios

de Marco

brigas

Carmem

e

dt

Osiris)

entre-

de

velho

um
Jofre

por

Silva).

Soa*

(J.CA.)

(Frenzy), de Alfred HitchCom Johrl Finch, Anna Mas-

-

Telefone

20m,

265-4653):

I5h30m,

17h40m,

13h

19h50m,

22h. (18 anos).

Um assassino psicop_ía aterroriza Londres e é caçado pelo inocente sobre quem conseguiu desviar a suspeita da polícia. Até domingo.
-K^C-^^-K

De

volta

Londres,

a

Ira

do

largo

rências,

um

com

com

humor

as

apa-

e

ume

pulsação cinematográficas de fazer
inveja • todos oi cultores jovens
do gênero. (E.A.)

DRIVE-IN
E

PAIXÃO

(Gruppo di
Interno), de Luchino

Famiglia in un
Visconti.

Com

Burt

Berger,

mui

Claudia

de

274-7999):

•

Drive-ln
1426

Medeiros,

20h,

Hei-

Mangano
Lagoa

Marsani.

Borges

(Av.

Lancaster,

Silvana

22h30m. (18

—

anos).

penúltimo filme de Visconti. Um
velho professor, colecionador de orte, que vive distanciado da realidaO

lucia-

-K"K-K-K'A'

Não exatamente umi

Sylvia

autobiografia,

("Nunca

Condor

Machado

(Largo

do

-

245-7374).

Bernard

29

MaRio-

(Rua Marquês de São Vicente,
52 — 274-4532), Ricamar (Avenida
Copacabana, 360 - 237-9932): 15h,

Sul

19h40m,

17h20m,

VIOLÊNCIA

Furstenberg,
Blier.

e

|chado,

bem ao seu gosto, jo-

Insidiosamenta

gando

Lando

Com

Viccario.

Salce,

Koscina

uma história

Podestá,

Eroticus),

(Homo

Rossana

Buzzanca,

Um

Dr

pedes, com cujos problemas (inclusive um crime) aos poucos se envolve. Até dia 3.

SUPERMACHO

no

o

(interpretados
e

amoro-

Nelsinho,

de, recebe em sua casa alguns hós-

altos. (J.CA.)
O

conquistas

(as

jovem,

pelas

episó-

dia.

de

siciliano

22h.

anos).

(18

virili-

excepcional

fui

tão

lio-

quanto meu personagem", afirmou Visconti) mat um

lado

e egoísta

exame

responsabilidade»,

das

ocupou
los

sucessos

e

de

fra-

Intelec"a
tual da geração do diretor,
pacultura
rábola de uma
que ••
cassos

um

criadas pehomens

mais das obras

homens

do

propriamente

que

dos

ditos".

(J.CA.)

-

2a. « 6a.,

MOTEL (Brasileiro), de Alcino Diniz.
Com

Carlos

bi Vogel,

gueiredo Magalhães,

papéis

atores

en-

protagonis-

tas. (E.A.)

255-2610):

*)(.

14h,

20h40m,

19h,
Último

Bi-

Elza Go-

e Sueli

Fran-

(Rua Fi286 — . . . .

Copacabana

co.

Chris-

ex-hitchcockiano

Condor

Kroeber

anos).

In-

Dolabella,

Rodolfo Arena,

Carlos

mes,

Eduardo

(18

principais
Os

14h

realização

MATINÊS

Itália. Último dia.

Agatha

da

apesar

t

Alcirr-

T1h30m,

21h30m.

intriga

cativa

Gilliat.

Bujold.

a que pode chegar a di-

de

de

independen-

En-

Gilliat.
Ekland

(Rua

21):

18hl0m,
A

Brit

Orly

Sanders.

(The

Sidney

de
Mills,

Guanabara,

Com

Geneviéve

extremos

te da
INTERMINÁVEL

NOITE

George

e

254-3270):

(Ava)

conjunto

ÚL

dade e sua ascensão social no Nor-

(E.A.)

50m,

2!hl5m,

torne

Uma ruidosa demonstração dos

momento,

-fc-K

Jean Desailly, Simone Valere e Picr-

Kennedy,

*)C

setores

ba-

Avec L'Amour), de Jean Meyer
seado

MAM.

do

FRANCÊS

Mark

Heston, Ava

policial americano. Boas
de Tarcísio Meira e Dar-

Com Robert Redford, Faye

te um

(J.CA.)

George

Gardner,

de

(Earthquake),

Robson. Com Charlton

(Rua

advogado,

si

14h,

anos).

onde sediou a primeira fase de sua
carreira, o velho Hitchcock filmou

TERREMOTO

e

thriller absorvente, que não permi-

um.

ame-

Último

Sidow.

do

bicão de O Convite (L'lnvitation),
Com Michel
de Claude Goretta.
Robin, Jean-Luc Bideau, Jean Champion e Corinne Codercy. CompleRicochete (Ricochet), de
mento:
Claude Luye. Hoje, às 20h3Om, na

integrar

Produção

na.

lhe

of

mar a

cada

margina-

ao

principal-

inspirada

técnica

nalidades

tran-

No

(16

aprofundar

de

hippie.

grupo

An-

violentada,
de

completará

um

35

22h.

Governo
-X^AcK

aparente

(18

que

de

um

268-2325):

e Barry Foster. Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714), StudioPaissandu (Rua Senador Vergueiro,

(Rua Conde de Bonfim, 302 — . . .

por

a

21):

e

entre

sas

Conde

22h. (18

menos

tes

—

371

(Rua

sey

Gibbs.

16h40m,

aprendizado

Um
ou

mais

cock.

Norman

20h.

Nandi,

FRENESI

Se-

228-4610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

procura

segurança

(The

Alcindo Guanabara,

roubada

um

Me-

05m, 21h25m. (18 anos). Versão do
best seller Sei» Dias do Condor, de

e

Rowe,

Tre-

Kroeber.

Pirajá,

-

379
20h,

dios

casal

Greene

268-6014):

demolir

Misty

ítala

Carlos

de

timo dia.
-+C-+C-Ar")f

res

Beverly

e

18h,

cortado

em

Avery e Tammy

caminho,

Glória

Tarcísio

Glória.

sembargador

em

imbe-

PRAZER

e

Bruni-Tijuca

Bonfim,

lóh,

mais

procura chegar a Los
recorrendo a caronas.

e

geles

de

(Brasileiro),

Com

Dunnaway,

quilidade

de

Conde de Bonfim, 214

von

sada

287-9994),

ricana.

MARGINAL

Pollack.

Georg Radanowicz. Hoje, às 18h
30m, na Cinemateca do MAM.
NOVO CINEMA SUÍÇO (11) - Exi-

Com

13h20m,

casa

(E.A.)

Dayj

Exibição
CINEMA NA PRAÇA de filmes curtametragem de Geraldo Samo e Sérgio Santeiro e
desenhos animados em colaborado
ção com a Equipe de Difusão
da SeDepartamento de Cultura
cretaria de Educação e Cultura, Hoje, às 19h, no Conj. Habit. Av. Ma2 SOO
Rondon,
(Engenho
rachai

O
Ferd

Andrade.
Dalton

Soares,

Visconde

(Rua

anos). Adolescente grávida foge de

produção, contando
de tensão e mistério.

de

nível

te
uma

lOh,

excelen-

com

filme,

Bom

de

de

Bruni-Copacobana (Rua Barata RN
beiro, 502 — 255-2908), Roma-Bruni

sons. (J.CA.)

Orly (Rua

dia.

Último

anos).

(18

Prestes

du-

mostradas

já

PARA

bastian.

mertez e Carlos Eduardo Dolabella.
—
(Praia de Botafogo, 340
246-7705): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

O TRÊS DIAS

EXTRA

e

CARONA

Ópera

Iene Glória.

DUQUE DE CAXIAS

de

Klar, Linda

atuações

mingo.

demonstrações
total,

GI-

Vera

Ziembinsky,

Vereza,

los

mente

O Convite, ãe Clauãe Goretta, exibido recentemente em^
circuito comercial, e apresentado hoje no Novo Cinema Suíço

das

Hitchikers),

uma

CENTER — Essa Mulher V Minha...
e dos Amigos, com Francisco Milani. Às 13h40m, 15h45m, 17h50m,
19h55m, 22h. (18 anos). Até do-

PETRÓPOLIS

Are

Uma

inglês.

cm

perfeitas
cilidade

(18 anos). Último dia.
-fc^-K
Drama bem realizado, com

GRANDE RIO

domingo.
ALAMEDA - Capone,

blada

selmo Duarte, Com Glória Menezes,
Ronnie Von, Fernando Torres, Car-

Darlene

(E.A.)

PAZ — O Vôo do Dragão, com
Bruce Lee. Às 13h, 15h, 17h, 19h,
21 h. (18 anos). Até domingo.

de

(Brasileiro),

Jofre

Analu

os pecaProdução

mundana.

italiana. Até domingo.
-^C Pomochanchada
italiana,

civil

vida

vida

e diálogos

gório,

convento

um

para

encontrar todos

da

imagens

James

1CARAÍ — O Irmão Mais Esperto
Gene
com
de Sherlock Holmes,
Wilder. Às 14h05m, lóh, 17h55m,
19h50m, 21h45m. (14 anos). Até

na

dos

Guer-

Primeira

retoma

los Manga.

dia.
-)C Obviamente inspirado em freaki
(1932), de Tod Browning, esse filme inglês fica — hesitante e medfocre — entre as fórmulas do terror e da ficção científica mais ba-

CINEMA-l — Pecado na Sacristia,
com ítala Nandi. Às 14h, 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. (18
anos). Último dia.

da

entrar

vai

onde

na.

O

MUTAÇÕES
(MulaESTRANHAS
tions), de Jack Cardlff. Com Donald
Pleasence, Tom Baker, Brad Harris
e Julle Ege. Pathé (Praça Floriano,
(Rua
45 — 224-Ó720), Paratodos
Arquias Cordeiro, 350 - 281-3628):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
cobaias
consegue
cientista
Um
humanas para seus experimentos
prometendo aos deformados prodesçoprietários de um mafuá a
berta de um produto que corrigiÚltimo
físicos.
rá seus defeitos

NITERÓI

grupo

Mundial,

ciente.

(J.CA.)

nal.

um

de volta

de

os riscos e as proezas de suas batalhas no ar. Produção america-

dos

luta

aéreas:

a

gado

para aventuras
de |ovtns ame-

volta

ricanos,
ra

.

Golpe

de

diretor

O

se

Mestre

...

14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

anos).

(14

Fernando larranaga, Hugo Stiglitz,
Norma Larazeno, Luiz Maria Aguilar,
Glória Chaves e Leonardo Daniel.
19h, 21h. (16
17h,
15h,
Astor:
anos). Um avião que cai nos Andes
a

Kilder.
320 —

246-7218):

dade. (E.A.)
ANDES
OS SOBREVIVENTES DOS
(Los Supervivientes de Los Andes/
Survive!), de René Cardona. Com

e

de

(Brasileiro),
de

Pedro

visan, Com Lima Duarte, Carlos Gre-

A FREIRA MUÇULMANA
(Flávia, the Heritc), de Gianfranco
Bolkan,
Florinda
Mingozzi. Com
Cláudio Cassinelli e Maria Césares.
Alasca (Av. Copacabana — Posto
Seis): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos). História passada na Idade
Média. O personagem-título é obri-

Scala

Margot
Botafogo,

e

randon
(Praia

CONJUGAL

Joaquim

História

FLÁVIA,

Sa-

Susan

Svenson,

Bo

GUERRA
de

(J.CA.)

grosseria.

(E.A.)
QUANDO AS ÁGUIAS SE ENCONTRAM (The Great Waldo Popper),
de George Roy Hill. Com Robert
Redford,

tual e grosseiro jogo de palavras de
duplo sentido. Os demais elementos característicos destas comédia,
estão lá: as estúpidas anedotas «m
torno da virgem, do conquistador
irresistível, do velho impotente •
do homossexual. (J.CA.)

lheres separadas dos maridos com
alguns elementos dramáticos e um
final moralizanfe. Mas a atração
principal é a mesma das pornômulher
seminua
e
chanchadas:

que permanece inexplicado.
-K*-fc-K-K
últiObra-prima. O
mo grande filme de Antonioni, um
retrato de alienação ambientado («
filmado) na Londres dos anos 60.

(One
UM ESTRANHO NO NINHO
Flow Over tho Cuckoo's Nest), de
Nicholson,
Com
Jack
Milos Forman.
William Redfield,
Louise Fletcher,
Michael Barrynan, Peter Brocco, Sidney Lassick, Christopher Lloyd, Will
Império
Sampson e Brad Dourif.
224-7982):
(Praça Floriano, 19
14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Capri
Pátria, 88):
(Rua Voluntários da

XICA DA SILVA (Brasileiro), de Cacá Diegues. Com Zezé Motta, Walmor Chagas, Altair Lima, Elke Maravilha e Stepan Nercessian. Odeon
— . . .
(Praça Mahatma Gandhi, 2
222-1508): 13h, 15hl5m, 17h30m,
19h45m, 22h. Tijuca (Rua Cde. Bonfim, 422, 288-4999), Caruso (Av. Copacabana, 1362, 227-3544): a partir das 15h15m. Vitória (Bangu):
21 h.
18h50m,
16h40m,
14h30m,
daem
Baseado
anos).
(18

de
AS DESQUITADAS (Brasileiro),
Élio Vieira de Araújo. Com Olivia
Pineschi, Moacyr Deriquem e Daniella Dano. Coral (Praia de Botafogo, 320 - 246-7218): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos).
¦^C Histórias entrelaçadas de mu-

BLOW-UP / DEPOIS DAQUELE BEIMichelangelo
de
JO
(Blow-up),
Antonioni. Com Vanessa Redgrave,
Miles.
David Hemmings e Sarah
Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim,
19h45m,
17h30m,
lõhlrlm,
229):
22h. (18 anos). Um fotógrafo registra por acaso um assassinato

século 18, tem como protagonista
a escrava que despertou paixão no
Contratador João Fernandes de Oliveira, tornando-se uma rainha não
oficial da região.
->(-)C-^-)< Uma alegre e irreverente
"história
doidice
maravilhosa
da
brasileira, da capacidade de estar
sempre dando a volta por cima".
Um dos melhores filmes em cartaz,
ao lado de Violência e Paixão e de
Um Estranho no Ninho. (J.CA.)

média com elementos de sátira,
non-sense e pastelão.
--:-)C-»\r-fc
ri«
estréia
Muito boa
Gene Wilder como diretor, fazendo humor de primeira categoria
com total liberdade (mas também
com afeto) ao reescrever — como
para O Jovem Frankenstein, de Mel
Brooks — personagens célebres e
extremamente populares. (E.A.)
NINA 1940 — CRÔNICA DE UM
AMOR (Le Petit Matin), de JeanGabriel Albicocco. Com Ca'.herine
Carriere, MadeJourdan, Mathieu
leine Robinson e Jean Villar. Cine102
Pompéia,
Raul
ma-2 (Rua
—
do
lido-1
247-8900).
(Praia
72
245-8904):
Flamengo;
20h,
17h50m,
15h40m
13h30m,
Adaptaanos).
22hl0m.
(18
Petit Matin,
ção do romance le
de Christine de Rovoyre. Durante a
Segunda Guerra Mundial, na França ocupada, uma família dividida
por ódios e preconceitos ignora,
enquanto possível, a dura realidode da opressão nazista. Prod. francesa.
-K"K
se
O requinte da Imagem
história
sobrepõe ao tema desta
que se passa na França durante a
ocupação nazista. Longos e suaves
movimentos de câmara e um colorido, à maneira da pintura impressionista, difuso e luminoso. No
trabalho dos atores uma exuberancia semelhante,-gestos amplos, voAparece mais o ator
zes fortes.
que o personagem. ( J.CA.)

17h20m,

15h40m,
22h20m.

PALHAÇO

18h30m,
Entrada

no título,

A

única

sem

franca
de

tribuição

-•

para
revistas

crianças.
•

Dis-

rafrigeran-

tes.
ROBIN HOOD

América:

14h. (LI-

vre).
O

Pomochanchada.

De

no Lagoa Drive-ln. (livre).

anos).

(18

dia.

vidade está

O

no-

o habi-

MUNDO

MICKEY

—

MARAVILHOSO

DE

14h.

(Li-

Copacabana:

vre).
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Música
A Aliança Francesa ãa Tijuca, que
apresentou este ano em sua Sala Louis
Jouvet um grupo expressivo de artistas
brasileiros, como Luís Medalha, José Carlos Cocarelli, Edson Elias, o Duo Kubala
e vários outros, encerra hoje à noite a
sua temporada com um recital da pianista francesa Monique Duphil, cujo programa, além de César FrancJc e Debussy,
inclui três obras importantes ãe autores
sul-americanos: as Pecas Infantis, do venezuélano Antônio Esievez, e Choro W 5,
de Villa-Lobos e a Sonata, de Alberto Ginastera. Monique Duphil, formada sob a
orientação de Marguerite Long, Jean
Doyen e Joseph Calvet, no Conservatório
ãe Paris, obteve expressivo êxito como solista ãa OSB, sábado último.
Outro bom programa para hoje à
noite é o recital ãe oboé e piano que Harola Emert e Esteia Calai apresentam na
Casa ãe Rui Barbosa.
Edino Krieger
HAROLD EMERT E ESTELA CALD1
— Recital do oboísta e da pianista.
Programa: Roundelay, de Alan Richardson, Scherzo-Caprice, de Temde
Metamorfoses,
Três
plcton,
Britten, Chuva, de Marcos J_sé
de Donizetti.
Mesquita e Sonata,
Hoje, às 21 h, na Casa de Rui Barbosa, Rua São Clemente, 234. Ingressos

a

Cr$

15,00.

da
MONIQUE DUPHIL - Recital
PrelúPrograma:
francesa.
pianista
dio, Coral e Fuga, de César Franck,
Estampas, de Debussy; Piezas para
Niiios, de Antônio Estevez; Choro
n? 5, de Villa-Lobos; Sonata, de Gi-

nastera. Hoje, às 21 h, na AlianÇa Francesa da Tijuca, Rua Andrade
Neves, 315. Ingressos a CrS 30,00
e Cr$ 20,00, estudantes.
CONCURSO
DO 29
VENCEDORES
DE JOVENS PIANISTAS DE VOLTA
REDONDA — Intérpretes: — Harlel
Natho
Aparecida, com obras de
Henn, Lorenzo Fernandez e Arnaldo Rebello, Maria Luisa Priolli, com
Debussy, Mozart e Bella Bartok, Mércia Rodrigues Toledo, com peças de
Chopin, Schumann, Kachatucom
riam e outros e Jane Zaidys,
obras de Bach, Chopin e Villa-lobos. Hoje, às 17h, no Salão HenBach,

rique Oswald, na Escola de Música
da UFRJ, Rua do Passeio, 98. Entrada franca.
FÁTIMA ALEGRIA — Recital do soprano interpretando peças de Schubert, Wolf, Fructuoso Viana, Nivaldo Santiago, Virgil Thompson, Charles Ives e Negro Spirituals. Amanhã, às 21h, na Sala Cecília Meireles. Ingressos a Cr$ 40,00, platéia,
Cr$
Cr$ 30,00 platéia superior e
15,00, estudantes.
QUINTETO CARIOCA DE METAIS Aubuchon
Kenneth
Integrantes:
(trompete), Jessé Alves do NasciRoberto
mento (trombone), Paulo
Mendonça da Silva (trompete), Thomas Tritle (trompa), e Michael Feilinger (trombone baixo). Programa:
A Renascença e o Barroco — A Idade de Ouro dos Metais, Incluindo
peças de autores anônimos, Bach e
Samuel Scheidt. Amanhã, às 20h
Barata
30m, no USACenter, Rua
Ribeiro, 181. Entrada franca.
ORQUESTRA DE CÂMARA DA UFRJ
— Concerto sob a regência do mãestro Florentino Dias. Programa: Suíto n? 3, em Ré Menor, de Bach;
Concerto para Flauta e Orquestra,
Bomde Vivaldi (solista Marcelo
dos
HoJesus,
Alegria
fim),
mens, de Bach, Concerto em Sol
Menor para Oboé « Orquestra Op
9, n.° 8, de Albinonl e Aleluia do
oratório O Messias, de Haendel.
Participação especial dos Corais da
UFRJ e Excelsior. Amanhã, às 21h,
Sa
de
na
Igreja
N
lourdes.
Av. 28 de Setembro. Entrada franca.
QUINTETO VILLA-LOBOS — Participantes: Aírton Barbosa (fagoíe), Carlos Rato (flauta),
Eros
Martins
(oboé), Paulo Sérgio Santos (clarineta) e Carlos Gomes (trompa). Programa: Suíte Op. 37, de Lorenzo
Fernandez; Suíte para Quinteto, de
Radamés Gnatalli; Trio n.° 2, de
Guerra Peixe; Choros n° 2 e Quinteto em Forma de Choros, de VillaLobos. Amanhã, às 21h, no Museu da
Imagem e do Som, Pça. Rui Barbosa, 1. Ingressos a CrS 10,00.

Discos

I CONCURSO CRIANÇAS TOCAM
PARA CRIANÇAS — Amanhã, às
9h, eliminatórias dos 21 cândidatos na Pró-Arte, Rua Alice, 462.
Sexta-feira, às 20h e sábado, às
lóh, as finais, na Casa de Rui Barbosa, Rua São Clemente, 234. Entrada franca.
I
CAMERATA ANTIQUA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
Recital. Programa: Sonata em Mi
Menor, de Corelli, Cantata BMW
106, Actur Tragius, de Bach, Concortino para Cordas e Baixo Contínuo, de Pergolesi, Trio Sonata em
lá Menor e Cantata Alies Was Ihr
Tut, de Buxtehude. Sexta-feira, às
18h30m, na Sala Cecília Meireles.
Ingressos a Cr$ 10,00 e Cr$ 5,00,
estudantes.
GUEDES BARBOSA ANTÔNIO
Recital de piano, Programa: Nolurno Op. 9 n.° 2, Polonaise, Op. 40
n.° 2, em Dó Menor, Sonata Op.
58, Scherzo n.° 1 e outras peças
de Chopin. Sexta-feira, às 21h, na
Sala Cecilia Meireles. Ingressos a
Cr$ 70,00, platéia, Cr$ 50,00, piateia superior e Cr$ 15,00, estudantes.
EUDÓXIA

DE

BARROS

pianista
Ernesto Nazareth.

-

Recital
obras

de

Scxlta-feira,

às

interpretando

da

21 h, no Salão Leopoldo Miguez, da
Escola de Música
Passeio,

da UFRJ,

Rua

do

98.

ORQUESTRA SINFÔNICA DA ESCOLA DE MÚSICA — Concerto sob
a regência dos maestros Roberto
Ricardo Duarte e Mario Mathiesen
Solista: Fulvia Escobar
Monteiro.
No programa, peças de
(piano).
Bellini, Braga, Nepomuceno e Schumann. Sexta-feira, às 17h30m, no
Salão Leopoldo Miguez, da Escola
de Música da UFRJ. Entrada franca.
CONJUNTO BRASIL CÂMARA QUATRO — Recital de flauta e um trio
de cordas. Sexta-feira, às 21h, no
Museu Histórico do Estado do Rio,
Palácio do Ingá, Niterói, Entrada
franca.

Alice Cooper sonha que vai para o
inferno e conta o pesadelo
em seu novo disco. Leon Russell,
recém-casaão com a cantora
Mary, faz novas demonstrações de
técnicas de gravação num
disco essencialmente
romântico. E os Beatles, garantindo as
alegres vibrações do próximo
verão, chegam com uma
antologia reunindo 28 sucessos
dlberto Carlos de Carvalho

.'"si
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ALICE COOPER - GÓES TO HELL
— (Warner Bros./WEA 36.005) Para alegria de todos aqueles que
conseguiram transformar a simplicidade do cenário da música rock
em lucrativos e bombásticos espe«onhados
táculos
pela
jamais
Broadway dos anos 40, os pesadelos de Alice Cooper continuam. Dearapois do ter |« envolvido com
nhas e monstros de toda espécie
em Welcome to My Nlghtmare (O
LP anterior), no qual até Vincenl
Prince apareceu como convidado
especial, Alice agora vai para o
inferno. O disco tem como subtítulo, Uma História para Ninar, e
ele «onha que foi condenado, entre outros atos, por abusar de obscenidade e violência nos palcos,
de um
por envenenar o cachorro
cego e ainda roubar sua bengala
e por uma farta distribuição de
balas e bombons aos diabéticos.
Tudo isso vem em números muito
bem orquestrado pelo guitarrista Boz
Ezrin e sonorizados por um grupo
chamado The Hollywood Vampires
Eles mostram o rock-pesado dos
de
primeiros e melhores trabalhos
Alice e algumas baladas. Uma deIas, I Never Cry, vai fazer sucesso.
LADO A — Go To Hei!, You Gotta
Dance, l'm the Coolest, Didn't We
Meete (Cooper-Wagner-Ezrin), I Nover Cry (Cooper-Wagner). LADO B
— Givo the Kid A Break, Guilty,
Wake me Gently, Wish You Were
l'm
Here
(Cooper-Wagner-Ezrin),
Always Chasing Rainbows (McCarthy-Carroll), Going Home (CooperWagner-Ezrin).
LEON 4 MARY RUSSELL - WEDDING ÁLBUM (Warner Bros./WEA
36.007) — Leon Russell deveria ter
escrito na capa deste disco: vejam
o que seu posso fazer com pianos,
baixo,
arp-string,
sintetizadores,
guitarras e percussão com a fantástica mesa de gravação de 40
canais, Strephons. Ele se diverte
nos estúdios e realmente grava bem.
E nesse disco, produzido por Sobby Womack, está muito feliz. Re-

cém-casado com a cantora Mary,
baladas
as
abandonou
Leon
country-rock e as desajeitadas incursões jazzísticas para se deter nas
canções de amor. Os dois cantam
todas as músicas juntos, em vocalizações simples ou multiplicada»
em verdadeiros corais, destacandose Rainbow In Your Eyes e Like A
Dream Come True.
LADO A — Rainbow in Your
Eyes, like A Dream Come True
(leon Russell), love's Supposed Te
Be That Way (Leon 8. Mary Russell),
Fantasy, Satisfy You (Leon
Russell). LADO B — You Are on
My Mind (Leon _ Mary Russell),
Lavender Blue (Daniel-larry Morey),
Quiet Nights (Leon Russell-Julius
Wechter), Winsong (Leon Russell),
Dayligh (Bobby Womack).
THE BEATLES - ROCKVROLL MU— Os
SIC (EMI/Odeon 489/90)
Beatles sempre criaram clima para
todos as estações dos anos 60. Alguém se lembra, por exemplo, da
música do inverno de 1967? Nem
eu. Mas os números que compõem
este álbum duplo estão muito mais
associados ao verão. E' tempo de
rock'n'roll e a seleção, que cobre
o período de 1963 a 1970, está
ótima. LADO 1 — Twist and Shout
(Madley-Russell), I Say Her Standing There, You Can't Do That, 1
Wanna Be Your Man, I Call Your
Boyi
Name
(Lennon-McCartney),
Sally
Tall
long
(Dixon-Farrell),
LADO 2 —
(Johnson-Penmmon).
Slow
Music
RockVRoll
(Berry),
Down (Willams), Kansas City (Stol.
Money
ler-Leiber),
(Gordy-Bradford), Bad Boy (Williams), Matchbox (Perkins), Roll Over Beelhoven
— Dizzy Miss lizry
(Berry). LADO 3
(Williams), Anytime at AH, Drive My
Car (Lennon-McCartney), Everbody'i
Trying To Bo My Baby (Perkins),
The Night Before, l'm Down, R«.
voluüon (Lennon-McCartney). LADO
4 - Back In the U.S.S.R., Helter
Skelter (Lennon-McCartney), Taxman
(Harrison), Got To Get You Into
Birthday,
Bulldog,
My Life, Hey
Get Back

(Lennon-McCartney).
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19h35m — Abertura - Crônica de
Fernando Leite Mendes.
19h40m — Conversa Vai, Conversa
Vem — Programa humorístico que
visa a ensinar o bom uso da língua
portuguesa. Hoie: Esse ou Aquele.
Preto e branco.
19h50m — Dois na Bola — Os melhores jogos da rodada e seus meApresentação de
lhores lances.
Luis Orlando. Colorido.
20h05m — João do Silva — Novela
didática. Roteiro de Lourival Marquês, produção e direção de Jacl
Campos. Com Nelson Xavier, Sueli
Lurdes Meyer e outros.
Franco,
Prelo e branco.
20h35m — Persona. Noticiário sobre gente. Colorido.
20h50m — Futebol. Transmissão
ao vivo, diretamente de Belo Horizonte, do jogo Cruieiro x Londrina. Colorido.
23h — 1976 — Depoimentos sobre
fatos da atualidade. Colorido.
24h — Luzes • Câmaras — Carlos
Manga. Preto e branco.
Os horários cedidos pelo Canal
2 ao TRE são: 20h às 20h05m,
20h30m às 20h35m, 20h45m às 20h
50m, 21h45m às 21h50m, 22hl0m
às 22hl5m, 22h25m às 22h30m.

CANAL 4
10hl5m — Padrão a Cores.
10h30m — Vila Sésamo III — Programa infantil com os bonecos Gugu e Garibaldo e os atores Araci
Balabanian, Sônia Braga, Paulo José
e Armando Bogus. Com 20 personagens entre mágicos, bonecos e palhaços. Direção de Milton Gonçal-

Patrícia Oioens e Robert Taylor:
Duelo na Cidade Fantasma

OS FILMES DE HOJE
o espetáculo, mas não chega a destruir o interesse.

UM COMEÇO DE VIDA
TV Globo - 14hl0m

Dois bons westerns

Produção
(Anything Can Happen).
dirigida
americana de 1952,
por
José
George Seaton.
No elenco:
Kasznar,
Ferrer, Kim Hunter, Kurt
Alex Danaroff, Oscar Beregi, Nick

Romance enlrc um imigrante da
Geórgia (Ferrer) e uma estenógrafa
(Hunter) misturando humor, sentimcnlalismo e exaltação americana,
na boa terra onde todos podem en"tudo
contrar a felicidade, onde
pode acontecer" segundo o título
original. Endereçado exclusivamena tolerantes.

O HOMEM DO OESTE
TV Tupi - 24h
(Man of the West). Produção ameoriginariamente em Cinericana,
mascope e De Luxe Color, de 1958,
Mnnn.
No
dirigida por Anthony
elenco: Gary Cooper, Julie London,
0'Connoll,
Arthur
lec J. Cobb,
Jack lord, John Dohner, Royal Dano, Robert Wilke, Jack Williams,
Frank

Ferguson.

Preto

branco.

e

DUELO NA CIDADE
FANTASMA
TV Globo - 0h20m

programados para hoje,
ambos em reprise e
prejudicados pela falta
da tela retangular:
Duelo na
Cidade Fantasma e

Dennis, Eugénie Leontovich, Nataihia Lytess, Mikhail Rasumny, Giori* Marlovo. Preto e branco,

te

ves. Colorido.

O Homem do Oeste
(e este também
sem as cores originais)

Cooper é um ex-bandoleiro regenerado que, ao conduzir para
sua aldeia uma professora contratada (Julie), vê seu trem assaltado
por malfeitores chefiados por um
tio seu (Cobb) a quem já servira;
para se salvar é obrigado a retomar as armas. Western cujo assunoriginais,
to não oferece lances
mas
transformado em espetáculo
de alto nível pelo talento do diretor
no
larga
te

se deu

Mann, que sempre

gênero. A eusêncía
e das cores retira

dos

elementos

que

da

bem

(The Law and Jake Wade). Produ.
cão americana, originariamente em
Cinemascope, de 1958, dirigida por
Robert
John Sturges. No elenco:
Patrícia
Taylor, Richard Widmark,
Henry
Owens, Robert Middleton,
Silva, De Forest Kelley e Burt Douglas. Colorido.
Taylor é um xerife de passado
criminoso que liberta seu antigo
companheiro Widmark e é forçado
por este a ajudá-lo na busca de um
dinheiro que os dois haviam escondido há vários anos. Western francamente de exteriores, apoiado em
expressivos ambientes e na tarimba dos atores (Widmark, odmirável). A diversão i garantida, a menos que o prejuízo da tela quafundamentalmente
o
drada' afete
relato. O duelo conclusivo é exemplar em termos de espetáculo.

tela

boa

Ronald F. Monteiro

pardestacaram

10h5Bm — Olobinho — Noticiário
narrado por Berto Filho.
Infantil
Colorido.
—
João da Silva — Novela dillh
dática produzida pela TV Educativa.
Ilh30m — 0 Mundo Animal — DoUntamed
séries
cumentários das
World e Animal World sobre a natureza, os animais e o homem. Co*

lorido.

Ilh58 — Globinho — Noticiário
Infantil narrado por Berto Filho. Colorido.
12h — Globo Cor Especial — Desenho. Devlin, o Motoqueiro e Família Adams. Colorido.
12h30m — Hoje — Noticiário apre
sentado por Sônia Maria, Lígia Maria e Berto Filho. Colorido.
13h40m — A Moreninha — Reaprena
baseada
da novela
sentação
obra de Joaquim Manoel de Macedo.
14hl0m — Sessão da Tarde — Fllme: Um Começo de Vida. Preto e
branco.
16h — Sessão Aventura — Filme:
Korg, BC 70.000.
16h5Sm — Globinho — Noticiário
infantil narrado por Berlo Filho. Co-

lorido.

17h — Show das Cinco — Desenho: João Grandão. Colorido.
!7h30m — Faixa Nobr» — Seriado:
Rhoda. Com David Groh, Julie Havner e Nancy Walker. Colorido.
18h — A Escrava Isaura — Novela
de Bernardo Guimarães, adaptada

20h50m — Deu a Louca no Show
— Programa humorístico e musical
com Renal o Corte Real, Ary Leite,
íris Bruzzi, Geraldo Alves e Costinha. Colorido.
22h — O Homem de Seis Milhões
— Seriado com Lee
de Dólares
Majors e Richard Anderson, Colorido.
23h — Informe Financeiro — Apre-

Braga.
Direção de
por Gilberto
Herval Rossano. Com Lucélia Santos, Gilberto Mar tf nho e Beatriz Lira. Colorido,
18h45m — Tom e Jerry — Desenha
de Hanna e Barbera. Colorido.
19h — Estúpido Cupido — Novela
de Mário Prata. Direção de Régls
Cardoso. Com Ney Latorraca, Suely
Franco, Leonardo Villar, Mauro Mendonça c Maria Delia Costa. Preto
e branco.
19h45m — Jornal Nacional — Noticiário apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapclin. Colorido.
20l\10m — O Casarão — Novela de
Lauro César Muniz. Direção de Danicl Filho. Com Oswaldo Loureiro,
Mirian Pires, Gracinco Júnior, Sandra Barsotti e Paulo Gracindo. Colorido.
21 h — Quarta Nobre — Caso Médico. Filme: A Volta ao Passado.
22h — Saramandaia — Novela de
Dias Gomes. Direção de Walter
Avancini. Com Jucá de Oliveira,
lona Magalhães è Sônia Braga. Colorido.
23h — Controle Remoto — Filme:

sentação de
Nelson Priori. Colorido.
—
23h05m
Glenn Ford E' a lei —
Colorido.
24h — Filme: O Homem do Oeste.
Preto e branco.
•
Os horários cedidos pelo Canal 6 ao TRE estão divididos em
12 períodos de cinco minutos durante a programação, de 13h às
18h e de 20h às 22h3Cm.

CANAL 11
17h — Programa Educativo.
18h — Papai E' um Barato — Seriado com
Paul Lynde. Episódio:
Fotos São Fatos. Visita Sem Fim.
Quatro sessões. Colorido.
20h — Os Invasores do Disco Voa*
dor — Seriado com Roy Thinnes.
Episódio: Alarme. Colorido.
21 h — Detetive Cannon — Seriado
com William Conrad. Episódio: Duelo no Deserto. Uma sessão. Colori*
do.
22h — TRE — Campanha eleitoral.
22h35m — Detetive Cannon. Duas
sessões.

A Pedra Lunar. Colorido.
24h — Amanhã — Noticiário narrsdo por Carlos Campbell. Colorido.
0h20m — Coruja — Filme: Duelo
na Cidade Fantasma. Colorido.
•
Os horários cedidos pelo Canal 4 ao TRE, de segunda a sábado, são: 13h às 13hl0m, 14h às
14hl0m, 15h às 15hl0m, lóh às
lóhIOm, 16h30m às 16h40m, 17h
às 17hl0m, 20h às 20hl0m, 21h
às 21hl0m, 21h55m às 22h, 22h
30m às 22h35m, 22h40m às 22h
45m e 22h55m às 23h.

llh30m

—

TVE

—

Circuito

— Abertura — Padrão.
Relatório Científico. Filme.
15hl5m — Aula de Francês — Filme.
15h30m — Primeira Edição — Noticiário
apresentado por Odlawso
Fernandes. Colorido.
16h — Um Show de Mulher — Programa feminino apresentado por
Helena Sangirardi, Aríete Ribeiro,
Aziza
Perlingeiro e Wanda Kyaw.
Desfile de modas, medicina preventiva, culinária e música. Colorido.
18h — Plim, Plim o Mágico de Papel — Programa infantil. Apresentação de Gualba Pessanha. Colorido.
de
18h45m — Seriado
Aventuras
— Filme: Império Submarino — Ca*

14h55m
15h —

Nacio-

nal.
12hl5m — Fúria. Filme.
12h45m — Rede Fluminense de Notícia5. Apresentação de José Saleme. Colorido.
13h — Operação Esporte — Apresentação de Carlos Lima e Milton
Colen. Colorido.
13h30m — Panorama — Noticiário
apresentado
feminino
jornalístico
por Luiza Maria, Sérgio Bittencourt,
Roberto Milost e Jacyra Lucas. Colorido.
14h30m — Júlia — Filme. Colorido.
—
ISh — Jornada
Estrelas
nas
Seriado de ficção científica. Colorido,
— Clube do Capitão Aza —
16h

pítulo

11.

18h55m — Plim, Plim

— Encerro-

mento.
—
Noticiário
19h — Jornal Rio
apresentado por César Dussac, !!•
ka Pinheiro e João Roberto Kelly.
Colorido.
19h30m — Cartão Vermelho — Programa esportivo apresentado por
Eldio Macedo. Participação de Luís
Carlos Rocha, Fernando Barros, Ataliba Rhoden e Leno de Carvalho.

Apresentando os Super-Heróis, Ultra-Man, Speed Racer, Stingray e
Maya. Colorido.
18hl5m — Papai Coração — Novela argentina de Abel Santa Cruz,
traduzida e adaptada por José Castellar. Com Paulo Goulart, Nicette
Bruno, Narjara, Adriano Reis, Renato Consorte e Joana Fonn.
18h50m — Os Apóstolos de Judas
— Novela com Jonas Melo, Laura

Colorido..
20h — Cine

Rio

—

Longa

metra-

gem.
21h30m

e outros. Colorido.
Cardoso
19h35m — O Esporte com João Saldanha. Colorido.
19h38m — O Grande Jornal — Noticiário
com íris Letieri, Ferreira
Martins e Fausto Rocha. Colorido.
20h — O Julgamento — Novelo com
Eva Wilma, Henrique Martins, Cieide Yáconis, Carlos Zara e outros.

— J. S., o Sucesso — Programa de variedades apresentado
por José Soares. Colorido.
22h — TRE — Campanha Eleitoral.
22h40m — J. S. O Sucesso — Conti nua ção.
23h40m — Repórter
Documentário sobre
Mundial, Colorido.

Colorido.

Espetacular —
a II Guerra

hoje,

às

21 h.

PintuDIM1TRI ISMAILOVITCH ras. Espaco-Danca, Rua Álvaro Ramos, 408, Botafogo. Diariamente,
das 16h às 22h. Até dia 6 de novembro.
IBERÊ CAMARGO - Pinturas. Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578.
De 2a. a sáb., das lOh às Í2h e
das 16h às 22h. Até dia 13 de novembro.
REYNALDO FONSECA - Desenhos.
Galeria da Arte Ipanema, Rua Aníbal de Mendonça, 27. 2a„ das 14h
às 23h; de 3a. a 6a., das llh às
23h; sáb., das lOh às 13h e das
lóh às 21h; dom., das lóh às 21h.
Vernissage hoje, às 21 h.
-

Pinturas.
CALDERON
BIBIANA
Rua Teixeira de
Galeria Irlándini,
Melo, 31. Da 2a. a 6a., das 14h às
23h e sáb., das 14h às 19h.
NÊllY GUTMACHÊR — Xerox, code
Caderneta
lagem e desenho.
Poupança Morada, Rua Vise. de Pirajá, 234. De 2a. a 6a., das 9h às
novembro.
19
de
18h. Até dia
Inauguração hoje, às 21h.
—
HENRIQUE
GASTÃO MANOEL
Desenhos e esculturas. Petite Gale220. De
rie, Rua Barão da Torre,
2a. a 6a., das 15h às 22h e sáb.,
das 18h às 21h. Até dia 12 de novembro.
ACERVO — Obras de Manoel
tiago, Sigaud e outros. Galeria
net. Rua Cinco de Julho, 344,
105, Icarai, Niterói. De 3a. a
das 15h às 22h e sáb. e dom.,

SanMoloja
óa.
das

às 22h.
BENEDITO LUIZI — Pinturas. Roberto Alves Atelier, Av. Princesa Isahei, 1B6. Oe 3a. a dom., das 15h
18h

is 22h. Até dia 7 de novembro.
MARIA CECÍLIA MOTTA GUEIROS
— Pintura sobre espelho. Maison
des Arts, Rua Voluntários da Pátria,
455. De 2a. a óa., das 14h às 22h
e sáb. e dom., das lóh às 21h.
dia 10 de novembro.
ÍÃICHÈLÊ-ÊLÈNE - Pinturas Galeria
Rembrandt, Rua Hilário de Gouveia
57-A De 2a. a sáb., das 14h às 22h.

Até

sábado.
_____„
MOURÃO — Tapeçarias. Clube dos
Decoradores, Av. Copacabana, 1100.
Da 2a. à sáb., das lOh às 18h. Até
Até

sábado.
MÔNICA BARKI - Pinturas, guaches e filmes super-8. Centro de
Pesquisa de Arte. Rua Paul Red-

fern, 48. De 2a. a sáb., das llh
22h. Até dia 3 de novembro.

FERNANDO P. - Pinturas. Galeria
Signo, Rua Vise. de Pirajá, 580, s/
114. De 2a. a óa., das 14h às 22h.
Até dia 6 de novembro.
EDNA HIBEL - Pinturas. Museu Nacional de Belas-Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a. a óa., das 12h30m
às 18h30m e sáb. e dom., das
15h às ISh.
ACERVO - Obras de Ligia Clark,
Iberè Camargo, Ivan Serpa, Toyota,
Sued, Parreiras, Vergara, Tarsila e
Debret, entre outros. Galeria Luís
Buarque de Holanda e Paulo Bittencourt, Rua das Palmeiras, 19. De
2a. a 6a„ das 13h às 21h.
SA' — Pinturas, mosaicos c desenhos. Galeria da Aliança Francosa da Tijuca, Rua Andrade Neves,
315. Diariamente, das 14h às 22h.
R.

Até

domingo.

CONTEMPORÂNEOS
GRAVADORES
SUÍÇOS — Mostra dos trabalhos de
Jean Baier, Max Bill, Carl Bucher,
Gianfredo Camesi, Sérgio Candolfi
e outros. Eucatexpo, Av. Princesa
Isabel, 350 — Loja. De 2a. a 6a.,
das 13 às 21 h. Até dia 8 de novembro.
JOSE' ALTINO - Xilogravuras. Galeria
Divulgação e Pesquisa. Rua
Maria Angélica, 37. De 2a. a 6a.,
das lOh às 22h. Até sexta-feira.
ACERVO — Obras de Do Carmo
Fortes, Diana Napolitano, Jair Mendes, Paulo Saavedra, Rubens Gercliman, Guima e Victorina Sagbonl.
Galeria Siudius, Rua das Laranjeiras, 498. De 2a. a sáb., das lóh
às

21 h.

Até

dia

20

de

novembro.

COLETIVA DE ESCULTURAS E FOde
Toni
TOGRAFIA - Trabalhos
Mourthé, Vera Sayão, Marcos Mello
e Ricardo Mourthé. Aliança Francesa
de Ipanema, Rua Vise. de Pirajá,
82/12?. De 2a. a 6a„ das 9h às
22h, sáb., das 9h às 19h. Ate
sábado.

-

às

ACERVO — Obras de Adão Pinheiro, Alicia Glass, Dimitri
Ribeiro,
Gerarclo de Souza, José Tarcísio,
Osmar Fonseca e outros. Aliança
Francesa de Botafogo, Rua Muniz
Barreto, 54. De 2a. a óa., das 14h
ás 20h. Até sexta-feira.
Pinturas.
ANTÔNIO PALMEIRA Galeria Domus, Rua Joana Angelica, 184. De 2a. a óa., das 14h às
22h, sáb. das lóh às 21 h. Até sábado.
SOUZA — Pinturas.
DE
NILSON
Museu Histórico da Cidade, Estrada
de Santa Marinha, s/n?. De 3a. a
óa. das 13h às 17h e sáb. e dom.,
das llh às 17h. Até dia 3 de no-

MICHIElll — Pinturas. Blu-Bay Galeria de Arte. Rua Prudente de Morais, 1286. De 2a. a 6a„ das 9h às
21h c sáb., das 9h às 13h e das lóh

SOFIA VASTAGH - Pinturas SPAC,
Rua Nascimento Silva, 244. De 2a. o
óa., das 9h às I8h30m. Sábados
das 9h às 12h. Até sábado.

às 21h.

ACERVO - Obras de Mabe, Romanelli, Fukushima, Pietrina, Renlna
Katz e outros. Contorno Artes, Rua
Marquês de S. Vicente, 52, loja
261. De 2a. a 6a„ das lOh às 19h.

às 22h.

22<:'-:.

«ju
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óleo de Bibiana Calãerort, pintora argentina que
pela primeira vez expõe no Rio

sexta-feira.
SÉRGIO TELLES - Pinturas. Bolsa
de Arte, Rua Teixeira de Melo, 53.
De 2a. a sáb. das llh às 22h. Até
sexta-feira.

HARRY ELSAS — Pinturas. Galeria
Samarte. Av. Couacabana, 500-A.
De 2a. a óa., das lOh às 22h e
sáb. das lOh às 19h. Até sábado.

LUCHI SZERMAN - Pintura. Galeria Quadrante, Rua Gal. Venancio
Flores, 125. De 2a. a sáb., das 14h

¦

Até sábado.

MORICONI — Esculturas. Galeria
Santa Teresa, 23a. Região Administrativa, Lg? do Guimarães. De 2a. a
sáb., das 13h às 20h. Até dia 5 de
novembro.

sexta-feira.

V-íí

20h.

vembro.

Até

Hb1^v'v':.':'-'

guaVis308.
22h.
lóh

ARTE BARRIGA VERDE - Coletiva
com obras de Aluísio Silveira de
Souza, Edla Pfau, Erico da Silva,
Luís Teles, Sílvio Pleticos e mais
seis artistas. Aliança Francesa do
Centro, Av. Antônio Carlos,, 58/39
de 2a. a óa., das 9h às 21 h. Até

8h30m - Hoie
Eliakim Araújo.

Maria

no JORNAL

8h35m — ROTEIRO
Machado.

—

DO

Apresentação

BRASIL

Produção

9h - INFORME ECONÔMICO apresentação de Eliakim Araújo.

e

apresentação

Produção

de

de

Ana

de César Mota

c

15h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Programa: Rod Stewart,
Passport e Led Zeppetin. Produção de Alberto Carlos de Carvalho.
Apresentação de Orlando de Souza.
23h — NOTURNO — Lançamentos musicais, destaques internacionais e entrevistas. Produção de Alberto Carlos de Carvalho.
JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h30m, 18h30m,
0h30m, sábado e domingo 8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m.
Apresentação de Eliakim Araújo, William Mendonça e Orlando
de Souza.
INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS Flashes nos Inlervalos musicais e informativos de um minuto, às meias horas de
segunda a sexta-feira.
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - De 2a. a 6a., das
17h27m às 18h e das 20h30m às 21h30m; sáb., das 14hl5m às
14h48m e das 20h às 20h33m; dom., das 14h às 14h33m e das
20h às 20h33m.

FM-ESTÊREO -

99.7 MHz

¦MIEEH§HBElig1
Diariamente

das

7h

à

lh

HOJE
— Concerto em Si Menor, Op. 2/2, do John Stanley (Hurwitz — 13:15), Balada n? 1, cm Sol Menor, Op. 23, de
Chopin (Entrcmont — 9:34), Sinfonia n? 40, em Sol Menor, K 550,
de Mozart (Collegium Aureum — 27'.50), Sinfonia n9 2 (em forma de trio com piano, versão original do compositor) Op. 36,
de Beethoven (Brandis, Boeltcher e Bcsch — 31:35), O Cavaleiro
de Bronze, de Glière (Orq. Teatro Bolshoi e Zuraitis — 45:15),
Sonata para Flauta Doce, em Dó Maior, Op. 1/7, de Haendel
(Linde — 11:30), Música para Cordas, Percussão e Celesta, de
Bartok (Bornstein — 30:20).
20li35m

AMANHÃ
20h35m — Transmissão em Quatro Canais — SQ — Concerto
para Trompete, em Mi Bemol, de Haydn (Martin Berinbaum e
Somary — 14:26), Concerto para Piano e Orquestra, de Khatchaturian (Enlremont e Ozawa — 36:31), Romeu a Julieta, do Tchaikowsky (Ormandy - 20:00).
21hl5m — Stereo — Dois Canais — Prelúdios e Fugas n?s 23
(3:26) e 24 (15:28) do Cravo bem Temperado — Vol. I, de Bach
(Sviatoslav Richter, piano), Suite n? 1 da Ópcra-Ballet Os Elementos,
de André Cardinal Destouches (Bereau — 17:25), Segunda Suite
Nordestina, de Guerra Peixe {Sônia Maria Vieira, piano — 12:25),
Sinfonia n? 2, de Sibelius (Maazel — 43:00), Quatro Improvisos
para Flauta Solo, de Maurice Ohana (Michel Debost — 7:00).
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - De 2a. a 6a., dai
17h27m às 18h e das 20h às 20h33m, sáb. das 14hl5m às 14h
4Bm e das 20h às 20h33m, dom. das 14h às 14h33m e das 20h
às 20h33m.
INFORMATIVO DE UM MINUTO - Da Ia. a sáb., ii 91., 121,, ISh, 18b,
23h e 24h; dom., às lOh, 13h, 15h, IBh, 23h « 24b.
Correspondência para « RADIO JORNAL DO BRASIL: Av. Brasil, 500 79 andor - Telefone 264-4422.

20h,

Para receber mansalmont* o Boletim da programação d* Clássicos *m
FM, basta «nviar UMA VEZ o lau noma • endereço a RÁDIO JB/FM,
Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB/Carton.

DÕ
QUADRINHO
PANORAMA
BRASILEIRO-76 — Mostra de 200
originais de 50 artistas. Museu de
Art» Moderna, Av. Beira-Mar. De
3a. a 6a., das 12h às 19h, sáb.
das 12h às 22h e dom., das 15h
às 19h. Até dia 21 de novembro.

IBh.

CARLOS LEÃO — Aquarelas e
ches. Galeria César Ache, Rua
conde de Pirajá, 281 — sala
De 2a. a óa., das !4h30m às
Sábado, das lOh às 14h c das
às 20h. Domingo, das lóh às

AM-940 KHz OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h3Qm

novembro,

WALTÉRCIO CALDAS JR.
Objetos e desenhos. Museu de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a óa.,
das 12h às !9h, sáb. das 12h às
22h e dom., das 15h às 19h. Até
dia 3 de novembro.
DJANIRA — Retrospectiva com cerca de 200 obras, enlre pintura, desenho e gravura. Museu Nacional
de Belas-Artes. Avenida Rio Branco, 199. De 3a. a óa., das 12h30m
às 18h30m e sáb. e dom., das 15h

ZYD-66

QUINZE ANOS DE CENOGRAFIA
— Mostra de diversos trabalhos do
cenógrafo Hélio Eichbauer. Escola
d» Artes Visuais, Parque lage, Rua
Jardim Botânico, 414. De 2a. a
6a., das 9h às 17h. Até dia 5 de

¦¦¦¦¦BBBBSKaaBBnHBBi

às

7

EXPOSIÇÕES

Artes Plásticas
JOÃO ADAMOLI — Pinturas. Eucatexpo-1, Av. Princesa Isabel, 350.
De 2a. a 6a., das 13h às 21h. Até
dia 16 de novembro. Vernissage
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AS CURVAS LÍRICAS DE RIRIANA
Miniquaáros, telas a
óleo e litografias são o que
a pintora argentina Bibia7!t£ Calderón vai apresentar
a partir de hoje. às 21h, na
Galeria Irlándini, em sua
primeira individual no
Brasil, que irá até o dia 15
de novembro e onde também estão presentes desenhos anteriores à sua fase
atual, toda ela feita aqui.
Os desenhos, realizados
ainda em Buenos Aires —
de onde saiu há quase dois
anos — Bibiana define-os
como expressionistas —
"fortes, dramáticos, com
predominância de linhas
rígidas e de um monocromatismo obtido por traços
feitos à sépia."
São obras torturadas,
tensas, nas quais, além ãa
figura humana, estão presentes as pombas, um de
seus temas favoritos, cuja
forma é a continuação da
linha da mão. do braço, da
cabeça dos personagens, expressões âo teatro e da
dança que marcaram for-

temente suas atividades na
Argentina.
Já as pinturas e litografias atuais mostram sua
passagem para um figurativismo lírico e suave, onde
ao lado de um tema novo,
o cavalo, pomba e figuras
humanas ainda se encontram, apenas envolvidos
em curvas plácidas e descontraídas.
— Todo artista — di?: Bibiana — tem sua marca
registrada, sua "huella digital" (impressão digital),
que permanece a mesma
em todas as suas fases. A
minha são retas e curvas,
sempre justapostas, como
que formando um ponto de
interrogação.
De fato, o ponto de interrogação está presente em
seus óleos, nos perfis das
figuras humanas, no planejamento de suas roupas c
na representação dos
animais, tudo isso dentro de
uma pintura que ela define
como "de meios tons e com
uma forte tendência ciarista:'

Nascida em Buenos Aires,
Bibiana tem 27 anos de
idade e pretende não só
fixar-se no Brasil, como inte gr a r-se no ambiente
daqui. Entre as várias atividades que desempenhou na
capital argentina, as mais
importantes referem-se à
arte cenográfica, além de
diversos trabalhos no campo das artes visuais. Das
suas mostras, coletivas e individuais, em Buenos Aires,
as principais foram: Salão
Nupili de Poemas Ilustrados
— no qual obteve o primeiro prêmio — pinturas, Galeria Centro Lucense, salão
CEAP/ desenhos, entre muitos.
Seus títulos, incluem :
professora nacional de artes visuais pela Escola Nacional de Belas-Artes Manuel
Belgrano; cenógrafa e figurinista pelo Instituto Superior de Arte do Teatro Cólon e professora nacional de
pintura pela Escola Nacional de Belas-Artes Prilidian
Pueyrredon.

DE
Ia. EXPOSIÇÃO DE LIVROS
MORAL E CÍVICA, ESTUDOS POLITICOS • POLÍTICA BRASILEIRA Mostra de Iodas as obras editadas
nos últimos anos. Organizada pela
Comissão de Moral e Civismo. Palácio ds Cultura, Rua da Imprcnsa, 16/4.9 De 2a. a 6a., das 9h
às 18h. Até dia 19 de novembro.
montaPROFITOPOLIS — Painéis,
gens fotográficas e textos sobre a
situação lastimável das grandes cidades do mundo e a necessidade
de modificar este estado de coisas. Organizada pelo Museu Estadual de Arte Aplicada de Munique
e os Institutos Goethe do Brasil.
IBAM, Rua Vise. Silva, 157. De 2a.
a 6a., das 14h às 19h, sáb., das
15h às 18h. Até dia 10 de novembro.
CARMEM MIRANDA - Mostra de
159ó peças de uso pessoal e tro-

féus da artista. Museu Carmem Miranda. Parque do Flamengo, em
frente à Av. Rui Barbosa, 560. De
3a. a dom., das llh às 17h.
ARTE POPULAR DE SANTARÉM
Mostra de mais de 100 peças doadas ao museu. Museu d* Artes *
Tradições Populares, Rua Pres. Pedreira, 78,
dom., das

lngó/ Niterói. De 3a. •
llh às 17h. Alé domin-

go.
DOCUMENTOS HISTÓRICOS - Mostrás permanentes e periódicas. Arda Ropúbliquivo Nacional, Pça.
ca, 26, térreo. De 2a. a óa., dai
12h às lóh.
NORONHA
SANTOS - Exposição
sobre a vida e obra do historiador em comemoração ao seu centonário
de nascimento.
Arquivo
Municipal, Av. Pedro II, 400. De 2a.
a 6a. das 9h às 17h. Último dia.
LIVRO
CIENTIFICO
FRANCÊS Exposição de livros de 14 editoras paralelamente à mostra Evocação de Paris, do pintor Chlau Deveza. Exibição de filmes às 4as, •
6as., às 15h e 17h. Hoje: A Amebiase, 12 Anos dt Art» Contemporanea na França, Comportamento
Sexuel do Peixe CombatenU s O
Impressionismo • o Neo-lmpressionismo. Palácio da Cultura, Rua da
Imprensa, 16. De 2a. a 6a., das
9h às 18h. Até dia II de novembro.

t-'.-v :¦¦:!:¦-'.:,;¦¦<>-¦¦:¦

Cursilho
- ComeCURSILHO DA SEMANA
ça amanhã, com saída às 19h do
Colégio
Santo
Agostinho
(Rua
Ataulfo de Paiva, esquina com José Linhares), o 103.° Cursilho de
Mulheres da Zona Sul. A cerimônia de encerramento está prevista
para domingo, ès 21h, na igreja de
Santa Mônica, ao lado do local da
estão
partida. Para estes eventos
das
convidados os apresentontes
cursilhistas » seus familiares, bem
como toda as Comunidades e alunos da Escola de Dirigentes.
RealizasAPROFUNDAMENTO
nos dias 5, 6 e 7 de novembro próximo mais um aprofundamento espiritual orientado pelo Pe. Carloni.
Informações com Jacy, pelo teiefo*
ne 274-7902 (manhã e noite).
SUBSE~CRETÃRIADO (ZONA NORTE]
— Reúne-se hoie, às 21 h, na igreja
do Preciosíssimo Sangue de Cristo,
sob a Direção Espiritual do Pad-e
Lucas, para tratar de assunto importante

para

o Movimento.

MISSA NO CENTRO DA CIDADE O Secretariado comunica que todas
as sextas-feiras Mons. João Barreto
de Alencar celebra missa na igrc|«
S S Sacramento da Antiga Sé (Av.
Passos, 5, esquina da Rua BuenosAires), às 12h, a fim de proporcionar àqueles que trabalham no Centro da cidade a oportunidade de
participar da Eucaristia.
COMUNIDADE
SABIÁ E ESCOLA
DE DIRIGENTES - Sexta-feira prixima, sã 20h30m, na igreja de N.
Sa da Consolação, realiza-se mais
uma palestra do Curso de Aprofundamento, sob os auspícios da Comunidade Sabiá e da Escola de Dlrigentes Zona Norte. Será abordado o tema Estrutura e Organização
da Igreja Diocesana — A Participação do Leigo, pelo Padre Abílio
da Nova. Estão convidados todos
cursilhistas, encontristas,
os
telecistas, leigos em geral e, em
particuUr, os dirigentes e coordenadores de Cursilhos.
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Cr$ 40,00 e Cr$ 30,00, estudantes,
sáb. a Cr$ 50,00. Na periferia da
intelcctuália carioca, o impossível
amor de um astrólogo sexagenário
e de uma jovem de 22 anos.
DE
DOIS
CRIADO
VIVALDINO,
PATRÕES — Comédia de Goldoni,
adaptada por Millôr Fernandes. Dir.
de José Renato. Com Grande Otelo, ítala Nandi, Luis de Lima, Ari
Fontoura, Lauro Góes, Antônio Gan¦zarolli, Maria Cristina Nunes, Sérgio do Oliveira, Josefine. Teatro
Casa-Grande, Av. Afrânio de Melo
Franco, 290 (227-6475). De 3a. a
6a. e dom., às 21h30m, sáb., às
20h e 22h30m, vesp. de dom., às
18h45m. Ingressos 3a. e 4a., a

(265-9933). De 3a. a dom., às 21 h
15m, vesp. dom. 18h. Ingressos a
Cr$ 20,00. Três pequenas pejas
do precursos gaúcho do teatro do
absurdo, interligados por uma pesaua
a
sobre
quisa dramatizada
atormentada existência. (14 «nos).
À MARGEM DA VIDA — Drama de
Tennessee Williams. Dir. de Flávio
Rangel. Cenário de Túlio Costa. Com
Beatriz Segall, Ariclê Perez, Edwin
Luisi e Fernando de Almeida. TeaCardeal
Praça
Gill,
tro
Gláucio
Arcoverde (237-7003). De 4a. a óa.
e domingo, às 21h30m. Sáb., às
20h c 22h30m. Vesp. de 5a., às
17h e de dom., às 18h. Ingressos
de 4a. a 6a. e dom. a Cr$ 40,00
e Cr$ 20,00 (estudantes). Sábado,
a CrS 50,00 e Cr$ 25,00, estudantes e vesp. do 5a., preço único de
Cr$ 30,00. A comovonte história
da moça aleijada que se refugia
do mundo cultivando uma coleção
de bichinhos de vidro.

Cr$ 30,00 e Cr$ 15,00, estudantes,
5a., 6a. e dom., a Cr$ 60,00 e
CrS 30,00, estudantes, sáb., a Cr$
60,00 (preço único). Personagem
cômica
vitalidade
cle inesgotável
Vivaldino (originalmente Arlequim)
passa a vida armando quiproquós
•e criando confusões.
DOCE PÁSSARO DA JUVENTUDE
— Drama de Tennessee Williams,
Dir. de Carlos Kroeber. Dr. adjunlo Cecil Thiré. Cen. e fig. de Cláudio Segóvia. Com Tônia Carrero,
Nuno Leal Maia, Carlos Kroeber,
Reinaldo Gonzaga,
Leiria Krespi,
Betly Erthal e outros. Teatro Adolfo
Bloch, R. do Russel, 804 (285-1465).
!De 3a. a 6a., às 21hl5m, sáb., às
20h e 22h30m, dom. às IBh e 21h.
às 17h. Ingressos de 3a.
Vesp.
"óa. 5a.
e dom., a Cr$ 70,00 e Cr$
á
40,00, sáb., preço único de Cr$
70,00 e matinê de 5a„ a Cr$ 50,00.
Uma grande atriz de Hollywood e
um rapaz mais iovem do que ela
sofrem iuntos as angústias da perda

da

jffljBfeJT

QORPODE
DR
LOUCURAS
AS
SANTO — Colagem de textos de e
José
sobre
Qorpo-Santo. Dir. de
Luís Ligiero Coelho. Com Maria Esmeralda, Vera Setta, Ivo Fernandes,
Luís Joselli, Elsa de Andrade, Luca
de Castro. Teatro Experimental Ca338
cilda Becker, Rua do Catete,

iáA.' XSSf
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O RENDEZ-VOUS — Comédia de
Robert Thomas. Dir. de Antônio Pedro. Com Eva Todor, luís Armando Queirós, Lutero Luís, Roberto
Azevedo, Zezé Mota, Renato Pedrosa, Mário Roberto. Teatro Maison
de France, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (252-3456). De 4a. a 6a.,
e dom., às 21h30m, sáb. às 20h e
22h30m, vesp. 5a., às 17h e dom.,
às 18 horas. Ingressos a Cr$ 50,00
e CrS 30,00 estudantes. (18 anos).
Seis pequenas histórias reunidas no
cenário comum do Hotel Boa Transa, no centro do Rio.
GOTA DÁGUA — Texto de Paulo
Pontes e Chico Buarque, com músicas de Chico Buarque. Dir. de Gianni
Ratto. Com Bibi Ferreira, Nelson Caruso, Lafayete Galvão, Luís Linhares, Cidinha Milan, Carlos Leite, Sônia Oitlcica, Isolda Cresta, Norma
Sueli e outros. Tealro Carlos Gomes,
Pça. Tiradentes, Io (222-7581). De
3a. a domingo, às 21h, vesperal domingo, às 17h. Ingressos a Cr$

humorístico.
A LONGA NOITE DE CRISTAL de Oduvaldo
Comédia dramática
Viana Filho. Dir. de Gracindo Junior. Com Osvaldo loureiro, Denis
Cláudia,
Helena
Maria
Carvalho,
Werneck, Pedro Paulo Rangel, Helena Velasco, Sônia de Paula e
outros. Cenários de José Anchieta.
Teatro Glória. Rua do Russel, 632
(245-5527). De 3a. a 5a„ às 21hl5m,
6a„ às 22h, sáb. às 20h e 22h30m,
dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos
3a., 5a., 6a. e dom. a Cr$ 60,00 e
Cr$ 30,00, estudantes, 4a. a CrS
30,00 e Cr$ 15,00, estudantes, sáb.
a Cr$ 60,00. (18 anos). Ascensão e

TUDO NO ESCURO - Comédia de
Peter Shaffer. Direção de Jô Soares.
Com Jô Soares, Jaime Barcelos, EliBrieba, Tony
zangela, Henriqueta
Ferreira, Antônio Carlos,
Cláudio
Fontes e participação especial de
de
Tereza Austregésilo.
Cenários
Teatro
Princesa
Federico Padilha.
Isabel, Avenida Princesa Isabel, 186
(275-3346) De 3a. a óa. e dom. às
21h30m, sáb. às 20h30m a 22h30m,
vesp. dom., às 18h. Ingressos 3a.
4a. e vesp. de dom., a Cr$ 60,00 e
Cr$ 30,00, 5a., 6a„ sáb. e dom.
preço único, Cr$ 60,00. (16 anos).
de
conseqüências
As
complexas

60,00 e Cr$ 30,00, estudantes (da
Cr$ 40,00 e Cr$
letra A a O), a
20,00, estudantes (da Tetra P a X),
a Cr$ 60,00, camarote por pessoa,
a Cr$ 30,00, balcão nobre, a CrS
15,00, balcão simples. Aos sábados
não há redução para estudantes.
Preços especiais para sindicatos e
associações de classe. (18 anos). O
enredo do Medéia, de Eurfpedes, livremente transposto para o Brasi!
de hoie. Recomendação Especial da
Carioca

ds Críticos Toa-

Associação
trais.

uma

TRANSE NO 18 - Comédia de Gene
Stone e Ron Cooney. Dir. de Cecil
Thiré. Com Milton Morais, lucélia
Santos e Camilo Bevilacqua. Teatro
da Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269
(287-0871). De 3a. a óa., e dom., às
21h30m. Sábado às 22h. Vesperal dom. às 18h30m. Ingressos de

queda de um grande locutor, lendo
o ambiente de uma emissora de televisão como pano de fundo.

de

luz.

A EXCEÇÃO E A REGRA - Da Bertold Brecht. Dir. de Paulo Luiz de
do
Freitas.
Apresentação
grupo
Campus, com Bebeto Tornaghi, Berê
Gomes, Caique Ferreira, Doris Kelson, Henrique Cukierman, Rose Esquenazi e outros. Escola d» Artes

ce.

Até domingo.

^^

CINDERELA DO PETRÓLEO - Comedia de João Bethencourt. Dir. do
Felipe
autor. Com Norma Blum,
Wagner, Milton Carneiro, Berta Loran, Ari leite, Janine Carneiro, Ivan
Sena, César Montenegro. Teatro GiAv. Graça Aranha, 187
(221-4484). De 3a. a óa., às 21h
15m, sáb., às 20h e 22h30m, dom.,
21h, vesp. 4a„ às 17h » dom., às
18h. Ingressos de 3a. a 6a., «
dom. a Cr$ 50,00 e Cr$ 25,00 estudantes, sáb., a Cr$ 50,00 vesp.
4a, Cr$ 20,00. (18 anos). A França resolve sua crise de petróleo
através do sacrifício — não muito doloroso — de uma das suas jovens cidadãs.

nástico,

MEDO — Drama de Maria Teresa
Amaral e lapi. Dir. de Maria Teresa
Amaral. Com Marco Ubiratan e Fernando Palitot. Tealro Porão Opinião,
R. Siqueira Campos, 143 (235-2119).
21h
às
a
domingo,
De quarta
30m. Ingressos de quinta a dom.,
a CrS 50,00 e Cr$ 30,00, estudantes, e quarta a Cr$ 20,00. (16 anos).
Partindo de uma tentativa de as-
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OS FILHOS DE KENNEDY - Drama
de Robert Patrick. Trad, Millôr Fernandes. Dir. de Sérgio Brito. Com
Susana Vieira, José Wilker, Vanda
Lacerda, Otávio Augusto, Maria Helena Péder, lionel Linhares. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45
(256-2746). De 3a. a 6a., às 21h
30m, sábado às 20h e 22h30m,
domingo às 18h e 21h. Ingressos
de 3a. a 5a. e domingo a Cr$
60,00 e Cr$'30,00, estudantes, sexla e sábado a CrS 60,00. (18 anos).
Cinco representantes típicos da jovem geração
do anos 60 fazem
desfilar, num bar nova-iorquino, as
desilusões que a evolução da sociedade norte-americana lhes tem
trazido.

REVISTA
MEXER E' PODER — Texto de Paulo Nunes. Com Brigitte Blair, Cole, Luana, Alex Matos, Sandrini e outros. Teatro Brigite Blair, Rua Miguel Lemos,
51 (236-6343). De 3a. a 6a., 21h., sáb. e dom., 20h e 22h. Ingressos- a Cr$
50,00 e CrS 25,00, estudantes. (18 anos).
CAFE' CONCERTO RIVAL — Aberto diariamente a partir das 20h30m com
música ao vivo para dançar. Âs 23h30m, Um Metrô E' Pouco para Ela, com
Gugu Olimecha, Celeste Aída e Olegário de Holanda. Às 2h, Elas Transam
Alvim,
por Baixo, com Cezar Montenegro, Apolônio e Renato. Rua Álvaro
33 - (224-7529). Consumação de CrS 50,00, com direito a dois drinks. (18

"A CINDERELA
TEM GENTE QÜE JA VIU 6 VEZES
DO PETRÓLEO". TEM GENTE QUE TROUXE GRAVADOR
E GRAVOU A PEÇA PARA PODER RIR DE NOVO EM
É 0 MAIOR
CASA "A CINDERELA DO PETRÓLEO"
"GAIOLA
DAS
FENÔMENO DE COMÉDIA DEPOIS DA
LOUCAS".- TEATRO GINÁSTICO - RESERVAS: 221-4484.

HOJE VESP. AS 17 HS: (Cr$ 20,00) e 2L15 HS.
.
NUNCA HOUVE UMA CINDERELA TÃO IMPRÓPRIA PARA 18 ANOS.

OVAMOS ao TEATRO
5.° mês do maior ouriço do ano

DERCY QaYiMãodiv^êrneetè
I GONÇALVES
• Trad. Edy Maia
tpitpíi
rlN_' de Leslie Stevens
itflinu nlll
uuLWHHc-om
_
Rj|)eiro Fortes e grande elenco
-.<-* Reservas: 232-5817 de 4 _. _ domingo às 21.-15.horas'

• '^M/<'*?'
' Paulo
Nolding apresenta no Teatro Maison de France
uni

Luthero Luiz, Luiz Pimentel,
Roberto Azevedo,
£ r«|
ZEZÉ MOTTA.
«B»z
*Jvfl((P
Renato Pedrosa, Mário Roberto.
#1
|rgHÍ» Res.: 252-3456 - Hoje: 21,30 hs.

TDDBK

W^sürfia

IToda.FeraTem um Pai que é um

sxtossm

-Hoje às 21.1SIW,
SERRADOR - Tel.: 232-8531
TEATRO
*
'
a dom,'40,00
6.a
a
dê
20.00
e
preç0S: 3; a 5a: 30,00

anos).
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A partir das 14h, apresentação das Mulatas de Ouro cm show
de passistas e ritmistas. Rua Voluntários da Pátria, 24 (226-2904).
Couvert de CrJ 30,00 sem consu-

TEATRO
ÜKXMttl
MESBLA
,
_.„.,
„,.,
Reservas: 242-48B0 e 222-7622 Hoj. U ai.litir. — Am»nW 17 «t gl.*HM.,
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UICHMMNT08 ««graj^wa»»
com camilo «eviiaqu» OmwnMaSisoeiaB!"» —

sáb.

TEATRO
SEIS E MEIA — Show com Oswaldo Montenegro, Marlui Miranda e
Vital Lima. Dir. de Hermínio Bello
de Carvalho. Coordenação de Albino Pinheiro. Produção da Fundação
dos Teatros do Rio de Janeiro. Diariamente, às
18h30m
no
Tealro
João Caetano, Pça. Tiradentes . . .
Ingressos a Cr$ 8,00.
(221-0305).
Até amanha.
RESISTINDO — Show do Quarteto
em Cy acompanhado por,Luís Cláudio (violão e guitarra), Laércio de
Freitas (piano), Zequinha
(bateria)
e Luisão (baixo). Teatro Fonte da
Saudade, Av. Epitácio Pessoa, 4866
(255-3893). De 4a. a sáb. às 21h
30m, dom. às 21 h. Ingressos a Cr$
50,00 e CrS 30,00 estudantes, sáb.
a Cr$ 50,00.

Z£Ã^s______0___Ã_j

REVISTA DÕ RÁDIO - Musical de
Lafayette Galvão. Dir. Augusto César Vanucci. Com Cauby Peixoto e
a Orquestra Ali Star, dirigida pelo
maestro Carioca. Apresentação de
Silvino Neto. Vivará, Rua Afrânio
de Molo Franco, 290 (247-7877 e
267-2313). De 3a. a 5a. e dom. às
22h30m e 6a. e sáb. às 23h30m.
Ingressos a Cr$ 100,00, sem consumação mínima,
-

ALTA ROTATIVIDADE
Show d~a
Carlos Machado. Texto
de
Max
Nunes e Haroldo Barbosa. Direção
de Agildo Ribeiro. Com Agildo Ribeiro, Rogéria, Solange Radislovich
0 Ary Fontoura, acompanhados do
conjunto Brazorra. Sucata, Av. Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 e
274-7748). De 3a. a 5a. e dom. às
23h30m. 6a. e sáb. 24h. Couvert
de CrS 100,00 e consumação de
Cr$ 50,00.
RITMOS DO BRASll - Espetáculo
dirigido por Caribe da Rocha Cenários Fernando Pamplona. Coreografia Leda Yuqui. Com Jorge Goulart, Nora Ney, Jackson do Pandeiro, Trio de Ouro e The Fabulous
Fifty Black and White National Rio
Dancers. Show-room do Hotel Nacional-Rio, Av. Nièmeyer (399-1000).
De 3a. a 5a, e dom. ás 22h. Couvert de Cr$ 120,00, consumação de
• Cr$ 30,00.
SÁMBÃÕ E SINHÁ — No térreo,
restaurante
de cozinha
brasileira
funcionando de 3a. a dom., das
19h às 3h, com a participação dos
Cantores Negros e o piano de Lucas. No 1.° andar o show Volta ao
Brasil cm 80 Minutos, de 3a. a
dom., às 24h. Com Ivon Curi, Judy
Miller e Canarinho. Aberto a partir
'
das 22h, com música para dançar.
Couvert de Cr$ 110,00, sem consumação mínima. Rua Constante Ramos, 140 (237-5368 e 256-1871).
NEW BRASA SAMBA SHOW-2V
De 2a. a sáb., às 22h, com a participação de Gasolina, a cantora Maria de Fátima, passistas e ritmistas.
Aos domingos, às 22h, apresentação dos cantores Sidney Magal e
Las Brasas,
Sapotí da Mangueira.
e
110
Rua
Humaitá,
(246-7858
246-9991).
_
~^GRANDÊ~N0ITE~
V/v^sical com
a cantora mexicana Milagros Lanti, 05 cantores Cy Manifold, CioVis Iglcsias, Carlos Maia o as baiUrinas Mado Echer e Sandra Ma¦ter. Direção musical Eduardo La.'ges. Criação de Expedito Faggioni

Rincão Gaúcho, Rua Marquês de
Valença, 83 (264-6659 e 264-3545).
De 3a. a 5a. e dom. às 22h30m,
óas. às 23h e sáb. às 22h30m.
Couvert, de 3a. a 5a. e dom. a
CrS 40,00, óa. e sáb. a Cr$ 60,00.
XAVECO

mação

-

BARES

CrS

^FESTIVAL
LGANNES
tt 1976

100,00.

quês de Valença, 71
Couvert de CrS 25,00.

Taudãdés^doTrasil em TortüGAL — Show de nostalgia e camavai com Ivan ei Jack e Maria da
Graça. Acompanhamento de guitarras portuguesas, piano, órgão e bateria. Música ao vivo para dançar.
Adcga de Évora, Rua Santa Clara,
292 (237-4210). Do 2a. a sábado, a
de Cr$
Couvert
partir das 22h.
40,00.
BIERKLAUSE — Show
diariamente
às 22h, com o coniunto de Araripê e os cantores Neq e Wander
Silva. Participação dos cantores Everardo e Mareei Link. Aberto a partir das 19h com mús'ca para dançar.
Rua Ronald cle Carvalho. 55 (Praça
do lido - 235-77271. Couvert CrS
40,00.
CASA

DO

TANGO

-^~6ê dom.
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O acontecimento do ano! Juntos pela 1.a vez.

ZEIMBINSKI eMARLEN Eem com. Roberto pjrlIo
e Louise Cardoso
^tó)^PS^™^a
de Antônio Bivar ro tEATRO IPANEMA - Res,: 247-9736*
De -3.° a 6.3:21,30 h. - Sabs. 20 e 22,30 h.« Doms.: Í6 e 21,30 jt_

-tí
cle Goldoni - Adapl.j.Millor Fernandes
Ari Fontoura, Halo Nandi. luiz do Limo",
Maria Cristino, Ganzorolli, Sérgio dô ClíMírí"
„.._.
«JosefineHelene. -Dir.:José Renaio.
TEATRO CASA GRANDE - Reservas: 227-6475» Hoje-às __________«
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UMA PRODUÇÃO B1LL/PH1LL1PS- MARTIN .SCORSESE

IODIE FOSTER 1 [HÃWÊYKEITEL|
ALBERT BROOKS CQHoTom
LEONARD HARRIS 1 PETER BOYLE coMoWizard
CYBILL SHEPHERD coho Betsy

mínima.

ESCRITO FOR PAUL SCHRADER MÚSICA BERNARD HERRMANN
PHILLIPS _£%
'DIRIGIDO PRODUZIDO POR MICHAEL PHILLIPS E JL1ÜA
ANOSjSsSí
18
ATÉ
SCORSESE
proibido
ÍOR. MARTIN

706 — Aberto diariamente a par22h, música ao
tir dai l,9h. Às
vivo com o coniunto de Eduardo.
Às 23h30m, o conjunto de Fernando e às 0h30m, a banda de Osmar
Milito. Av. Ataulfo de Paiva, 706
(274-4097). Couvert de CrS 60,00.
CHICO'S BAR — Funciona diáriamonte das 18h às 5h. Às 20h, a
das
pianista Cisa Izaia e a partir
22h apresentação do pianista LuiPessoa,
Eça. Av. Epitácio
zinho
Sem couvert e
1560 (267-0113).
consumação mínima.

com
condas
conMar(228-8870) —

^B^B-'

PROJETO ARALT0N UMA OFERECE 0 CIRCO DO POVO A PREÇOS POPULARES

MOTORISTA DE TAXI

consumação

sábado, a partir das 22h30m,
a cantora acompanhada de seu
iunto. De 3a. a dom. a partir
21h, música para dançar com o
junto Renovasom. Tijucana, Rua

mmm

im mnnt

267-6629).

a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, estudantes. Sexta e sáb. Preço único, Cr$
50,00.
HELENA DE UMA - Show de 5a. a

ls

ROBERT DENIRO

OPEN — Aberto diariamente a partir das 20h e com música ao vivo
para dançar (21h), com os conjuntos de luis Carlos e Célio Balona,
além de serviço de restaurante. Rua
Maria Quitéria, 83 (287-1273). Sem

a
partir das 22h, música para dançar
Roquetes.
Frenéticas
e show das
Shopping Center da Gávea, R. Mar— 29 anquês de São Vicente, 52
dar. Ingressos de 2a, a 5a. e dom.

¦¦¦
('->¦'¦ U

Ele é um homem solitário.tentando
desesperadamente provarque está vivo.

LISBOA A NOITE — De 2a. a láb.
a partir das 22h30m, apresentação
dos cantores Paula Ribas • luiz
M'Gambi e os fadistas Maria TeCampos.
resa Quintas e Antônio
Rua Francisco Otaviano, 21 — Tel.

riado a CrS 80,00.
DANCIN' DAYS — Diariamente

->*^*f>-'

í PALMA

21h, música ao vivo com o pianista
Chiquinho e a cantora Cláudia Ver....
siani. R. Maria Ouitéria, 19
(267-2231). As sextas e sábados,
couvert de CrS 10,00 e consumação
do CrS 30,00.

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE Diariamente, a partir das 21 h, música para dançar com o sistema de
ar vídeo-disco. Rua Vise. de Pirajá
22 (287-3579 e 287-0302). Consumação de 2a. a 5a. e dom., a CrS
50,00 e 6a., sáb. e véspera de fe-

i* S__

t

Prudente Morais, 1 117 (287-8282)
Couvert de Cr$ 35,00.
BOTEQUIM-19 — Aberto diariamente das 19h em diante, também com
serviço de restaurante. A partir das

50,00.

¦ma

ui,-,.».. CECILTHIRÈ TEATRO DE BOLSO

__|j___H^_p

LE CASSEROLE - Aberto diariamente a partir das 20h, com pista de
dança e os conjuntos do organista
da
e
Anselmo Mazzoni
pianista
Nilda Aparecida. Serviço de resRua
Hotel,
taurante. No Everest

nela, formado por Téo (percussão),
Reinaldo (teclado), Da Fé (contrabaixo), Rocha (guitarra e violão) e
as cantoras Fabiola, Terezinha e Vera lúcia e a orquestra de Nestor
Schiavone. Rio-Sheraton Hotel, Av.
Nièmeyer, 121 (274-1122) Couvert

lin
lo

13
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FRANCISCO CARLOS - Show de
2a. a sábado, às 24h, acompanhado
de Ribamar ao piano. Música ao
vivo para dançar a partir das 22h.
Boate Fossa, Rua Ronald de Carvalho, 55 (235-7727). Couverl de CrS
80,00, sem consumação mínima.

de Cr$

»:SjII____,3£

_i©
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MIKONÓS — No segundo andar,
diariamente, a partir das 22h, música ao vivo para dançar com o
conjunto formado por Juarez (saxofone), Zé Mário (plano), Fernando (baixo), Tião (bateria), e a cantora Valéria. No primeiro andar,
discoteca. Avenida Bartolomeu Mitre, 366 (294-2298), Consumação de

SARAVA' — Show e música ao vivo
para dançar de 2a. a sáb. a partir
das 21h, com o grupo Cravo e Ca-

MEM:

^11

mínima.

TELECOTECO E'
Show com Osvaldo Sargentelli e os
cantores Mara Rubia, Moacir, lsmael, Iracema, o violonista Nanai e
as Mulatas que não Estão no Mapa.
Oba Oba, R. Vise. de Pirajá, 499
(287-6899 e 227-1289). De 3a. a 5a.
e dom. às 23h30m. 6a. e sáb. às
23h e lh. Couvert de Cr$ 120,00.

SEM

como você gosta em
ÚLTIMAS SEMANAS I

Yoná Magalhães *<SmmT&>^ IV Fie"ndt*„
Garcia
Stemo GarC,*?..e
Sales ,,--^VWViil,VO/)X
/?®3SMiífôj*N
e
* $!e,nio
Aríete Sales
Dr.WaltefAV8n«h1
/#^t\
Regina Viana

5a., sà 22h. Samba e Carnaval, com
o cantor Sidney Silva, passistas e
ritmistas. Às 24h, Tangos e Boleros,
com Perez Moreno. As 6as„ e sáb.
ainda um terceiro show à lh30m
Célio Reis,
com José Fernandes,
Aos
César.
Pepe Moreno e Luis

IOW

pane

„

Av. Beira-Mar, s/n?
(231-1871). De 6a. a dom. às 21.
Ir.gressos e CrS 20,00. A tragédia
de espera: dois vagabundos têm
encontro marcado com um misterioso Sr. Godot, qu» nunca apare-

Õ" ÚLTIMO CARRO - Antitragédí»
de João das Neves. Dir. do autor.
Com Uva Nino, Ivan Cândido, Osvaldo Neiva, Ivan de Almeida, João
das Neves, Margot Baird, Sebastião
Lemos, Vinicius Salvatori, Paschoal
Villaboim e outros. Teatro Opinião.
R. Siqueira Campos, 143 (235-2119).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m,
sábado às 20h30m e 22h30m, vesperal domingo, às 18h. Ingressos
de 3a, a 5a., a CrS 40,00 e CrS
20,00, estudantes, 4a. a Cr$ 30,00
15,00,
estudantes, 6a. e
e CrS
dom., a CrS 50,00 e Cr$ 30,00,
estudantes e sáb. a CrS 50,00. (18
As cotidianas e anônimas
anos).
tragédias dos usuários dos trens
suburbanos cariocas. Recomendação
Especial da Associação Carioca d»
Críticos Teatrais.

EQUUS — Drama de Peter Shaffer.
Dir. de Celso Nunes. Com Rogério
Fróes, Ricardo Blat, Antônio Patino,
Betina Viany, Monah Delacy, Ana
Lúcia Torre, Marcus Toledo, Bibi Vian/, Davi Pinheiro e outros. Teatro
do BNH, Av. Chile, 230 (224-9015).
De 3a. a óa. e dom., às 21 h, sáb.
às 19h e 22h, vesp. dom., às 18h.
Ingressos a Cr$ 60,00 e CrS 30,00,
estudantes. Sábado, na segunda sossão, CrS 60,00 (18 anos). Ingressos
também à venda
Mercadinho
no
Azul. Um psiquiatra desvenda, perplexo, os conflitos emociinats de
um paciente de 17 anos, culpado
de um ato aparentemente gratuito
de violência.

que nos stJwmsmn

Moderna,

O DONZELO — Comédia de Costinha e Emanoel Rodrigues. Com Antonto Duarte, Mario Ernesto, Costinha, Fernando Cabral e Iara Silva. Teatro Serrador. Rua Senador
Dantas, 13 (232-8531. De 3a. a 6a.
às 21h15m, sáb. às 20hl5m a 22h
30m e dom., às 18hl5m e 21hl5m.
Ingressos a CrS 40,00. (18 anos).

3a. a 5a, a CrS 60,00 e CrS 30,00,
estudantes, de óa. a dom., a Cr$
60,00 e vesp. de dom. a Cr$ 40,00
(18 anos). Num sala-e-quarto londrino, uma adolescente hippie e um
quarentão careta encontram terreno para um convívio harmonioso.

TRtsDES"NB BMiiV^iBBH1!!"!*^*»*!^'!1'!^''^^ ti&X W§H

nosto o ator brasileiro.
GODOT — Drama de
IsPERANDÕ
Dir. de Marcos
Beckett.
Samuel
Pagnoncelli,
Henry
Com
Fayad.
Eliane de Mattos, Fernando Portola, Ney Heleu e Guilherme. Sala
Corpo/Som B do Museu de Arte

dia de leslie Stevens. Tradução
de Hedy Maia. Dir. do Dercy Gonçalves. Com Dercy Gonçalves, Edson Guimarães, Ribeiro Fortes, Lidia Vani e outros. Tealro Dulcina, R.
Alcindo Guanabara, 17 (232-5817).
De quarta a domingo, às 21h15m.
Ingressos de 4a. a 6a., e domingo
a CrS 50,00 e CrS 25,00. Sáb., a
CrS 50,00. (18 anos.

Qorpo Santo no Teatro
Experimental Cacilda Becker

A MULHER INTEGRAI — Comédia
rle Carlos Eduardo Novaes. Dir. de
Walter Avancini. Com Yoná Magalhães, Aríete Sales, Regina Viana,
Stênio Garcia e Rui Rezende. ToaIro Mosbla, Ruo do Passeio, 42/56
(242-4880). De 3a. a óa. e dom.,
às 21hl5m, sáb., às 17 horas e
de dom. às IBh. Ingressos de 3a.
a 6a. e dom., a Cr$ 50,00 e CrS
30,00, estudantes, sáb. (la. sessão)
a Cr$ 60,00 e CrS 40,00, estudanles e (2a. sessão) a Cr$ 60,00 vesp.
de 5a. a Cr$ 30,00. (18 anos). Os
diversos matizes do feminismo carioca vistos através de um angulo

juventude.

'Vv:£%'"¦

*,.-.

o
ocorrida num teatro,
sassinato
num
situar,
espetáculo pretende
plano semidocumentário, os problemas e os medos a que se acha ex-

Visuais, Parque Lage, Rua Jardim
Botânico, 414. Sábados e domingos, às 21 h. Ingressos a CrS 20,00
e CrS 10,00, estudantes.
DÃNÃÇAO DAS FÊMEAS — Come-

\

QUARTETO — Comédia dramática
de Antônio Bivar. Dir. de Ziembinski. Com Ziembinski, Louise CarRoberto Pirilo.
e
Marlene
doso,
Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais, 824 (247-9794). De 3o, a
6a. e dom., às 21h30m, sáb., às
20h e às 22h30m, vosp. dom., 18h.
Ingressos de 3a. o 6a. e dom., a
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As últimas do mundo
infantil estão no Caderno
de Quadrinhos.
No Jornal do Brasil
todos os domingos.

Sábado tem Cadê:mo
'a de Serviço,
completo
O
você fazer e_
fSHSL paracontecer
no Rio.
Cvv
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LUIZ CARLOS BRAVO

PROBLEMA N.° 510
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Rio de Janeiro, quarta-feira, 27 de outubro de

1976
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CAULOS

INSTRUÇÕES
O

R E S T

objetivo

de quatro

letras

turadas

e

que

sentada

na

deste

formam
do

edição

c formar

jogo

ou mais,

usandr

uma
dia

as palavras encontradas

número possível

o maior

de palavras

apenas as letras quo aqui aparecem
(a

palavra-chave
seguinte,

letras

em

no problema

palavra-chave

anterior).

cer obrigatoriamente em todas as palavras, em

maiúsculas,
A

mb-

é sempre

apre-

juntamente

com

letra maior deverá apare-

qualquer

posição. Uma

Pgg3^tÍ^^___r^B_fe

letra
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afl

não poderá aparecer em cada palavra maior número de vezes do que a palavra-chave. O autor não usa dicionário e só apresenta palavras de uso corrente, por isso o leitor muitas vezes encontrará mais palavras do que as publlcadas no dia seguinte. Não valem verbos, nomes próprios, plurais nem gíria.
PALAVRAS DO N.° 509:

GOIA
Encontradas 66 palavras:
14 de 4 letras; 31 de 5; 10
de 7; I de 8; e 1 de 11.

ágil,

água,

digna,
gradual,

de

6;

gral,

aguda,

gaia,

lânguida,

.laguna,

alga,

gália,

grinalda,

GUIRLANDA,

guinada,

9

águia,

draga,

grua,

gula,

larga,

algar,

gari,

guarda,
ignara,

guria,

ligadura,

língua,

glia,

angu,

argila,

grada,

gradil,

angra,

angla,

gira,

guará,

guri,

liga,

algia,

garua,

graal,

guardiã,
igual,
lugar,

guarida,

guia,

ingá,

íngua,

iguana,
ragu,

ruga.

JEAN PERRIER

HORÓSCOPO
FINANÇAS

AMOR

SAÚDE

Plano sentimental excelenle, poís Vênus continua em
trígono
com
seu signo.
Grandes alegrias.
Resolva
os problemas de família.

Tenha uma
vida
mais
regular, pois você não
agüentará os excessos.

PESSOAL

¦^^Z^Zj"

CARNEIRO — 21 de março a 20 de abril
emprego
Não deixe
seu
sem ter outro. Assuma riscos, mas calcule multo cuidadosamente. Atrasos nos

áp*

negócios.

TOURO — 21 de abril

a

Nãa deixe
sobre tua
documentos immesa
portantes. Cuidado com
as indiscrições.

PEANIJTS

CHARLES M. SCHULZ

THüüL CcVvcr

20 de maio
Vênus
neutro.
Satisfação
com seus amigos (as). No
plano sentimental, não toma seus sonhos por realidade.

interessantes
e
Negócios
Sorte
contatos vantajosos.
no jogo. Seus empreendiserão
e projetos
mentos
bem sucedidos. Estudos favorecidos.

PENSEI QUE,
FOSSE í

VOCE SOPROU Q
"MANCHAS" E MANCHOU O "BORRÕES"!
NÃO E" E.NGRA.£ADO ?

Seu nervosismo e o me- Espírito de empreendido de não poder fazer mento,
você
atrairá
tudo são
seus
piores
muitas simpatias.
inimigos.
i

/d? >.

Ti
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GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Nova relação: namoro romantico, mas bastante perigoso com Vênus em oposição. Cuidado com as ilusoes que poderiam perturbar sua felicidade.

Você terá sorte no plano
material e profissional. Pode assinar documentos. Este dia favorecerá também
as suas iniciativas e o sucesso dos seus negócios.

mm/

Saúde boa no seu conjunto apenas um pouco
de nervosismo e irritabilidade.

Não
julgue as pessoas
de maneira superficial.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
com este dia. Negócios nulos, não assine
atos importantes. Aborrecimentos com seus colaboradores.
Cuidado

Não

a
provoque
pessoa
querida. Problemas à vista.
Brigas em familia.

Estômago frágil.
Você
deve ter mais
cuidado
com sua alimentação.

Uma magnífica oportunidade de desforra lha
será
oferecida.
Aproveitel

A.C*

JOHNNY HART

I

COM QUE, ENTÃO, DESEJA
CASAR-SE COM M1MHA FlLHA, HEM? COMO ESPERA
SUSTENTÁ-LA ?

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Bom dia sentimental, com
Vênum ainda em trígono.

Cuidado porque um escandalo poderia comprometer
sua situação. As circunstancias não permitirão a realização de seus projetos.

•****&#)

Saiba ir além dos desejos
da pessoa. Mude de relacões a fim de encontrar um
ambiente melhor.

Cuidado:
excessiva
coração.

uma
tensão
cansará
seu

atenção
Muita
porque
uma indiscrição poderá
lhe trazer complicações.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Discussões
no
trabalho.
Aborrecimentos financeiros.
Dia maléfico para os assuntos litigiosos. Pese bem
as
responsabilidades
que
você vai assumir.

Com Vênus em quadratura, mudanças e contratempos na sua vida sentimental. Sentimentos um pouco
perturbados.

Excelente clima sentimen*
agradável e
tal. Encontro
interessante. Cultive a amizade das pessoas que pensam como você. Alegrias fa-

f ™SÍm
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Sua

flexibilidade

J

/fcor^ .-

lh*
uma

Seu organismo
precisará de repouso e de uma
vida mais calma.

permitirá encontrar
rápida solução.

O sol e o esporte serão
trunfos
seus melhores
para manter-se em forma.

espontâneo
Seja
mais
a
todo
e evite
(a),
custo as conversas sem
fim.

não pense em
Fadiga:
disseus
problemas,
traia-se.

Cuidado para qu* cartas ou documentos nio
caiam em mãos inimigas.

KID FAROFA

BALANÇA - 22 de setembro a 22 de outubro
Dia impróprio
mupara
danças. Possível perda de
dinheiro. Procure fazer um
bom trabalho
senão você
será muito criticado.

ESTÁ CERTO! MA5 O
AMOR NÃO
PAGA ALUÊUEL -SENHOR NÃO PRETENDE COBRAR ALUGUEL A
DE NINGUÉM,.
SUA PRO'PR\A PILHA, PRE"
MEU RAPAZ-'
TENDE?!

BOM. NOSSO
AMOR TUDO
RESOLVERA,
SENHOR!

TOM K. RYAN

I -2V£o Ala /Vosso... H<q...
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miliares.

ESCORPIÃO - 22 de outubro a 21 de novembro
Com Júpiter em oposição,
clima desfavorável ao piano financeiro. Não fale de
seus negócios
e
cuidado
com seus próximos,

Você deveria se decidir antes que seja tarde demais.
Mas não revele seus pianos afetivos.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
-^"y^.
Tudo virá a você sem mui- Se seu coração for livre,
/rV^,^.
to esforço. Aproveite as cir- você encontrará uma pes«£___af_~rj cunstancias
resolver soa sedutora. Será na intipara
n~~/rv3jH seus
da
negócios
melhor midade que você gozará
*' maneira
maior alegria.
possível.
sua
^jí»

Você se sentirá cansado
(a) e sujeito (a) 4 uma
enxaqueca.

Se|» muito compreensiaqueles
vo (a) e ouça
que confiam em você.

Vênus está neutro, você deve
fazer um exame
de
consciência o pôr em dia
sua correspondência amorosa. Convide seus amigos
(as).

Um regime severo deixará seu organismo sem
resistência.

Contenha seu desejo de
contente-se
conquista e
com a estabilidade adquirida.

Você
precisará de férias, pois a fadiga
já
começa a se fazer sentir.

discussão
franca
restabelecer
o
poderá
equilíbrio • • harmo*
nia.

Boa saúde, mas mesmo
assim controle sua «IImentação.

Não complique sou re(acionamento com uma
pessoa idosa.

•
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CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro
Tome cuidado com seus inimigos(as) que agirão abertamente. Além disso, você
deve desconfiar das surpre*
•as que contrariarão seus
projetos.

t-& I """
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BRANT PARKER e JOHNNY HART
EU MESMO! APENAS, TORNEI-ME
INVISÍVEL í

A COVSA MAIS ESTÜP\DA QUE £TÁ
OÜVIJ

E POR QUE NÃO
TIRA ESSA MANCHA
J
DO ROSTO ?/

AQUÁRIO — 41 de janeiro a 19 de fevereiro
Bom dia para
mudar
de
emprego.
Sorte
nos negócios, proposta de trabalho e ajuda de amigos (as).
Dedique-se à atividade que
você conhece bem.

PEIXES

Este domínio está favorecido. Encontro agradável e
atmosfera excelente. Você
pode fazer
projetos para
seu futuro. Esteja atento a
todas as sugestões.

Uma

....,„ zéjtWfap.

20 de fevereiro a 20 de março
Negócios
fáceis,
trabalho
excelente e recebimento financeiro. Você obterá ótimos resultados cm tudo o
que você fizer. Escritos favorecidos.

Grande prudência no piano sentimental, com Vênus
em quadraduta.
Falta de
sorte. Aventuras perigosas.
Não faça projetos para o
futuro.

CRUZABA&
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macia e alvissima no inverno. 28 — cidade moabiia
consumida pelo fogo em uma só noite. 30 — unidade de
pressão, utilizada para medir a pressão atmosférica. 31 —
deusa escandinava, protetora da Medicina. 32 — doutrina
protestante que, ao contrário do ensino de Calvino, sustenta que o homem, não obstante o pecado original/
conserva certa interferência na obra da sua salvação.

pa»

p
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VERTICAIS. 1 — festas em honra de Ceres, na cidade
de Elèusis, na Grécia. 2 — antiga moeda simbólica, que
correspondia, originalmente, ao valor de uma libra de ouro
ou de prata. 3 — antiga veste feminina, de cor açafroada,
usada na Grécia. 4 — árvore angolense, leguminosa mimosácea, de boa madeira para construção. 5 — travessa de
madeira que se coloca entre os vãos dos mourões das cercas de arame, suspensa nos fios por meio de um arame
flexível (pl.). 6 — primeira letra do alfabeto georgiano.
— que se refere a noção, que tem o caráter de noção.
— cerejeira-do-rio grande. 9 — taça para vinho puro,
usada pelos gregos e romanos. 14 — papagaio da Amazônla. 17 — unidade ou fração de unidade que opera no
flanco de um dispositivo de forças militares, laje de pedra
com que se arremata a face superior de um muro. 20 —
gênero de árvores de folhagem persistente, da zona temperada Norte, que são os abetos verdadeiros. 22 — círculo,
volta. 25 — bacia grande. 26 — unidade de trabalho no
sistema C.G.C. 27 — tecido que se fabricava em Languedoe. 29 — milha marítima japonesa. Léxicos: Morais, Fernando, Melhoramentos, Aurélio e Casanovas.
SOLUÇÕES

,\

alfo da CocfrÍMO^,

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS: 1 — reciproco da capacitancia de um
condutor. 10 — um dos escravos que transportavam a
cadeirinha ou liteira de pessoas nobres ou ricas. 11 —
(abrev. violoncelo (em Música). 12 — que se acha em
estado de anormalidade por efeito de paixão, ou de qualquer intensa perturbação emocional. 13 — remar em sentido contrário, para recuar ou para voltar a embarcação,
recuar, andar marcha-a-ré. 15 — mancha de cor diferente
no pêlo das reses. 16 — moça selvagem das margens do
rio Tocantins. 18 — madeira compacta, amarelada, fiagrante de diversas árvores santalaáceas, muito usada em
trabalhos ornamentais de entalho e em pequenas obras
de ebanesteria. 19 — remediado, reparado. 21 — ponto de
interferência das ondas diretas com as ondas refletidas,
em um movimento vibratório, tumor duro, em volta da
articulação dos ossos. 23 — quinto mês do ano maçõnico.
24 — mamífero mustelídeo das regiões polares, cuja pele
5
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NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — ca ramo Io, ofereceras, costa, nave,
..ipérboies, item, ac, na, imoirar, idoso, nona, lar, caicai,
magoado, argamassas. VERTICAIS — cochinilha, a foi tada,
respe, artemis, mear, ec, lenocinios, oral, ases, aveianada,
bao, mocarn, rocas, raios, or, aga, ma.

Correspondência, colaborações e remessa de livros e
revistai para: Rua da* Palmeiras, 57 apto. 4 — Botafogo
- 7C-02.

¦—'

'

íâia

l^íii«__^^___^Í^^^___&"*,__f" 1 __H 'yÊ^^^^^^^^M^^^Ê^^^^^^S^^E

wÊ'wmw
__

______[

____

9_R

_-*"

J__9

Grandes regentes e também
compositores (a partir da esq.):
Rudolf Serlcin, Serge
Rachmaninoff, Pierre
Boulez, Leonard Bernstein,
Antal Dorati e Franz Listz
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Enquanto os novos
talentos musicais se preocupam
exclusivamente em executar
a música do passado,
ninguém está criando as
obras-primas do futuro

Donald Henahan

do Th» New York Timcj/J8

A música clássica contemporânea
atravessa uma fase extremamente
perigosa: as grandes recompensas
— financeiras e sociais — vão
para os regentes e intérpretes da
obra de outros músicos. Os compositores, quando muito, lutam
para entrar num complicado sistema de subvenções e doações, de difícil penetração. Quando entram,
porém, não querem mais sair, nem
para se arriscar a apresentar ao público a sua criação. 0 problema começa na infância desses músicos,
estimulados por pais e professores
a interpretar obras já conhecidas,
sem cogitar de criar a própria. Com
isso, a criação de novos trabalhos
corre o risco bastante alto, de morrei* de subnutrição.

ODE parecer uma
sugestão modesta
diante da gravidade
do problema, mas
talvez se devesse criar
uma lei proibindo
jovens músicos extremamente
talentosos de aderir à regência. Isso
seria, quando muito, apenas o
primeiro passo: em seguida, os
legisladores de todo o mundo
deveriam restringir o número de
adeptos do piano e de outros campos
da interpretação musical. Isso
porque a atual ênfase sobre o
virtuosismo resultou numa
diminuição do talento musical,
deixando a atividade mais importante
— a composição — a cargo de
pessoas de talento mais modesto.
Há, sem dúvida, exceções honrosas,
a de músicos extremamente
talentosos que fizeram carreira pela
composição, mas a lista seria
pequena. Mas como a música
ocidental chegou ao ponto em que
as maiores recompensas, tanto
em termos financeiros como sociais,
vão para aqueles músicos — os
Soltis, os Karajans, os Barenboims
•— que passam a vida reproduzindo
o trabalho de outros em vez de

criar o seu próprio? O que levou,
por exemplo, um músico como
Pierre Boulez a virtualmente
abandonar a composição depois
dos 40 anos e enveredar pela trilha
de um maestro conhecido
internacionalmente? A transformação
de Boulez se completou recentemente,
quando foi escolhido para reger
o Anel, de Wagner, em Bayereuth,
que com todos os comentários
subsequentes sobre o succés ãe
scanãale, é uma igreja que
tem como único propósito
preservar e iluminar o velho
testamento de Wagner.
Mas Pierre Boulez tem agora
mais de 50 anos, e talvez tenha
feito sua contribuição como
compositor. Afinal de contas, com
algumas raras exceções como Verdi,
que compôs Otelo e Falstaff já perto
dos 80, tudo parece indicar que a
composição é uma ocupação dos
jovens. Óomo os poetas líricos e
físicos teóricos, os compositores
fizeram a maior parte de seu
trabalho bem antes do que se
chama hoje a crise da meia-idade.
Se queremos compositores, então,
devemos capturá-los jovens.
Vejamos o que acontece hoje
quando um gênio de sete ou
oito anos aparece numa escola
de música ou num conservatório,
talvez já capaz de tocar todas
as sonatas de Beethoven. E' induzido
pelos professores a se tornar um
compositor? Dificilmente. Com
a conivência dos pais e de
professores ambiciosos, ele é
colocado numa pequena sala com
um instrumento e dedica-se a
praticar escalas. Em 10 anos,
se se comportar direito, sai
para realizar o circuito de
competições internacionais de
virtuosismo. Se tiver uma
imprudência acima da média e um
ego facilmente inflável, é
provável que opte pela regência.
Num curto período, nosso jovem
gênio memorizou todas as
obras-primas dos últimos 400 anos,
contratou os agentes necessários e
partir para uma tournée ao redor
do mundo, reproduzindo esses
trabalhos para platéias extasiadas'.
Naturabnente, ele tenta dar
contribuições pessoais na
interpretação, embora sua liberdade
nessa área tenha diminuído bastante
ultimamente. Essa é a história

de uma centena de prodígios
musicais e, para a maioria,
não chega a ser uma história
triste. Na regência, principalmente,
a exigência de reproduções
virtuosas é tão grande que uma
pessoa razoavelmente talentosa
percebe, em pouco tempo, um
rendimento de milhares de dólares.
No nível de Karajan, existe
inclusive uma classe milionária.
Algumas pessoas podem discutir
a questão, mas perece lógico presumir
que os intérpretes virtuosos são a
essência do talento musical de
qualquer geração. Antigamente,
ninguém pensaria outra coisa, porque
o intérprete era também o
compositor: Paganini, Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann,
Chopin, Brahms. Além disso, era a
própria música que tocavam, na
maioria das vezes. Mas Liszt, Berlioz,
Strauss e Mahler — todos admirados
tanto como regentes como
compositores — começaram a
romper com essa tradição e fazer
carreiras paralelas interpretando
trabalhos de outras pessoas.
Mesmo agora, a tradição do
intérprete-compositor está viva,
embora precariamente, por figuras
como Bernstein, Foss, Messiaen e
Boulez. Em nosso século, os
grandes talentos concentram-se cada
vez mais em ser virtuosos-de-aluguel:
Horowitz, Rubinstein, Heifetz,
Segovia, MiLstein, Rampal — e a lista
poderia ser interminável. Verdade
também que vimos certas regressões
como Rachmaninoff, Granados,
Albeniz e Schnabel, todos driblando
duas carreiras (com menos do que
o sucesso total no caso de Schnabel).
Robert Casadesus compôs um pouco,
assim como Kreisler. Alguns
contemporâneos como William
Bolcom, Charles Wuorinen e
Ralph Shapey aparecem nos dois
papéis de vez em quando.
NQUANTO isso, criou-se
um paradoxo: o
número de compositores
no mundo aumenta
geometricamente em
determinados períodos
enquanto o conhecimento que o
público tem do seu trabalho
diminui na mesma proporção. No
ano passado, o catálogo da Schwann
publicou uma lista dos compositores
dos Estados Unidos compilada por

Oliver Daniel da Broadcast Music
Inc. e por Martin Bookspan da
Sociedade Americana de Compositores,
Autores e Editores. Essa relação,
embora aumentada pela inclusão
de alguns imigrantes como Bartók,
Stravinsky, Hindemith, Schoenberg
e Rachmaninoff, atingia nada
menos do que 648 nomes, a maioria
contemporâneos, que no momento
têm gravações de seus
trabalhos disponíveis.
De toda essa atividade, em grande
parte subvencionada por fundações,
Governos e universidades, alguém
poderia procurar, inevitavelmente,
pelo surgimento de novos Mozarts
ou Beethovens. Mas se isso está
acontecendo, vai levar um tempo
surpreendentemente longo para
ser reconhecido. O fato é que a
vida musical de hoje está engrenada
na reprodução virtuosa de trabalhos
antigos e não na criação de
novos trabalhos significativos.
Tudo começou quando ficou
lucrativo — e logo muito lucrativo —
para músicos importantes tocar
a obra de outros compositores,
além da própria, em concertos
públicos. Mendelssohn, Berlioz,
Lizt e Hans von Bullow estão
entre os pioneiros e, sua atividade
era magnanime. Eles fizeram um
trabalho considerável de difusão da
obra de Bach, Mozart e Beethoven
junto ao público, enquanto
abriam caminho para os wagners,
mahlers e debussys que viriam.
Mas o que foi uma vez magnanimidade
se transformou em indústria, e a
mudança inexorável de valores
para a preservação de música
antiga em vez da criação e
consumo de novos trabalhos passou
a representar uma mudança na
substancia e estrutura da música.
Se a atual tendência de solidificação
não for, de alguma forma, invertida,
a atividade conhecida como
música séria morrerá, certamente,
de subnutrição.
Alguns pessimistas argumentarão
que a doença já está em grau
muito avançado e que nada mais
pode ser feito. A música talvez
esteja fadada, num futuro
previsível, a permanecer dividida
entre a indústria da interpretação
"séria",
por um lado, e a indústria
música
da
popular, do outro.
nesta visão sombria,
composição,
A
como uma
reconhecida
poderia ser

ocupação semiparticular,
apoiada por entidades filantrópicas
públicas ou particulares. Ninguém
precisaria imaginar o que esses
tipos monásticos estariam tramando,
enclausurados em suas celas,
porque teria acabado o tempo
em que se esperava que compositores
apresentassem seus trabalhos
para o público. Algumas pessoas
poderiam dizer que essa situação
descreve a realidade atual e não
algum futuro sombrio.
Podemos estar muito próximos deste
quadro, mas parece que a subvenção
maciça de compositores nos
-últimos 20 anos não conseguiu
produzir muita música com
perspectivas de sobrevivência. Ela
serviu ao propósito admirável
de impedir que compositores
morressem de fome, propiciando-lhes
uma carreira a seguir: o vasto
e intrincado sistema de comissões,
doações de fundações, condição
de sócio e membro de sociedades
artísticas é de difícil penetração, mas
uma vez dentro dele, o compositor
aprende a utilizá-lo e a ascender
no mundo. Alguns compositores
adquirem tanta habilidade de viver
neste sistema que não vêem por que
se arriscar, algum dia, a sair dele,
da mesma forma em que alguns
prisioneiros aprendem a conviver
satisfatoriamente entre os muros
da prisão e resistem a um livramento
condicional.
Para os artistas genuinamente
talentosos, no entanto, essa época
deveria ser muito excitante para um
compositor. A música oscila
atualmente entre eras. Nenhum estilo
é tão firmemente estabelecido e
nenhuma doutrina tão ardentemente
defendida como a de que o
compositor certo surgindo no
momento certo não poderia derrubar
toda a estrutura contemporânea
com a concepção de um novo
caminho.
Isso chegará a acontecer? Devemos
continuar acreditando que sim,
já que sempre aconteceu no passado.
Mas é altamente improvável que essa
nova onda de gênios criativos
— quando surgir — consistirá dos
restos dos talentos das nossas
escolas de música e conservatórios.
Alpuém terá que deixar esses jovens
gênios fora das salas de ensaio e
encorajá-los a fazer a sua própria
música, antes que seja tarde demais.

